Schepenrol Niedorp, 1604-1612

Oud-rechterlijke en weeskamerarchieven van de regio-gemeenten,
inventarisnummer 5658
Niedorp, schepenrol 26 juli 1604 - 10 december 1612

De transcriptie wordt voorafgegaan door een indeling, overzicht van huwelijken en
woordenlijst.

Transcriptie: C. Kruit, 2007.
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Indeling
Huwelijken
Uitleg woorden

INDELING
OR 5658 Indeling per jaar
Vierschaer 1604-1612: fo. 1-459v
1604
1-36 26 july - 13 december
1605 36+-104v 10 januari - 28 november
1606
105-166 9 januari - 11 december
1607
167-223 8 januari - 22 december
1608 223v-268 7 januari - 8 december
1609
269-322 12 januari - 13 december
1610 322v-365v 11 januari - 13 december
1611 365v-414v 10 januari - 12 decemberp
1612 415-459v 9 januari - 10 december
Burgerlijk Huwelijk (voor Schepenen) 1607-1612: fo. 462-474
1607 462-463v 4 maart - 23 september
1608 463v-466v 15 januari - 28 december
1609 466v-468v 11 januari - 20 december
1610 468v-470v 17 januari - 29 december
1611 470v-471v 8 maart - 1 november
1612 471v-474 8 january - 16 december
Machtigingen 1604-1612: fo. 475-484v
Geen transcripties
Burgerlijk Huwelijk (voor Schepenen) 1605-1607: fo. 485-488v
1605 485-485v 30 juni - 6 november
1606 485v-488 12 februari - 17 december
1607
488v 28 januari - 25 februari
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Burgerlijke huwelijken in Nieudorp
OR 5658/462
4-3-1607
Op huijden den 4en marty 1607 compareerden voor ons Schepenen:
Jochum Theuwisz van Oude Nieudorp
Maritgen Pietersdr van Nieuwe Nieudorp
ende verclaerden in wille te zyn metten anderen
te sluyten ende consumeeren een huwelyck ter eeren Godts versoeckend haere
trouwe bekent te maecken & d'bevestinge van dien ende alsoe d'selve deden
blycken dat zy haere wettelycke huwelyckse gheboden hebben ghehat & dat
gheen wederseggen noch verhinderinge daerop is inghebracht hebben d'selve
elckander voor Godt & in presentie van ons Schepenen elckanderen
ghenomen tot zyn wettelyken echten huysvrouw en haeren echten man
ghelovend
elckander nimmermeer te verlaten maer lieff te hebben trouw & gheloeff
te houden als wettelyke echte ghetroude persoonen schuldich zijnde te doen nae
het woort des Heeren tot welcken eynde zy elck de anderen ghedaen
hebben wettelyke stipulatie versoeckend desen getekent t'oirconde hebben
wy Schepenen dit ondertekent ten daghe & jaere als boven
4-3-1607
Dirck Pietersz van Nieuwe Nieudorp
Lysbeth Volckertsdr van Nieuwe Nieudorp
OR 5658/462v
4-3-1607
Adriaen Maertsz van Nieuwe Nieudorp
Catrijn Thysdr van Wimmenum uuyt den banne van Egmont
24-6-1607
Gerrit Pietersz van de Westerwech van Nieudorp
Guiert Jansdr uuyt d'Campen van Nieudorp
OR 5658/463
8-9-1607
Dirck Claesz Backer van Nieudorp
Jannitgen Claesdr van Koedyck
16-9-1607
Floris Claesz
Guiert Jansdr
OR 5658/463v
23-9-1607
Dirck Claesz van Oude Nieudorp
Aeff Pietersdr van Nieuwe Nieudorp
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15-1-1608
Dirck Jansz van Twisch
Catryn Symonsdr van Nieuwe Nieudorp
OR 5658/464
5-2-1608
Cornelis Jansz van Out Carspel op Langedyck
Griet Willemsdr van Nieuwe Nieudorp
27-2-1608
Willem Cornelisz Gorter van Nieuwe Nieudorp
Tryn Vechters van Opmeer
OR 5658/464v
11-3-1608
Aerian Theuwisz van Oude Nieudorp van den Zydtwint
Maritgen Cornelisdr van Sinte Maerten
15-3-1608
Jacop Aeriansz van Warmenhuijsen
Weyn Thysdr van Nieuwe Nieudorp
OR 5658/465
15-3-1608
Maerten Jansz van Nieuwe Nieudorp
Neel Aeriansdr van Nieuwe Nieudorp
16-3-1608
Willem Dircksz Matselaer van Nieuwe Nieudorp
Anna Jansdr van Huysduynen
OR 5658/465v
27-3-1608
Heert Jansz van Veenhuysen
Maritgen Maertensdr van Nieuwe Nieudorp
11-5-1608
Pieter Lambertsz van de Nieuwesloot, poorter alhier
Anna Cornelisdr, poorter alhier
OR 5658/466
5-10-1608
Aerian Cornelisz van Emden
Guiert Jacops van Nieuwe Nieudorp
21-12-1608
Jan Symonsz, poorter deser stede
Aeff Jansdr, poorter deser stede
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OR 5658/466v
28-12-1608
Jan Jansz van Nieudorp
Reynu Jansdr van de Langereys
11-1-1609
Syger Cornelisz van Nieuwe Nieudorp
Maritgen Dircks van Nieuwe Nieudorp
OR 5658/467
25-1-1609
Rens Jacopsz van Nieuwe Nieudorp
Griet Woutersdr van Hoochtwoudt
1-2-1609
Jan Pietersz
Anna Jansdr van Oude Nieudorp
OR 5658/467v
8-2-1609
Jan Claesz van Nieuwe Nieudorp
Maritgen Claesdr van Oude Nieudorp
10-2-1609
Louers Pietersz van Barringhorn
Anna Pietersdr van de Moerbeeck
OR 5658/468
13-12-1609
Claes Pietersz van Nieudorp
Aecht Dircksdr van Nieuwe Nieudorp
13-12-1609
Dirck Aeriansz van Winckel
Guiert Dircksdr van Nieuwe Nieudorp
OR 5658/468v
20-12-1609
Jan Jansz van Lutgewinckel
Aeffgen Claes Molenaers
17-1-1610
Jan Maertsz van de Wysent
Guier Symons van Gossaemen
OR 5658/469
14-2-1610
Aerian Pietersz van der Dieck
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Maritgen Symonsdr van der Dieck
gheassisteert met Jacop Symonsz, haeren broeder
OR 5658/470
20-6-1610
Jacop Aeriansz van Warmenhuysen, tegenwoordich medepoorter tot Nieuwe
Nieudorp, woonende bij de Beysse breg
Maritgen Albertsdr van de wester Moerbeeck
OR 5658/470v
29-12-1610
Claes Pietersz Oomis tot Nieuwe Nieudorp
Anna Aeriansdr van Noortscheerwoudt op Langedijck
8-3-1611
Jan Aeriansz van Barringhorn
Tryn Cornelisdr van Nieuwe Nieudorp
OR 5658/471
12-6-1611
Theuws Sijmonsz van Nieuwe Nieudorp
Trijn Pieters van Nieuwe Nieudorp
27-9-1611
Jan Dircksz van Nieuwe Nieudorp
Lijsbeth Aerians van Hoochtwoudt
OR 5658/471v
1-11-1611
Jacob Cornelisz Daelders van Calverdijck
Neel Aeriansdr van der Dieck
8-1-1612
Cornelis Claesz van Nieuwe Nieudorp
Trijn Pietersdr van Nieuwe Nieudorp
OR 5658/472
13-1-1612
Willem Jacobsz Scheepstimmerman van Nieuwe Nieudorp
Griet Claesdr van Limmersgou
29-1-1612
Wijbrant Wybrantsz van Hoochtwout
Neel Claesdr van Nieuwe Nieudorp
OR 5658/472v
29-1-1612
Claes Claesz Root van Nieuwe Nieudorp
Trijn Cornelisdr van Nieuwe Nieudorp
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28-2-1612
Nan Cornelisz woonend aen de Langereys
Maritgen Gerrits van Nieuwe Nieudorp
OR 5658/473
11-3-1612
Jan Claesz van Nieuwe Nieudorp
Maritgen Pieter Bremers van Nieuwe Nieudorp
27-3-1612
Pieter Dircksz medepoorter tot Nieuwe Nieudorp
Alidt Govertsdr van Hoochtwoude
OR 5658/473v
24-4-1612
Jacob Aeriansz van Hoochtwouder Langereys
Tryn Volckertsdr uuyt die Campen
11-7-1612
Pieter Claesz Muellers van Nieuwe Nieudorp
Tryn Pietersdr van Hoochtwout
OR 5658/474
16-12-1612
Louris Roemersz Slootmaecker
Griete Gerritsdr
OR 5658/485
30-5-1605
Jan Willemsz van Nieuwe Nieudorp
Maritgen Claesdr van Noort Scherwoudt
7-7-1605
Heyndrick Reyersz, woonende op d'Rydt
Wen Pilgromsdr, woonende op d'Rydt
OR 5658/485v
6-11-1605
Lambert Lambertsz, uuyt d'Campen
Neel Pietersdr van Nieuwe Sloot
12-2-1606
Jan Claesz Jonge Duijn van Oude Nieudorp
Griet Lambertsdr
OR 5658/486
19-2-1606
Cornelis Volckertsz van de Moerbeeck
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Geertgen Cornelisdr van Nieuwe Nieudorp
14-2-1606
Cornelis Arisz van Barsingerhorn
Anna Amelsdr van Nieuwe Nieudorp
OR 5658/486v
14-3-1606
Cornelis Jansz Ooterlick woonende tot Nieuwe Nieudorp
Reynu Gerritsdr woonende tot Nieuwe Nieudorp
18-3-1606
Sybrant Cornelisz Dullis van de Langereys
Tryn Cornelisdr
OR 5658/487
Bovendien worden de beide dochters van Tryn Cornelisdr,
Anna en Jannitgen, gewettigd als kinderen van Sybrant Cornelisz.
29-3-1606
Maerten Pietersz van Nieuwe Nieudorp
Griet Hillebrantsdr van Nieuwe Nieudorp
OR 5658/487v
22-4-1606
Cornelis Volckersz uuyt d'Westercampen
Neel Jacopsdr van Nieuwe Nieudorp
17-9-1606
Jan Cornelisz Campen van Nieuwe Nieudorp
Alidt Cornelisdr van Nieuwe Nieudorp
OR 5658/488
3-12-1606
Cornelis Walichsz van Warmenhuysen
Maritgen Pietersdr van Nieuwe Nieudorp van Nieuwe Sloot
17-12-1606
Pieter Lourisz van Nieudorp
Griet Cornelisdr van Nieudorp
OR 5658/488v
28-1-1607
Pieter Willemsz poorter deser stede
Guiert Cornelisdr poorter deser stede
25-2-1607
Dirck Pietersz van Nieudorp woonend aen de Langereys
Guiert Claesdr van Nieudorp woonend aen de Langereys

8

Index huwelijkspartners
Naam: woonplaats - foliopagina (huwelijksjaar)
Naam van echtgenoot/e en huwelijksdatum zijn te vinden op de betreffende foliopagina
Aerians, Lijsbeth: van Hoochtwoudt - 471 (1611)
Aeriansdr, Anna: van Noortscheerwoudt op Langedijck - 470v (1610)
Aeriansdr, Neel: van Nieuwe Nieudorp - 465 (1608)
Aeriansz, Jacob: van Hoochtwouder Langereys - 473v (1612)
Aeriansz, Dirck: van Winckel - 468 (1609)
Aeriansz, Jacop: van Warmenhuijsen - 464 (1608)
Aeriansz, Jacop: van Warmenhuysen, tegenwoordich medepoorter tot Nieuwe Nieudorp,
woonende bij de Beysse breg - 470 (1610)
Aeriansz, Jan: van Barringhorn - 470v (1611)
Albertsdr, Maritgen: van de wester Moerbeeck - 470 (1610)
Amelsdr, Anna: van Nieuwe Nieudorp - 486 (1606)
Arisz, Cornelis: van Barsingerhorn - 486 (1606)
Backer, Dirck Claesz: van Nieudorp - 463 (1607)
Bremers, Maritgen Pieter: van Nieuwe Nieudorp - 473 (1612)
Campen, Jan Cornelisz: van Nieuwe Nieudorp - 487v (1606)
Claes, Aeffgen - 468v (1609)
Claesdr, Griet: van Limmersgou - 472 (1612)
Claesdr, Guiert: van Nieudorp woonend aen de Langereys - 488v (1607)
Claesdr, Jannitgen: van Koedyck - 463 (1607)
Claesdr, Maritgen: van Noort Scherwoudt - 485 (1605)
Claesdr, Maritgen: van Oude Nieudorp - 467v (1609)
Claesdr, Neel: van Nieuwe Nieudorp - 472 (1612)
Claesz, Jan: van Nieuwe Nieudorp - 467v (1609)
Claesz Backer, Dirck: van Nieudorp - 463 (1607)
Backer, Dirck Claesz : van Nieudorp - 463 (1607)
Claesz Jonge Duijn, Jan: van Oude Nieudorp - 485v (1606)
Claesz Muellers, Pieter: van Nieuwe Nieudorp - 473v (1612)
Claesz Root, Claes: van Nieuwe Nieudorp - 472v (1612)
Claesz, Cornelis: van Nieuwe Nieudorp - 471v (1612)
Claesz, Dirck: van Oude Nieudorp - 463v (1607)
Claesz, Floris - 463 (1607)
Claesz, Jan: van Nieuwe Nieudorp - 473 (1612)
Cornelisdr, Alid: van Nieuwe Nieudorp - 487v (1606)
Cornelisdr, Ann: poorter alhier - 465v (1608)
Cornelisdr, Geertgen: van Nieuwe Nieudorp - 486 (1606)
Cornelisdr, Griet: van Nieudorp - 488 (1606)
Cornelisdr, Guiert: poorter deser stede - 488v (1607)
Cornelisdr, Maritgen: van Sinte Maerten - 464v (1608)
Cornelisdr, Trijn: van Nieuwe Nieudorp - 472v (1612)
Cornelisdr, Tryn. Haar beide dochters: Anna en Jannitgen, worden bovendien gewettigd als
legitieme kinderen van Sybrant Cornelisz - 486v, 487 (1606)
Cornelisdr, Tryn: van Nieuwe Nieudorp - 470v (1611)
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Cornelisz Campen, Jan: van Nieuwe Nieudorp - 487v (1606)
Cornelisz Daelders, Jacob: van Calverdijck - 471v (1611)
Cornelisz Dullis, Sybrant: van de Langereys - 486v (1606)
Cornelisz Gorter, Willem: van Nieuwe Nieudorp - 464 (1608)
Cornelisz, Aeran: van Emden - 466 (1608)
Cornelisz, Nan: woonend aen de Langereys - 472v (1612)
Daelders, Jacob Cornelisz: van Calverdijck - 471v (1611)
Dirck Backer, Claesz: van Nieudorp - 463 (1607)
Dircks, Maritgen: van Nieuwe Nieudorp - 466v (1609)
Dircksdr, Aecht: van Nieuwe Nieudorp - 468 (1609)
Dircksdr, Guiert:van Nieuwe Nieudorp - 468 (1609)
Dircksz Matselaer, Willem: van Nieuwe Nieudorp - 465 (1608)
Dircksz, Jan: van Nieuwe Nieudorp - 471 (1611)
Dircksz, Pieter: medepoorter tot Nieuwe Nieudorp - 473 (1612)
Dullis, Sybrant Cornelisz: van de Langereys - 486v (1606)
Gerrits, Maritgen: van Nieuwe Nieudorp - 472v (1612)
Gerritsdr, Griete - 474 (1612)
Gerritsdr, Reynu woonende: tot Nieuwe Nieudorp - 486v (1606)
Gorter, Willem Cornelisz: van Nieuwe Nieudorp - 464 (1608)
Govertsdr, Alidt: van Hoochtwoude - 473 (1612)
Guiert Jacops: van Nieuwe Nieudorp - 466 (1608)
Hillebrantsdr, Griet: van Nieuwe Nieudorp - 487 (1606)
Jacobsz, Willem: Scheepstimmerman van Nieuwe Nieudorp
Jacopsdr, Neel: van Nieuwe Nieudorp - 487v (1606)
Jacopsz, Rens: van Nieuwe Nieudorp - 467 (1609)
Jansdr, Aeff: poorter deser stede - 466 (1608)
Jansdr, Anna: van Huysduynen - 465 (1608)
Jansdr, Anna: van Oude Nieudorp - 467 (1609)
Jansdr, Guiert - 463 (1607)
Jansdr, Guiert: uuyt d'Campen van Nieudorp - 462v (1607)
Jansdr, Reynu: van de Langereys - 466v (1608)
Jansz, Dirck: van Twisch - 463v (1608)
Jansz, Maerten: van Nieuwe Nieudorp - 465 (1608)
Jansz Ooterlick, Cornelis: woonende tot Nieuwe Nieudorp - 486v (1606)
Jansz, Cornelis: van Out Carspel op Langedyck - 464 (1608
Jansz, Heert: van Veenhuysen - 465v (1608)
Jansz, Jan: van Lutgewinckel - 468v (1609)
Jansz, Jan: van Nieudorp - 466v (1608)
Jonge Duijn, Jan Claesz: van Oude Nieudorp - 485v (1606)
Lambertsdr, Griet - 485v (1606)
Lambertsz, Pieter: van de Nieuwesloot, poorter alhier - 465v (1608)
Lambertsz, Lambert: uuyt d'Campen - 485v (1605)
Lourisz, Pieter: van Nieudorp - 488 (1606)
Maertensdr, Maritgen: van Nieuwe Nieudorp - 465v (1608)
Maertsz, Jan: van de Wysent - 468v (1610)
Maertsz, Adriaen: van Nieuwe Nieudorp - 462v (1607)
Matselaer, Willem Dircksz: van Nieuwe Nieudorp - 465 (1608)
Muellers, Pieter Claesz: van Nieuwe Nieudorp - 473v (1612)
Neel Aeriansdr: van der Dieck - 471v (1611)
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Oomis, Claes Pietersz: tot Nieuwe Nieudorp - 470v (1610)
Ooterlick, Cornelis Jansz: woonende tot Nieuwe Nieudorp - 486v (1606)
Pieter Bremers, Maritgen: van Nieuwe Nieudorp - 473 (1612)
Pieters, Trijn: van Nieuwe Nieudorp - 471 (1611)
Pietersdr, Aeff: van Nieuwe Nieudorp - 463v (1607)
Pietersdr, Anna: van de Moerbeeck - 467v (1609)
Pietersdr, Maritgen: van Nieuwe Nieudorp - 462 (1607)
Pietersdr, Maritgen: van Nieuwe Nieudorp - 488 (1606)
Pietersdr, Neel: van Nieuwe Sloot - 485v (1605)
Pietersdr, Trijn: van Nieuwe Nieudorp - 471v (1612)
Pietersdr, Tryn: van Hoochtwout - 473v (1612)
Pietersz, Claes: van Nieudorp - 468 (1609)
Pietersz, Dirck: van Nieuwe Nieudorp - 462 (1607)
Pietersz, Louers: van Barringhorn - 467v (1609)
Pietersz Oomis, Claes: tot Nieuwe Nieudorp - 470v (1610)
Pietersz, Aerian: van der Dieck - 469 (1610)
Pietersz, Dirck: van Nieudorp woonend aen de Langereys - 488v (1607)
Pietersz, Gerrit: van de Westerwech van Nieudorp - 462v (1607)
Pietersz, Jan - 467 (1609)
Pietersz, Maerten: van Nieuwe Nieudorp - 487 (1606)
Pilgromsdr, Wen: woonende op d'Rydt - 485 (1605)
Reyersz, Heyndrick: woonende op d'Rydt - 485 (1605)
Roemersz Slootmaecker, Louris - 474 (1612)
Root, Claes Claesz: van Nieuwe Nieudorp - 472v (1612)
Sijmonsz, Theuws: van Nieuwe Nieudorp - 471 (1611)
Slootmaecker, Louris Roemersz - 474 (1612)
Syger, Cornelisz: van Nieuwe Nieudorp - 466v (1609)
Symons, Guier: van Gossaemen - 468v (1610)
Symonsdr, Catryn: van Nieuwe Nieudorp - 463v (1608)
Symonsdr, Maritgen: van der Dieck, gheassisteert met Jacop Symonsz, haeren broeder - 469
(1610)
Symonsz, Jan: poorter deser stede - 466 (1608)
Theuwisz, Aerian: van Oude Nieudorp van den Zydtwint - 464v (1608)
Theuwisz, Jochum: van Oude Nieudorp - 462 (1607)
Thysdr, Catrijn: van Wimmenum uuyt den banne van Egmont - 462v (1607)
Thysdr, Weyn: van Nieuwe Nieudorp - 464 (1608)
Vechters, Tryn: van Opmeer
Volckersz, Cornelis: uuyt d'Westercampen - 487v (1606)
Volckertsdr, Tryn: uuyt die Campen - 473v (1612)
Volckertsdr, Lysbeth: van Nieuwe Nieudorp - 462 (1607)
Volckertsz, Cornelis: van de Moerbeeck - 486 (1606)
Walichsz, Cornelis: van Warmenhuysen - 488 (1606)
Willemsdr, Griet: van Nieuwe Nieudorp - 464 (1608)
Willemsz, Jan: van Nieuwe Nieudorp - 485 (1605)
Willemsz, Pieter: poorter deser stede - 488v (1607)
Woutersdr, Griet: van Hoochtwoudt - 467 (1609)
Wybrantsz, Wijbrant: van Hoochtwout - 472 (1612)

11

WOORDENLIJST OR 5658
Deze woordenlijst werd opgezet voor eigen gebruik, maar kon door gebrek aan tijd niet
worden voltooid. Zeer veel rechterlijke uitdrukkingen en locale agrarische termen blijven
derhalve onverklaard.
De pagina-verwijzingen (folionummers) zijn incidenteel en dienen ter illustratie.
achel graanmaat (1/8 zak) [NMG/2, 99] - 153, 418
adjudiceeren (lat. adiudicare) toewijzen, toekennen [LbGO/6] - 8v, 59, 68
ad primam op de eerstvolgende (rechtdag) [LbGO/6] - 6, 6v, 33v
alinge geheel en al, volkomen [MNW/34] - 278
Allerheiligen 1 november [RK Missaal] - 286, 324
appoincteren beschikken, beslissen [LbGO/9] - 11, 24
apud acta voor 't gerecht, wettelyk [PW/10] bij volmacht [LbGO/9] - 4, 149v
atterminatie uitstel, verlenging [PW/12] - 52v, 160
H. Bartholomeus 24 augustus [RK Missaal] - 304v
bommer trommelslager [MNW-Supp/75] - 290
bostel schillen, afval [MNW/112] - 387v
buffet plaats waar 't gerecht placht te vergaderen [WNT-CD] - 4
bywaert - 56, 57v
Ste Catrijn (H. Catharina) 25 november [RK Missaal] - 25v
cautie (lat. cautio) waarborgsom [LbGO/12] - 6, 15v, 137, 239
cautionaris borggever [PW16] - 279
caveeren borg blijven [PW/16] - 194v
clacxaling en al geheel en al [MNW/293, 292: 'clax', 'clackeloos'] - 417v
committimus opdracht van een opperrechter [PW/20] - 58v
contentieux krakeelig, twistich [PW/5] - 141
contumaceeren iemand straffen, omdat hy als wederspannig in rechten niet en verschynd
[PW/26] - 62
convenir - gelegen komen [WNT-CD]
convenibel - 15v
croft een verborgen, meestal donkere of onderaardse ruimte [WNT-CD] - 4
decerneeren bestemmen, verlenen [PW/28] - 188, 191, 213v
default niet verschijnen op een rechtszitting [MNW-Supp/93] - 13v, 31
denegatie ontzegging [PW/30] - 142
diffamacie schande, oneer [MNW-Supp/97] - 377v
dinctale (dingetael) procestaal [MNW/138] - 176, 187, 188, 122
Ditmersch: ws: Dithmarschen (Deutsche Marschen). Kweldergebied langs de westkust van
Schleswig Holstein. Hoofd- en marktplaats: Heide. Reeds in Karolingische tijd
door Saksen bewoond, kwam sinds 1202 herhaaldelijk onder Deens gezag
[WP3/366, 1956] - 311
donatie inter vivos gift onder de levenden [PM/35] - 271v
franchijnmaker perkamentmaker [MNW-Supp/125] - 197v
Ste Geertruydt (H. Gertrudis) 17 maart - 314
gehengen gedogen, toelaten [KE/305] - 11v
gerequireerde verweerder tegen wie enig verzoek gedaan wordt [PW/45] - 11v
gheinjurieert beledigd [WNT-CD] - 70
gravelijckheit graafschap, grafelijk bestuur [MNW/229] - 182
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hinctude begrip voor het standpunt van de tegenpartij [eigen definitie] - 11v, 12, 15v, 21, 24,
28
impetreeren verwerven, verkrijgen [PW/49] - 58v, 173v
in conventie oorspronkelijk proces. Wanneer op de eis van de eiser een tegeneis van de
gedaagde volgt, noemt men de eerste de eis in conventie en de tweede de eis in
revonventie. De eiser (in conventie) wordt dan gedaagde in reconventie en omgekeerd.
Twee processen worden a.h.w. ineengeschoven en met behulp van deze beide termen
onderscheiden [LbGO/16] - 11, 126v
in juditio (=? in judicio: voor het gerecht) - 14, 51
interinement gestand doening [PW/55] - 58v
interlocutoir vonnis een vonnis dat tijdens de loop van een geding is uitgevaardigd maar niet
definitief beslissend is [WNT-CD]; tusschen oordeel [PW/55] - 5, 34v, 68, 195v, 209v
inter vivios onder levenden [LbGO/30] - 271v
St Jacop H. Jacobus 25 juli (Santiago de Compostella) [RK Missaal] - 286v
jactantie beroeming [PW/47] - 49v
Sint Jansmisse 24 juni, geboorte H. Johannes de Doper [R.K. Missaal] - 5
O.L. Vrouw (Maria) Lichtmis 2 februari [RK Missaal] - 286
kaag platboomd binnenvaartuig met zwaarden en 1 mast [KE/455] - 431
Ste Louris ws verbastering van Sint Laurentius 10 augustus [RK Missaal] - 74v
lytis, hangende litispendentie, hangende zaake [PW/60] - 250v
litispendentie hangende zaak [PW/60] -194
Ste Maerten (H. Martinus) 11 november [RK Missaal] - 354v
mangelen ruilen [MNW/346] - 431
Ste Matheus 21 september [RK Missaal] - 60
mis (koe)mest - 143
mulcte boete [PW/71] - 266v
namptiseeren eenige penningen waarom gepleit wordt den eischer onder borgtocht ter hand
stellen, totdat de zaak bij eindelyk vonnis wordt afgedaan [PW/72]
nomine uxoris in naam van de echtgenote [LbGO/35,48] - 190
note, not opbrengst van het land, oogst ZN [KE/660] - 141
obtineeren verkrijgen, verwerven [MNW-CD] - 57v
offslaende een kruitgen appelen & een sode vis - 39v, 46v
ordinantie schikking [PW/76] by ordine - 48, 216v
overman - persoon die over anderen is gesteld [WNT-CD] -42
purgeeren zich van een beschuldiging zuiveren [WNT-CD] - 42v
ratione offitie om ambtelijke redenen, ambtshalve [PW/75] - 181v
recoleeren nader ondervragen van getuigen [PW/91] - 43v
redemtie terugkopen vrijkopen [WNT-CD] - 5
reliqua overschot, hetgeen iemand bij slot van rekening schuldig blijft [PW/93] - 33, 34
remonstreeren vertonen [PW/94] - 94
requirant eischer [PW/95] - 11v
restitueren teruggeven, vergoeden [MNW (supp)/267] - 6
reterdemente - 7v, 103
retroacte schriftelijk stuk met datgene at met betrekking tot een lopend proces reeds is
voorgevallen [WNT-CD] - 8v
richelen het belasting cohier herzien [MNW/493 Westfries] - 282
Sardam (ws Schardam voormalig vissersdorpje aan het Markermeer, 5 km ten zuiden van
Hoorn - 273v
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sinisterlyk valschelyk, met bedrog [PW/103] - 216v
subyt snel, gezwind [PW/105] - 141v
succumbeeren de neerlage hebben [PW/106] - 141v
surcheren opschorten, uitstellen [MNW-Supp/296] - 16, 21
surcheantie opschorting van de kracht van een 'gewysde' voor zekeren tyd [PW/107] - 60
sustineeren staande houden [PW/108] - 8, 9,11v, 15, 21, 39, 39v, 42v
triumphant winnende partij [MNW-Supp/304] - 14v
ut supra als hierboven (staat beschreven) [LbGO/48] - 6v
utelech (uut-) het doen van een betaling door het opnemen van geld op kosten van een
onwillige schuldenaar [MNW/630] - 6v
vering dekstier - 44
veringgelt (van vering) [MNW/667] - 53
versteeken ontroven, ontnemen [MNW/694 B5]
versteecken van keer & weer - 46
keer middel van verweer tegen een eisch [MNW/285 16]
weer (were) [MNW/787 14]
weete (wete), rechtelyke - gerechtelijke aanzegging, citatie [MNW/792 5] - 26v, 121
Bronnen:
KE
LbgO

Verklarend Handwoordenboek [Koenen Endepols ± 1933]
Latijn bij genealogisch onderzoek [P.W.J. van de Berk, Uitgave Centraal
Bureau voor Genealogie, 1997]
NMG
De oude Nederlandse maten en gewichten [J.M. Verhoeff, 1983]
MNW
MiddelNederlands Handwoordenboek [J.Verdam, Uitgave Martinus Nijhoff, 'sGravenhage, oplaag 1981]
MNW-CD
Middel Nerlands Woordenboek op CD Rom.
MNW-Supp Idem, Supplement 1983
PW
Practisyns Woordenboekje [uitgave Centraal Bureau voor Genealogie, 1986]
WNT-CD
Woordenboek der Nederlandse Taal, op CD Rom.
WP
Winkler Prins Encyclopedie
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TRANSCRIPTIE
OR 5658/1
Jan 7
Oordeelt niet
Nae den aansien, maer
Oordeelt een rechtveerdich oordeel.
Heere Godt rechtveerdighe rechter
Ghij ghebiedt recht te richten en recht te oordelen
tusschen eenen yeghelijcken ende zijnen broeder en den
vreemdeling zonder aensien der persoonen /
Wij zijn bij ons zelven te ondeuchdelijck te onverstandich te
slecht in verstande des rechts ende wets jae onbequaem
Ende ghy hebt ons nochtans ghestelt te richten
in deser stede ende ghemeente. /
Nu heere onsen Godt gheeft ons uwe dienaers
ghehoorsaeme harten tot uwe gheboden begaeft ons door
uwen Heijlighen Geest met wijsheijt en kennisse dat wij
verstaen wat goet ende quaet is
Gheeft ons oock vrijmoedicheijt en cracht dat wij rechte
vonnissen ende oordelen moghen spreecken zonder aensien
der persoonen. Ende dat wij den gantschen ghemeente
ende die des aen ons versoecken gherechtelyck mogen richten
Alles om us heylyghen naems eere wille ende om uwes lieve
zoons onses Heeren Jesu Christi ende zijnder ghehoorsaemheijt ende verdiensten wille wy bidden u:
Onse vader ghij die in de hemelen zijt gheheijlicht werde
uwen name
Uwe ryck come, uwen wille gheschie op der aerden
ghelyck in den hemel
onse daghelijcx broot gheeft ons huijden
ende vergheeft ons onse schulden ghelijck wij oock
onse schuldenaren vergheven
ende leyt ons niet in versoeckinghe maer verlost ons
van den boosen: want uwe is het rycke
die cracht ende die heerlyckheijt in der eeuwicheyt
Amen.
OR 5658/1v
Schepenen der stede Nieuwe
ende Oude Nieudorp van den jaere
1604
Jan Cornelisz Jonghe van de Moerbeeck
Jan Willemsz Moerbeeck
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Jan Jansz Wit
Cornelis Pietersz Bregt
Syvert Jan Syvertsz
Pieter Jansz van de Moerbeeck
Aerian Jonghe Dircksz
©OR 5658/2
Vierschaer ghehouden den 26sten july 1604
Jacop Pietersz Koeman als voocht
van Maritgen Bartelmies, eysscher
contra
d'gheordonneerde curateurs ofte voochden
van Cornelis Jansz Keuck gedaaghdens om betalinge

ter somma van 8 gulden 10 st verschenen
lijffpensie karstijt laestleden verschenen
van 100 guldens hooftpenningen by Cornelis
Jansz van de voorseide Maritgen Bartelmies ontfangen.
Concludeert tot condemnatie van dien cum expensis.

Schepenen appoincteeren
perthyen te rekenen metten
anderen tusschen dit ende
adt primam.

Schepenen condemneeren Heyndrick
Heyndricksz d'gheeijste 4 gulden
8 penn den eysscher te betalen
tusschen dit & een maent

Rens Dircksz van de Keijns, eysscher
contra
Claes Wyloffsz van Oude Nieudorp,
ghedaagde om betalinge ter somma
van 87 gulden 3 st 8 pen
ter cause van coren & tarrw
by de gedaagde gecocht & ontfangen. Concludeert
tot condemnatie van dien cum expensis.
Jonge Jan Dircksz Doncker, eysscher
contra
Heyndrick Heyndricksz Matselaer, gedaagde
om 4 gulden 8 penn ter cause van
steen ende calck den gedaagde by geleyt.
Concludeert tot condemnatie van dien cum
expensis.

mette rechtelycke costen salvo
zyn keer te 14 dagen zoe hy
eenich heeft.
OR 5658/2v
off

Pieter Cornelisz van Spanbroeck, man
en voocht van zyn huysvrou & als
procuratie hebbende van de oom & voocht
van de kinderen van † Maerten Aeriansz,
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eysscher
contra
Jan Pietsz van de Rijdt, gedaagde
om betalinge ter somma van 17 gulden
van hoeij in 't boelhuys van de eysschers
huysvrou en kinderen ghecocht offslaende
6 gulden 3 st 6 penn daer op betaelt
volgende den boelbrieff daer van zynde.
Concludeert tot condemnatie van dien & dat
hem eysscher zal volgen gelt off uuijtleg
cum expensis.
D'selve eysscher
contra
Cornelis Jan Reyers, gedaagde om betalinge
van 30 st ter cause van een
deecken by hem ghecocht volgende
den boelbrieff daer van zynde. Concludeert tot condemnatie van dien & versoeckt
dat hem zal volgen gelt off uuytleg
cum expensis.

off

Jacop Walichsz, requirant
contra
Dirck Aerian Duckesz & Cornelis
Florisz, gedaagdes & gherequireerdens
om getuychnisse der waerheyt te
gheven van 't gunt zij weten nopende
hoe den requirant verleden jaere zijn oest
off boomgewas vercocht heeft aen een
vrouw van Hoorn voor 27 pont groot
op allerheylygendach & karstyt wel betaelt
voor welcken vrouw & penningen Jacop Aeriansz
Vennick hem starck gemaeckt heeft met

off

beding dat den requirant de penningen van hem mocht
manen

& eysschen tot zijne keur.
OR 5658/3
Aerian Cornelisz belooft den impost
tot 25 st te betalen. Actum den 13en
september 1604.

Aerian Cornelisz Schippers van der Dieck,
eysscher zoe voor hem selven & zijn medeconsoorten

In advijs.

contra
Claes Wijloffsz, gedaagde om betalinge
ter somma van 99 gulden
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bedaengde ende berekende penningen ter cause
van de bruyckwaer van de boomweyt
verschenen anno 1600. Concludeert tot condemnatie
van dien cum expensis.

In advys.

Schepenen condemneeren Aerian
Cornelisz ghedaagde den eysscher
te betalen d'gheeyschte 23 gulden
mette rechtelycke costen tusschen
dit & 3 weecken op pene van uuijtleg salvo
zyn keer te 14 dagen zoe hy
eenich heeft.

D'selve eysscher
contra
d'selve gedaagde om restitutie van
11 gulden van een vaers by den gedaagde
vercocht. Concludeert tot condemnatie van dien
cum expensis.
Mr. Jan Cornelisz van den Sydtwint ontfanger
van't kerckeboeck van Oude Nieudorp,
eysscher
contra
Aerian Cornelisz Schipper Slootgis, gedaagde
om betalinge van 23 gulden ter cause
van erffpacht volgende des eysschers
regyster. Concludeert tot condemnatie van dien
& versoeckt gelt off uuijtleg cum expensis.

D'selve eysscher
Schepenen condemneeren Pieter
contra
Jongejans d'gheeyste 15 gulden 2 st
Pieter Jongejans, gedaagde om betalinge van 15 gulden
den eysscher te betalen binnen 3 weecken 2 st van erffpacht volgende des eysschers
mette rechtelycke costen op pene
regyster. Conludeert tot condemnatie van dien &
van uuytleg salvo den gedaagde zyn
versoeckt gelt off uuytleg cum expensis.
keer te 14 dagen zoe hij eenich
heeft.
OR 5658/3v
Jan Cornelisz Keyser, eijsscher
als armevoocht de anno 1603
contra
Heyndrick Ouweneels, gedaagde om
betalinge van 8 gulden verloopen renten
toecomende d'armen van Oude Nieudorp.
Concludeert tot condemnatie van dien cum expensis.
Jan Cornelisz Rinckel, eysscher
contra
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Pieter Cornelisz Snyder van de
Langereys, ghedaagde om restitutie
van een kusting brieff onder hem
gedaagde berustende by den eysscher al betaelt
& voldaen mitsgaders hem eysscher te
restitueeren 10 gulden by hem t'over
betaelt. Concludeert tot condemnatie van dien
cum expensis.
Schepenen ordonneeren Symon Jacop Dircks
te wesen voocht van Alidt Danys & haere
goeden / Actum den 26en july 1604.
Schepenen ordonneeren Albert Jan Dircks
te wesen voocht van Anna Claes weduwe wijlen
Harck Claesz & over haere goeden. Actum den
26en july 1604.
Schepenen ordonneeren Pieter Jan Almersz
te wesen voocht van de naegelaten dochter van
Cornelis Heyndriksz van Oude Nieudorp genaamt Griet
& over desselffs goeden. Actum den 26en july 1604.
Schepenen ordonneeren Claes Lambertsz te wesen
voocht van Guiert weduwe wylen Cornelis Heyndricksz
& over haere goeden. Actum den 26en july 1604.
OR 5658/4
Schepenen appoincteeren dat zij
Aerian Jacopsz Bengel, zoe hy procetusschen perthyen hinctude t'sullen consuleeren
deert, eysscher
voor rechtsgheleerden binnen
contra
Hooren vrydach toecomende
ClaesWyloffsz van Oude Nieudorp,
acht daghen off Claes Wyloffsz
zoe hy gheroepen is, gedaagde om uuijtinge
ghehouden is in den eysch &
van vonnisse te begeeren.
zulcx behoort gecondemneert te werden
ofte niet. Intrim mede
off Aeff Symonsdr ofte Rembrant
Dircksz, copers van de binnencroft schuldich zijnde haer cooppenningen
al vooren ten buffet te leveren.
Ordonneeren perthyen hinctude elcx onder handen van Schepenen te leveren 6 gulden
tot vervallinge van de costen.

19

Claes Pietsz als procureur
& van wegen den gearresteerde
persisteert als apudt acta.
Dient vorder van seecker
zynde bewijs.

In advijs.

Aerian ende Claes Meynertsz,
consocius requiranten ende eysschers
contra
Maerten Pietersz van Haringhuysen, zoe hij gheroepen is, gedaagde
om voorts te procedeeren. Dien
volgende versoecken d'eysschers dat den gearresteerde zal dienen van duplijcque
off versteecken te werden van 't effect
van dien.
Cornelis Jacop Mols, zoe hy procedeert,
eysscher
contra
Lambert ende Pieter Lambertsz,
ghebroeders gedaagdens om voorts te
procedeeren.

croft een verborgen, meestal donkere of onderaardse ruimte [WNT-CD]
buffet plaats waar 't gerecht placht te vergaderen [WNT-CD]
apud acta bij volmacht [LbGO/9]
OR 5658/4v
Schepenen condemneeren d'gedaagde
in zijn 1e default.

Noch in advijs.

D'weduwe van Huybert Pieter
Huybertsz, eyssersse
contra
Claes Cornelisz Voorin, gedaagde
om betalinge van 91/2
gulden berekent gelt ter
cause van impost. Concludeert
tot condemnatie van dien cum expensis.
De weduwe van Huijbert Pietersz,
eyssersse
contra
Dirk Jansz Mr Dirck uuijt
d'Campen, zoe hy geroepen is, gedaagde
om voorts te procedeeren.
Claes Wyloffsz van Oude
Nieudorp, requirant & eysscher
contra
d'weduwe ende erven van
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Cornelis Jansz Schippers, gedaagdens
om uuytinge van vonnisse te
begeeren.
OR 5658/5
Op huyden den 26en july 1604 compareerden
voor Schout ende Schepenen der stede Nieuwe
Nieudorp by ghespannen vierschaer Tryn Jacopsdr, weduwe
wylen Cornelis Jansz Schippers gheassisteert met Aerian
Meynertsz haeren wettelijcken voocht mitsgaders Aerian
Cornelis Schippers gheassisteert zoon van Cornelis Jansz voornoemt
t'samen verweerders in conventie contra Claes Wyloffsz,
eysscher in 't zelve cas omme te voldoen voorgaende
Schepenen vonnisse interlocutoir van date den laesten meij
lestleden / verclaerden dat haer † man / ende vader
den boomweijt in questie ende die quijtscheldinghe van dien
in sulcken pantschap ende tot verseeckertheyt van haer
penningen opghedraghen & ghelevert is by Claes Wyloffsz.
Dat hij Claes Wyloffsz jaerlycx Sint Jansmisse te
midtsomer precise zoude betalen die somma van 107
gulden 17 jaeren achtereen ingaende Sint
Jansmisse anno 1598 op peyne van versteecken ende
vervallen te zijn van 't recht van de voorzeide redemtie ofte
mits jaerlycx gheduirende die voorseide 17 jaeren betalende
118 gulden op erffpachtrecht & op verval
als vooren 't welcke zij comparanten zulcx verclaren
by jae in waere woorden op straffe van meneedicheijt.
Schepenen appoincteeren perthyen hinctude namelijk
Claes Wyloffsz ter eenre & d'weduwe ende
erven van Cornelis Schippers ter andere te compareeren
voor goede mannen te als namelijk: Cornelis Rembrantsz,
Jan Huybertsz, Albert Jan Dircks & Jonge Janoom van
Oude Nieudorp ten overstaen van twe schepenen & secretaris omme
te accordeeren is 't doenlyk. Actum den 26en july 1604.
Schepenen condemneeren Claes
Wyloffsz volgende zijne bekentenisse
den eysscher te betalen 16 gulden 8 st
mette rechtelycke costen surcherend
d'executie den tyt van een maent.

Dirck Aerian Piet Gerrits, eysscher
contra

Claes Wyloffsz, ghedaagde om
uuytinghe van vonnisse.

interlocutoir een vonnis dat tijdens de loop van een geding is uitgevaardigd en niet definitief
beslisend is. [WNT-CD].

21

Sint Jansmisse 24 juni, geboorte H. Johannes de Doper [R.K. Missaal]
redemtie terugkopen, vrijkopen [WNT-CD]
OR 5658/5v

In advijs.

In state ofte advijs
by Schepenen.

In state.

In advijs.

Aerian Cornelis Schippers, requirant
& eysscher
contra
Claes Wyloffsz, gedaagde ende
gherequireerde om renovatie
van voorganen veriaerden vonnisse
in date den 13en november
1600 om te moghen inventoriseeren
d'goederen van Claes Wyloffsz hem
opghedraghen.
Jan Claesz Bootsman, eysscher
contra
Jan Thysz van Spanbroeck,
soe hy gheroepen is, gearresteerde.
Pieter Heyndricksz van Schagen,
eysscher
contra
Jacop Hillebrantsz, gedaagde om
uuytinge van vonnisse.
Jan Symonsz Glasemaecker, soe
hy procedeert, eysscher
contra
Joost Heyndricksz Glaesemaecker,
gedaagde om voorts te procedeeren.

OR 5658/6
Schepenen ghehoort het versoeck van Jan Cornelisz Keyser,
ghemachtich van Jan Jacopsz van Langedijck om te
moghen lichten 45 st by Mr. Dirck Onder Schepenen ghefurneert onder cautie van hem selven accordeeren
Jan Cornelisz d'selve te moghen lichten dienvolgende stelt
Jan Cornelisz hem selven cautie de restituende.
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Fiat een weete.

Jan Aerian Meynerts versoeckt een
rechtelycke wete tot Langedyck
aen Jan Jacopsz jegens adt priman
op seeckere gearresteerde 45 st onder
Mr. Dirck ghearresteert om betalinge
van 4 gulden & omtrent 10 st
verschoten penningen.

Schepenen condemneeren Claes Wyloffsz, gedaagde in conventie
Pieter Jansz Janoom, eysscher in 't zelve cas te
te betalen 20 gulden 10 st. Ende doende recht in
reconventie condemneeren Pieter Jansz Janoom, verweerder in reconventie Claes Wyloffsz, eysscher in 't zelve
cas te betalen 45 gulden ter cause van coop & leverantie van een koebeest compenseerende die costen
om redenen.
Schepenen condemneeren Dirck Aerian Snijders, getuychnisse
der waarheyt te gheven ten versoecke van Cornelis Michels
& Jacop Aeriansz, als voochden van de kinderen van Pieter
Dissel.
cautie (lat. cautio) waarborgsom [LbGO/12]
restitueren teruggeven, vergoeden [MNW (supp)/267]
ad primam op de eerstvolgende (rechtdag) [LbGO/6]
OR 5658/6v

Fiat een weete.

Cornelis Rembrantsz als voocht
van
naegelaten zoon van
† [zie /8v]
versoeckt een rechtelyke
wete tot Schagen ghedaen te
hebben aen de weduwe & erven van
Hans d'Vlaming off haeren voocht
jegens adt prymam te compareeren
voorts te procedeeren vermogens
voorgaende proceduieren etc.

Schepenen condemneeren Jan Jacopsz Boridt van
Veenhuysen gearresteerde Pieter Heyndricksz ontfanger
t'Oude Nieudorp te betalen d'verlopen verpondinge &
lantschot volgende zyn regyster ende dat tusschen dit
& acht dagen op pene van uuytleg mette rechte-
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lycke costen.
Schepenen condemneeren van ghelycken Ouwe
Janoom gedaagde Pieter Heyndrichsz te betalen volgende
zijn regyster ut supra.

Schepenen appoincteren
perthyen weder aen de zelve
mannen ordonneerende dat d'selve
een uuytinge zullen doen.

Mr. Jan Syrurgyn, eysscher
contra
Thys Aeriansz Schuytvoerder,
gedaagde.

utelech (uut-) het doen van een betaling door het opnemen van geld op
onwillige schuldenaar [MNW/630]
ut supra

kosten van een

als hierboven (staat beschreven) [LbGO/48]

OR 5658/7
Claes Govertsz dient
van replyck in schuptis.

Claes Govertsz, soe hij procedeert,
eysscher in conventie & verweerder
in reconventie
contra
Jan Jansz Bol, gedaagde & eysscher
respectyve.

Jan Cornelisz van wegen zyn Mr.
renunchieert van vorder schrijven.
Claes Govertsz dach adt primam
te dienen van bewys.
Idem Jan Cornelis dach ad priman te dienen van bewys.

Schepenen condemneeren Pieter Symonsz ghetuychnisse
der waerheyt te gheven ten versoecke van Jan Symonsz soe wanneer hy daer toe wettelijk bescheyden
zal zijn.
OR 5658/7v
Vierschaer ghehouden den negenden augusti 1604
Schepenen verclaren
den gedaagde te wesen
versteecken van keer
ende weer.

Jonge Jan Dircksz Doncker,
eijscher
contra
Heyndrick Heyndricksz, gedaagde
om zijn keer te doen zoe
hij eenich heeft off versteecken
te werden van 't effect van dien
cum expensis.
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Aerian Jacopsz Bengel,
zoe hij procedeert eysscher
contra
Claes Wyloffsz, gedaagde om
uuijtinge van vonnisse te
begeeren.

Schepenen verclaren dat
dat zij alsnoch zullen consulleeren
& dat Claes Wyloffsz
alsnoch zyn consultatiepenningen tot 6 gulden
zal leveren onder Schepenen
tusschen dit & acht dagen.
Schepenen condemneeren Claes
Wyloffsz vorder in de costen bij Schepenen ghemaeckt op d'reyse dat zy tot Hooren geweest hebben mitsgaders
't salaris ofte d'leges van de zelve & vorder in de reterdemente tot
4 st ten behoeve van parthij voor
een termyn die welcke
Claes Wyloffsz ghehouden zal zijn
te furneeren eer hij vorder in
recht zal worden ontfangen.

In advijs.

Cornelis Jacop Mols, zoe hy procedeert, requirant & eysscher
contra
Lambert & Pieter Lambertssoonen,
gedaagdes.

OR 5658/8
D'eysschers dienen van
bewys by quytscheldinge
by Hillegont Allerts haer
ghepasseert.
In advijs.

In advijs.

Aerian ende Claes Meynertsz consocius,
requiranten & eysschers
contra
Maerten Pietersz, soe hy gheroepen is, gearresteerde om voorts
te procedeeren volgende die laeste
retroacte.
D'weduwe van Huybert Pieter
Huyberts, eyssersse
contra
Dirck Jansz uuyt d'Campen,
zoe hy geroepen is, gedaagde om
voorts te procedeeren.
Pieter Heyndricksz van Schagen,
eysscher
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In advijs midts d'apsentie
van Jacop Hillebrantsz.

In advijs.

contra
Jacop Hillebrantsz, ghedaagde
om uuytinge van vonnisse te
begeeren.
Jan Symonsz Glasemaecker,
eysscher
contra
Joost Heyndricksz, gedaagde om
uuytinge van vonnisse te begeeren.

OR 5658/8v
Schepenen revecteeren
d'exceptie by Mr. Jan
consocius gheproponeert
ordonneeren perthyen
voorts te procedeeren.
D'ghedaagdes protesteeren
op 't vonnisse.

Cornelis Rembrantsz, als voocht
van Jan Dircksz, naegelaten zoon
van Dirck Jansz, als opposant & eysscher
contra d'weduwe & erven van Hans d'Vlaming van Schagen, gedaagdens met een
weet omme voorts te procedeeren
volgende die laeste retroacte van
date den 5en aprili laestleden
dienvolgende versoeckt den eysscher dat
hem alsnoch d'lanthuier berustende
onder Jan Pietersz in de Campen gheadjudiceert zal worden & dat zij gedaagdens
verclaert zullen werden totte zelve
niet ontfanckelijck noch te wesen geraect
& zulcx wyder ghecondemneert werden haer handen

daer van te trecken cum expensis.

Schepenen appoincteeren
perthyen aen den inbinder.

In advijs.

Jan Jacopsz Mes, eysscher
contra
Symon Pietersz Keijns,
gearresteerde om betalinghe van
4 gulden 14 st ter cause
van arbeytsloon & verschoten
penningen. Concludeert tot condemnatie van dien
cum expensis.
Aerian Cornelisz Schippers, eysscher
contra
Claes Wyloffsz, gedaagde om
voorts te procedeeren dienvolgende
versoeckt den eysscher noch restitutie
van 11 gulden van een vaers bij den
gedaagde vercocht volgende d'laeste
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retroacte.
retroacte de eerste acten [PW/97]
adiudicare toewijzing, toekenning [LbGO/6]
OR 5658/9
Schepenen condemneeren den
ghedaagde den eysscher te
betalen 79 gulden 4 st
berekende penningen mette
rechtelycke costen surcherende
d'executie 7 weecken mits
dat den eysscher den gecondemneerde
zal vry houden voor alle vordere
naemaninge nopende 't gelt van de
koe in de rekeninge besloten.

In advijs.

Schepenen verclaren den
gecondemneerde versteecken te
wesen van keer ende weer.

Schepenen verclaeren
den gecondemneerde te wesen
versteecken van keer
ende weer.

Rens Dircksz van de Keyns, eysscher
contra
Claes Wyloffsz, gedaagde om
voorts te procedeeren dienvolgende
versoeckt den eysscher dat den ghedaagde
ghecondemneert zal worden te betalen die
somma van 79 gulden 4 st berekende
penningen mette costen hieromme gedaen.

Aerian Cornelisz Schippers, requirant &
eysscher
contra
Claes Wyloffsz, ghedaagde & gerequireerde om voorts te procederen
volgende die laeste retroacte. Dienvolghende versoeckt den requirant alsnoch
renovatie van voorgaend verjaert vonnisse
in date den 13en november 1600 om
te moghen inventoriseeren d'goederen
van Claes Wyloffsz hem- opgedrag(en.
Mr. Jan Schoolmeester van den Zydtwint,
zoe hy procedeert, eysscher
contra
Aerian Cornelisz Schipper Slootgis, gedaagde
om zyne keer te doen zoe hy eenich
heeft off versteecken te werden van 't
effect van dien cum expensis.
D'selve eysscher
contra
Pieter Jansz Jongejans, gedaagde
om zyn keer te doen soe hy
eenich heeft off versteecken te
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werden van 't effect van dien cum
expensis.
OR 5658/9v

Schepenen verclaeren zoe
dat den eijsscher den officier
zal doen daghen.

Cornelis Wyertsz wonende tot
Hoochtwout, als eysscher
contra
Ryckert Ryckertsz, gedaagde
seyt den voornoemde eysscher dat
over ses weecken als huijden
by vonnisse van Schepenen alhier
verclaert is dat hy zyn penningen ter
somma van 181 gulden 3 st
8 penn in questie zal moghen
lichten onder cautie de restituende ofte datt den Schout
met hem zal consulleeren voor
rechtsgheleerden welcke vonnisse
perthyen aen wedersyden hebben
laeten gaen in crachte van ghewysde zonder mandament daer
tegens te lichten ende alsoe die
fallalatiën hier van verstreecken zijnde
soe versoeckt den eijsscher dat hem
volgende 't verstreeckenen vonnisse zijne penningen
zullen volghen ofte dat een
officier tusschen dit & acht dagen
metten eysscher zal consulleeren in Den
Haege voor vier rechtsgeleerden
aldaer waer van zij yegelyk twe
zullen nemen & dat op coste
van onghelijck ende dat se
elck 25 gulden zullen inleggen
ende dit peremtoirlycken ende
op versteck versoeckt hierop
hy eysscher recht & vonnisse.

Peremptoir vernietigend, alle uitstel uitsluitend, beslissend, definitief [WNT-CD].
OR 5658/10
Schepenen apsolveeren Jan Pietersz Koeman
van den eysch ende conclusie by den Offficier
op hem ghedaen & ghenomen nopende 't gunt
Cornelis Jansz aen den Officier te kennen gegeven
ofte gheclaecht hadde van het wedervaeren ofte
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van de zelven Cornelis metten vorck geslagen off gequest te hebben. Actum
den 9den augusti 1604.

Den gearresteerde dach
ad primam.

Pieter Cornelisz Waert in
Graeff Maurits, eysscher
contra
Jan Jansz Moller van Opmeer,
gearresteerde om betalinghe van 3 gulden
2 st 4 penn ter cause van
verteerde costen. Concludeert tot
condemnatie cum expensis.

Schepenen met namen Jan Willemsz & Aerian Dircksz
verclaeren by Jan Gerritsz van den Zydtwinde voor haer
ghetuijcht ende verclaert te wesen dat hy ten tyde
als Havick van Vollenhove t'zijnen huyse quam &
vraechde wien die clootschieters doen waeren in zyn
huys was & sulcx niet ghesien heeft wie die clootschieters waeren. Actum den 9en july 1604.
Schepenen verclaeren by haere vonnisse te wesen
executabel 't lant toebehoorende Cornelis Rensz
daerop den Officier ten versoecke van Pieter
Heyndricksz Pontgaerder & Schotfanger van Oude
Nieudorp uuytgheleyt heeft 23 gulden 6 st omme
by den Officier d'selve penningen met het fret van dien draen
gheexecuteert & verhaelt te moghen werden. Actum
den 9en augusti 1604.
OR 5658/10v
In advys by Schepenen
totte volle banck.

In advijs.

Claes Wyloffs van Oude Nieudorp,
requirant & eysscher
contra
d'weduwe & erven van Cornelis
Jansz Schippers, gedaagdens om
uuytinge van vonnisse te begeeren.
Aerian Cornelisz Schippers, soe hy
procedeert eysscher
contra
Claes Wyloffsz, gedaagde om
voorts te procedeeren volgende die
laeste retroacte dienvolgende
versoeckt den eysscher gedaagde van 99
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gulden bedaegde & berekende
penningen van lanthuier volgende die
laeste retroacte.

off

Jan Aerian Meynerts man & voocht
van zyn huijsvrou, eysscher
contra
Jan Jacopsz van Langedijck, gedaagde
om restitutie van 4 gulden
& omtrent 10 st ter cause van
verschoten penningen.

OR 5658/11
Ghefurneert by Jan Claesz de
impost tot 25 st.
Jan Claesz Bootsman, eysscher
Schepenen adiudiceeren den
contra
eysscher zyne gheeyste penningen
Jan Thysz van Spanbroeck, zoe
tot 50 gulden. Condemneeren
hy gheroepen is gearresteerde om voorts
den gearresteerde in qualite
te procedeeren dienvolgende uuytinghe
zoe hy gheroepen is d'selve
van vonnisse te begeeren.
te betalen mette rechtelyke
costen.
Den officier van weghen
Jan Thysz stelt hem appellandt op 't voorseide vonnisse
voor den Hove van Hollandt.

Schepenen appoincteren
d'saecke aen de zelve
mannen ordonneeren een
uuijtinge te doen.

Cornelis Paulusz, eysscher
contra
Thys Aeriansz, gedaagde.

Claes Govertsz versoeckt
alsnoch dach zijn bewijs
over te leveren alsoe
zyn stucken pretenselyck
in arrest genomen zynde tot Veenhuysen waerdoor hy tegenwoordich niet gereet can zijn.

Claes Govertsz Bywaert, zoe
hy procedeert, eysscher in conventie
& verweerder in reconventie
contra
Jan Bol, gedaagde & eysscher respective.

Schepenen accordeeren den
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eysscher noch dach.

Schepenen appoincteeren
parthijen aen mannen met
naamen: Pieter Heijndricksz
& Pieter Cornelisz.

Aecht Cornelisdr, weduwe van
Huybert Pietersz, eyssersse
contra
Claes Cornelisz Voorin, gedaagde
om voorts te procedeeren.

appoincteren

beschikken, beslissen [LbGO/9]

in conventie

oorspronkelijk proces.
Wanneer op de eis van de eiser een tegeneis van de gedaagde volgt, noemt
men de eerste de eis in conventie
en de tweede de eis in revonventie
De eiser (in conventie) wordt dan gedaagde in reconventie en omgekeerd.
Twee processen worden a.h.w. ineengeschoven en met behulp van deze
beide termen onderscheiden.
[LbGO/16]

OR 5658/11v
Vierschaer nootwendich ende vlot vaerdich den 17en augusti 1604

Jan Evertsz gerequireerde &
ghedaagde sustineert dat zyn erff
vry is zonder eenijge servituijt
ende dat sulcx d'requiranten
gheen recht hebben over zijn erff
haer saet te haelen noch oock
niet volgende die keuren. Dan
concludeert over sulcx tot niet
ontfanckelyck & tot apsolutie
van den zelven eysch cum expensis.
Dan om alle voldoens wille presenteert & is tevreden wanneer
d'requiranten comen metten cordewagen
om haer saet te haelen ofte anders
te dragen dat hy haer niet en
zal beletten maer voortaen alsoe
laeten passeeren volgende d'keuren
seggende daermede te moghen volstaen.

Jan Pietersz Meelmolenaer
van weghen zyn moeder mitsgaders
Jan Heyndricksz als voocht in
desen van Neel Symonsdr zyn
moeye eygenaer, ende in zyn
pryve naem als bruijcker, requiranten
ende eysschers
contra
Jan Evertsz, gerequireerde ende
ghedaagde suystineeren d'requiranten
ende eysschers hoe zy hebben leggen
achter het erff van den gedaagde een
acker saedtlandts tegenwoordich
zynde met coren 't welcke geschoren,
ghebonden & oock ghetient is &
over sulcx ghereet ghestelt omme
te huys gebracht te werden
ghelyck sulck nootwendich vereysschet
dies zy eysschers aen den voornoemde Jan
Evertsz
versocht hadden omme met het saet
over zyn erff te passeeren tot op
'sheeren straet & wech met
presentatie van hem d'schade
te beteren alles volghende die keuren
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D'eysschers accepteeren & nemen
by provisie die presentatie van de
gedaagde aen / alles ongvermindert
parthyen hinctude haer recht.

der steden Nieudorp 't welck den
selven Jan Evertsz gheweygert
heeft te consenteeren & toe te
laeten. Concludeeren daeromme de'eysschers
dat den gerequireerde & ghedaagde
ghecomandeert zal worden te gehengen
& te gedogen dat zij eijsschers haer
saet van't zelve landt over zyn
erff tot op 's heeren straet & wech
zullen moghen ryden & thuys halen
ten meesten oorbaer & minste schade
mits daer van gemeten beteringe
van schade zoe hy yet zal hebben te
pretendeeren volgende die keuren & hen
eysschers geen belet meer te doen. Cum expensis.

requirant eischer [PW/95]
gerequireerde verweerder tegen wie enig verzoek gedaan wordt [PW/45]
hinctude begrip voor het standpunt van de tegenpartij
gehengen gedogen, toelaten [KE/305]
OR 5658/12
Vierschaer gehouden den 23en augusti 1604
Verleyt totten 6en september 1604
Perthyen hinctude versoecken
uuytinghe van vonnisse.

Schepenen houden d'saecke
in advijs.

Schepenen houden d'saecke
in advys.

Claes Wyloffsz, soe hy procedeert
contra
d'weduwe & erven van Cornelis Schippers.
Aerian Jacopsz Bengel, zoe hij
procedeert, eysscher
contra
Claes Wyloffsz, soe hy gheroepen
is, gedaagde om uuytinghe van
vonnisse te begeeren.
Aerian Cornelisz Schippers, eysscher
contra
Claes Wyloffsz, ghedaagde om voorts
te procedeeren volgende die laeste retroacte in date den 9en augusti.
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Op huyden den 13en september
1604 compareerde ter secretarie
voor de rolle alhier Aerian Cornelisz Schippers
ende heeft gherenunchieert van deser instantien
jegens Claes Wyloffsz gedaen van alle die drie saecken. Actum
ut supra.
OR 5658/12v
Schepenen houden d'saecke
in advys.

Schepenen houden d'saecke
in advijs.

In advys.

Noch in advijs.

Aerian Cornelisz Schippers, requirant &
eysscher
contra
Claes Wyloffsz, ghedaagde om voorts
te procedeeren dienvolgende versoeckt
den eysscher alsnoch renovatie van voorgaend
verjaert vonnisse volgende die
laeste retroacte in date den 9en augusti
laestleden.
Aerian Cornelisz Schippers, zoe
hij procedeert, eysscher
contra
Claes Wyloffsz, gedaagde om voorts
te procedeeren volgende die laeste
retroacte dienvolgende versoeckt den
eysscher d'condemnatie van 49 gulden bedaengde & berekende penningen van lanthuier
volgende die laeste retroacte.
Cornelis Jacop Mols, soe hij procedeert,
requirant & eysscher
contra
Lambert & Pieter Lambertsz,
gedaagdes om uuytinge van
vonnisse te begeeren.
Pieter Heyndricksz van Schagen,
eysscher
contra
Jacop Hillebrantsz, ghedaagde
om uuytinge van vonnisse te
begeeren.
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OR 5658/13
In advys.

Schepenen apsolveeren
den ghedaagde van den
eysch by de eyssersse op
den gedaagde gedaen & ghenomen
compenseeren d'costen
condemneeren d'eyssersse te betalen
in handen van den secretaris
25 st voor den impost.

In advys ad primam.

In advijs.

Aerian ende Claes Meynertsz con socius,
requiranten & eysschers
contra
Maerten Pietersz, soe hy geroepen is,
gearresteerde om uuytinghe van
vonnisse te begeeren.
D'weduwe van Huybert Pieter Huyberts,
eyssersse
contra
Dirck Jansz uuyt d'Campen, soe
hy gheroepen is, ghedaagde om voorts
te procedeeren dienvolgende alsnoch vonnisse
te begeeren.

Jan Symonsz Glasemaecker, eysscher
contra
Joost Heyndricksz, om uuytinghe
van vonnisse te begeeren.
Pieter Cornelisz Waert in Graeff
Maurits, eysscher
contra
Jan Jansz Moller van Opmeer,
gearresteerde om 3 gulden 2 st 4 penn.

OR 5658/13v
Noch in advijs.

D'gedaagdes gecondemneert in haer
eerste default.

Claes Govertsz Bywaert, soe hij
procedeert, eysscher in conventie &
verweerder in reconventie
contra
Jan Jansz Bol, gedaagde & eysscher
respectijve.
Jan Willemsz van Oude
Niedorp, eysscher
contra
Claes Jan Jaep Mes & Symon
d'swager van Claes Oloffs, gedaagdes
om betalinge van 10 gulden 12 st
8 penn ter cause van een

34

hoockeling ende wyncop en verteerde costen. Concludeert tot
tot condemnatie van dien cum expensis mits
d'een betalende d'ander gevryt te
zyn & offslaende nietemin 5 st
4 penn daer op betaelt.

Schepenen condemneeren den
gedaagde metten requiranten & eysschers
grondtdelinghe te doen
& vorder affspetinge te
doen ten meesten oirbaer
& nae behooren salvo den
gedaagde zyn keer te 14 dagen
soe hy eenich heeft.
Jan Pietersz huijden selff noch
gecompareert verclaert wettelyk wel
te willen delen ten overstaen van
schepenen.

D'gheordonneerde curateurs ofte
voochden van Cornelis Jansz Keuck,
requiranten & eysschers
contra
Jan Pietersz Koeman, gedaagde
omme metten eysschers te gronddeelen
ende voorts by affspetinghe te
separeeren haer landt metten anderen
alsnoch ghemeen & onverdeelt gelegen
achter d'wooninge van den voornoemde Jan
Pietersz. Concluderen tot condemnatie
van dien cum expensis.

default niet verschijnen op een rechtszitting [MNW-Supp/93]
OR 5658/14
In der saecke hangende voor desen gherechte van
Nieudorp tusschen Claes Wyloffsz burerman tot Oude
Nieudorp eysscher in conventie requirant & verweerder
in reconventie ter eenre ende die weduwe ende erffghenamen van Cornelis Jansz Schippers mitsgaders die vooghden
van dien verweerders gherequireerden & eysschers in reconventie ter andere zyde. Schepenen ghesien hebbende
die stucken ende munimenten mitsgaders die verificatien
by perthyen ten wedersyden onder henlieden gheprocureert
ende vorder ghehoort hebbende die verclaringhe van Tryn
Jacopsdr weduwe wylen Cornelis Jansz Schippers mitsgaders die
verclaringhe van Aerian Cornelisz haeren soon te saemen in juditio
ghedaen in date den 26en julij [/3] laestleden ende op
allen gheleth nae behooren doende recht approbeeren voorgaende
rekeninghe ende uuijtspraecke van mannen tusschen perthyen
ghedaen in date den 5en mey 1603 [OR 5657/--] verclaren Claes Wyloffz
te moghen volstaen mette consignatie van 11 gulden 15 st
13 st by hem O tot voldoeninghe van 't geen hy schuldich
was ten behoeve van de ghedaagdens in conventie en de
eysschers in reconventie onder Schepenen van Nieudorp
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van den jaere 1603 gheconsigneert condemneeren dienvolgende
d'ghedaaghdens in conventie den eysscher in 't zelve cas te
restitueeren den quytscheldinghe by d'eysscher in conventie
hen gedaagdes † man & vader tot verseeckertheijt van zijn
achter weesen van de boomweijt in questie ghelevert.
Condemneeren den requirant & eysscher in conventie in de costen
van de schuttinghe van zyn beesten by de gedaagdes doer
den officier doen Doen & daer mede d'schuttinghe
aff te wesen interdiceeren nietemin d'voorrseide ghedaagdens
van nu voortaen ghelycke schuttinghe off eenyge
andere turbatie den voorseide Claes Wyloffsz int gebruijcken
van de boomweyt meerder te doen ontseggen den eysscher
in conventie zynen vordere eysch ende doende recht
in reconventie ontseggen d'eysschers in reconventie
haeren eysch ende concluisie by haer op Claes Wyloffsz
ghedaen & ghenomen. Apsolveeren den verweerder
in't zelve cas van de zelve & compenseeren die
costen van desen processe om redenen. Actum den
6en september 1604.
D'weduwe ende erven van Cornelis Jansz Schippers protesteren op't vonnisse stellen haer illico appellandt voor den Hove
van Hollandt.
Heyndrick van Sevanck in den naem van Claes Wyloffsz
protesteert van vordere costen, schaden & interesten.
muniment een stuk waardoor iets wordt verzekerd, bewijsstuk [WNT-CD]
judicium gerechtelijk oordeel, vonnis [WNT-CD]
OR 5658/14v
Schepenen condemneeren den
ghedaagde d'gheyste somma
tot 9 gulden 8 penn te
betalen mette rechtelyke costen
tusschen dit & 14 dagen op
peene dat den triumphant
'tzelve zal moghen laeten uuytleggen tot costenlast van't landt
daer 'tmolenschot van spruijt.

Heyndrick Jansz Vattis ontfanger
van 't molenschot over d'polder genaemt
d'vogelesang, eysscher
contra
Pieter Jonge Jan Snyersz, als
bruycker van 15 geersen landts
in de selve polder gelegen, gedaagde om betalinge
ter somma 9 gulden 8 penn ter
cause van molengelt verschenen anno
1603 zeeckere reste & voorts anno
1604 mey laestleden. Concludeert tot
condemnatie van dien cum expensis & versoeckt
gelt off uuytleg tot laste van 't
landt daer van 't molengelt is spruijtende.
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Schepenen condemneeren den
ghedaagde den eysscher d'geeyste
25 st te betalen salvo
den gedaade zijn keer te
14 dagen soe hy eenich heeft.

D'selve Heyndrick Jansz Vattis,
eysscher
contra
Pieter Jongejan Snyers, ghedaagde
om betalinge van 25 st ter cause
van een halff voer riet by den gedaagde
van den eysscher gecocht & te dancke
ontfangen (en arbeijtsloon). Concludeert tot condemnatie van dien

cum expensis.

off

Mr. Jan Syrurgyn, eysscher
contra
d'voochden van Cornelis Jansz Keuck,
gedaagdens om 39 st reste van
verdient arbeytsloon mitsgaders noch
betalinghe ter somma 3 gulden
over zeeckere besonge &
verdient arbeytsloon van d'voornoemde Cornelis
Jansz zynen ghequetsten arm te verbinden.
Concludeert tot condemnatie van dien cum
expensis.

triumphant winnende partij [MNW-Supp/304]
OR 5658/15
off

off

Mr. Jan Sirurgyn, eysscher
contra
Jan Symonsz Glasemaecker, gedaagde
om betalinghe ter somme 12 gulden
over seeckere cure ende verdient Mr. loon
aen gedaagdes soon verdient. Concludeert tot
condemnatie van dien cum expensis.
Mr. Jan Syrurgyn, eysscher
contra
Cornelis Jan Reyers, gedaagde om betalinge
ter somme 5 gulden ....st reste
van verdient Mr. loon by den gedaagde toegheseyt voor zijn zoon te betalen. Concludeert tot condemnatie van dien cum expensis.
Pieter Cornelisz Man, als competeerende
d'verloopen renten & incomsten van zijn
huysvrouwen kinderen voor haere verteerde
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off

In advijs.

costen, eysscher
contra
Aerian Jan Enstes & Jacop Enst Jansz
ghebroeders, erffgenamen van haeren vader,
gedaagde om betalinghe ter somme 32
gulden verlopen renten verschenen karstyt
laestleden offslaend 6 gulden daer op betaelt.
Concludeert tot condemnatie van dien cum
expensis.
D'vooghden van de kinderen ende erven
van Aerian Gerritsz Butterpot, requiranten
ende eysschers
contra
Gerrit Heertsz, gherequireerde om
in handen van hem eysschers te leveren alsulcken
kustingbrieff als onder hem berustende is onder
zyn vader gedaen by Claes Pietersz alsoe die
selve kustingbrieff hen requiranten toe behoort
volgende d'opdrachte by Claes Pietersz ten behoeve van Aerian Gerritsz gedaen. Concludeert
tot condemnatie van dien cum expensis.

OR 5658/15v
Cornelis Wyertsz van Hoochtwout,
requirant
nibel is voor desen vierschaere
contra
maer zynde competente jughe
den Officier van Nieuwe Nieudorp,
te zijn den Hove van Hollant
gherequireerde & ghedaagde versoeckt
concludeert over sulcx tot niet
den requirant dat den gerequireerde
ontfanckelyk & apsolutie van der
tusschen dit & acht daghen met
instantie te meer alsoe
hem zal consulleeren voor rechtsden principalen saecke tusschen
gheleerden in Den Haghe op costen van
hem & Cornelis Wyertsz onongelijk mits dat yegelen perthy twe
gedecideert hangt voor den voorseide Hove zullen moghen nemen mits in te leggen
van Hollandt.
elck 25 gulden ende by refuijs ofte
weygeringhe van de voorseide consultatie dat
Schepenen verclaren voor vonnisse
den requirant die 181 gulden
dat den officier ghehouden zal
3 st 8 penn alhier berustende
zyn metten requirant alsnoch te
onder Schepenen onder coautie
consulleeren voor rechtsgheleerden
zal moghen lichten achtervolgende Schebinnen acht daghen ofte by faute
penen vonnisse van date den 28en
ende ghebreecke van dien dat den
juny laestleden [OR 5657/424 ].
requirant d'penen zullen volghen
onder cautie de restituende
Ordonneeren dat elck der voorseide
Den officier excipieerende zeijt dat hij

als hooftofficier niet betreckbaer veel min conve-
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parthijen zullen inleggen 20 gulden
tot consultatie penningen.
Op welcke vonnisse den officier
hem stelt appellandt voor den Hove
van Hollandt.

off

Perthijen hinctude nemen
ghewillich aen metten anderen
te re harreeckenen van Dgenen
'tgeen elck ander zoude moghen
hebben te eijsschen & dat tusschen
dit & 14 dagen.

Cornelis Pietersz Dissel, eysscher
contra
Aerian Jan Ustes, gedaagde om
betalinge ter somma 23 gulden
ter goeder rekeninge ter cause van een paert by hen gedaagde
van den eysscher gecocht & ontfangen
verschenen meer dan jaar & dach.
Concludeert tot condemnatie van dien
cum expensis.
Aecht Cornelisdr, weduwe van
Huybert Pietersz, eyssersse
contra
Claes Cornelisz Voorin, gedaagde om
uuytinge van recht te begeeren.

convenir gelegen komen [WNT-CD]
OR 5658/16
Schepenen condemneeren den
ghedaagde metten eysscher te
rekenen tusschen dit &
14 dagen & voorts volgende
den eysscher te betalen binnen
een maent mette rechtelycke costen.

Jan Claesz Waert aen den Stenen Brug
in't Wapen van Amsterdam, eysscher
contra
Symon Jansz, ex gedaagde om betalinge van
7 gulden 5 st berekent gelt ter
cause van verteerde kosten & daerboven
noch 3 gulden by hem nae de rekeninghe verteert volghende d'eysschers
regyster. Concludeert tot condemnatie van dien
cum expensis.

Schepenen condemneeren Cornelis Gerritsz, gedaagde tegen
den officier den voorseide officier te betalen
die somma van 4 gulden voor 't recht van
seeckere naestinghe & anders te bet surcherende
d'executie een maent salvo zyn keer te 14 dagen
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zoe hy eenich heeft. Actum den 6en aug september 1604.

1e default.

Pieter Heyndricksz van
Oude Nieudorp, eysscher
contra
Dirck Florisz mede van Oude
Nieudorp, gedaagde om betalinge
van 15 gulden ter cause
van 3 lammeren by hem gedaagde van den
eysscher gecocht ende ontfangen op seeckere conditie by hem eysscher gewonnen. Concludeert tot condemnatie van dien cum expensis.

surcheren opschorten, uitstellen [MNW-Supp/296]
OR 5658/16v
off

Maritgen Pieters Schovert, eyssersse
contra
Gerrit Willemsz, gedaagde om
betalinge van 45 st verteerde
costen.

Cornelis Wyertsz van Hoochtwoude seyt
wesende voor ghespannen vierschare seijt
den officier aen dat hy is een gheweldenaer
& dat des selffs soon ghecomen is met Reijnut
d'Giebber binnen Hoochtwoudt & heeft met gewelt
zyn huys op gheslagen. Actum den 6en september
1604.

In state.

Claes Pietersz man &
voocht van zyn huysvrou, eysscher
in cas van iniurie
contra
Garbrant Pietersz, gedaagde
in 't zelve cas.

OR 5658/17
Schepenen condemneeren den gedaagde
d'gheyste somma te betalen

Keyser
Jan Cornelisz Armevoocht van
Oude Nieudorp, eysscher
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mette rechtelycke costen
surcherend d'executie 6 weecken
salvo den gedaagde zyn keer te
14 dagen zoe hy eenich heeft.

contra
Heyndrick Ouweneels, gedaagde
om 8 gulden van verlopen renten.
Concludeert tot condemnatie van dien cum
expensis.

Schepenen condemneeren Jan Pietgesz als gedaagde Pieter
Heyndricksz ontfanger van den hondersten penning ende
landtschot te betalen volgende zyn regijster mette rechtelycke costen te betalen tusschen dit & acht daghen op
pene van uuijtleg. Actum den 6en september 1604.
OR 5658/17v
Vierschaer ghehouden den 20sten september 1604
In advijs.

Cornelis Jacop Mols, soe hy procedeert,
eysscher
contra
Lambert & Pieter Lambertsz,
gedaagdens om uuytinghe van vonnisse
te begeeren.

Pieter Heyndricksz van Schaghen,
Schepenen stellen d'saecke tot
eysscher
eede van den verweerder soe hij
contra
wil verclaeren den eijsscher d'gheeyschte Jacop Hillebrantsz, gedaagde om
penningen niet schuldich te zijn dat hij
uuytinghe van vonnisse te begeeren.
alsdan zal wesen geapsolveert van den
zelven eysch.
Den eysscher verdraecht den gedaagde den eedt
dienvolgende werdt den gedaagde geapsolveert van den eysscher eysch bij den eysscher
op hem gedaagde gedaen gereserveert den eysscher zynen eysch actie jegens zynen
coopman ofte daer & soe hy
meent geraeckt te zyn.

In advijs.

Aerian ende Claes Meynertsz,
con socius requiranten & eysschers
contra
Maerten Pietersz van Haringhuysen,
soe hy geroepen is, gearresteerde om
uuytinghe van vonnisse te begeeren.

OR 5658/18
Schepenen gesien d'proceduren tusschen perthyen
voor hem dien gehouden & d'consultatie
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van rechtsgeleerden daerop genomen
verclaeren voor vonnisse dat Aeff Symonsdr
Aerian Jacopsz Bengel, zoe hij procedeert eysscher
ofte Rembrant Dircksz als copers van 'thypoteeck
contra
gecomen van den principalen debiteur
Claes Wyloffsz, gedaagde om openinge van
haere cooppenningen sullen consigneeren in
consultatie en uuytinghe van vonnisse te
hande van den gherechte om dienvolgend
begeeren.
ghedisputeert te werden opte preferentie
naer behooren & dat ghedaen zijnde dat
alsdan d'eysscher 'tgene hy vorder te cort soude moghen comen zal moghen verhaelen & executeeren
aen't hypoteek by den gedaagde gestelt in de principale constitutiebrieff in date den 17en april 1599
mette costen ter saecke van dien gedaen. Actum
den 20en september 1604.

Noch in advijs.

In advys 14 dagen.

Jan Symonsz Glaesemaecker, eysscher
contra
Joost Heyndricksz mede Glaesemaecker,
gedaagde om uuytinge van vonnisse te begeeren.
Pieter Cornelisz Waert in Graeff Mourits, eysscher
contra
Jan Jansz Moller van Opmeer, gearresteerde om
uuytinge van vonnisse te begeeren.

Schepenen ghesien 'tproces voor haer
hangende tusschen Claes Govertsz, soe hij procedeert
eysscher in convventire & verweerder in reconClaes Govertsz by waert, soe hy procedeeert,
ventie ter eenre & Jan Jansz Bol, gedaagde
eysscher in conventie & verweerder in

reconventie
contra

& eysscher respectijve ter andere & op alles geleth nae

behooren doende recht compenseerende den eysch van conventie & reconventie tegen den anderen ontseggen d'eysschers

respective van haerluyder eyschen.
Jan Jansz Bol, gedaagde & eysscher
Soe in conventie als in reconventie gedaen apsolveerende d'verweerders
respective van de zelve compenseerende die costen om redenen. Actum den 20 en september
1604.

Aen mannen, namelyk Symon
Willemsz & Pieter Jacopsz.

respectijve.

Cornelis Claesz Kistemaecker,
als oom & voocht van zijn zalige broeders
kinderen, eysscher
contra
Jan Jansz Oomes, gedaagde om betalinge
ter somma van 32 gulden 5 st 8 penn
spruytende van laecken by den gedaagde d'eysschers
broeder toegeseyt te betalen voor Mr.
Jan Syrurgyn tot Winckel offslaend 16 gulden
by den gedaagde daer op betaelt. Concludeert
tot condemnatie van dien cum expensis vermogen(de

d'eysschers regyster.
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OR 5658/18v
In advijs.

Schepenen condemneeren den
gedaagde die geeyschte
penningen te betalen mette
rechtelycke costen surcheerende
d'executie een maent salvo
den gedaagde zyn keer te 14 dagen
soe hy eenich heeft.

In state.

Rens Cornelisz Meelmolenaer tot
Abbekerck, requirant & eysscher
contra
Jan Pietersz Koeman & Jan Jansz
Keuck, gedaagdens omme den eysscher
te restitueeren & costeloos schadeloos
te leveren alsulcken rentebrieff als
hij eysscher eertyts ghepasseert heeft
ten behoeve Lysbeth Melis inhoudende
300 gulden hooftpenningen by den eysscher affghelost & by den gedaagdes hem belooft
te leveren vermoghens acte daer van
zynde. Concludeert tot condemnatie van dien
cum expensis mits d'een leverend
d'ander gevryt te zyn.
Mr. Jan Cornelisz van den Sydtwindt,
ontfanger van de ghemeente erffpachten, eysscher
contra
Harck Jansz aen de Langereys, gedaagde
om betalinge ter somma 16 gulden 2 st
8 penn ter cause van erffpacht
volgende d'eysschers regyster. Concludeert
tot condemnatie van dien cum expensis.
D'selve eysscher
contra
Heyndrick Jansz Vattes, gedaagde
om betalinge van 19 gulden 16 st
4 penn ter cause van verlopen
erffpacht volgende d'eysscher zyn regyster.
Concludeert tot condemnatie van dien cum
expensis.

OR 5658/19
Schepenen condemneeren den gedaagde
d'gheyschte somma te betalen
mette rechtlycke costen tusschen
dit & een maent op pene
van uuijtleg salvo den gedaagde
zijn keer te 14 dagen soe hy

Mr. Jan Schoolmeester, eysscher
contra
Symon Pieter Deckers, gedaagde om
betalinge ter somma van 3 gulden 15 st
8 penn verschenen allerheylygen laestleden
volgende den boelbrieff daer van zijnde.
Concludeert tot condemnatie van dien cum
expensis
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eenich heeft.

Schepenen condemneeren den
ghedaagde den eysscher d'geyste
3 gulden te betalen mette
rechterlycke costen. Actum den
20en september 1604.

& dat hy zal hebben gelt of uuytleg
vermogens den selven boelbrieff.
Jan Symonsz Bode, eysscher
contra
Aerian Cornelisz Schippers, gedaagde
om betalinge van 3 gulden ter
cause van seecker gelt bij den eysscher
den gedaagde op seeckeren conditien gedaen
nu by hem eysscher gewonnen. Concludeert
tot condemnatie van dien cum expensis.

Schepenen condemneeren Cornelis Cornelisz, gedaagde tegen den officier
in een boete van 3 gulden vermoghens d'keuren
deser stede ter oorsaecke den selven heeft geprotesteert
op Schepenen vonnisse & den selven proteste niet en heeft
vervolcht. Salvo den gedaagde zyn keer te 14 dagen zoe
hy eenich heeft. Actum den 20en september 1604.
Schepenen appoincteeren d'saecke tusschen d'weduwe van
Huybert Pietersz & Claes Cornelisz Voorin aen mannen
met namen: Cornelis Rembrantsz & Cornelis Jansz Kastercum
om te rekenen & accordeeren is 't doenlyk. Actum den
20en september 1604.
OR 5658/19v
Schepenen condemneeren den gedaagde
d'gheeyste penningen te betalen
mette rechtelyke costen surcherende
d'executie een maent salvo den
gedaagde zyn keer te 14 dagen.
Schepenen verclaren voor vonnisse
dat den eysscher den geeyschten
brieve zal volgen soe verre zy den
gedaagde voldoen daer voor die gelevert
is.

Aen mannen.

Mr. Jan Cornelisz
contra
Jan Cornelisz Rinckel, gedaagde om
betalinge van 31 gulden 12 st van
verlopen erffpacht. Concludeert tot
condemnatie cum expensis.
Jacop Cornelisz, soe hy procedeert,
eysscher
contra
Gerrit Heertgisz, ghedaagde
omme uuytinge van recht te
begeeren.
Pieter Heyndricxz, eysscher
contra
Dirck Florisz van den Zydtwint.
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In advijs.

In state.

Mr. Jan Syrurgyn, eysscher
contra
Jan Sijmonsz Glaesemaecker,
gedaagde om voorts te procedeeren.
D'selve eysscher
contra
d'voochden van Cornelis Jansz Keuck.

OR 5658/20
Vierschaer ghehouden den 4e october 1604

In state.

Cornelis Jacop Mols, soe hy procedeert
eysscher
contra
Lambert & Pieter Lambertsz,
gedaagdens.

In advys.

Aerian & Claes Meynertsz, con socius,
requiranten & eysschers
contra
Maerten Pietersz van Haeringhuysen,
gearresteerde.

In state.

Aen mannen.

Jan Symonsz Glasemaecker, eysscher
contra
Joost Heyndricksz mede Glasemaecker,
gedaagde.
Pieter Cornelisz Waert in Graeff
Mourits, eysscher
contra
Jan Jansz Moller, gearresteerde.

OR 5658/20v
off

Rens Cornelisz Molenaer tot Abbekerck, requirant & eysscher
contra
Jan Pietersz Koeman & Jan Jansz
Keuck, gedaagdens om voorts te
procedeeren.
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Schepenen verclaeren den
gedaagde te wesen versteecken
van keer & weer.

Schepenen verclaeren den
gedaagde te wesen versteecken
van keer & weer.

In state.

Schepenen verclaren den
gedaagde te wesen versteecken
van keer & weer.

Mr. Jan Cornelis van den Zydtwint, eysscher
contra
Harck Jansz aen de Langereijs, gedaagde
om zyn keer te doen soe hy eenich
heeft off versteecken te werden van 't
effect van dien.
Mr. Jan Cornelisz van 't Zydtwint,
eysscher
contra
Symon Pieter Deckers, gedaagde
om zyn keer te doen zoe hy
eenich heeft off versteecken &
ge te werden van 't effect van dien
cum expensis.
Pieter Heyndricksz van Oude
Nieudorp, eysscher
contra
Dirck Florisz.
Mr. Jan Cornelisz, eysscher
contra
Jan Cornelisz Rinckel, gedaagde om
zyn keer te doen zoe hy eenich
heeft off versteecken te werden
van 't effect van dien cum expensis.

OR 5658/21
Schepenen condemneeren den ghedaagdens
d'gheeyste somma van 20 gulden
10 st d'eysscher te betalen mette
rechtelycke costen surcherende
d'exemtie den tyt van 6 weecken
salvo haer keer te 14 dagen soe
hy eenich heeft hebben.
Schepenen verclaeren d'ghecondemneerdens te wesen versteecken
van keer & weer. Actum den
18en october 1604.

Pieter Cornelisz Man, als man
& voocht van zyn huysvrou, eysscher
contra
Aerian Jan Enstz & Enst Jansz,
gebroeders erffgenamen van haer vader,
gedaagdens om betalinghe van 20 gulden
10 st reste van meerder somma van
verloopen renten verschenen karstyt
laestleden. Concludeert tot condemnatie van
dien cum expensis.
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Schepenen ghehoort 't versoeck ghedaen by de
voochden van Cornelis Jansz Keuck op ende jegens
Jan Pietersz Koeman & 't geene Jan Pietersz
daer jegens heeft willen sustineeren noopende d'gheeyschte & toeghewesen grondtdeelinghe verclaeren
dat den gerechte sullen compareeren ter plaetse
contentieux ten syne omme d'grondtdeelinghe tusschen
perthyen gheeffectueert te worden 't zy by perthyen hinctude
selff ten overstaen van den gherechte by ghebreecke
van dien by den gherechte tusschen perthyen.

Schepenen condemneeren den
gedaagde d'gheeyschte
somma te betaelen mette
rechtelycke costen surcherende
d'executie een maent salvo
den gedaagde zyn keer te 14 dagen
soe hy eenich heeft.

Mr. Jan Cornelisz van den Zydtwint, Ontfanger
van de gemeente erffpachten van
Oude Nieudorp, eysscher
contra
Heijndrick Jansz Vattis, gedaagde
om betalinge van 19 gulden 16 st
4 penn ter cause van verlopen
erffpacht volgende d'eysscher zyn
regyster. Concludeert tot condemnatie van
dien cum expensis.

OR 5658/21v
In state.

Mede in state.

Mr. Jan Surgyn, eysscher
contra
Jan Symonsz Glaesemaecker,
gedaagde.
D'selve eysscher
contra
d'voochden van Cornelis Jansz Keuck,
gedaagdens.

OR 5658/22
Vierschaer ghehouden den 18e October 1604

In advijs.

Jan Jansz Jongejan Keuck,
requirant
contra
Symon Jacop Dircks & Dirck
Jansz van Oude Nieudorp Molenaren
van de polder van den ouwe molen,
gedaagdens ende gherequireerden omme
d'requirant te bewysen dat zy gherequireerdens macht & authoriteyt

47

hebben d'requirant als ingelandt van 't
zelve polder van haeren ouden coudyck
te versoeken op een nieuwe ofte
andere plaetse ennde uuyt d'eene
jurisdictie in d'ander.

In state by perthyen.

Aerian ende Claes Meynertsz,
con socius, requiranten ende eysschers
contra
Maerten Pietersz van Haringhuysen,
gearresteerde.

OR 5658/22v
Schepenen condemneeren den gedaagde
d'gheeyste somma te
betalen tusschen dit ende
een maent mette rechtelijcke costen salvo den gedaagde
zyn keer te 14 dagen soe hy
eenich heeft.

Sybrant Aeriansz van Sneeck,
eysscher
contra
Jan Claesz Waert by den stenen
brug, gedaagde om betalinghe ter
somma van 8 gulden ter cause
van vleijs. Concludeert tot condemnatie
van dien cum expensis.

Schepenen verclaren den gecondemneerde
te wesen versteecken van keer
& weer salvo 'tgeen den gecondemneerde van den eysscher
rechtelyk daer tegens comt. Actum den 1en november 1604.
Schepenen condemneeren den gedaagde
d'gheeyste somma te betalen
binnen drie weecken mette
rechtelycke costen op pene
van uuytleg salvo den gedaagde
zyn keer te 14 dagen soe hy
eenich heeft.
Schepenen verclaeren den gedaagde
te wesen versteecken van keer
ende weer. Actum den 1en
november 1604.

Schepenen condemneeren den gedaagde
d'gheeyste somma te betalen binnen 3 weecken
mette rechtelycke costen

Jan Cornelisz Keyser, eysscher
contra
Pieter Jansz Jongman van de
Wysent, gedaagde om 23 gulden 7 st
ter cause van hoy vermogens
den boelbrieff daer van zynde.
Concludeert tot condemnatie van dien & dat
hy zal hebben gelt off uuytleg
cum expensis.

Jan Cornelisz Keyser, eysscher
contra
Jan Piet Hans Jansz van de Langereys,
gedaagde om betalinghe ter
somma 9 gulden 15 st vermogens
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op pene van uuijtleg
salvo den gedaagde zyn keer te
14 dagen soe hy eenich heeft.

twe boelbrieven daer van zynde.
Concludeert tot condemnatie van dien en
dat hem zal volgen gelt off
uuytleg cum expensis.

Schepenen verclaren den gedaagde
te wesen versteecken van keer
ende weer. Actum den 1en november 1604.
Mr. Jan Syrurgyn, eysscher
contra
Cornelis Janssz Keuck, gedaagde.

Schepenen appoincteeren
perthyen aen mannen namelyk
aen Reyer Danijs ende
Jan Jansz Janmaet. Ordonneeren
d'selve mannen daer van een uuytinge te doen.
OR 5658/23

Cornelis Claesz Kistemaecker, soe
hy procedeert, eysscher
contra
Jan Jansz Omes, gedaagde om
voorts te procedeeren.

In advijs.

Schepenen condemneeren Jan Jansz Moeller, ghearresteerde
Pieter Cornelisz waert als eysscher te betalen
3 gulden 2 st 4 penn verteerde costen.
Actum den 18en october 1604.

In state mits siecte
van Symon Jansz.

off

Jan Symonsz Glasemaecker, eysscher
contra
Joost Heyndricksz, gedaagde.
Cornelis Jacop Moelb, zoe hy procedeert, eysscher
contra
Lambert ende Pieter Lambertsz,
ghedaagdens.

[Cornelis Jacob Moelb = C.J. Mols]

OR 5658/23v
Noch in advijs.

Pieter Heyndricksz van
Oude Nieudorp, eysscher
contra
Dirck Florisz, gedaagde.
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Schepenen ghehoort 't versoeck van Jacop Garbrantsz
Timmerman omme ontslagen te wesen van zynen
voochdie van de kinderen van Cornelis Jansz Bruyn alsoe
hy meer dan jaer & dach voocht geweest is
& om andere redenen ontslaen d'selve van
van zyn voorseide voochdije. Actum den 18en october
1604.
Schepenen ghehoort het versoeck van Cornelis
Heyndricksz Schoenmaecker omme ontslagen
te wesen van voochdye van Reynu Gerritsdr
weduwe van Cornelis Jansz Bruyn alsoe hy meer dan
jaer & dach voocht geweest is & om andere
redenen ontslaen d'selve van de voorseide voochdije.
Actum de 18en october 1604.

Schepenen condemneeren den
ghedaagde d'gheeyste somma
te betalen binnen een maent
mette rechtelycke costen
salvo den gedaagde zyn keer te
14 dagen soe hy eenich heeft.

Wyloff Pietersz ontfanger
van 't molenschot van de oude
molen, eysscher
contra
Claes Wyloffsz, ghedaagde om
betalinge van 7 gulden 17 st
berekent gelt.

Schepenen verclaren den
gedaagde te wesen versteecken van
keer & weer. Actum den eersten november 1604.

versteecken van keer & weer
versteken het moeten stellen zonder [WNT-CD]
keer middel van verweer tegen een eisch [MNW/285 16]
weer (were) verdediging in rechte, antwoord op een eisch [MNW/787 14]
OR 5658/24
Vierschaer ghehouden den eersten november 1604

Schepenen appoincteeren
perthyen hinctude metten
anderen te consulleeren
voor rechtsgeleerden binnen
Hoorn.

Aerian & Claes Meynertsz, con socius,
requiranten
ende eysschers
contra
Maerten Pietersz van Haringhuijsen, soe hy gheroepen is,
ghearresteerde.
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In advijs.

Schepenen appoincteeren
perthyen te compareeren voor
mannen als Cornelis Kastercum
Cornelis Rembrantsz & Dirck
Claesz om te accordeeren
is 't doenlyk.

In advijs.

Cornelis Claesz Kistemaecker,
soe hy procedeert, eysscher
contra
Jan Jansz Oomes, ghedaagde.
Jan Symonsz Glasemaecker,
eysscher
contra
Joost Heyndricksz Glasemaecker,
gedaagde.

Pieter Heyndricksz van Oude
Nieudorp, eysscher
contra
Dirck Florisz, gedaagde.

OR 5658/24v
Schepenen condemneeren den
ghedaagde Albert Jansz d'gheeyschte
somma te betalen mette
rechtelycke costen surcherende
d'executie tot karstsyt.

Albert Jansz Ontfanger, eysscher
contra
Cornelis Albertsz van Oude
Nieudorp, gedaagde om betalinge
ter somma van 4 gulden 12 st 8
penn ter cause van vleijs
verschenen paeschmarckt laestleden. Concludeert tot condemnatie van dien
cum expensis.
D'selve eysscher contra

Schepenen condemneeren den
ghedaagde Albert Jansz
als eysscher te betalen
d'gheeyste somma van
5 gulden 4 st 12 penn
mette rechtelycke costen
surcherende d'executie een
maent.

Schepenen condemneeren
den ghedaagde Albert

Frans Janssz Korffmaecker
van Ouwe Nieudorp, gedaagde
om betalinge ter somma
van 5 gulden 4 st 12 penn
ter cause van vleys. Concludeert tot condemnatie van dien
cum expensis.

Albert Jansz Ontfanger, eysscher
contra
Cornelis Cornelisz van 't Verlaet, gedaagde
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Jansz Ontfanger te
betalen achtervolgende zyn
regyster mette rechtelycke costen binnen tien
dagen op pene van
uuytlegg.

om betalinge van verschenen
honderste penning ofte pontgelt
volgende d'eysscher zyn regyster.
Concludeert tot condemnatie van dien &
dat hy eysscher zal hebben gelt
off uuijtleg cum expensis.

OR 5658/25

off

Den gedaagde door versoeck
van zyn Procureur wert gegunt 14 dagen mits zyn
apsentie.

Aerian Cornelisz van Hoochtwoude,
broeder ende voocht in desen van
Tryn Cornelis van Sybekarspel voor
haer selven & van wegen haere
kinderen erffghenamen van †
Neel Wouters, overleden huysvrou van Jan Pietersz Smit, requiranten
& eysschers
contra
de voornoemde Jan Pietersz Smit,
gedaagde & gherequireerde omme
d'eysschers te leveren behoorlycke
inventaris met eede ghestarckt
nae behooren van alle die goeden
roerende ende onroerende geen uuytghesondert welcken zyn overleden huysvrou metter doot ontruymt
ende achterghelaten heeft ende
dienvolgende met hen eysschers
te procedeeren tot schiftinghe
scheydinghe ende deelinghe
van de zelve goeden. Concludeerende
tot condemnatie van dien cum expensis.
Jan Symonsz Neel Jannes,
requirant & eysscher
contra
Jan Jansz, gedaagde omme hem
eysscher te leveren behoorlycke
brieve met verseeckeringhe
nae behooren van 't gunt hem
eysscher competeert voor eynkele
deelinghe vermogens 't contract
metten anderen gemaeckt. Concludeert
tot condemnatie van dien cum expensis.

OR 5658/25v
Pieter Cornelisz Waert in
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off

Schepenen renoverend
voorgaend verjaert vonnisse
& gheleth op 't gene vorder
gheeyst wert condemneeren
den gedaagde den eysscher in
eenen somma te betalen
7 gulden 17 st mette
rechtelijcke costen surcheerend
d'executie tot Ste Catrijnenmarckt, salvo den gedaagde zyn
keer zoe hy eenich heeft
te 14 dagen.

Schepenen condemneeren den gedaagdesse
den eysscher te betalen volgende
zyn boeck mette rechtelycke
costen surcherende d'executie
14 dagen.

Graeff Maurits, eysscher
contra
Pieter Jansz Almers, gedaagde
om 13 gulden 10 st berekende
penningen van verteerde costen volgende
d'eysschers regyster. Concludeert tot
condemnatie van dien cum expensis.
Pieter Cornelisz Waert in
Graeff Maurits, eysscher
contra
Heyndrick Ouweneels,
gedaagde om renovatie van
voorgaend verjaert vonnisse inhoudende
6 gulden 7 st & voorts noch
om betalinge van 25 st by den
gedaagde alles verteert volgende d'eysschers
regyster. Concludeert tot renovatie
& condemnatie van de voorseide somma in't geheel cum
expensis.

Dirck Meijnertsz Ontvanger
van 't molenschot opte Moerbeeck,
eysscher
contra
Meiynu Boikes weduwe van Aerian
Thijsz, off haer gerechte voocht,
ghedaagde om betalinge van
44 st van molenschot volgende
d'eysscher's regyster. Concludeert
tot condemnatie van dien cum expensis.

Ste. Catrijn (H. Catharina) 25 november [RK Missaal]
OR 5658/26
1e default.

Gerrit Claesz van de Slootgaert,
eysscher
contra
Jan Jaep Mes, gedaagde om betalinghe van 4 gulden 16 st over
toegift & veijlinghe van vet
& swijnen. Concludeert tot condemnatie
van dien cum expensis.
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Schepenen ghehoort 't versoeck van den officier
als eysscher in cas van injurie contra Cornelis Wijertsz
van Hoochtwoudt verweerder & daer tegen d'presentatie
van Cornelis Wyertsz verclaren dat Schepenen tusschen
perthyen sullen consulleeren metter saecke voor rechtsgheleerden ter plaetse daer Schepenen goet vinden ofte
goetdunckende zal op costen van ongelyck.
Ordonneeren tot dien eynde perthyen hinctude in
te leggen & onder Schepenen te leveren elcx 16 gulden
10 st. Actum den 1en november 1604.

1e default.

Gerrit Claesz van de Slootgaert,
eysscher
contra
Jan Piet, gedaagde
om betalinge van 19 gulden 2 st
soe voor schade als oock voor
een seyn. Concludeert tot condemnatie
van dien cum expensis.

OR 5658/26v

nihil

Pieter Cornelisz van Spanbroeck
man & voocht van zyn huijsvrou
& als gemachtich van zyn voocht
van zyn huysvrouwen kinderen versoeckt
hem een rechtelycke wete geaccordeert & volgens ghedaen te
hebben tot Schagen aen den persoon
van Cornelis Sybrantsz ofte
t'zynen huyse aldaer omme
ad primam te compareeren den
requirant betalinge te doen 6 gulden 5 st
verschenen allerheylygen 1603 vermogens
den boelbrieff daer van zynde.

rechtelycke wete gerechtelijke aanzegging [MNW/792 5]
OR 5658/27
Vierschaer ghehouden den 15e November 1604
In advijs mits dat
Sijmon Jansz & Joost Heyndricksz

Jan Symonsz Glasemaecker, eysscher
contra
Joost Heyndricksz Glasemaecker,
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zelffs zullen compareeren.

ghedaagde.

Schepenen houden d'saecke
in advijs mits dat perthyen
zelff zullen compareeren.

Pieter Heyndricksz, eysscher
contra
Dirck Florisz, ghedaagde.

OR 5658/27v
blanco (geen tekst)
OR 5658/28

Claes Pietersz als Procureur
van Dirck Arisz copie
& dach.

Claes Jonge Dirckes van Nieckelant,
requirant & eysscher
contra
Maritgen Aeriansdr weduwe †
Cornelis Garbrantsz, off haer gerechte
voocht, gedaagde. Sustineert den eysscher
hoe hy mette zelve geleden omtrent
vyff jaeren ghedeelt heeft zeeckere
huysinge & landt die zy metten
anderen ghemeen hadden met conditie
dat zy hinctude zouden hebben ende
ontfanghen 's landts costen van
hondersten penning ofte pontgelt ende
anders halff ende halff. 't Is nu
soe dat den eysscher in de selve delinge
ghevallen is aen het laege & lichste
landt & mits dien meerder roetalen
ende oversulx zoude moeten betalen
van desen daghe aff meerder &
grooter ongelden als d'gedaagde met
haer consocius over haer zyde
wel 4 sneesen monteerende jaerlycx
tot 42 st overmits hy eysscher bevint
dat het licht landt zonder onderscheijt tegen het beter (nu doorde
delinge van den anderen gesepareert) zulcx
in de legger is opgesteld gars voor gars
ghelyck. Concludeert over sulcx hy
eysscher dat d'gherequireerde gecondemneert
zal werden d'een helft van de contribueerende & gevouwen geerstalen op haer
van het gedeylde landt op haer
somme te ontfangen in den legger
ende bydien den eysscher daer van te
ontheffen in den legger & voorts
hem te restitueeren vyffmael
21 st by hem te vele
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betaelt mette costen.
OR 5658/28v
Cornelis Pietersz van 't Verlaet
is tevreden d'penningen te
14 dagen te leveren onder
den gherechte.

Tryn Jansdr Biersteeckster
van 't Swan's Hals tot Enchuysen, weduwe wylen Foppe Pietersz,
requirante
contra
Cornelis Cornelisz van 't Verlaet,
gherequireerde omme onder
den gherechte alhier te consigneeren & leveren alsulcke
18 gulden onder hem gearresteert toebehoorende Otte Siecks
van Sondel spruytende van of
bij hen van de voorseids Otte ghecocht. Concludeert ten syne voorseids
cum expensis.

Op 't versoeck van Cornelis Aerian Jansz by hem
van wegen zyn broeders weduwe ghedaen als oock
op 't versoeck van Dirck Jacop Dircksz mede haerent
halven gedaen hebben Schepenen Jan Huyberts gheordineert
& gestelt te wesen voocht van de zelve weduwe ende
haere goeden. Actum den 15en november 1604.
Schepenen ghehoort d'verclaringhe van
Pieter Claesz Kuckes mitsgaders Tryn Gerrits
dr als naeste bloedtverwanten van † Michel
Dircksz & zyn huysvrou ende desselffs kinderen
alle deser werelt overleden dat zij haer
voor de handt niet en derren fondeeren als erffgenamen van de voorseide Michiel Dircksoons & zyns
huysvrouwen goeden mitsdien zy alrede hebben verstaen
d'selve met veele schulden beswaert te wesen
ende ghehoort d'voorseide Pieter Claessoons & Tryn
Gerrits haer versoeck omme sequesteren daer inne
gestelt te hebben tot reddinge van den selven boel.
ten behoeve van de crediteuren hebben Schepenen (vervolg op /29)
OR 5658/29 (vervolg van /28v)
dienvolgende Claes Cornelisz Cruijff & Thys Jorisz
ghestelt & gheordonneert te wesen sequesteren van de
voorseide boel & naeghelaten goeden van de voorseide † Michel Dircks
& zijn huysvrou & kinderen. Authoriseeren d'selve den
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voorseide boel aen te vaerden & redden ten behoeve van de
crediteuren. Actum den 15en november 1604.
Schepenen condemneeren den
ghedaagde d'gheeyste somma
te betalen mette rechtelycke costen surcherende d'executie
drie weecken salvo den gedaagde
zyn keer te 14 dagen soe hij
eenich heeft. Actum den
15en november 1604.

Jan Sybrantsz van 't Verlaet, eysscher
contra
Cornelis Cornelis Dircks, gedaagde om betalinghe van 20 gulden ter cause
van gheleent gelt. Concludeert tot
condemnatie van dien cum expensis.

Aerian Meijnertsz van Oude
Nieudorp, eysscher
contra
Schepenen condemneeren Pieter
Jansz soe hy gheroepen is
Aerian Meynertsz d'gheeijste
penningen te betalen mette
rechtelijcke costen
surcherende d'executie een
maent salvo den gedaagde zyn
keer te 14 dagen soe hy eenich
heeft.
Schepenen verclaeren Pieter Jansz
te wesen versteecken van keer & weer.
Actum den 29en november 1604.

Pieter Janszen Almers, voocht van Jan Cornelis Everts, gedaagde

om betalinge van 24 gulden
17 st ter cause van laecken
& arbeytsloon volgende den
eysscher zyn regyster. Concludeert
tot condemnatie van dien cum expensis.

Aerian Meynertsz, eysscher
contra
Enst Jansz, ghedaagde om betalinge
ter somma 45 gulden 18 st 8 penn
ter cause van laecken / arbeytsloon & verschoten penningen volgende
den eysscher zyn regyster. Concludeert
tot condemnatie van dien cum expensis.

Schepenen condemneeren den
ghedaagde d'gheyste somma
te betalen mette rechtelijcke costen surcherende d'executie een maent salvo den
gedaagde zijn keer te 14 dagen
soe hy eenich heeft.
Enst doende zyn keer seyt niet meer schuldich te wesen als een derde paert.
Schepenen wijsen dat Enst Jansz zal mogen volstaen mits betalende die
derde paert van't gunt d'erven van Jan Ensts te saemen aengaet. Condemneeren
sulcx Enst Jansz den eysscher te betalen 40 gulden 3 st 8 penn cum expensis.
,OR 5658/29v
Schepenen condemneeren den

Aerian Meijnertsz, eysscher
contra
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ghedaagde d'gheeijste somma
te betalen mette rechtelycke
costen surcheerende d'executie
een maent salvo den gedaagde
zyn keer te 14 dagen soe hy
eenich heeft.
Schepenen verclaeren den gedaagde te
wesen versteecken van keer
ende weer. Actum den 30en
november 1604.

Cornelis Cornelis Dircks van 't Verlaet,
gedaagde om betalinge van 8 gulden
18 st 8 penn ter cause van
toegheseyde penningen hem eysscher toegheseyt te betalen voor Jan Jansz
Bol, spruytende van laecken & maeckloon volgende d'eysschers regyster. Concludeert tot condemnatie van dien cum expensis.

Jan Cornelisz Schoenmaecker, eysscher
contra
Jan Cornelisz Fueks van Oude
Nieudorp, gedaagde om betalinghe
van 2 gulden 12 st ter cause
van schoenen. Concludeert tot condemnatie
van dien cum expensis.

off

Cornelisz Wyertsz van Hoochtwoude, verweerder
contra den Schout, eysscher seyt om costen te
schouwen dat hy den Schout d'consultatie gewonnrn
gheeft alsoe hy metten Schout zelff niet mach consulleeren. Actum den 15en november 1604.
In der saecke hangende voor desen vierschaere tusschen
den Schout, eysscher & Cornelis Wyertsz
van Hoochtwout voorseid, gearresteerde & excipient
Schepenen doende recht reverteeren d'exceptie
Cornelis Wyertsz gedaen condemneeren den selven ten
principale te antwoorden. Actum den 15en november 1604.
Op welcken voorseide vonnisse Cornelis Wyertsz hem stelt
appellandt voor den Hove van Hollandt. Actum ut
supra.
reverteeren wederkeeren, terugkomen [WNT-CD]
OR 5658/30
Jan Cornelisz van Warmenhuysen broeder van Brecht Cornelisdr weduwe van Jan Pietsen van de Rydt mitsgaders Cornelis
Pietersz Back haer affghestorven swager versoecken d'selve
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weduwe voochden gheordonneert te hebben by namen Claes Cornelisz
Voorin & Thys Jorisz. Dienvolgende ordonneeren Schepenen den voorzeiden Claes Cornelisz & Thys Jorisz te wesen
voochden van de voorseide weduwe & haere goeden. Actum den
15te november 1604.

OR 5658/30v
Vierschaer ghehouden den 29en november 1604
Weder aen mannen
ende soe perthyen
niet accordeeren wert
d'saecke gedesereert tot
eede van d'een off d'ander
van de perthyen.

In advys.

In advijs.

Jan Sijmonsz Glasemaecker, eysscher
contra
Joost Heyndricksz, ghedaagde
om uuytinge van vonnisse te
ge hebben.

Pieter Heijndricksz, eysscher
contra
Dirck Floris van den Zydtwint, ghedaagde.
Claes Jonge Dirckes, eysscher
contra
Maritgen Aerians & Dirck Aerianz,
gedaagdes om t'antwoorden.

OR 5658/31

In advijs.

Niet gedaaget.

Claes Govertsz Bywaert,
eysscher
contra
Jan Gerritsz Slotemaecker,
gedaagde om betaling van 62 st ter
cause van yserwerck by den gedaagde
van hem ontfangen. Concludeert
tot condemnatie van dien cum expensis.
Elle Wyloffsz Timmerman, eysscher
contra
Sybrant Cornelisz Dullis, ghedaagde
om betalinge van 6 gulden 5 st
voor arbeyts loon met timmeren verdient.
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Concludeert tot condemnatie van dien cum
expensis.

Den procureur van de gedaagde
dach 14 dagen.

Den gedaagde wert gecondemneert
in zyn 1e default.

Jacop Pietersz Ruych, eysscher
contra
Maritgen Pieter Cornelis, erffgename van
haer overleden dochter mitsgaders,
gedaagde om betalinghe ter
somma van 11 gulden 3 st ter
cause reste van lanthuier. Concludeert
tot condemnatie van dien cum expensis.
Jochum Cornelisz en Aerian Cornelisz, ghebroeders, eysschers
contra
Claes Wyloffsz, ghedaagde om
betalinghe van 7 gulden 7 st 8 penn
ter cause van koorn by den gedaagde
van de eysschers gecocht & ontfangen.
Concludeert tot condemnatie van dien
cum expensis.

OR 5658/31v
Cornelis Pietersz Ouwe soon van de
Slootgaert man en voocht van
Anna Reyers mitsgaders Pieter
Heertgisz mede van de Slootgaert
voor haer selver & vervanger.
____________________________________

Jan Cornelisz van wegen
d'gedaagde versoeckt hare delinge.
In advys 14 dagen.

Aris Heertgisz van de Slootgaerde, eysscher
contra
Maritgen Pieter Cornelis van
Oude Nieudorp, gedaagde om
betalinge van 8 gulden 7 st
8 penn berekende penningen
mitsgaders noch om
betalinghe van 3 gulden 10 st
spruytende van toegedeelde penningen
in de boelscheydinge tusschen d'gedaagde
van wegen haer overleden dochter
& den eysscher gevallen d'gedaagde
berekent. Concludeert tot condemnatie
van dien cum expensis.

60

off

Gaert Jansz van Winckel,
erffgenaam van † Tryn Sijmonsdr
zyn overleden moeder die mede
erffgename was van † Maritgen
d'eerste huysvrouw van † Symon
Lutjaeps d'eysschers † grootmoeder
& grootvader, requirant &
eysscher
contra
Pieter Symonsz & Symon
Sijmonsz, zoonen & erffgenamen van
† Symon Lutjaeps, gedaagdes
sustineert den eysscher dat
zy voorseide † moeder van †
Symon Lutjaeps voorseit noyt (vervolg op /32)

OR (vervolg van /31v)
en is voldaen gheweest haer
† moeder erve welck zulck
den eysscher erfgenaam van zyn moeder
noch rechtelycken resteert.
Concludeert daeromme & om redenen breder te deduceeren is 't
noot dat die ghedaagdes in qualite voorseid ghecondemneert zullen
werden den eyscher te leveren behorlyke
staet & inventaris met eede
ghestarckt van alle die goederen
by zynen voorseide bestemoeder metter
doot ontruympt & achterghelaten & mitsgaders van de
vruchten, renten & incoomsten van
dien tot desen daghe toe &
dienvolgend metten eysscher te
procedeeren tot behoorlycke schiftin(
& scheydinghe van dien cum expensis.
Schepenen ordonneeren Jacop Pieter Theus
te wesen voocht van de naeghelaten kinderen
van † Neel Pietersdr gheprocreert by
Harck Jan Harcks & mede over der
selver goeden. Actum den 29en november 1604.
Schepenen ordonneeren Jochum Heertgisz te wesen
voocht van de naeghelaeten kinderen van Jan Jochumsz
gheprocreert by Anna Heertgisz tegenwoordyge huijsvrou
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van Harck Jansz ende over haere goeden.
Actum den 29en november 1604.
OR 5658/32v
Schepenen condemneeren den
ghedaagde d'gheeyste somma
te betalen mette rechtelyke
costen tusschen dit ende
lichtmisse naestcomende op
peine van uuijtleg salvo
den gedaagde zyn keer te 14 dagen
soe hy eenich heeft &
salvo den gewdaagde zyn garant aen de
princepale.
Schepenen verclaren den gedaagde te
wesen versteecken van keer
& weer. Actum den 13en december
1604.

Gecondemneert in zyn 1e
default.

Jan Cornelisz Keyser ontfanger
van den boelbrieff toecomende d'weduwe
van Aerian Decker van Veenhuysen,
eysscher
contra
Reyer Aeriansz van de Weelborch, & principael voor zyn
broeder, ghedaagde om betalinge van
32 gulden van een koe vermogens
den boelbrieff. Concludeert tot condemnatie
van dien & dat hy zal hebben
gelt off uuytleg tot costen van de
ghedaagde cum expensis.

Jan Sybrantsz van 't Verlaet,
eysscher
contra
Pieter Jansz Almers, ghedaagde
om betalinghe van 42 gulden
van een koe affslaend 4
gulden 10 st den gedaagde daer tegen
comende van vlaslandt. Concludeert
tot condemnatie van dien cum expensis.

Schepenen condemneeren Pieter Jongejan Snyers
als bruycker van zeecker landt tot Oude
Nieudorp ghelegen den Ontfanger Pieter Heyndricksz te betalen het verschenen pontgelt &
lantschot volgende zyn regyster tusschen dit &
8 daghen op pene van uuytleg tot
cost & last van den ghecondemneerde & oock het lant.
Actum den 29en november 1604.
Condemneeren insgelycken Jonge Janoom.
Condemneeren insgelycken Claes Wyloffsz.
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Condemneeren insgelycken Wyloff Gerritsz.
OR 5658/33
Gecondemneert in zyn
default.

1e

Jan Cornelisz Schoenmaecker, eysscher
contra
Heyndrick Ouweneels, gedaagde
om betalinge van 3 gulden 10 st ter
cause van schoenen. Concludeert tot
condemnatie van dien cum expensis.

Tryn Jans
Schepenen wysen voor vonnisse op 't versoeck van
Tryn Jans van Enckhuijsen dat Cornelis Cornelisz ende
Cornelis Pietersz van 't Verlaet haere handen zullen ledijgen
van de 18 gulden die zy schuldig zouden moghen zijn
Otte Siecx onder Haerluyden overlange gearresteert
& zulcx d'selve penningen te leveren onder den
gherechte tot behoeve van den geenen die bevonden
zal worden daer toe gherechticht te zijn.
Actum den 29en november 1604.
Dienvolgend hebben d'voorseide ghecondemneerdens d'selve penningen
onder den gerechte ghefurneert seggende d'selve
haer schade te moghen beschutten & volle betalinge
te moghen strecken & dat haer in plaetse van dien
volgen zal den hantschrift by haer daer van ghepasseert. Actum den 29en november 1604.
Schepenen ghehoort 't versoeck van Tryn Jans accordeeren d'selve d'bovengeseide penningen 't by provisie te moghen lichten onder d'cautie van Abraham
Dircksz bediener des Evangeliums tot Nieu Nieudorp omme d'selve te restitueeren tot vermaninge van den gherechte alhier volgende 't welcke voor Schout
ende Schepenen alhier ghecompareert is Abraham Dircksz & heeft hem gestelt
cautie de restituende voor de zelve penningen als principael renunchieerende d'beneficien ordinis
et executionis belooffde die t'allen tyden te restitueeren tot vermaninge van den gerechte oude
verbant
zyns persoons & goeden. Actum den 4e aprili 1605. Dienvolgende d'selve by hem ghelicht.
Den gedaagde doet zijn keer.
In advijs.

Jan Sybrantsz, eysscher
contra
Cornelis Cornelisz, om zijn keer
te doen.

Schepenen verclaren den gedaagde
te wesen versteecken van keer
& weer persisteeren by voor haren vonnisse
surcherende d'executie tot nieuwe jaer. Actum den 13en december
1604.
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OR 5658/33v
Vierschaer ghehouden den 13en december 1604
Schepenen appoincteren
perthyen aen mannen
als met namen: Dirck
Jansz Keuck, Jacop Pieter
Theus & Allert Jacop Mols.

Claes Jonge Dirckes eysscher,
contra
Maritgen Aerian Heerts, con socius,
gedaagdens.

Aen mannen: Dirck Brouwer,
Lambert Aeriansz Moller
& Symon Jacopsz.

Pieter Heyndricksz, eysscher
contra
Dirck Florisz van den
Zydtwint, ghedaagde.

Schepenen condemneeren d'gecondemneerde van wegen haer man
by zyn apsentie den eysscher
d'gheeyste somma te betalen mette rechtelycke
costen surcherende d'executie
ses weecken salvo d'gedaagde
haer keer zoe zy eenich
heeft adt primam.

Jacop Dircksz Doncker,
eysscher
contra
Jacop Hillebrantsz, off nu
by zyn apsentie zyn huysvrou off
haer gemachtyge, ghedaagde om
betalinge van 3 gulden 12 st
reste van meerder somma berekende penningen. Concludeert tot
condemnatie van dien cum expensis.

OR 5658/34
Den gedaagde dach
van beraet.

In advijs.

Jacop Pietersz Ruych, eysscher
contra
Jan Cornelisz Keyser, ghedaagde om
den eysscher te beteren & voldoen zyn
gheleden schade ter cause des gedaagdens
beesten zyn haver beschadigt ende
zyn gras opgheet hebben ende
dat met d'somma van 10 gulden
ofte anders tot discretie van
mannen. Concludeert tot condemnatie van dien
cum expensis.
Cornelis Pietersz, requirant
contra Jan Gerritsz, Jan Jansz, Janoom
Cornelis & Jan Pietersoonen, gedaagdens
& gherequireerdens omme ghe-
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tuychnisse der waarheyt te geven.
Concludeert tot condemnatie van dien.

Schepenen condemneeren
Pieter Jansz Almers
ghedaagde rekeninghe, bewijs
& reliqua te doen van zyn
voochdie & administratie
tusschen dit & een maent.
Condemneeren den zelven verder in de
rechtelyke costen van desen instantie.

Jan Cornelisz nu wonende tot Winckel,
gheassisteert met Heyndrick
Evertsz zyne oom, requirant
ende eysscher.
contra
Pieter Jansz Almers, gedaagde om
rekeninghe, bewys & reliqua
te doen van zyne voochdye &
administratie dien hy gedaagde
over hem Jan Cornelisz ende
zyne goeden heeft ghehat. Concludeert
tot condemnatie van dien cum expensis.

reliqua overschot, hetgeen iemand bij slot van rekening schuldig blijft [PW/93]
OR 5658/34v
Op huyden den 13en december 1604
compareerde voor Schepenen der steden Nieudorp
Cornelis Wyertsz van Hoochtwoude & heeft
uuyt crachte & nae vermoghen seeckere vonnisse
ofte sententie interlocutoir van den Hove van
Hollant ghepronunchieert by commissarisen ter audientie van de rolle ghecommitteert in date den
24en novembris laestleden uuyt handen van
Schepenen ghelicht een somma van 181 gulden
3 st 8 penn by Jan Jansz Jongejan Keuck onder
Schepenen gheconfigureert ende belooffde d'selve
te restitueeren zoe naemaels bevonden mochte
werden yemant beter ofte naerder daer toe gherechticht te zijn maecken daervoor subiect zyn persoon
& goeden submitteerende d'selve tot bedwanck van
allen recht & rechteren specialycken den gherechte
deser stede. Ende tot meerder seeckerheyt van 't geen voorseid staet heeft Claes Claesz
Buyten mede voor Schepenen ghecompareert zynde
hem ghestelt cautie de restituende voor de
zelve penningen & alle 't gene voorseids staet maeckend
daervoor subiet zyn p'soon & goeden geen uuytghesondert & renuncieerde tot dien eynde
d'beneficien ordinis et executionis. Ghedaen op 't stadthuys ten dage & jaere
als boven.
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interlocutoir uitgevaardigd gedurende een geding, maar niet beslissend [WNT-CD]
OR 5658/35
Schepenen condemneeren d'Langebruggers als ghedaagdens
Albert Jansz ontfanger van den pontgelt te
betalen den verschenen pontgelt volgende zyn regyster
tusschen date deses & 8 dagen mette rechtelyke
costen op pene van uuytleg tot laste van de
ghedaagdens & 't lant daer van het pontgelt is verschenen.
Actum den 8en december 1604.
Condemneeren insgelycx Jan Gerrit Beykes.
Condemneeren insgelycx Maritgen Jan Floris.
Condemneeren insgelycx Pieter Huybertsz.
Condemneeren insgelycx Pieter Jansz Jongman.
Condemneeren insgelycx Sybrant Dullis.
Condemneeren insgelycx Pieter Jansz Wit.
Condemneeren insgelycx Thys Pietersz Nepos.
Condemneeren insgelycx Jan Dircksz Outge.
Condemneeren insgelyck Dirck Jansz Keuck surcherend desen tot karstijt.
Condemneeren insgelycx d'weduwe van Cornelis Schippers.
Condemneeren insgelycx Claes Voorin.
Condemneeren insgelycx Heyndrick Cornelis Heyns.
Condemneeren insgelycx Dirck Aerian Piet Gerrits.
Condemneeren insgelycx Jan Campen.
Condemneeren insgelycx Aerian Harmens.
Actum ut supra.
Schepenen condemneeren Reyer Pietersz Borst
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ghetuychnisse te gheven ter requisitie van de
schout ende dat op interrogatorie nae dat
hem die zal gelevert & getoont zal zijn.
Actum den 13en december 1604.
OR 5658/35v

In advijs.

Jan Cornelis Keyser versoect
dach ofte d'saecke simpelin state
'twelck hem gegunt wert.
Jan Cornelisz versoeckt dach
als boven.
Schepenen gunnen den voorseide
Jan Cornelisz zijn versoeck.

Cornelis Pieters Breg rapporteert
hoe d'ghedaagde d'penningen bekent
volgende den eysch.

Elle Wyloffsz Timmerman, eysscher
contra
Sybrant Cornelisz Dullis, gedaagde
om betalinge van 6 gulden 5 st
reste van arbeytsloon van timmeren
man. Concludeert tot condemnatie van dien
cum expensis.
Jacop Pietersz Ruych,
eysscher
contra
Maritgen Pieter Cornelis, zoe
zij gheroepen is, gedaagde om
Aris Heertgisz uuyt d'Slootgaert, eysscher
contra
Maritgen Pieter Cornelis, weduwe
om voorts te procederen.
Jan Sybrantsz, eysscher
contra
Pieter Jansz Almers, gedaagde
om voorts te procedeeren.

OR 5658/36
Schepenen condemneeren den ghedaagde d'eysschers te betalen d'gheeyschte 57 gulden 7 st 8 pen
tusschen dit & ses weecken
mette rechtelycke costen
salvo den gedaagde zyn keer zoe
hy eenich heeft.

Jochum Cornelisz & Aerian Cornelisz,
ghebroeders, eysschers
contra
Claes Wyloffsz, ghedaagde om voorts
te procedeeren dienvolgende versoecken
d'eysschers condemnatie ter somma 57 gulden 7
st
8 penn.
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OR 5658/36v
Anno 1605
Schepenen van den zelven jaere
tot Nieudorpe.
Aerian Symonsz Niekelandt
Cornelis Cornelisz Komen Nees beyde van Oude Nieudorp
Jacop Pieter Theus
Jacop Aerian Syverts
Symon Claesz van de Watering
Heyndrick Claesz Langedyck
Cornelis Jansz Koedyck.
OR 5658/36+
Vierschare ghehouden den 10 Janua( 1605
Schepenen ordonneeren Jan Jansz Jonge Janoom
te wesen voocht van Jan Cornelis Everts naeghelaeten
zoon van Cornelis Evertsz van Winckel & over zijne
goeden. Actum den 10en januarij 1605.

In advijs.

In advys.

Schepenen apsolveeren
d'ghedaagde van der instantie
ghereserveert den eysscher zyn
actie aen 't sterffhuys van
Tryn Pieters ofte anders
daer & alsoe hy menen zal
gheraect te zijn.

Pieter Heyndricksz, eysscher
contra
Dirck Florisz van den
Zydtwint, gedaagde om voorts
te procedeeren.
Jacop Pietersz Ruijch, eysscher
contra
Jan Cornelisz Keijser, ghedaagde
om voorts te procedeeren volgende
die laeste retroacte.
Jacop Pietersz Ruych, eysscher
contra
Maritgen Pieter Cornelis, zoe zij
gheroepen is, gedaagde om voorts
te procedeeren.
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OR 5658/36+v
.
In advys.

Schepenen condemneren den
ghedaagde d'gheyste penningen
tot 42 gulden te betalen
aen den eysscher volgende d'gedaene
bekentenisse offslaende
4 gulden 10 st cum expensis salvo den
ghedaagde zyne keer te 14 dagen
zoe hy eenich heeft.

Aris Heertgisz uuyt
d'Slootgaert, eysscher
contra
Maritgen Pieter Cornelis, zoe
zy gheroepen is, gedaagde
om voorts te procedeeren.
Jan Sybrants, eysscher
contra
Pieter Jansz Almers,
ghedaagde om voorts te
procedeeren volghende d'laeste
retroacte.

Schepenen verclaren den ghecondemneerden te wesen
versteecken van keer ende weer. Actum den 24en
januaerij 1605.
OR 5658/37
Den gedaagde gaet aen
bewijs den eysscher te hebben
betaelt van t'gunt hy hem
schuldich is geweest &
dat met eenen Cornelis Pietersz
Bommer.

Den gedaagde wert gecondemneert
in zyn 1e default.

off

Cornelis Jansz Blessis, eysscher
contra
Lambert Claes Lamberts van den
Zydtwint, gedaagde om betalinge van
7 gulden 10 st 8 penn ter cause
van verteerde costen volghende
des eysschers regyster. Concludeert
tot condemnatie van dien cum expensis.
Cornelis Jansz Blessis, eysscher
contra
Jan Jacop Allerts alias Stromer, gedaagde
om betalinge van 10 gulden ter cause
van verteerde costen volgende des eysschers
regyster affslaende nietemin 4 gulden
12 st daer op betaelt. Concludeert
tot condemnatie van de resterende 5 gulden
7 st cum expensis.
Cornelis Jansz Blessis, eysscher
contra
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Eust Jansz, ghedaagde om
betalinge van 30 st ter
cause van verteerde costen volgende
des eysschers regyster. Concludeert tot
condemnatie van dien cum expensis.

Schepenen appoincteren
perthyen metten anderen
te rekenen.

Cornelis Jansz Blessis, eysscher
contra
Gerrit Willemsz Butterpot, gedaagde
om betalinghe van 11 gulden 8 (st
ter cause van verteerde costen &
gheleende penningen volgende den eysscher
zyn regyster. Concludeert tot
condemnatie van dien cum expensis.

OR 5658/37v
off

1e default.

In advys.

Cornelis Jansz Blessis, eysscher
contra
Jan Jansz Bol, gedaagde om
betalinge van 6 gulden 11 st ter
cause van verteerde costen volgende
den eysscher zyn regyster. Concludeert
tot condemnatie van dien cum expensis.
Cornelis Jansz Blessis, eysscher
contra
Cornelis Cornelisz Omes, gedaagde
om betalinge van 5 gulden
10 st ter cause van verteerde costen volgende d'eysscher zyn
regyster. Concludeert tot condemnatie
van dien cum expensis.
Cornelis Jansz Blessis, eysscher
contra
Cornelis Albertsz, gedaagde om
betalinghe ter somma van
32 st ter cause van
verteerde costen volgende den
eysscher zyn regyster. Concludeert
tot condemnatie van dien cum expensis.
Jan Symonsz Neel Tunnes,
requirant & eysscher
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In advys.

contra
Jan Jansz, zyn zoon, gedaagde
om hem eysscher te leveren
behoorlycke brieve met verseeckeringe
nae behooren uuyt crachte van de
welcke hy eysscher zal moghen beuren
& ghenieten d'renten & incoomsten van
zyn overleden huysvrouwe Grete Jans
[verolg op /38]

OR 5658/38
alles / in plaetse van eyntelycke delinghe volgende haerlieden accoort. Concludeert tot
condemnatie van dien cum expensis. Concludeert
tot condemnatie van dien cum expensis.
1e

default.

Gerrit Willemsz Butterpot, eysscher
contra
Aerian Pietersz Smeertenborst, gedaagde
om betalinge van 4 gulden 17 st ter
cause van verschoten penningen. Concludeert
tot condemnatie van dien cum expensis.

OR 5658/38v
Vierschaer ghehouden den 24e janua( 1605
Schepenen ghehoort d'verclaringe van Jan Pietersz
Smit verclaren den gecondemneerde
te wesen versteecken van keer
& weer.

In state.

Jacop Dircksz Doncker,
eysscher
contra
Geert Dircksdr, bij apsentie
van Jacop Hillebrantsz, haer
man, gedaagde om haer keer
te doen soe zy eenich heeft
off versteecken te zijn van 't effect
van dien cum expensis.
Jan Symonsz Neel Tunnes,
eysscher
contra
Jan Jansz, syn soon, ghedaagde
om voorts te procedeeren volgende
die laeste retroacte.

Dirck Florisz seyt dat
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Aerian Dircksz mede paert
Pieter Heyndricksz, eysscher
& deel aen de coopmanschap ghecontra
hat heeft presenteert 't zelve
Dirck Florisz, ghedaagde.
te bewysen by faute van dien
is tevreden ghecondemneert te
werden.
Schepenen condemneeren den ghedaagde d'gheeyste 15 gulden
aen den eysscher te betalen ten waere Dirck Florisz zyn
vermeten naerder wiste te proberen waer toe hem ghegunt
wert 14 dagen.
OR 5658/39
off

Schepenen condemneeren Mr. Jan
gedaagde vermoghens d'keuren
deser stede den eysscher
behoorlycke kustingbrieve
te leveren conform d'coop
ten waere den gedaagde 't zelve
conde keeren met beter recht
't welck den gedaagde salff ghehouden wert. Actum den
24en januarij 1605.

Jacop Pietersz Koeman, als
voocht van Maritgen Barthelmieus,
eysscher
contra
D'gheordonneerde curateurs ofte
voochden van Cornelis Jansz Keuck,
ghedaagdens om betalinghe ter
somma van 117 gulden
ter cause van hooftsom & twe
jaeren verschenen lyffpensie verschenen
het laeste karstyd laestleden
Ver met het vorder verloop van dien tegen
den penning seven vermoghens zeeckere
artyckel in 't weesboeck daer
van zynde. Concludeert tot condemnatie van
dien cum expensis.
Claes Pietersz, ghemachtich van
Thys Jorisz, eysscher contra Mr.
Jan Sijrurgyn, gedaagde sustineert
hy eysscher in qualite voorseids den gedaagde
wettelycken vercocht te hebben het
huys ende erve daer hy tegenwoordich in woont voor een somma
van 575
k gulden te betalen 50 gulden ghereet,
d'vorder cooppenningen op twe naestcomenden
karstijden mits dat den ghedaagde d'50
gulden zoude betalen als vooren & voor de
vordere penningen goede borge stellen. Concludeert daeromme hy eysscher in nomine quo
supra dat d'ghedaagde ghecondemneert zal
worden den voorseide Thys Jorisz te passeeren
behoorlycke kustingbrieve van de voorzeide
copie met sufficiante borghe
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alles conform d'coop cum expensis presenteerende hem gedaagde te
passeeren beboorlye quytschelding.
sustineeren staande houden [PW/108]
OR 5658/39v
off

1e default.

In advijs.

Pieter Govertsz van Veenhuysen,
eysscher
contra
Cornelis Pietersz Dissel woonende
in de Campen, ghedaagde. Den eysscher
dient van eysch & concludeert
pro ut in schriptis.
Amel Jansz van Hoochtwouder Paed, eysscher
contra
Claes Wyloffsz van Oude
Nieudorp, gedaagde om betalinge
ter somma van 28 gulden 5 st
reste ter cause van ghelevert
saet over lange verschenen.
Concludeert tot condemnatie van dien
cum expensis offslaende een kruitgen appelen & een sode vis.
Rembrant Dircksz, con socius, requirante
ende eysschers
contra
Aerian Cornelisz Schipper Slotgis, gedaagde
sustineerende d'voorseide eysschers hoe zij
metten eysscher belandt zynde buyten
den Zydtwint hebben d'landen ghemeen bedijckt met een keye jegens
d'waert. 't Is nu zoe dat d'eysschers
hebbende haer keydyck wel voorsien
& gherepareert, den gedaagde d'sijne
onghemaeckt laet leggen onwillich
zynde d'selve te maecken waerdoor
het lant met het waerdtwater
lichtelyck zoude comen over ghelopen tot groten schade van hem eysscher
ende alsoe hy gedaagde schuldich is zij-
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nen voorseide keye te maecken. Conclu(vervolg op /40)
OR 5658/40
deeren zij eysschers dat den ghedaagde ghecondemneert zal worden zijn keye te maecken
ghelyck d'eysschers voorghedyckt hebben
ofte by faute van dien dat d'selve bij
Schout & Schepenen zal worden ghelaeten
& gheordonneert ghemaect te worden tot
costen van hem ghedaagde & dat tot
schouwe & approbatie van Schout
& Schepenen cum expensis. Protesteeren
vorder zij eysschers van costen, schaden &
interesten die zy door onwillicheyt
& ghebreecke van den gedaagde zoude
comen te lyden.
Cornelis Pietersz Dissel, eysscher
contra
Aerian Jan Ustes, ghedaagde
om betalinge ter somma van
12 gulden reste van een paert.
Concludeert tot condemnatie van dien cum
expensis.

In state.

Jan Aeriansz, man en voocht
van zyn huysvrou, eysscher
contra
Cornelis Jan Usts, erffgenaam van zyn
vader & oock possesseur van
d'eysschers ypoteeck, ghedaagde om betalinge
ter somma van 132 gulden
16 st ter cause van gheleende
off verschoten penningen verschenen karstyt
vermogens den besegelden schultbrieve
daer van zynde. Concludeert tot condemnatie
van dien & dat het hypoteeck
namelyk 2 geersen lants in den brieve
gheroert daer voor verclaert zal
worden executabel cum expensis.

OR 5658/40v
Heyndrick Jansz, Ontfanger
van 't molenschot van de Vogelesanck,
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Schepenen wysen dat
den gedaagde metten eysscher
zal rekenen & hem betalen
tusschen dit & 14 dagen.

Schepenen appoincteeren
perthyen aen mannen.

eysscher
contra
Jan Cornelisz Rinckel, gedaagde
om betalinge ter somme van
5 gulden 5 st ter cause van
molenschot. Concludeert tot condemnatie
van dien & dat hem zal volgen
gelt off uuytleg cum expensis &
dat het landt daer van 't molenschot spruuyt hier voor verclaert
zal worden executabel.
Thomas Paulusz, eysscher
contra
Thys Aeriansz, ghedaagde om
betalinge van 4 (5?) gulden reste
van een varcken. Concludeert
tot condemnatie van dien cum expensis.

Schepenen ordonneeren Albert Jan Dircks te wesen
mede voocht beneffen Jacop Heyndricksz van Maritgen
Dirck Stapels & over haere goeden. Actum den 24en
januarij 1605.
Schepenen ordonneeren Pieter Heyndricks t'Oude
Nieudorp mede te wesen voocht van Jan Cornelis Everts
& over zyne goeden beneffen Jan Jansz Janoom. Actum
den 24en januarij 1605.
Schepenen ordonneeren Cornelis Claesz Cruyff te wesen
voocht van Wen Thysdr, weduwe Dirck Aeriansz &
over haere goeden. Actum den 24en january 1605.
OR 5658/41
Jan Cornelis eyscht insgelyk
beteringe van schade etc
aen buieren & lendens.

Jacop Pietersz Ruych, eysscher
contra
Jan Cornelisz Keyser, gedaagde.

Schepenen ghehoort d'verclaring
van Jan Cornelisz Schoolmeester
van gedaene rekeninge tusschen
perthyen gheschiet,

Aris Heertgisz uuyt d'Slootgaert,
eysscher
contra
Maritgen Pieter Cornelis, soe zy ghe-
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condemneeren d'ghedaagde in de
gheeyste 11 gulden 17 st
8 penn. Actum den 24en
januarij 1605.

roepen is, gedaagde.

Schepenen condemneeren den
ghedaagde ghetuijchnisse der
waerheijt te gheven tusschen
dit & acht daghen.

Cornelis Jansz van Barsingerhorn,
requirant
contra
Heyndrick Ouweneels, ghedaagde
om te hebben ghetuijchnisse der
waerheijt.

Schepenen appoincteeren
perthyen aen mannen.

In state ad primam
by perthyen.

Cornelis Jansz Bles, eijsscher
contra
Lambert Claes Lamberts, gedaagde.
Cornelis Jansz Blessis, eysscher
contra
Cornelis Cornelisz Omes, gedaagde
om voorts te procedeeren volgende
d'laeste retroacte.

OR 5658/41v
Schepenen appoincteeren
perthyen aen mannen.

Cornelis Jansz Blessis, eysscher
contra
Cornelis Albertsz, ghedaagde
om voorts te procedeeren.
Cornelis Jansz Bles, eysscher
contra
Gerrit Willemsz ter Dieck.

Schepenen condemneeren Jan Claesz Waert, Albert
Jansz Ontfanger d'verschenen verpondinge te betalen volgende zyn regyster & dat hy zal
hebben gelt off uuijtleg binnen 14 dagen
cum expensis. Actum den 24en january 1605.
Schepenen condemneeren Claes Cornelisz Cruyff,
Albert Jansz te betalen 8 gulden 5 st van
verschenen lening cum expensis op pene van uuytleg tusschen
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dit & 14 dagen. Actum den 24en january 1605.
OR 5658/42
Vierschaer ghehouden den 7en february 1605
Schepenen condemneeren Jan Woutersz, Pieter
Allertsz & Meynert Aeriansz, alle ghedaagden
in persoon tegen den Officier in haer eerste
default. Actum den 7en february 1605.
Pieter Claes Thysz van Eertswout, ghedaagde tegen
den Schout, eysscher. Verclaert nopens den eysch by den
Schout op hem gedaen onschuldich te zyn.
Schepenen ontslaen Jacop Pieter Theus
van zijn voochdyschap van Jan Pieter Jonge
Jans. Actum den 7en februarij 1605.

Aen de zelve mannen
& Pieter Heyndricksz
tot een overman mits dat
d'selve een uuytinge zullen
doen.

Jacop Pieterszn Ruych, eysscher in
conventie & verweerder in
reconventie
contra
Jacop Pieters
Jan Cornelisz Keyser, gedaagde
& eysscher respective.

overman persoon die over anderen is gesteld [WNT-CD]
OR 5658/42v
Aen de zelve mannen mits
dat d'selve een uuytinge
daer van zullen doen.

Thomas Paulusz, eysscher
contra
Thys Aeriansz, ghedaagde om
voorts te procedeeren volgende
die laeste retroacte.

Schepenen appoincteeren
perthyen aen mannen.

Jan Symonsz Neel Tunnes,
eysscher
contra
Jan Jansz zyn zoon, ghedaagde.
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2e

default.

Den eijsscher ghedaagde seyt hem
te laten ontfallen 't geen
hij in haesticheijt zoude
moghen hebben ghesproocken,
zeyt daer mede te mogen
volstaen.
Schepenen verclaren den gedaagde
met het ontfal te moghen
volstaen.

Amel Jansz van Hoochtwouder
Paedt, eysscher
contra
Claes Wyloffs, ghedaagde om
zyn eerste default te purgeeren
Jan Vrericksz van Oude
Nieudorp, eysscher
contra
Cornelis Pietersz ouwe soon wonende
in de ban van Calverdyck, ghearresteerde. Sustineert den eysscher dat
den gearresteerde hem huyden 14e aengheseyt heeft dat hy eisscher hem gearresteerde
den boelbrieff met ghewelt benomen
heeft tot groten injurie van hem eysscher.
Concludeert daeromme dat

purgeeren zich van een beschuldiging zuiveren [WNT-CD]
OR 5658/43
Schepenen condemneeren Lambert
Claesz den eysscher te betalen
2 gulden 10 st reste van meerder
somma ten waere Lambert
conde bewysen dat den eysscher
tevreden was gheweest met
Aerian Heyn. Actum den
7en february 1605.

In state.

Schepenen condemneeren Cornelis
Pietersz IJsbrant Cornelisz
te betalen 5 gulden, 1 st 12 penningen
mette rechtelyke costen offslaende
'tgeen Cornelis Pietersz can deuch-

Cornelis Jansz Blessis, eysscher
contra
Lambert Claes Lamberts, ghedaagde
om voorts te procedeeren volghende
die laeste retroacte alsoe perthyen
voor mannen zynde gheweest ende niet
hebben connen accordeeren. Concludeert daeromme
hij eysscher dat d'ghedaagde alsnoch ghecondemneert zal worden in den eysch. Cum
expensis.
Cornelis Jansz Blessis, eysscher
contra
Cornelis Albertsz, ghedaagde om voorts te
procedeeren volghende die laeste retroacte.
Ysbrant Cornelisz, eysscher
contra
Cornelis Pietersz Mos, ghedaagde
om betalinghe ter somme van
vyff gulden 1st 12 penn, reste
van meerder somma van een varcken
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delyk bewysen hem daer tegen
te comen.

off

over lange verschenen. Concludeert
tot condemnatie van dien cum expensis.
Pieter Cornelisz van Spanbroeck,
eysscher
contra
D'weduwe van Jan Pieter Claes
off haer gherechte voochden, gedaagde
om betalinge ter somma van 12
gulden, reste van hoij by Jan Pieters
ghecocht verschenen allerheijlygen
1603 vermoghens den boelbrieff daer
van zynde. Concludeert tot condemnatie
van dien cum expensis & dat
hy zal hebben gelt off uuytleg.

OR 5658/43v
Schepenen verclaren dat
Lysbeth Jacopsdr zal
gherecolleert worden op haer
voorgaende ghedaen ghetuychnisse
& volgens dien dat zy zal
ghetuychnisse gheven nae de waerheyt van al 't geen zy weet
tusschen dit & acht dagen.

1e

1e

default.

default.

Aerian Meynertsz, van wegen Meynert
Aeriansz zyn zoon, requirant
contra
Lysbeth Jacopsdr dienstmaecht van Abraham Donsla
gedaagde om ghetuychnisse der
waerheyt te gheven.

Pieter Jan Jacop Mes, eysscher
contra
Pieter Aerian Kuypers, gedaagde
om betalinge van 12 gulden van
wyncoop op locatie verteert. Concludeert tot condemnatie van dien cum
expensis.
Jan Claesz Waert, eysscher
contra
Jan Claesz Oterlick, gedaagde
om betalinge ter somma van 14 gulden
ter cause van wyncoop van
een paert t'zynen huyse verteert.
Concludeert tot condemnatie van dien cum
expensis.
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Schepenen condemneeren den ghedaagde Jan Claesz van Weel, eysscher
in den eysch mette rechtecontra
lycke costen salvo den ghedaagde
Symon Pietersz, ghedaagde om
zyn keer te 14 dagen soe hy
betalinge van 10 gulden 12 penningen beeenich heeft.
rekent gelt van verdient arbeytsSchepenen verclaren den eyscher ghedaagde loon. Concludeert tot condemnatie van dien
te wesen versteecken van keer
cum expensis.
en
& weer. Actum den 21 february
1605.
recoleeren nader ondervragen van getuigen [PW/91]
OR 5658/44
In advys.

Schepenen condemneeren den
ghedaagde d'eysschers te betalen
d'gheeyste 8 gulden mette
rechtelyke costen surcherend d'executie 14 daghen.

In advijs.

Pieter Heyndricksz, ontfanger
van Cornelis Heyndricks boelbrieff, eysscher
contra
Albert Jansz, als borch ende principael
voor † Jan Pieter Jans, ghedaagde om
betalinge van 38 gulden ter
cause van een vering by Jan Pietersz
ghecocht waervoor hy ghedaagde hem borge
ghestelt heeft vermogens den boelbrieff
daer van zynde. Concludeert tot condemnatie
van dien cum expensis & dat hy zal
hebben gelt off uuytleg.
Symon Pieter Knechtis & Rens
Aeriansz, Armevoochden tot Oude
Nieudorp van den jaere 1603, eysschers
contra
Heyndrick Ouweneels, ghedaagde om
betalinge ter somme 8 gulden
overlange verschenen competeerende den
armen t'Oude Nieudorp volgende haer
regyster. Concludeeren tot condemnatie van
dien cum expensis & versoecken gelt
off uuytleg.
Pieter Lambertsz van den Zydtwint,
eysscher
contra
Enst Jansz van Oude Nieudorp,
ghedaagde om betalinge ter somma
van 7 gulden 16 st 12 penn ter
cause van verteerde costen volgende
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d'eysscher zyn regijster. Concludeert tot
condemnatie van dien cum expensis.
vering dekstier
OR 5658/44v

In state by den
eysscher.

1e default.

Symon Claesz, mede broeder
in Schependoom als man &
voocht van zyn huysvrouw, eysscher
contra
Jan Cornelisz Jongen, Jacop Vennick,
Jan Jansz Loper mitsgaders
Jacop Cornelisz Romelaers tsamen
possesseurs van d'eysschers ypoteeck, ghedaagdens & gharresteerde
om betalinge ter somma van
285
gulden hooftsomme & verlopen interest verschenen karstyt laestleden met het vorder verloop van dien
totte effectueele betalinghe
toe by den eysscher uuyt saecke
van borchtochte ghedebemseert
& hem sulcx rechtelyck competeerende vermoghens den besegelden
brieve daer van zynde. Concludeert
tot condemnatie van dien cum expensis
ende dat het ypoteeck in den
brieve geroert daer voor verclaert
zal worden executabel.
Aerian Cornelisz van de Nieuwe
Sloot, eysscher
contra
Claes Wyloffsz van Oude
Nieudorp, ghedaagde om betalinge
van 17 gulden 10 st ter cause
van coren & reste van koeyen.
Concludeert tot condemnatie van dien
cum expensis.

OR 5658/45
1e default.

------------- Cornelis van de Langereys,
eysscher
contra
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Cornelis Amelsz van de Rydt, gedaagde
om betalinge ter somma van
12 gulden ter cause van toegheseyde
penningen. Concludeert tot condemnatie van dien
cum expensis.

In state ad
primam.

Schepenen condemneren Cornelis
Rensz Elle Wyloffsz quitscheldinghe te leveren & passeeren
volghende d'ghetuychnisse van
Dirck Brouwer & Claes Aeriansz
huyden in rechte gheexhibeert,
mette rechtelycke costen. Actum
den 7en februarij 1605.

I2n s.

Pieter Pieter Beykes van Hoghe
Bieren, eysscher
contra
Dirck Jansz Keuck, ghedaagde
om betalinge ter somma.
Cornelis Rensz, requirant & eysscher
contra
Elle Wyloffsz, ghedaagde om hem
eysscher te leveren kustingbrieve kustingbrieff van de goeden by den gedaagde by
naestinge
in coop ghenomen. Alles conform d'coop.
Concludeert tot condemnatie van dien cum expensis.

Baert Jansz van Winckel, erffgenaam
van † Tryn Symonsdr, zyn overleden
moeder mede erffgenaam van † Marytgen ...
eerste huysvrouw van † Symon Lutjaeps
d'eysscher's

grootmoeder & insgelycx mede erffgenaam van
† Symon Lutjaeps zyn grootvader, eysscher
contra
Pieter Symonsz & Symon ±
(vervolg op /45v, 3e alinea)

OR 5658/45v
Schepenen ghehoort 't versoeck van Arent Gijsbertsz
om ontslagen te zyn van zyn voochdy off curateurschap tot noch toe ghehat over Cornelis Jansz Keuck
& zijne goeden ontslaen den selven van de voorseide
curateelschappe. Actum den 7en february 1605.
Schepenen ordonneeren Jan Cornelis Dircks te
wesen voocht van de jonge kinderen van † Jan
Willemsz & over der selver haere goeden.
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Actum den 7en februarij 1605.
± Symonsz zoonen & mede erffgenamen van de voorseide Maritgen
& Symon Lutjaeps haer vader ende moeder, ghedaechdens. Sustineert Concludeert den eysscher
dat die ghedaechdens ghecondemneert
zullen werden hem eysscher te leveren
-----ente staet ofte inventaris, met
eede ghestarckt nae behooren, van
alle die goederen gheen uuytghesondert by † Maritgen ......... &
Symon Jacopsz d'eysschers grootvader
& grootmoeder metter doot ontruymt
& achterghelaten mitsgaders.

1e default.

1e default.

Jan Cornelisz Keyser, eysscher
contra
Sijbrant Cornelisz Dullis, ghedaechde
om betaling van 6 gulden 9 st 4 pen
ter cause van arbeytsloon &
waren. Concludeert tot condemnatie van
dien cum expensis.
Jan Cornelisz, ontfanger van de weduwe van
Aerian Decker haer boelbrieff, eysscher
contra
Sybrant Cornelisz Dullis, gedaechde om betaling
van 6 gulden 10 st 8 penn, reste van
een koe & hoy volgende den boelbrieff

(vervolg op /46)

OR 5658/46

Schepen condemneeren den
ghedaagde d'gheyste molenschot
te betalen tusschen dit &
een maent mette rechtelyke
costen op pene van uuijtleg.

daer van zynde. Concludeert
tot condemnatie van dien cum expensis
& versoeckt gelt off uuytleg.
Wyloff Pieter Gosers, Ontfanger
van 't molenschot van de twe molens,
eysscher
contra
Pieter Jongejan Snyers, ghedaagde
om betalinge van 2 jaer molengeldt, volgende d'eysschers regyster. Concludeert
tot condemnatie van dien cum expensis & dat
hy zal hebben gelt off uuytleg
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& dat het landt daer van d'costen
ofte 't molengelt spruyt hier voor
verclaert zal worden executabel.
Schepenen condemneeren Cornelis Rensz tegen den Officier
in een boete van 20 st ter oorsaecke d'selve
gheen quytscheldinghe heeft ghepasseert ghehat
aen Elle Wylfoffsz binnen behoorlyken tye. Actum
den 7en februay 1605.
Schepenen condemneeren Aerian
Cornelisz Schippers, ghedaagde
zyn molendyck te maecken
als buieren ende lendens
mette rechtelycke costen.
Actum den sevenden february 1605.

Rembrant Dircksz con socius, eysschers
contra
Aerian Cornelisz Schippers, ghedaagde
om voorts te procedeeren.

OR 5658/46v
Vierschaer ghehouden den 21en februarij 1605
Alsoe desen saecke vanwegen d'eysschers susters in rechte
ghedient heeft & eyntelyk affghemaeckt is by uuytspraeck &
tusschenspreecken van den eysschers oom
& mede d'wyle 't varcken ongesont
is gheweest, ontseggen Schepenen
den eysscher zynen eysch apsolveerende
den gedaagde van desen eysche,
compenseeren d'costen om redenen.

Aen rekeninge.

Schepenen condemneeren den
ghedaagde in de gheeyste 12 gulden
den eysscher te betalen mette rechtelyke

Thomas Paulusz, eysscher
contra
Thys Aeriansz Schuytvoerder,
ghedaagde om voorts te procedeeren.
Dienvolgend versoeckt d'eysscher condemnatie van 4 gulden

volgende den eysch.

Amel Jansz van Hoochtwouder Paedt, eysscher
contra
Claes Wyloffsz, ghedaagde om
voorts te procedeeren dienvolgend
alsnoch ghecondemneert te werden in 28
gulden 5 st, offslaend een kruytgen
appelen & een sode vis cum expensis.
Pieter Jan Jaep Mes, eysscher
contra
Pieter Aerian Kuijpers, ghedaagde
om zyn 1e default te purgeeren
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costen surcherende d'executie
een maent salvo den ghedaagde
zyn keer te 14 dagen zoe hy eenich
heeft. Actum den 21en february 1605.

dienvolgend alsnoch ghecondemneert te
werden in 12 gulden volgende
den eysch cum expensis.

Schepenen verclaren den gecondemneerde te wesen
versteecken van keer & weer, alsoe hy d'schult belydt. Actum den 1en martij 1605.

In advijs.

Pieter Heyndricksz, soe hij
procedeert, eysscher
contra
Albert Jansz, soe hy gheroepen is, ghedaagde om voorts te
procedeeren. Dienvolgend versoeckt den
eysscher dat d'ghedaagde alsnoch ghecondemneert zal worden in de somma van
38 gulden vermoghens den boelbrieff
volgende d'eysch te rolle gestelt, cum
expensis.

OR 5658/47
Schepenen condemneeren Jan
Gerritsz den eysscher een
tange te leveren soe goet als
d'syne was tusschen dit &
een vrydach naestcomende
mette rechtelycke costen.

Schepenen appoincteren
perthyen aen mannen.

Mr. Jan Syrurgyn van Winckel,
eysscher
contra
Jan Gerritsz Slootmaecker, gedaagde
om den eysscher te leveren & restitueeren een tange slotemaeckers werck
Concludeert tot condemnatie van dien cum expensis.
Cornelis Jansz Blessis, eysscher
contra
Willem Pietersz, nu woondende in Zeelant
ghearresteerde om betalinge van 5 gulden
5 st van een toom offslaende 5 st voor de
wyncoop vermoghens zeecker hantschrift.
Concludeert tot condemnatie van dien cum expensis.
Reyer Danysz & Jacop Heyndricksz,
tesamen requiranten & eysschers
contra
Albert Willemsz Vetcop van Hoorn,
ghearresteerde omme costeloos ende
schuldeloos aff te doen alsulck pretens
& onwettelyk arrest als hij gearresteerde
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heeft oven doen op d'eysschers schapen vorder
dat hy ghearresteerde zyn actie zal
institueeren zoe hy eenich heeft jegen
hem eysschers ofte by faute van dien
ghetucpone versteecken te worden en wyders
ghetucponeert een eeuwich swygen.
Concludeeren ten syne voorseid mette costen
hier omme ghedaen.

1e default.

Maritgen Pieters Schonert, eyssersse
contra
Symon Jansz, ghedaagde om betalinge
van 18 gulden 2 st berekende penningen
mitsgaders noch om betalinge van de
costen by hem in cas van bruyloft
ghemaeckt ter goeder rekeninge off
ten minsten zyn troubeloften alsnoch
te stipuleeren & nae te comen. Concludeert
tot condemnatie van dien cum expensis.

OR 5658/47v
Pieter Symonsz seyt gheen
leverantie ghehat te hebben
van de waghen by hem ghecocht
seyt oversulx aen de wyncoop niet
schuldich te wesen. Concludeert tot
apsolutie cum expensis.
In advys 14 daghen.
Schepenen ontseggen perthyen over in
desen in rechte niet ontfangkelyk
te zyn. Actum den 21en marty 1605.

Fiat een wete.

Pieter Cornelisz, Waert in
Graeff Maurits, eysscher
contra
Pieter Symonsz & Thys
Aeriansz, ghedaagdens omme
metten anderen een schuldighen
man te maecken dien volgende
den eysscher te betalen 15 gulden
voor wyncoop by haer in 't
ghelach ghemaeckt. Concludeert
tot condemnatie van dien cum expensis.

Cornelis Claesz over Die Tocht
versoeckt een rechtelyke weet
ghedaen te hebben tot Calverdyck aan Dirck Jans Claesz
omme jegens ad primam te compareeren hem requirant betalinge te doen
van 68 gulden ter cause van
zeeckere hooftpenningen & verlopen
interesten ter goeder rekeninge vermoghens den oblygatie
daer van zynde mette rechtelyke
costen ende dit op seecker
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landt in dese jurisdictie ghelegen
by den Officier in arreste ghenomen.
Schepenen ghehoort 't versoeck van
Claes Lambertsz ontslaen d'selve van de
voochdye van Aeff Rippertsdr ende
haere goeden. Actum den 21en february 1605.
OR 5658/48
Reyer Danysz als vader
van Pieter Reyersz sustineert
Albert Willemsz Vetcop van
Pieter Reyersz zyn soon gheen
Hoorn, eysscher
last ghegeven te hebben d'schapen
contra
aen den eysscher te vercopen, veel min
Pieter Reyer Danysz, ghedaagde
gheapprobeert ofte gheratificeert
om leverantie van seeckere 12
te hebben 't geen hy Pieter Reyersz
schapen by hem eysscher van den gedaagde
dien aengaende metten eysscher ghehandelt ghecocht. Concludeert tot condemnatie van dien
zoude moghen hebben mits welcke
cum expensis.
den eysscher geene coop veel min in
rechte bestaende aen de zelve schapen mach
hebben. Concludeert over sulcx tot niet ontfanckelyk & by ordine tot apsolutie
van de zelven eysch cum expensis.
Albert Willemsz gaet aen
bewys.

Schepenen accordeeren den eysscher op
zyn versoeck vlot vaerdich recht
d'wersnachts mits furnerende die
legis.

D'selve als requirant & eysscher
contra
Jacop Heyndricks oom, gherequireerde
om zyn actie zoo hy eenich heeft
te institueeren of te versteecken te
werden van 't effect van dien & gheimponeert te werden een eeuwich
swygen & volgens costeloos ende
schadeloos aff te doen 't arrest op hem
ghedaen. Concludeert ten syne voorsyds cum expensis.

Schepenen ordonneeren Jacop Cornelis Jacops
beneffens Cornelis Claesz Cruyff te wesen
voocht van Wen Thysdr, weduwe Dirck
Aeriansz & haer goeden. Actum den 21en february 1605.
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Schepenen condemneeren Cornelis Cornelisz
van 't Verlaet den eysscher
te betalen d'gheeyste somma
tot 15 gulden mette rechtelyke
costen surcherende d'executie
een maent. Actum den
21en february 1605.

Ysbrant Cornelisz, eysscher
contra
Cornelis Cornelisz van 't Verlaet,
ghedaagde om betalinge van 15 gulden
ter cause van een vaers overlange
verschenen. Concludeert tot condemnatie van
dien
cum expensis als toegheseyde
penningen te betalen voor Jan Bol.
[vervolg op /48v]

Ordinantie schikking [PW/76]
OR 5658/48v
Cornelis Cornelisz van 't Verlaet laet hem
ghewillichlycken condemneeren als borch & principael voor Jan Bol im tatis te betalen
7 gulden 10 st 10 penn van ghehaelde
waeren mette rechtelycke costen. Actum
den 21en february 1605.
Sybrant Cornelisz Dullis, laet hem ghewillichlycken condemneeren Jan Cornelisz Keyser te
betalen 6 gulden 9 st 4 penn voor
arbeytsloon & waeren mette rechtelycke
costen. Actum den 21en februarij 1605.
Sybrant Cornelisz, laet hem ghewillich
condemneeren Jan Cornelisz Keyser, ontfanger van de
boelbrieff toecomende Aerian Deckers weduwe te
betalen 2 gulden 10 st uuijt saecke van de voorseide
boelbrieff mette rechtelycke costen. Actum
den 21en february 1605.

+ uuyt een can staende
op d'veynsterbanck
achter die deur
als die dienstmaecht
van de voorseide Donesla &
meer anderen voor de

Op huyden den 21en february 1605 compareerde in ghespannen vierschaer Meynert
Aeriansz, Jan Woutersz & Pieter
Allertsz alle van Oude Nieudorp, ghedaagdes
in persoon tegen den Officier ende bekende
de voorseide Meynert Aeriansz gheassisteert met
zyn vader dat hy eenmael ten huyse van
Abraham Donsla gheweest is
ende dat hy aldaer eens uuyt een can
met bier ghedroncken heeft + doch 't zelve ghe-
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duere & daeromtrent
by waeren.
± dat mitsdien hy
Abraham eens een
halff vat hadde helpen
op dregen daer voor
hy niet ghenoten hadde.

daen te hebbem in jockelycheijt. Jan Woutersz
gheassisteert met zyn vader bekent mede ten
huyse voorseid gheweest te hebben & mede eens
ghedroncken te hebben. Insgelycken bekende die
voorseide Pieter Allertsz mede eens ghedroncken
te hebben ± & dat hy die dienstmaecht van
Abraham voorseid eens in de necken gheslagen heeft
ghehat ter oorsaecke zy hem dieff & schelm
ghenoemt hadde.

OR 5658/49
Den ghedaagde bekent
openlyk, laet hem ghewillich
condenmneeren in de gheyste somma
van 3 gulden 10 st cum
expensis. Actum den 21en
february 1605.

1e default.

Schepenen condemneeren den
ghedaagde d'gheyste somma
te betalen mette rechterlyke
costen. Actum den 21en february 1605.

Den eysscher zal zyn eysch
leveren binnen 8 dagen.
Jan Pietersz Koeman
als mede voocht. Copie &
dach.

Jan Cornelisz Schoenmaecker, eysscher
contra
Heyndrick Ouweneels, ghedaagde
om betalinge van 3 gulden 10 st
van schoenen. Concludeert tot condemnatie
cum expensis.
Jan Cornelisz Schoenmaecker, eysscher
contra
Pieter Huijbertsz Sydtwint, gedaagde om
5 gulden 3 st van schoenen. Concludeert
tot condemnatie van dien cum expensis.
Im Tatis van Oude Nieudorp,
eyssersse
contra
Ust Jansz, ghedaagde om betalinge
van 7 gulden 8 penn van ghehaelde waer. Concludeert tot condemnatie
van dien cum expensis.
Jan en Symon Dirck Stapels,
requiranten & eysschers
contra
Jacop Heijndricksz Oom, consocius
voochden van Maritgen Dirck Stapels,
gerequireerden & ghedaagdens. D'eysschers
dienen van eysch in schuptis.
Concludeeren als in 't eynde van dezelve cum expensis.

OR 5658/49v
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Den Officier van Nieudorper cogge ratione
officie, eysscher in cas van delict
contra
Pieters Cornelisz Keumier van Warmenhuysen ghedaagde
in't selve cas sustineert den voorseide eysscher hoe die
ghedaagde hem stoutelyk vervordert heeft seeckeren
tyt gheleden te nemen ten huyse van eenen
Pieter Jan Jaep Mes, Waert tot Oude Nieudorp.
Een mes van redelycken waerde, ende heeft het
selve d'luyden ontdraghen buyten haer wil &
weten 't welck synde specie van diefte | niet
onghestraft behoort te tolllereeren. Concludeert daeromme hij eiysscher noe officie als vooren dat den
gedaagde zal werden ghecondemneert in een boete van
17 ponden & wyder arbitralycken ghecorigeert
sulck Schepenen bevinden sullen te behooren.
Den ghedaagde wesende (zonder jactantie ghesproocken)
een jongman met eeren ontkent d'eysscher zynen
eysch ende dat het selffde nimmer meer den rechte
ghenuch zynde zal worden bewesen. Concludeert mitsdien
tot apsolutie van den selven eysch cum expensis.
Den Officier aen bewys jegens een maent.
Den ghedaagde aen contrabewijs ist noot.

Den gedaagde doet eysch in
reconventie &
is tevreden metten eysscher.
te rekenen tusschen dit ende
adt primam alles zonder aen de
conventie te lyen ten sy den eysscher
d'actie ghewonnen
heeft.

Werner Willemsz Laeckencop
tot Alckmaer, eysscher
contra
Willem Jansz Hams, gedaagde om
betalinge ter somma van 11 gulden
1 st 8 penn ter cause van
laecken volgende des eysschers regyster. Concludeert tot condemnatie van dien
cum expensis offslaende datter op
betaelt is.

jactantie beroeming [PW/47]
OR 5658/50
Schepenen verclaren Pieter Claes Thysz van Eertswoud,
ghedaagde met een weet jegens den Schout, eysscher.
Veylich condemneren d'selve in de boeten van 45 st soe
hij met en compareert by ghespannen vierschaer.
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Actum den 21en february 1605.

1e default.

Aerian Meijnertsz, eysscher
contra
Harmen Pieter Harmons, gedaagde
om betalinghe ter somma van
13 gulden 2 st vermoghens den boelbrieff daer van zynde. Concludeert
tot condemnatie van dien cum expensis &
versoeckt gelt off uuytleg.

Aerian Cornelisz Schippers, eysscher
Schepenen condemneeren Claes
contra
Wyloffsz ghedaagde den eysscher te
Claes Wyloffsz, ghedaagde om
betalen 17 gulden 10 st mette
voorts te procedeeren volgende den
rechtelycke costen surcherend d'exeysch.
cutie een maent, salvo den
gedaagde zyn keer zoe hy eenich
heeft adt primam. Actum den 21en february 1605.
Schepenen verclaeren den gecondemneerde
te wesen versteecken van keer
& weer. Actum den 7en marty
1605.
Aerian Meynertsz, eysscher
contra
Eust Jansz & Aeran Jansz, ghedaagdens

In state.

om d'eysscher metten anderen den schuldige
man te maecken & d'eysscher te betalen
5 gulden 15 st, reste van meerder
somma van laecken. Concludeert tot
condemnatie van dien cum expensis.
OR 5658/ 50v
Eust Jansz versocht zynde der waerheyt
verclaringhe te doen ten versoecke Lambert
Claesz ghetuycht & verclaert dat hij
eenmael op een vastelavont ten huyse
Cornelis Jansz Blessis gheteert heeft twe etmaelen
ende dat denselven Cornelis Jansz hem voor drie
daghen heeft opghes ghehat. Actum den
21en february 1605.

91

1e default.

Den ghedaagde is tevreden
metten eysscher te rekenen.
Schepenen condemneeren den gedaagde
in de gheeyste somma affslaende
't gunt hy by deuchdelyke rekeninge
bewysen sal ten affslach te behoren,
mette rechtelyke costen.

Nanning Cornelisz, eysscher
contra
Cornelis Amelsz, ghedaagde.
Wyloff Pietersz Costers,
eysscher
contra
Cornelis Jan Blessis, ghearresteerde
om betalinge van 19 st van
hont. Concludeert . . . . . . . . . . . . .

OR 5658/51
Vierschaer ghehouden den 7en marty 1605
Schepenen ghehoort d'verclaringe
van den eysscher condemneeren den gedaagde
metten eysscher te rekenen op twaelff
ponden wols & voorts te betalen
mette rechtlyke costen. Actum
den 7en marty 1605.

Werner Willemsz Laeckencoper
tot Alckmaer, eysscher
contra
Willem Jansz Hamse, ghedaagde om
voorts te procedeeren.

Schepenen condemneeren Griet Thomasdr, Waerdinne om ghetuychnisse der waerheijt te gheven ten versoecke van den
Schout & dat voor Schepenen. Actum den 7en martij
1605.
Pieter Lambertsz van den Zijdtwint, ghedaagde jegens den
Officier, verclaert by zynen mannewaerheyt alhier in
juditio, dat hij binnen den drie daghen van de gheschiedenisse
met en heeft gheweten dat Gerrit Claesz Mantge van de
Slootgaert t'zynen huyse gheqetst was. Actum den 7en martij
1605.
Jan Cornelisz Schoenmaecker, eysscher
contra
Pieter Huybertsz van 't Zydtwint, gedaagde.

Schepenen condemneeren den
ghedaagde d'gheeyste 5 gulden
3 st te betalen mette
rechtelyke costen, salvo den
gedaagde zyn keer te 14 dagen
zoe hy eenich heeft. Actum den 7en marty 1605.
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Schepenen verclaren den ghecondemneerde te
wesen versteecken van keer & weer.
Actum den 21en marty 1605.
in juditio = in judicio voor het gerecht
OR 5658/51v
Schepenen houden d'saeck
in advijs.

Symon ende Jan Dircksz
Stapels, eysschers
contra
Jacop Heyndricksz Oom,
zoe hy gheroepen is, ghedaagde
om t'antwoorden.

Schepenen verclaeren Lambert Claesz te
wesen versteecken van zyn vermeten bewys jegen
Cornelis Jansz Blessis. Actum den 7en marty 1605.

Aen mannen.

Schepenen condemneeren den
ghedaagde d'gheeyste 13 gulden
2 st aen den eysscher te
betalen mette rechtelyke costen
surcherende d'executie 6 weecken.

Cornelis Jansz Blessis, eysscher
contra
Willem Pietersz, nu wonende in
Seelandt.
Aerian Meynertsz, eysscher
contra
Harmon Pieter Harmons, gedaagde
om 13 gulden 2 st volgende
den eysch te rolle ghestelt.

OR 5658/52
Nopende d'gheeyste boeten
van d'coop niet besteed te zyn
werden perthyen gecondemneert halff
& halff te betalen.

Jan Claesz Waert, in cas van
indenmite, eysscher
contra
Jan Claesz Oterlick, ghedaagde sustineert hy eysscher hoe den gedaagde hem
onwillich ghehouden heeft ghehat d'verteerde wyncoop van 't paert te betalen
dies hy ghenootdruckt is gheweest
den selven in rechte te betrecken
dat vorder d'faute ofte schult
by den gedaagde is geweest. Dies den
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eysscher ettelyce costen daeromme gheleden
heeft. Concludeert daeromme dat
hy eysscher gheindemneert zal worden
& wyder gheapsolveert van den Officierseyssche ende mede dat Jan Claesz
ghecondemneert zal worden in de costen by den
eysscher gheleden & van desen /

Den eysscher stelt d'saeck
in state ad primam.

off
In state.

Dirck Janssz uuijte Leijen, man ende
voocht van zyn huysvrouw, eysscher
contra
Gerrit Heertgisz, gheordonneerde curatuer & d'voocht van Gerrit Willemsz
van der Dieck, ghedaagde om betalinge
van 64 gulden hooftpenningen berekent
gelt mitsgaders sindsdien vier jaer verlopen
interest ter goeder rekeninge
totte effectueele betalinge toe.
Concludeert tot condemnatie van dien cum
expensis.
Jan Evertsz, voocht en van wegen
Floris Cornelisz, eysscher
contra
Cornelis Rembrantsz, gedaagde om
betalinge van 15 gulden 15 st ter
cause van drie jaeren verlopen renten
verschenen karstyt laestleden vermogens
het weesboeck. Concludeert tot condemnatie
van dien cum expensis.

OR 5658/52v
off

Cornelis Jansz voor hem &
zyn mede erven versoeckt
atterminatie.

Jan Volckertsz van Hoochtwoudt, eysscher
contra
Pieter Jan Almers, gedaagde om
13 gulden 10 st ter cause van
een wagen in den her--st laestleden
verschenen. Concludeert tot condemnatie van
dien
cum expensis.
Pieter Cornelisz Man, als man &
voocht van Griet Hillebrants, eysscher
contra
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Schepenen condemneeren dienvolgende
d'ghedaagdes consocius d'gheesyste
penningen te betalen mette rechtelyke
costen surcherende d'executie
tot meij.

1e default.

In advijs by Schepenen.

Cornelis Jan Usts, con socius erffgenamen van
Jan Ustsz, ghedaagdes om betalinge van 32
gulden 7 st verlopen renten verschenen
karstyt laestleden. Concludeert
tot condemnatie van dien cum expensis.
Jacop Pietersz Koeman, als
voocht voor Maritgen Bartelmies,
eysscher
contra
Jan Gerritsz Maertges, gedaagde
om betalinge van 3 gulden 8 pen
van verlopen renten lang verschenen. Concludeert
tot condemnatie van dien cum expensis.
Pieter Cornelisz Ouwesoon, eysscher
contra
Jan Vreriksz van Oude Nieudorp, gedaagde om 4 gulden van
een lystgen by de gedaagdes huysvrouw
overghenomen.

atterminatie uitstel [PW/12]
OR 5658/53
Cornelis Reyersz Oom uuyt
saecke van de voorwaerden met
Jan Pieter Jans ghemaeckt
wert gheapsolveert van den
eysch. Actum den 7en marty
1605.

off

Heyndrick wert gheordonneert
kennisse off verclaringe in te
brengen dat hij 't varcken by hem
gealligeert tegen 't ryen van

Thys Jorisz & Claes Voorin,
voochden van Brecht Cornelis, weduwe
van Jan Pietsz, eysschers
contra
Cornelis Reyersz Oom, gedaagde om
45 st van veringgelt.

D'selve eysschers
contra
Maerten Jansz Schippers, ghedaagde
om 3 gulden 5 st van veringgelt
volgende 't regyster.
D'selve eysschers
contra
Heyndrick Ouweneels, ghedaagde
om 2 gulden 10 st van veringgelt.
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zyn koeijen heeft vercocht aen
Jan Pieter Jans.
Pieter Jansz versoeckt d'gheeyste
D'selve eysschers
zyn penningen 2 gulden ten affslach
contra
tegen zyn penningen die hy op
Pieter Jansz Almers, gedaagde om
Jan Pieter Jans boel heeft
betalinge van 2 gulden veringgelt.
laten aenteijckenen ghevende het weeskint
'tgeen daer van overschiet ofte d'boven comt.
veringgelt (van verinc springstier) [MNW/667].
OR 5658/53v
Cornelis Amelsz is tevreden
kustingbrieve te passeeren met
sufficiante borge binnen 14 dagen
by foute van dien stelt d'veringen
by hem van de eysschers ghecocht in
vryen eygendom & wille van de
voorseide eysschers ofte Brecht Cornelisdr
omme d'selve alsdan nae 't verloop
van 14 dagen die te moghen aenvaerden
ende haer wille daer mede te
doen zonder wederseggen van hem off
yemant anders. Actum
voor Symon Claesz & Heyndrick
Claesz, Schepenen, den 7en martij
1605.

Schepenen ghesien d'scheepskustingbrieve condemneeren d'gedaagde in de qualite zoe hy gheroepen is in de gheeyste
kustingpenningen mette rechtelyke
costen surcheerende d'executie
14 dagen & verclaeren d'schuijt
daer voor executabel.
Actum den 7en marty 1605.

Claes Cornelisz Voorin &
Thys Jorisz, voochden van Brecht
Cornelisdr, weduwe Jan Pietsz,
eysschers
contra
Cornelis Amelsz, ghedaagde
om leverantie van een
kustingbrieve.

Cornelis Albertsz Gorter van
Alckmaer, mitsgaders Werner Willemsz,
eyschers
contra
Jan Claesz Jongeduyn als
tegenwoordich homber & possesseur
van een deude schuyt ghecomen
van Jan Vechters Roodt van
Rustenburch alhier in arreste
ghenomen, ghedaagde om betalinge
van 75 gulden van de twe laeste
termynen verschenen over lange
vermogens den kustingbrieff
daer van zynde. Concludeert tot
condemnatie van dien cum expensis &
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dat d'schuyt daer voor verclaert
zal worden executabel.
Op huyden den 7en marty 1605 heeft
den Officier in arreste ghestelt & ghenomen
d'gedeelte van de erffenisse welcken door't overlyden
van Claes Feuwes & zyn huysvrouw ghesuccedeert
is op Gerrit Claesz Feuwes, nu woonende te Vrancryck voor seeckere heerlijcke schulden dien hy pretendeert hem te comen /
Schepenen condemneeren Gerrit Claesz Feuwes aen den
Officier te betalen 't geen den Officier bewysen zal hem
te comen. Actum den 7en marty 1605.
OR 5658/54
Schepenen condemneeren Gerrit
Claesz den eysscher te betalen
't geen hy bewijsen zal hem deuchdelyk
te betalen comen, mette
rechtelyke costen. Verclaren
d'ghearresteerde goeden executabel.
Actum den 7en marty 1605.

Schepenen condemneeren den gedaagde
ghetuychnisse der waerheijt
te gheven. Actum den 7en
marty 1605.

Schepenen condemneeren den gedaagde
den eysschers d'gheeyste 15
gulden te betalen mette
rechtelyke costen & verclaren
d'verringen daer voor executabel. Actum den 7en

Pieter Jansz Wit, eysscher
contra
Gerrit Claes Feuibes, fugatyff &
ghedaagde ter deure daer hy laest
uuytghegaen is om betalinghe
van 25 gulden van een schaep van
een wambeys & een broeck. Concludeert
tot condemnatie van dien cum expensis & versoeckt
dat d'gedaagdes paerte erffdeel hem aenghecomen van zyn vader & moeder
by hem in arreste genomen daer
voor verclaert zal worden executabel.
Dirck Jansz Keuck, eenen curateur
van Cornelis Jansz Keuck, requirant
contra
Cornelis Rensz om ghetuychnisse
der waerheyt te geven.
Albert Jansz & Cornelis Claesz, voochden
& curateurs van Jan Pietersz Veringlops kint & desselffs boel, eysschers
contra
Cornelis Amelsz, ghedaagde om betalinge
van 15 gulden ter cause van hoy. Concludeert
tot condemnatie van dien cum expensis ende
dat d'veeringbeesten staende & ettende
aen't zelve hoy daer voor verclaert
zullen werden executabel.
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OR 5658/54v
Schepenen condemneeren Jan Sybrantsz van 't Verlaet
ghetuychnisse der waerheijt te gheven ter
requisitie van den Schout & dat voor twe
Schepenen. Actum den 7en marty 1605.

Schepenen condemneeren den
ghedaagde in den gheeijste somma
den eysscher te betalen mette rechtelyke
costen surcherende d'executie een
maent salvo den gedaagde zijn keer
te 14 dagen soe hy eenich heeft.

Dirck Pietersz van de
Zydtwint, eysscher
contra
Pieter Aeriansz van de
Zydtwint, gedaagde om betalinge
van 7 gulden 10 st van vleijs.
Concludeert tot condemnatie van dien cum
expensis.

Actum den 7en martij 1605.
Schepenen ghehoort d'bekentePieter Aerian Kuijpers, eysscher
misse van den ghedaagde condemneeren
contra
den gedaagde den eysscher te restiCornelis Theusz, ghedaagde om
tueeren den 12 gulden dien
restitutie van 12 gulden.
hij ghecondemneert is Pieter Jan Jaep
Mes te betalen. Actum den 7en martij 1605.
Schepenen verclaren dat Pieter
Heyndricksz bewys zal inne
brengen hoe lange het geleden is
dat Cornelis Heyndricksz het
eerste boelhuijs ghehouden heeft.

Pieter Heyndricksz, eysscher
contra
Albert Jansz, soe hy gheroepen
is, ghedaagde.

OR 5658/55
Den ghedaagde bekent d'penningen,
is ghewillich tevreden hem te
laeten condemneeren dien volgend.
Schepenen condemneeren den ghedaagde
d'gheeyste penningen te betalen mette
rechtelycke costen surcherenden
d'executie tot Sinte Matheus.

Cornelis Claesz van de Tocht, man
& voocht van zyn huysvrouw, eysscher
contra
Dirck Jong Claes van de Tocht uyt
d'ban van Calverdyck ofte Haringhuysen, gedaagde met een weet om
betalinge van 68 gulden hooftpenningen &
verlopen interesten verschenen karstijt
laestleden. Concludeert tot condemnatie van dien
cum expensis.
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OR 5658/55v
Vierschaer ghehouden den 21en marty 1605
Symon ende Jan Dircksz Stapels,
Voor defentie seijt Jan
eysschers
Pietersz Koeman als medecontra
voocht van Maritgen Dircksdr
d'voochden van Maritgen Dircks
te persisteeren by het weesboeck.
dr, gedaagdens omme alsnoch
Concludeert oversulcx
te antwoorden.
dat d'eysschers haeren eysch zal werden
ontseyt & d'ghedaagdes daer van gheapsolveert cum expensis.
D'eysschers versoecken copie & dach te repliceeren.
D'eysschers wert ghegunt copie & dach. Actum den 21en marty 1605.

In state by den
eysscher.

Pieter Heyndricksz, eysscher
contra
Albert Jansz, ghedaagde.

OR 5658/56

In state op hope
van accoort.

‡ daer inne mede begrepen
d'goeden haer gedaagde met
Dirck Aeriansz op bestorven van haer overleden broeder & anders

Claes Govertsz Bywaert, man en voocht
van zyn huysvrouw ende als voocht van de
kinderen van Tryn Gerrits gheprocreert
by Jan Aeriansz, erffgenamen van Dirck
Aerian Snyers, requirant & eysscher
contra
Wen Jans Thysdr, weduwe van de voornoemde
Dirck Aeriansz off haer gerechte
voocht, gedaagde omme den requirant te
leveren pertinente staet off inventaris met eede ghestarckt nae behooren
van alle die goeden roerende & onroerende gene
ter werelt uuytghesondert by den
voornoemde Dirck Aeriansz metter doot
gheruymt & achterghelaten dien volgende
metten eijsscher te procedeeren tot schiftinge
scheydinge & deelinge nae behooren.
Concludeert tot condemnatie van dien cum
expensis.

haer van vader erve
competeerende.

1e default.

Heyndrick Heyndricksz, eysscher
contra
Reyer Cornelis Jan Reyers, ghedaagde
om betalinge van 5 gulden 17 st
van verteerde costen & verleyde penningen.
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Concludeert tot condemnatie van dien cum
expensis.

Sybrant Cornelisz bekent
de penningen.
Volgende d'bekentenisse van de
ghedaagde condemneeren Schepenen
den selven in de gheeyste
13 gulden 5 st 8 penn metten
rechtelycke costen. Actum
den 21en marty 1605.

Dirck Gerritsz van de Langereys,
eysscher
contra
Sybrant Cornelisz Dullis, gedaagde
om betalinge van 13 gulden 5 st
8 penn reste van meerder
somma van rogge & waere. Concludeert tot condemnatie van dien cum expensis.

OR 5658/56v
off

off

Dirk Gerritsz, eysscher
contra
Claes Wyloffsz, ghedaagde om
betalinge van 26 gulden 17 st
ter cause van gerst & reste
van meerder somma vogende d'eysschers
regyster. Concludeert tot condemnatie van dien
cum expensis.
Theus Cornelisz van Oude Niedorpe,
eysscher
contra
Cornelis Albertsz, ghedaagde om betalinge
van 3 gulden ter cause van
vleys overlange verstaen. Concludeert
tot condemnatie van dien cum expensis.

Schepenen condemneeren den ghedaagde
den eysscher te betalen d'gheeyste
7 gulden mette rechtelycke
costen, salvo den ghedaagde zyn keer
te 14 dagen soe hy eenich heeft.
Actum den 21en marty 1605.

Jan Pietersz Backer, eysscher
contra
Cornelis Pietersz Mos, gedaagde
om betalinge van 7 gulden
by hem van de --eysschers penningen ontfangen. Concludeert tot condemnatie
van dien cum expensis.

Schepenen condemneeren den

Rens Gerritsz & Harmon
Pietersz, Armevoochden tot
Oude Nieudorp de anno,
eyschers

100

ghedaagde d'geeyste 8
gulden te betalen mette
rechtelycke costen salvo
den gedaagde zyn keer te
14 dagen soe hy eenich
heeft. Actum den 21en
marty 1605.

contra
Heyndrick Ouweneels, gedaagde
om 8 gulden reste van armenincoomste lange verschenen. Concludeeren tot condemnatie van dien cum
expensis.

OR 5658/57
Schepenen ordonneeren Jan Thomasz Langedyck te
wesen voocht van de kinderen van † Cornelis Garbrantsz
gheprocreert by Maritgen Aeriansdr & over haere
goeden. Actum den 21en marty 1605.

Schepenen condemneeren den
ghedaagde in de gheeyste
somma aen de eysscher te betalen
vermoghens den boelbrieff
mitsgaders in de rechtelyke
costen. Actum den 21en
marty 1605.

Guuert Pieter Meyers, eyssersse
contra
Harck Jansz van de Zydtwint, gedaagde
om 8 gulden 10 st van
hoij & andere goeden vermoghen
den boelbrieff. Concludeert tot condemnatie
van dien cum expensis & versoeckt
gelt off uuytleg.

Schepenen condemneeren Heyndrick Heyndricksz
Jonffr Clara van der Duyn te betalen 12
gulden 17 st ter cause van 3 roocken
hoy mette rechtelycke costen & dat binnen
3 weecken op pene van uuytleg. Actum
den 21en marty 1605.
Schepenen condemneeren Gerrit Amelsz als ghearresteerde.
Havick van Vollenhove acte & transpoort hebbende
van de erven van Willem Dircksz van Winkel te betalen
25 gulden volgende zyn oblygatie mette
rechtelycke costen ten waere Gerrit Amelsz
can bewysen d'selve betaelt te hebben waer toe
hem gheaccordeert wert 14 dagen. Actum den
21en marty 1605.
OR 5658/57v
Op huyden den 21en marty 1605 compareerde
voor schepenen in ghespannen vierschare Rembrant
Dircksz & verclaerde niet van meninghe te zijn
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zoe veele hem & zijn huysvrouwen moeder & andere
broeders en susters aengaet omme het vonnisse
ghewesen by de gherechte alhier in date den
1en october 1601 te sustineeren alsoe hy d'penningen
van de coop van de paelen daernae ten behoeve
van de crediteuren van de gheexecuteerde heeft ghefurneert onder d'gherechte alhier volgende seeckere
vonnisse gheobtineert by Claes Wyloffs. Renunchieerde derhalven van 't voorseide vonnisse buyten zijne costen
ongvermindert zyn actie hem competeerende nopende
zyn & zyn mede consoorten haere penningen hen competeerende
op ende jegens Aerian & Claes Wyloffsz ende
oock op te preferentie daer & zoe zy te rade
vinden zullen.
Claes Govertsz Bywaert Procureur van Aerian
Cornelisz Schippers accepteert d'boven geseide affstant
& renunchiatie by Rembrant ghedaen buyten zyn
costen belovende Rembrant voorseid vry te houden van
allen costen nopende die dachvaerdinge & anders by
hem off zynde nu aen de zelven ghedaen doen. Actum den
21en marty 1605.

Schepenen condemneeren
d'ghedaagde d'gheeyste
penningen te betalen mette
rechtelijcke costen salvo
den gedaagde haer keer te
14 dagen soe zy eenich heeft.
Actum den 21en marty 1605.

D'voochden van Brecht Cornelisdr
weduwe van Jan Pietsz, eysschers
contra
Maritgen Claes Oloffs, off haer
gherechte voocht, gedaagde om betalinge
van 15 st van veringloon. Concludeert
tot condemnatie van dien cum expensis.

obtineeren verkrijgen, verwerven [MNW-CD]
OR 5658/58
Rechtdach ghehouden den 4en aprili 1605
Schepenen ordonneeren
Jan Pietersz Koeman &
Claes Claesz Smit te wesen
voochden van de kinderen van
Joris Amelsz en over
haere goeden.

Tryn Heyndricksdr moeder van haer
kinderen gheprocreert by wylen Joris
Amelsz versoeckt dat d'selve
haere kinderen tot voochden gheordonneert
zullen werden Jan Pietersz Koeman
een neeff, mitsgaders Claes Claesz
Smit.
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Fiat
ende is aengenomen by
Jan Symonsz om 10 st.

Albert Jansz Ontfanger van de
verpondinge, versoect een weet op
Lutgewinckel aen Harmon Pieter
Alberts jegens adt primam hem
betalinge te doen van zyn resteerende
pontgelt.

Schepenen condemneeren Cornelis Jansz Keuck off zyne
curateurs Albert Jansz Ontfanger van de verpondinge,
te betalen d'resteerende verpondinge volgende zyn regyster
tusschen dit & 14 dagen op pene van uuytleg
cum expensis. Actum den 4en aprili 1605.
Schepenen condemneeren Jan Jansz als voocht van Maritgen
Jansdr aen Albert Jansz Ontfanger van de verpondinge,
te betalen d'gheeyste resteerende 9 gulden van
verpondinge volgende d'cedulle daer van zynde cum
expensis salvo den gedaagde zyn keer tegen adt primam zoe
hy eenich heeft. Actum den 4en aprili 1605.
OR 5658/58v
Vierschaer ghouden den 18en aprili 1605
Symon ende Jan Dircksz Stapels
seggen voor replycque te percisteeren
by haer wel ghefundeerden ende
deuchdelycken eysch ende concluisie
leggen daer beneffens over
requeste civyle met 't committimus van de Hoghen Rade gheimpetreert. Concludeeren ten interrinemente van dien cum expensis.

Symon & Jan Dircksz
Stapels, eysschers,
contra
d'voochden van Maritgen Dirck
Stapels, ghedaagdens om by de
eijsschers te repliceeren ende
wyders om requeste sivyle
te presenteeren met 't committing.

Jan Pietersz persisteert insgelycs alsnoch by
het weesboeck.
Jan Cornelisz Procureur van de eysschers dient voorder van zyn verificatie.
Schepenen houden d'saecke in advijs.
Jan Cornelisz belooft den impost te furneeren
Dirck Heyndricksz van
en
ontfangen desen impost tot 50 st den 22 junij 1605. Amsterdam Laeckencop, eysscher
Ghedaagdens copie van den eysch
contra
& dach van beraet.
d'erffghenamen van † Floris Claesz
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Buyten off haer gherechte voocht,
ghedaagdens om betalinge ter somme
van 101 gulden 8 st reste
van laecken by † Floris Claesz
ghehaelt & beschuldicht. Concludeert tot condemnatie van dien cum expensis.

Schepenen verclaren den eysscher
te wesen versteecken van keer
& weer. Actum den 18en
aprili 1605.

Jan Pietersz Backer, eysscher
contra
Cornelis Pietersz Mos, ghedaagde
om zyn keer te doen off versteecken
te werden van 't effect van dien.

committimus opdracht van een opperrechter [PW/20]
impetreeren verwerven, verkrijgen [PW/49]
interinement gestand doening [PW/55]
OR 5658/59
Claes Aeriansz, soon van Maritgen
Claes † huysvrouw van Dirck
Visschers verclaert dat zy haer
geen erffgenaam ghefundeeert hebben
& dat zy haer alsnoch geen erffgenaam fundeeren. Renunchieeren over
sulcx den boel.
Schepenen adjudiceeren den eysscher
zyne penningen te mogen innen van den
boel van Dick Claesz & zyn
huysvrouw; verclaeren d'goeden
van Dirck Visscher & zyn huysvrou daer voor executabel
mette rechtelyke costen.
Schepenen condemneeren Dirck Jansz
Snyder weder in den boel te
restitueeren sulcke clederen &
anders als hy uuyt den boel
onder hem heeft. Actum den
18en aprili 1605.

Heyndrick Heyndricksz Matselaer, eysscher
contra
d'erffghenamen van Dirck Claesz Visscher
en zyn huysvrouw, ghedaagdens om betalinge
van 22 gulden van ghehaelde waeren
als broot, boter & anders. Concludeert tot condemnatie van dien cum expensis.

- den requirant
contra
Dirck Jansz Snyder om in den boel te restitueeren sulcke cleren & goeden als hy ondr hem heef

Dirck Pietersz, als zoon & voocht
van Anna Dircks zyn moeder, requirant
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Schepenen appoincteeren
dat perthyen metten anderen
sullen schiften & delen
by mannen als by Cornelis
Kastercum, Jan Huybertsz,
Cornelis Jansz Hogeboom dien
te voren over d'saecke
ghegaen hebben & den
Officier Ryckert van
Vollenhove tot den buerman.

en eysscher
contra
Cornelis Rembrantsz, gedaagde & gherequireerde sustineert den requirant
hoe zyn moeder mette ghedaagde & zyn huysvrou ghesuccedeert zijn in de goeden naeghelaten bij † Jan Pietersz ende
Brecht Cornelisdr & desselffs
kinderen die zulcx zy metten anderen
hebben te schiften, scheyden ende
te delen tot 't welcke den eysscher
& zijn moeder altyt overbodich
& bereyt zyn gheweest als zy noch
zijn ter discretie van buieren
& lendenss ghelyck sulcx behoort
te gheschieden. Concludeert daeromme dat den ghedaagde by ----heeren vonnisse ghecondemneert zal worden
met hem eysscher te schiften, scheyden
en deelen d'voorseide naeghelaten
goeden roerenden & onroerenden van de
voorseide
Jan Pietersz ende Brecht Cornelelisdr en haere kinderen ter discretie van bueren en lendens hen
dies verstaen mette costen
hieromme ghedaen.

adjudiceeren (adjudicare) toewijzen [MNW-CD]
OR 5657/59v
Schepenen condemneeren Jan
Pietersz d'gheeyste penningen
onder den gherechte
alhier te leveren tot
proffyt van den gheenen
die daer toe gherechticht zoude moghen
zyn tusschen dit &
een maent compenseeren
d'costen om redenen. Actum
den 18en aprili 1605.

Ontfangen voor den impost 50 st,

Cornelis Rembrantsz als
voocht van Jan Dircksz naeghelaten soon van Dirck Jansz,
requirant & eysscher
contra
Jan Pietsz uuyt d'Campen, gedaagde
om onder schepenen alhier te
leveren 45 gulden 5 st lanthuier
voor t'gebruyck van voornoemde Jan
Dircksz lant tot proffyt van de
gheenen dier toe gherechticht is.
Concludeert tot condemnatie van dien cum
expensis.
Jacop Pietersz van Swaechdijck,
eysscher
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den 9en mey 1605.
Schepenen ordonneeren perthyen
hinctude te dienen van
henluyder bewijs donderdach
naestcomende.

contra
Cornelis Jansz Brouwer van Enckhuijsen, ghedaagde om den eysscher
te leveren 6 koeijen, een hokeling met 2 calveren ende vorder
metten eysscher te maecken behoorlyke
huiercedille van een huys, 13
morghen landts min een gars
yder morghen te ghebruycken voor
22 gulden 10 st jaerllycx mits
dat den eysscher alleen betale den
derde paert van den hondersten penning
van dien al by den eysscher van hem
gheroylt & ghehuiert jegens
zeecker huys & 2 morgen
landts staende & leggende op Swaechdijck ende dienvolgende den
eysscher d'voorseide 13 morgen min een gars met het
huys daer toe te laeten ghebruycken alles in conformite
van de roylinge & coop metten
anderen daer van ghemaeckt.
Concludeert tot condemnatie van dien
cum expensis.

OR 5658/60
Jan Pietersz uuyt d'Campen, ghedaagde bekent
Claes Jansz van Winckel schuldich 33 gulden 6 st
8 penn ter cause van laecken. Is tevreden hem
daer in willichlyck te laten condemneeren mits hebbende surchantie
tot Ste Matheus naestcomende.
Dienvolgende condemneeren Schepenen denselven Jan Pietersz den
voornoemde Claes Jansz d'selve somma van 33
gulden 6 st 8 penn te betalen mette rechtelycke
costen surcherende d'executie tot Ste Matheus naestcomende. Actum den 18en aprili 1605.
Schepenen condemneeren d'gedaagde
den eysscher te betalen
3 gulden volgende den
eysch cum expensis,
salvo den gedaagde haer
keer zoo zy eenich
heeft. Actum den 18en
aprili 1605.

Jan Jansz Doedes Kistemaecker,
eysscher
contra
Griet Aerian Wouters, off haer gerechte
voocht, gedaagde om 3 gulden van een dootkist & een graffteecken. Concludeert
tot condemnatie van dien cum expensis.
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Schepenen verclaeren d'gecondemneerde te
wesen versteecke van keer & weer.
Actum den 5en meij 1605.
off

Jan Jansz Doedes, eysscher
contra
Symon Pieter Deckers van de Weel,
gedaagde om 7 gulden 10 st van schrienwerck. Concludeert tot condemnatie van dien
cum expensis.
Heyndrick Heyndricksz Matselaer,
eysscher
contra
Reyer Cornelis Jan Reyers, gedaagde
om zyn 1e defaut te purgeeren
off versteecken & ghecondemneert te
werden in zyn 2e & ghecondemneert te
werden in 5 gulden 17 st volgende
den eysch.

2e default.

Ste Matheus 21 september [RK Missaal]
Surcheantie opschorting van de kracht van een 'gewysde' voor zekeren tyd [PW/107].
OR 5658/60v

Hier op by Schepenen
geconsuleert & gegeven
aen consultatie penningen

Den Officier, eysscher in cas van delict
ter eenre & Thys Aeriansz verweerder
ter andere syn tevreden dat Schepenen mette questie tusschen
hen beyden zullen consulleeren by rechtsgheleerden
mits dat volgende het advijs van gheleerden
't vonnisse zal werden ghepronunchieert turneren
tot dien eynde onder handen van Schepenen
elcx 16 gulden 12 st. Des zal Thys Aeriansz
volghen copie van 't gunt by den Officier rede
overgheleyt is als eysch ende zyn bewijs mits dat den geenen die het beste
recht bevonden wert te hebben zal nae hem
strycken d'selve penningen ghefurneert en
zullen perthyen hinctude vorder haere saecke
moghen deduceeren zulck d'selve tot vordering
van hun goet recht meynen zullen te dienen
& hebben perthyen boven 't geene voorseid staet noch
ghefurneert onder Schepenen elcx een halven
rosennobel voor de costen mits dat den genen
die boven staet d'selve halve nobel mede weder
zal hebben & dat sulcx d'costen alleen sullen comen
tot laste van die gene die succumbeert. Actum
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reis en

teer kosten 12

den 18en aprili 1605.

gulden 15 st 8 penn Schepenen vacatien daer in gerekent.
Actum den 14en november 1605.

Gartbrant Aeriansz seyt den
eysscher toegheseyt ende op
ghedraghen te hebben 9 gulden
& omtrent 12 st hem competeerende van de Burgermeesteren van
Nieuwe Nieudorp persisteert by de
zelve opdrachte.
Zeyt vorder dat hy den eysscher
zal voldoen by opdrachte
van 't geen hem competeert van
die van Twisch.
Neemt daer toe dach tot adt primam.

Pieter Pietersz Bremer,
eysscher
contra
Garbrant Aeriansz Boode
van Veenhuysen, ghearresteerde
om den eysscher te verseeckeren
voor 18 gulden ter goeden
rekeninge voor ghehaelde
waeren & rogge.

OR 5658/61
Schepenen condemneeren d'gedaagde
d'gheeyste somma te
betalen mette costen, salvo
d'ghedaagde haer keer zoe
zy eenich heeft te 14 dagen.

Jan Cornelisz Schoenmaecker, eysscher
contra
Maritgen Thysdr, gedaagde off haer
gerechte voocht om betalinge van 6
gulden van schoenen & muylen. Concludeert
tot condemnatie van die cum expensis.

Schepenen verclaeren by vonnisse dat Reyer Danysz
ende Arent Gysbertsz haere voochdye dien zij
tot noch toe ghehat hebben over d'persoon ende goeden
van Jan Reyersz Mollers zullen moghen quytschelden
't welck zulcks d'voorseide Reyer & Arent Gysbertsz
d'selve voochdye renunchieeren. Volgend dien approbeeren
Schepenen d'selve renunchiatie & ontslaen d'selve van
haere voochdye. Actum den 18en aprili 1605.

Schepenen condemneeren den
ghedaagde Maritgen Bartelmiens
te betalen 3 gulden 8 penn
verlopen renten mette rechtelyke
costen. Actum den 18en aprili 1605.

Jacop Koeman voocht van Maritgen
Bartelmies, eysscher
contra
Jan Gerrit Maertgis, gedaagde om
zyn defaut te purgeeren ende wyder
ghecondemneert te werden in 3 gulden 8 pen
volgdende den eysch te rolle gestelt.
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OR 5658/61v
Schepenen condemneeren Jan Claesz Oterlick / Albert Jansz
Ontfanger van de verpondinge te betalen den
resteerende verpondinghe volgende zyn regyster
binnen acht dagen mette rechtelyke costen op
pene van uuijtleg. Actum den 18en
aprili 1605.
Condemneeren van ghelycken Aeff Claes Kockis.
Condemneeren van ghelycken Cornelis Jacopsz Slotheer.
Condemneeren van ghelycken Olbrant Jan Wits.
Condemneeren van ghelycken Jan Bartelmiens Snyer.
Condemneeren van ghelycken Aris Garbrantsz.
Condemneeren van ghelycken Harmon Pieter Alberts.
fiat

Albert Jansz versoeckt een
rechtelycke weet tot Winckel
aen Jan Symon Smits jegens
adt primam.

fiat

Albert Jansz versoeckt een
weet tot Winckel aen Claes
Aeriansz jegens ad primam
hem betalinge te doen volgende
zyn regyster.

OR 5658/62
Extra ordinaris vierschare ghehouden den 25 apryli 1605.
Schepenen verclaren
Jacop Pietersz ende
Cornelis Jansz veylich.
Condemneeren d'selve in haer
defaut.

Den Schout versoeckt dat
Jacop Pietersz van Swaech
& Cornelis Jansz Brouwer om
wiens willen huyden d'gherechte
extra ordinaerlyck verschenen zyn
mits haere non comparitie verclaert
zullen werden veijlich.
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Schepenen verclaren
d'penningen by den Officier
rechtelycken uuytgheleyt te zyn. Condemneeren
perthyen in de zelve
met het fret van dien
tot proffyt van den
voorseide Schout.

Verder furneert ende consigneert
den Officier onder Schepenen
3 gulden 2 st als voor't recht van
vlot vaerdich recht leyt het
uuyt van 'sheeren wegen d'eene
penning om d'ander. Versoeckt dat
d'contumacerende perthyen ghecondemneert
zullen werden hem d'uuytgheleyde
penningen & 'tvret van dien te betalen
mette vordere rechtelyke costen.

Schepenen verclaren by vonnisse dat den Schout perthyen
iegens adt primam zal moghen inwinnen & roepen
met een weete op haere veylicheyt.
Desen wete aenghenomen by Jan Cornelisz Keysser
tot tacxatie van Schepenen.
contumaceeren iemand straffen, om dat hy als wedersspannig in rechten niet en verschynd
[PW/26].
OR 5658/62v
Vierschaer ghehouden den 2en Mey 1605
Tryn Cornelis weduwe wylen Jan Willemsz
versoeckt haer Jan Huybertsz tot een
voocht geordonneert te hebben.
Schepenen ordonneeren Jan Huybertsz te wesen
voocht van Tryn Cornelis weduwe van † Jan
Willemsz & over haere goeden. Actum den
2en mey 1605.
Schepenen ghehoort 't versoeck van Jan Huybertsz
omme ontslagen te zyn van boven geseide voochdye
& zyne redenen ende oorsaecken ontslaen
den selven van de voorseide voochdye. Actum den 16en mey 1605.
D'eyssers leveren haere stucken
onder Schepenen & versoecken
recht.
Schepenen appoincteeren parthijen
aen mannen om te accordeeren
is't doenlyk.

Symon ende Jan Dircksz
Stapels, eyssers
contra
d'voochden van Maritgen Dircks,
ghedaagdens om te furneeren.
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Dirck Heyndricksz van
Den oom & voocht
Amsterdam, eysser
van de kinderen versoeckt
contra
dat den eysser zal exhibeeren
d'erffgenamen van Floris
extract auctentyck uuijt
Claesz Buyten, gedaagdes
zyn regijster & betoonen
om t'antwoorden.
die deuchdelycheyt van de
schult.
Schepenen ordo wysen dat den eysser
zal compareeren & exhibeeren zijn regyster
ofte extract autentyck van dien.
OR 5658/63
Den Officier van weghen
de graefflycheyt neemt
in arreste een stucke weydt
landts van 5 geersen groedtlant
& 6 snees saedtlandt toecomende
Jan Jacopsz Bondt & dat
ten behoeve van de versoecke
van Dirck Gerritsz.
Schepenen vermogens t'arreste
accordeeren Dirck Gerritsz
een weet jegens ad primam.
Aengenomen by Jan Symonsz
om 15 st.

off

Dirck Gerritsz van de Langereijs
versoeckt hem een rechtelycke
weet en en sitatie hem gheaccordeert
& ghegunt te hebben ghedaen te worden
tot Veenhuysen aen de persoon van Jan
Jacopsz Bondt aldaer omme adt primam
te compareeren voor den gherechte deser
stede den requirant betalinghe te
doen ter somma van 37 gulden 10 st
ter cause van twe jaeren verschenen
renten verschenen het laeste mey 1605
by faute van dien te sien procedeeren
tot condemnatie van dien mette costen &
omme het ypoteecke in des requirants brieve verbonden daer voor
te sien verclaren executabel wyder
te sien procedeeren zoe nae rechte.
Jan Lambertsz & Elle
Wyloffsz, eyssers
contra
Maritgen Louris, weduwe wylen
Gerrit Taemsz off haer gherechte voocht, ghedaagde om te
ratificeeren, approbeeren & volgende
dien te volcomen & effectueeren
alsulcke last als zy d'eyssers ghegheven & volgens dien d'eyssers
van haeren wegen aenghegaen hebben
te houden zeeckere paert scheeps
aen een buys. Concludeeren derhalven zy eyssers dat d'selve ghe-
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daagde ghecondemneert zal werden 'tzelve
paerte van den buys t'haeren laste te
houden & d'eyssers van dien costeloos & schadeloos te bevryden
cum expensis.
OR 5658/63v
In state
door den
eysser.

ijdem

Jan Lambertsz, eysser
contra
Jacop Pietersz Ruijch, gedaagde
om 19 gulden 4 st berekende
penningen ter cause van
Jan Lambertsz, eysser
voocht van zyn broeders kinderen
contra
Jacop Pietersz Ruych,
ghedaagde om betalinge ter
somma van 33 gulden 16 st
ter cause van verlopen renten
verschenen karstyt laestleden
volgende den brieve daer van
zynde.

Schepenen ordonneeren Symon Pietersz
Knechtes te wesen voocht van de naeghelaten weeskinderen van † Gerrit Pietersz van Oude
Nieudorp ende over haere goeden. Actum den
2en mey 1605.
OR 5658/64
Schepenen houden d'saecke tusschen den Officier
eysser in cas van delict contra Gerrit Willemsz
gedaagde in 't selve cas in advijs tot die tehuijs
coomste van Gerrit Willemsz ten waere Gerrit
Willemsz overleedt. Actum den 2en mey 1605.

Schepenen condemneeren
Jacop Cornelisz als cautie
voor zyn soon d'gheeyste somma
tot 48 gulden den eysser soe
hij procedeert te betalen

Jan Pietersz Koeman als lasthebbende van Michiel Cornelisz Blauw
van Amsterdam, eysser
contra
Aerian Jacopsz, ghearresteerde ende ghedaechde om betalinge van 48 gulden
van lanthuier verschenen karstyt laest-
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mette rechtelycke costen
surcherende d'executie een
maent. Actum de 2en meij
1605.

leden. Concludeert tot condemnatie van dien
cum expensis vermogens den huier
cedulle daer van zijnde.

Schepenen condemneeren Dirck Cornelisz Suydtlandr
ghedaagde aen den Officier als eysser te leveren
ses sacken elcx van vier achelen havers mette
rechtelycke costen, salvo den gedaagde zijn keer
te 14 dagen zoe hy eenich heeft. Actum den
2en mey 1605.
Schepenen condemneeren Claes Aeriansz van Winckel
als bruycker van Jan Cornelis acker & gedaagde
alhier Albert Jansz Ontfanger van de verpondinge
te betalen d'resteerende verpondinge volgende zyn regijster binnen acht dagen mette costen op pene
van uuijtleg. Actum den 2en mey 1605.
OR 5658/64v

Aengenomen
by Jan Symonsz
om 15 st.

Schepenen accordeeren Albert Jansz een
weet ghedaen te werden tot Hoochtwoudt
aen Jan Claesz Veen tegen adt primam te
compareeren betalinge te doen van de resterende verpondinge
volgende zyn regyster. Actum den 2en mey 1605.

OR 5658/65
Vierschaer ghehouden den 16 meij 1605.
Symon Pietersz Stuuerman, requirant
& eysser
contra
Jan Lambertsz & Elle Wyloffsz,
ghedaagdes om den eysser te vryen costeloos
& schadeloos van sulcke paerte scheepsals zij ghedaagdes aenghenomen hebben
voor off opte naem van Maritgen Louris
dr weduwe wylen Gerrit Taemsz aen de
buijs dien hy eisser tot noch toe heeft gevoert & dien volgende te betalen
het achterstal van dien.
Condcludeert tot condemnatie van dien cum
expensis.
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Schepenen condemneeren Maritgen
Louris d'eyssers te vryen
van het paert van den
buijs & die costen
tot laste van't zelve
paert comende mette rechtelyke
costen ten waere Maritgen
Louris off haer gerechte voocht
zulcx conde keeren met beter
recht 'twelck haer salff
ghehouden wert te 14 dagen. Actum den
16en mey 1605.

Jan Lambertsz ende Elle
Wyloffsz, eyssers
contra
Maritgen Lourisdr, weduwe wylen
Gerrit Taemsz off haer gerechte
voocht, ghedaagde om te ratificeeren &
volgende dien te volcomen & effectueeren
alsulcke last als zy d'eijssers gegeven
& volgende dien d'eyssers van haeren
weghen aenghegaen hebben te houden
zeeckere paerte scheeps aen een
buijs, concludeeren derhalven zy eysschers
dat d'selve ghedaagde ghecondemneert zal
worden
't zelve paert van den buijs t'haeren laste
te houden & d'eijsschers van dien costeloos
& schadeloos te bevryden mitsdien oock
van den eysch & concluisie by Symon Pietersz Stierman van den zelven buys op hen gedaen &
ghenomen cum expensis.

OR 5658/65v
Wouter Aeriansz versoeckt
extract uuyt d'eysschers regyster
'twelck den Procureur van den eysscher
accordeert.

off

Reijner Pietersz van Hoorn
Laeckencop, eysscher
contra
Wouter Aeriansz Schoolmeester tot
Oude Nieudorp, ghedaagde om betalinghe ter somma van 16 gulden
16 st 8 penn ter cause van
laecken volgende d'eysscher zyn regyster. Concludeert tot condemnatie van dien
cum expensis.
Heyndrick Pietersz Koot Laeckencop, eysscher
contra
d'erffghenamen van Jan Eusts
ghedaagdens, om betalinghe ter
somma van 11 gulden 17 st
reste van meerder somma ter
cause van laecken volghende
d'eysscher zyn regyster. Concludeert
tot condemnatie van dien cum expensis.
Jan Pietersz van den Zydwint,
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Schepenen appouicuteeren
perthyen aen mannen.

eysscher
contra
Claes Lambertsz, gedaagde om
betalinge ter somma van
19 gulden 5 st 2 penn ter cause
van arbeytsloon berekende penningen
mitsgaders om betalinge van
3 gulden 10 st reste van arbeytsloon. Concludeert tot condemnatie van dien
cum expensis.

OR 5658/66
off

off

Cornelis Symonsz Geertis, eysscher
contra
Jan Symonsz van de Moerbeeck, gedaagde
om te hebben remboursement vier
gulden 14 st ter cause van verpondinghe
van 9 snees en 15 roeden landts
by den eysscher den tyt van twe jaeren
voor den gedaagde betaelt. Concludeert tot
condemnatie van dien cum expensis.
Cornelis Symonsz Geertis, eysscher
contra
Pieter Gerritsz van de Moerbeeck
ghedaagde om te hebben remboursement
van 5 gulden 12 st ter cause
van verpondinghe van sestalff snees
landt by den eysscher den tyt van vier
jaeren voor hem gedaagde betaelt. Concludeert tot condemnatie van dien cum expensis.
Cornelis Symonsz Geertis, eysscher
contra
Jan Cornelisz Jongen, ghedaagde
om remboursement van 9 gulden
ter goeder rekeninge ter cause
van hondersten penning by den eysscher
van de ghedaagdes lant betaelt van
3 st voor de tyt van omtrent
12 jaeren. Concludeert tot condemnatie
van dien cum expensis.

OR 5658/66v
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Schepenen ordonneeren Jacop Cornelis Jacops
te weesen voocht van Jan Pietersz naegelaten
soon van Pieter Jongejans ende over zijne
goeden. Actum den 16en meij 1605.
Cornelis Jacopsz Rommelaer
nu wondende in Vrieslant,
requirant & eysscher
contra
Jan Cornelisz Jongen, Jacop
Aeriansz Vennnick ende
Jan Jansz Loper.

D'ghedaagde dach.

Cornelis Claesz Vuyckesweter
van Winckel, eysscher
contra
Jan Jansz Janoom & Pieter
Heyndricksz van Winckel
Oude Nieudorp voochden van
Jan Cornelis Everts, ghedaagde
omme betalinge ter somma
van 22 gulden ter cause
van costgelt van den zelven
Jan Cornelisz. Concludeert tot
condemnatie van dien cum expensis.

OR 5658/67

Heyndrick Ouweneels
is tevreden te rekenen.

Jan Pietersz is tevreden
den quytschelding te

Claes Lambertsz van 't Zydtwint, eysscher
contra
Heyndrick Ouweneels, ghedaagde
om metten eysscher te rekenen den
eysscher rechtelycken competeert mitsgaders 'tgeen den ghedaagde daer tegen
verdient heeft & volgende dien
den eysscher te vryen & ontheffen
van den eysch by Jan Pietersz op
hem eysscher ghedaen voor soe veel
d'eysschers penningen zullen bedraghen. Concludeert
tot condemnatie van dien cum expensis.
Claes Lambertsz, eysscher
contra
Jan Pietersz van 't Zydtwint
gedaagde omme te exhibeeren ende
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toonen.

vertoonen seeckere quijtscheldinghe
vermoghens Schepenen vonnisse deser
stede van date den 9en augusti
tbr anno 1593 by faute van dien.
Concludeert den eysscher tot renovatie
van't zelve vonnisse cum expensis.

Aerian Cornelisz Schippers van der Dieck,
eysscher
contra
Schepenen ordonneeren
Pieter Pietersz Bremer, gedaagde
dat parthyen hinctude
om te hebben renovatie van voorgaende
selff sullen compareeren.
verjaert vonnisse in date den
affslaende 't geen daer op
Schepenen ontseggen
betaelt is. Concludeert ten syne
den eijsscher zijnen eijssch opten voorseid cum expensis.
gedaagde ghedaen ende ghenomen
apsolveeren den gedaagde van de zelve ghereserveert
den eysscher zyn actie daer & soe hy zal menen
gheraeckt te zyn. Actum den 13en juny 1605.
OR 5658/67v
1e

default

Gerrit Jansz Mantge, eysscher
contra
Jan Jansz Bol, ghedaagde om
betalinge ter somma van 24
gulden ter cause van Mr. loon.
Concludeert tot condemnatie van dien
cum expensis.
Jan Cornelisz Jonghen ghedaecht wesende
der waerheyt ghetuychnisse te gheven ter
instantie van Sijmon Claesz mede broeder in
Schependoom ghetuycht bij eer ende seeckerheijt
waer te zijn dat hy ghetuijge ten tyde
als hij mette andere ghecommitteerde gheseten heeft
te corrigeeren ende vereffenen den legger doen bevonden heeft in't overschryven van de requirants
som metten secretaris over ghedaen dat den
requirants som in de nieuwe legger derdalff
snees hooger ghestelt was als die te vooren
gheweest hadde ende dat in 't weder oversien
van de nieuwe legger 't zelve soe hooch niet
mochte coomen ende dat het daeromme doen
ghestelt worde dat d'selve derdalff snees in de
nieuwe legger weder van zyn som off sware geerstalen
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zoude gecogeert of uuytghedaen worden als
hy ghetuyge verclaerde voor ghespannen vierschaer
ter presentie van Schout & Schepenen. Actum
den 16en mey 1605.
OR 5658/68
Heyndrick Heyndricksz Matselaer van Winckel,
gedaagde tegen Jacop Cornelisz borch & als ghemachtich van Aerian Jacopsz zyn soon bekendt
d'een helft van de huier by Jan Pietersz Koeman
gheeyst & hem gheadiudiceert daer in Jacop Cornelisz
ghecondemneert is schuldich te zyn laet hem daer in
ghewillich condemneeren d'selve eene helft te betalen
mette rechtelycke costen. Actum ter vierschare
tot Nieudorp, den 16en meij 1605.
Cornelis Jacopsz ghearresteerde bekent
den 250 gulden
hooftsom schuldich te zijn & daertoe een jaer renten verschenen karstijt
laestleden met het vorder verloop van dien.
Is willich tevreden hem daer in te laten
condemneeren.
Dienvolgende condemneeren Schepenen den
ghearresteerde d'voorseide bekende penningen
aen den eysscher te betalen met het
verloop van dien totte effectueele
betalinge toe mette rechtelijke
costen verclaren het hypoteeck daervoor
executabel. Actum

Symon Claesz medebroeder in
Schependoom, eysscher
contra
Cornelis Jacopsz Rommelaer van de
Moerbeeck nu woonende in Groningerlant,
ghearresteerde om betalinge ter somma
van 250 gulden
hooftpenningen mette verlopen interesten
van dien totte effectueele betalinge
toe ± vermoghens den brieve daer
van zijnde. Concludeert tot condemnatie
van dien & dat d'eysschers d'geahrresteerdens paerte
vande

16en meij

den
1605.

± ende bij dien den
eysscher t'ontheffen
van den borchtochte
voor hem aengegaen.

Den procureur van den eysscher
exhibeert extract autentyck
uuyt d'eysschers regyster
Cornelis Claesz Buyten oom ende
voocht van de gedaagdes copie
van den voorseide extracte.

Groothorn als 6 geersen ghelegen opte Moerbeeck
wesende d'eysschers speciael hypoteeck
daer voor verclaert zal worden
executabel cum expensis.

Dirck Heyndricksz van Amsterdam,
eysscher
contra
d'erffgenamen van Floris Claesz, off
haer gherechte voocht, gedaagde
om voorts te procedeeren.
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OR 5658/68v
Schepenen verclaren den
gedaagde veylich
mits zyn noncomparitie &
ghesien d'constitutiebrieff
condemneeren den ghedaagde d'gheeyste
37 gulden 10 st verlopen
renten te betalen mette rechtelycke costen & verclaren
't lant in den zelven brieve verbonden
daer voor executabel.

Dirck Gerritsz van de
Langereijs, eysscher
contra
Jan Jacopsz Bondt van Veenhuysen, ghedaagde met een weet
om betalinge ter somma van
37 gulden 10 st ter cause
van verlopen renten verschenen meij
laestleden volgende den besegelden
constitutiebrief daer van
zynde. Conclueert tot condemnatie van dien
cum expensis & dat het ijpoteeck in den brieve gheroert
daer voor verclaert zal worden
executabel.

Schepenen condemneeren Cornelis Jansz Brouwer, ghedaagde Albert
Jansz Ontfanger van de verpondinghe te betalen d'resterende
verpondinghe volgende desselffs regyster cum expensis
op peyne van 't zelve te moghen laten uuytleggen
tot cost & last van den gecondemneerde & 't lant daervan d'selve verpondinge resteert. Actum den 16en mey 1605.
Schepenen condemneeren van ghelycken Cornelis Rembrantsz als
voocht van Dirk Jan Garbrants.
Schepenen condemneeren van ghelycken Sybrant Cornelisz
Dullis.
Cornelis Wyertsz, ghedaagde jegen den Schout.
/net op 't volgende blat.
OR 5658/69
Vierschaer vlot en vaerdich ghehouden den 30en mey 1605
Jan Lambertsz & Elle
Wijloffsz ter eenre ende
Jacop Lourisz broeder ende
voocht van Maritgen Lourisdr
ter andere zyn tevreden
dat den schipper het gheeyste & resterende achterstal
zal moghen lichten op bodmeri

Symon Pietersz Stuerman van een buijs,
eysscher
contra
Jan Lambertsz & Elle Wijloffsz,
πghedaadgdes om voorts te procedeeren. Dienvolgende versoeckt
den eysscher dat die gedaagdens alsnoch
zullen werden ghecondemneert in den eysch
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tot lasten van den geenen dien
te rolle gestelt den 16en mey
bevonden zal werden ongelijk te
1605 cum expensis.
hebben maeckende henluyden respective.
Daer voor subiect actum den 30en mey 1605.
Jan Lambertsz & Elle Wyloffsz,
eysschers
contra
Maritgen Lourisdr, off haer gherechte voocht, ghedaagde om haer
keer te doen zoe zy eenich heeft
off versteecken te worden van 't effect
van dien cum expensis.

Jacop Lourisz als broeder &
voocht in desen van Maritgen
Louris doende zyn keer zeijt
in den eysch van de eysschers niet
ghehouden te zyn noch dat
d'eysschers gheen last gegeven is
geweest om haer gedaagde mede redersse
aen den buys te houden. Concludeert tot
apsolutie van den eysch ende dat d'eysschers zullen werden ontseyt
cum expensis. Leyt vorder over zyne verificatien.
Schepen appoincteeren perthyen aen rechtsgeleerden
omme te nemen haerluyden advijsen.
OR 5658/69v
Schepenen condemneeren Aerian Jansz Foppes, ghedaagde Pieter
Heyndricksz ontfanger van de verpondinge & schot tot
Oude Nieudorp te betalen d'resteerende verpondinghe
volgende desselffs regyster mette rechtelijke
costen tusschen dit & acht dagen op pene van
uuytleg. Actum den 30en mey 1605.
Schepenen condemneeren van ghelycken Aerian Jan Ustes.
Schepenen condemneeren van ghelycken Ouwe Jan oom.
Schepenen condemneeren van ghelycken Pieter Huybertsz.

Schepenen condemneeren van ghelycken Dirck Cornelisz Suydlandr.
Schepenen condemneeren van ghelycken Jochum Heertgis.
Schepenen condemneeren van ghelycken Meynu Beykes.
Schepenen condemneeren van ghelycken Pieter Volckertsz.
Schepenen condemneeren van ghelycken Cornelis Amelsz.
Actum den 30en mey 1605.
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Cornelis Wyertsz ghedaagde jegen den Officier als eysscher
concludeert ten syne van niet ontfanckelyk & dat den
selven eysscher zyn eysch ende concluisie zal werden ontseyt
maeckende eysch van costen & dat by de nudielen
hier nae volgende:
Als ten eersten off d'selve pretense inturren al mochten gheseyt zijn dat d'selve niet en zynde gheseijt met meninge om den
eysscher te injurieeren maer omme hem te defendeeren & Schepenen
alhier te remonstreren in wat manieren den voorseide eysscher met hem
ghehandelt hadde & noch handelde ten zelven tyde uuyt
oorsaecke hy hem zoe veel moeytens maeckte nopende die lichtinge van de penningen by Jan Jansz Keuck zynen debiteur aldaer gheconfigueert niet tegenstaende by sententie van den Hove
Provinciael van Hollandt alle zyne goederen buyten arreste onder
die cautie by hem al ghestelt / waren ontslagen & sulcx hy
was gheadmitteert omme zyne goederen onder beneficie
van de voorseide cautie te moghen regieren omme alsoe door
d'selve desertie Schepenen des te meer te bewegen (wordt vervolgd op /70)
OR 5658/70 (vervolg van /69v)
omme hem verweerder te admitteeren tot lichtinge van de voorseide penningen
& dat alle 'tgeene by de eysscher ghedaen werde gheschiede meer om den
verweerder te quellen dan dat hij totte zelve penningen ghrechticht was.
Ten tweden ghenomen schoon verstaen mochte werden dat hy den eysscher gheinjurieert hadde dat hy niet anders als die waerheijt gheseyt zoud(e
hebben & dat hy oversulcx niet en is ghehouden d'selve injurien
te beteren quam venitatem dicens per conurtium non ter catur iniuriar(
maxime cum reipublica satepit ande qad libr r obsee 99 mu(
r want dat hy waerheyt gheseyt heeft zal volcomentlyk
connen blijcken uuyt 'tgene by den verweerder onder den voorseide Hove ghe-(
levert is alwaer hy hem openbaerlycken aenseijt dat hy tegenhem gheweldelycken geprocedeert heeft ghehat versoecken & sustineren
oversulcx by reconventie dat d'selve proceduieren by hem costeloos
ende schuldeloos affghedaen zullen werden & daeromme oock zoelang(
opte voorseide reconventie niet en is ghedisponeert zoe zoude indien re-(
gaerde in alle ghevalle mede Schepenen d'voorseide eysscher zijn eysch ende
concluijsie voor alsnoch behooren te ontseggen ende tevergeeffs zal
den verweerder d'selve injurien alhier moeten bewysen mitsdien 't Hoff
daer van alrede kennisse ghenomen heeft & gheen reden es
dat hy omme eene saecks wille op twe plaetsen proces
sal sustineeren doch in ghevalle Schepenen d'saecke anders
verstaen sullen sal men moghen aldaer verthoonen die certificatien dien(ende
tot bewijs van de zelve nae ghegeven gewelt & daerop verwachten
vonnisse. Actum den 16en mey 1605.
gheinjurieert beledigd [WNT-CD]
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OR 5658/70v
Vierschaer ghehouden den 13en junij 1605
Schepenen condemneeren d'erffgenamen gedaagdes
den eysscher d'gheeijste somma
tot 101 gulden 8 st te
betalen mits dat den eysscher
zal stellen cautie sufficiant
tot goet kennen ofte instificatie
van Schepenen ende d'selve
ghecondemneerdens

Dirck Heijndricksz van Amsterdam, eysscher
contra
D'erffghenamen van † Floris Claesz
Buijten, off haer gerechte voocht,
ghedaagde om voorts te procedeeren
volgende d'laeste retroacte dienvolgende versoeckt den eysscher dat d'gedaagdes alsnoch ghecondemneert zullen
werden
in de gheeyste 101 gulden
8 st cum expensis.

mitsgaders oock Cornelis Claesz
Kistemaecker vry houden voor
alle vordere naemaninghe zoe van de
zelve schult als oock van de oblygatie
by den zelven Cornelis Claesz aen den eysscher ghepasseert alsoe hy
eysscher verclaert d'selve verloren te hebben ende competeeren d'costen
van desen processe om redenen. Actum den 13en junij 1605.
Schepenen condemneeren Mr. Wouter
den eysscher d'gheeijste penningen
te betalen volgende desselffs regijster mette rechtelycke
costen surcherende d'ececutie
tot St Jacop naestcomende.
Actum den 13en junij 1605.

2e default.

Reyner Pietersz van Hoorn
Laeckencop, eysscher
contra
Wouter Aeriansz Schoolmeester,
ghedaagde om voorts te procederen
dienvolgend den eysscher te betalen
16 gulden 16 st 8 penn volgende den
eysch te rolle gestelt.
Gerrit Jansz Mantge, eysscher
#Mautge?
contra
[zie ook /67v]
Jan Jansz Bol, ghedaagde
om betalinge volgende den eysch
in date den 16en mey 1605.

OR 5658/71

Den gedaagde copie &
dach.

Jacop Jansz Waterdrinker wonende tot
Hoorn, eysscher
contra
Jan Cornelis Dircks van weghen zyn zoon
Cornelis Jansz, gedaagde om betalinghe
van het rantsoen met den wissel daer-
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enboven ryden eysscher voor de lossinge
van de voornoemde Cornelis Jansz verschoten ende
hem competeerende ghelijck hij eysscher
van andere prijsoniers ghehat ende
ghenoten heeft ende vermoghens het
laeste accoort met Cornelis Jansz
als oock andere prisonniers ghemaeckt.
Concludeert tot condemnatie van dien cum expensis.

In state.

Jan Vreecksz & Vreeck Vreecksz
van Twisch, legatarisen & naeste
bloetbewanten van Jan Broersz van
Twisch, eysschers
contra
Cornelis Aeriansz als d'welcke ghetrout heeft ghehat Tryn Vreecksdr
& nu erffgenaam van desselffs kint,
ghedaagde om den eysschers te restitueeren
den rechte derde paert van
400 gulden welcken d'voorseide Trijn
Vreecks & volgens haer kint ghenoten heeft ghehat als legaet uuijt
d'goeden van den voorseiden Jan Broersz ende
alsoe d'selve penningen verbonden zijn by ghebreecke van Tryn Vreecks en haere
deffendenten te moeten comen op
d'eijsschers als naest bloetbewanten
van dien vermoghens het testament
van den voornoemde Jan Broersz concludeeren
zy eysschers dat d'ghedaagde ghecondemneert zal
worden hen eysschers d'selve derde paert
te restitueeren mette costen hieromme
ghedaen off tot anderen alsulcken
fyne & concluisie als myne Edele Heeren
d'eysschers oorbaerlyckste bevinden
zullen te behooren maecken in cas
van proces eysch van costen.

πOR 5658/71v
Garbrant Pietersz van de Moerbeeck,
eysscher
contra
Pieter Garbrantsz Veringlop, ghedaagde
sustineert den eysscher hoe den
ghedaagde hem vervordert dagelijcx te
gaen en zynen vering te dryven door
des eysschers hoylant daer door
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off

off

1e default.

een passagie maeckende tot grote
schade van den eijsscher
daer toe hy geen rechten heeft & niettegenstaende
den selven ghedaagde bequame ghelegentheyt heeft zynen ouden passagie
ende pat te volgen langs eenen
ghemeenen pat tot mindere schade
volgende d'keuren. Concludeert daeromme hy eysscher
dat d'ghedaagde by U myn heeren vonnisse
ghecondemneert zal worden zyn voorseide ganck
& passeeren door des eysschers hoijlant aff te laeten ende van nu
voort zulck niet meerder te
doen op seeckere grote peijne
ter discretie van myne heeren
Schepenen cum expensis.
Dirck Gerritsz van de Langereijs, eysscher
contra
Pieter Jansz Almers, ghedaagde
om betalinge ter somma van
27 gulden toegheseyde penningen
vermogens twe oblygatien daer
van zynde. Concludeert tot condemnatie
van dien cum expensis.
D'selve eysscher
contra
Ysbrant Jansz, voor hem & zyn
broeder en suster gedaagde om 30 gulden
17 st 8 penn als reste van
meerder somma van rogge volgende
des eysschers regyster. Concludeert
tot condemnatie van dien cum expensis.

OR 5658/72

Den Officier stelt in arreste
d'landen van den voorseide Symon
Garbrantsz present alle
d'Schepenen.
Dienvolgende Schepenen accordeeren

Cornelis Symonsz van de Moerbeeck nu
woonende tot Langedyck, versoeckt een
rechtelycke wete ghedaen te hebben
tot Schaghen aen Symon Garbrantsz
aldaer vermogens zeeckere arrest op
desselffs lant binnen dese jurisdictie
gelegen ghedaen omme adt primam alhier
te compareeren hem requirant betalinge
te doen ter somma 42 gulden 3 st
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den requirant een rechtelycke
wete.
Aenghenomen by Jan Symonsz
Bode om 24 st.

In advijs.

1e default.

12 salvo ----- calulo ter cause van resterende
lanthuier
affslaende 't gunt ten affslach behoort te
comen & ten daghe dienen. Concluisie
te sien nemen tot condemnatie van dien cum
expensis.
Cornelis Rembrantsz, voor hem &
zyn huysvrou erffgenaam van zijn
dochter kint requirant & eysscher
contra
Dirck Pietersz, als voocht van zijn
moeder gedaagde & gerequireerde omme
metten anderen te schiften & deelen
d'goeden van 't zelve kint naer
behooren. Concludeert tot condemnatie van dien
cum expensis.
Aerian Cornelisz Schipper Slotgis, eysscher
contra
Cornelis Rensz, possesseur van zijn
hypoteeck, ghedaagde om betalinge van
17 gulden 17 st ter cause van
twe jaeren erffpachts verschenen
het laeste den 22en february laestleden
vermogens den brieve daer van zynde
& ongvermindert 't vorder verloop van dien.
Concludeert tot condemnatie van dien cum expensis
& versoeckt dat het lant & hijpoteeck
in den selven brieve gheroert verclaert
zal worden executabel.

OR 5658/72v

Schepenen appoincteeren
perthyen aen mannen.

Cornelis Claesz Kistemaecker, voocht
van de kinderen van Floris Claesz,
eysscher,
contra
Jan Jansz Oomes, gedaagde om voorts te
procedeeren volgende d'laeste retroacte
in date den 1en november
1604 laestleden dien volgende versoeckt
den eysscher dat d'ghedaagde alsnoch
ghecondemneert zal worden te betalen
32 gulden 5 st 8 penn Floris
Claesz toegeseijt te betalen voor
Mr. Jan offslaend 16 guldeen daer
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op betaelt cum expensis.

1e default.

Schepenen condemneeren den
ghedaagde d'gheeyste 3 gulden
16 st aen den eysscher te betalen
binnen 14 dagen op pene van
uuytleg mette rechtelycke
costen. Actum den 13en junij
1605.

D'selve eijsscher
contra
Maritgen Claes Oloffs, off haer
gherechte voocht, gedaagde om betalinge
van 10 st ter cause van laken. Concludeert tot condemnatie van dien
cum expensis.
Heyndrick Heijndricksz matselaer,
eysscher
contra
Jan Gerritsz Slotemaecker,
ghedaagde om betalinge ter somme
van 3 gulden 16 st vermogens
zeeckeren boelbrieve. Concludeert tot
condemnatie van dien cum expensis &
dat hem zal volgen gelt off uuytleg.

Idem in ---- ten behoeve van de Schout.

Schepenen condemneeren den ghedaagde d'gheeyste 38 st aen den
eysscher te betalen binnen 14 dagen
op pene van uuytleg
metter rechtelycke costen. Actum
den 13en junij 1605.

D'selve eysscher contra
Symon Jansz ex ghedaagde om
betalinge van 38 st vermogens
den boelbrieff daer van zynde. Concludeert tot condemnatie van dien cum expensis
& versoeckt dat hem zal volghen
gelt off uuytleg.

Idem jegen den Schout.
OR 5658/73
Schepenen condemneeren den
ghedaagde d'gheeyste twe gulden
17 st aen den eysscher te betalen
binnen 14 dagen op pene van
uuytleg mette rechtelycke costen.
Actum den 13en junij 1605.

D'selve eysscher
contra
Cornelis Amelsz, ghedaagde om betalinge
van 2 gulden 17 st vermogens den boelbrieff daer van zynde. Concludeert tot
condemnatie van dien cum expensis & versoeckt
dat hy sal hebben gelt off uuytleg.

Idem tegen den Schout.
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Schepenen condemneeren
den ghedaagde d'gheeyste
3 gulden 12 st aen den
eysscher te betalen binnen 14 dagen
op pene van uuijtleg
mette rechtelycke costen. Actum
den 13en junij 1605.

D'selve eysscher
contra
Cornelis Amelsz als borch & principael
voor Dirck Amelsz, zyn broeder, gedaagde
om betalinge van 3 gulden 12 st vermogens den
boelbrieff daer van.

Idem tegen den Schout in 5 schellen.
OR 5658/73v
Vierschaer ghehouden den 27en Junij 1605
+ & caveren de rato.
Jacop Jansz Waterdrincker
Jan Cornelisz ageerende voor zijnen
woonende tot Hoorn, eysscher
zoon + zonder vorder daer voor te caveeren.
contra
Seyt dat Cornelis Jansz zyn soon by den
Jan Cornelis Dircks, van wegen zijn
eysscher uuijt der ghevanckenisse ghesoon Cornelis Jansz, ghedaagde om
lost is onder conditie dat den
t'antwoorden op den eysch te
selven geen wisselgelt zoude geven
rolle ghestelt off versteecke te
maer daer voor seeckere maenten
werden van't effect van dien.
dienende ghelyck den selven ghedient
heeft & dat bovendien denselven Cornelis Jansz den eysscher ghedient heeft omtrent 9 maenten
dien hem sulcx competeren jegen het vershoten resterende
rantsoen. Presenteert derhalven hy Jan Cornelisz vanwegen als
vooren metten eysscher te rekenen by goeden mannen. Concludeert tot
wyder niet ontfanckelyk & dat den eysscher van zynen
vorderen eysch zal werden ontseyt cum expensis.
Schepenen condemneeren den ghedaagde d'resteerende
verschoten rantsoenpenningen aen den eysscher te betalen
volgende den wisselbrieff daer van zijnde
ende nopende den vorderen eysch mitsgaders
'tgene voor desertie gheseijt & ghepretendeert
is appoincteeren perthyen hinctude aen mannen met namen Ryckert van Vollenhoven Schout van
Nieudorper cogge & Jan Pietersz Koeman omme te
accordeeren is 't doenlyk. Actum den 27en junij.
1605.
Jan Cornelisz in de qualite zoe hij procedeert
verclaert te renunchieeren van der instantie nopende den
------ Waterdrucker gedaen.
Eyssch in reconventie. Actum den 10en july 1605.
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OR 5658/74
Schepenen appoincteeren
perthyen aen mannen als
aen Jacop Cornelisz, Jan Thijsz
& Dirck Aeriansz Doeddis
om te accordeeren is 't doenlyk.
Actum den 27en junij 1605.

In state.

Claes Jansz uuyt d'Campen, eysscher
contra
Cornelis Pietersz Dissel, ghedaagde om
den eysscher te beteren & betalen zyn schade
by hem gheleden door den d'ghedaagdes koe
in zyn weyde is ghecomen ende heeft
een van hem eysschers -- koeyen dootghestoken ende desen met 65
gulden off anders tot discretie van
Schepenen off andere goede mannen
hem dies verstaend. Concludeert tot condemnatie
van dien cum expensis.
Aerian Cornelisz Schippers van der Dieck,
eysscher
contra
d'erffghenamen van Aerian Gerritsz
Butterpot off haer gherechte voocht
ghedaagden om betalinge van 6 gulden
2 st reste van meerder somma
van toegheseyde penningen van wegen
Pieter Pietersz Bremer. Concludeert
tot condemnatie van dien cum expensis.

Compareerde voor Schout ende Schepenen alhier
Jan Jansz Moller van Opmeer mitsgaders Dirck
Schepenen accorCornelisz Jonge van Veenhuijsen beyde als gheordonneerde
deeren den comvoochden van de kinderen van Jan Jacopsz Bondt gheprocreert
paranten te 14 daghen by Alidt Jansdr, ende verclaerden hen in de voorseide qualite
haer Or actie van
te stellen opposanten jegens Dirck Gerritsz van de
oppositie te mogen
Langereys ende d'proceduren van executie by den zelven
institueeren ter
ghepretendeert & ghepoocht te doen op seeckere
zoe zy eenich
vyff geersen groedtlandt leggende tot Oude Nieudorp belendt Cornelis
hebben.
Jan Foppis ten oosten, Cornelis Jan Usts ten suyen et & ses snees saedtlant
belent Jonge Jan ten oosten & suyen et als d'voorseide kinderen
't In cas van
& niemant anders toebehoorend versoecken + hen derhalven dach van
oppositie ontsarechte tot dien eynde ghepresygeert te hebben volgdende
gen te zijn &
d'billetten daer van gheassigeert.
OR 5658/74v
Schepenen ghehoort 't versoeck van Dirck
Jansz Keuck & Jacop Garbrantsz gheordonneerde
curateurs van Cornelis Jansz hebben tot eenen
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derden curateur gheordonneert als zij ordonneeren
Havick van Vollenhove. Actum den 27en junij
1605.
Havick van Vollenhove present zijnde accepteert
d'selve curateele tot zyn wederopseggen ende
vorder niet.
Schepenen condemneeren den gedaagdes Dirck Gerritsz van de
den eijsscher d'gheeyste 30 gulden
Langereijs, eysscher
17 st 8 penn te betalen mette
contra
rechtelycke costen surcherende d'exeYsbrant Jansz voor hem
cutie tot Ste. Louris naestselven ende vanwegen zijn broeder
comende salvo d'gedaagdes haer keer te
& suster ghedaagde om te purgeren
14 dagen zoe zy eenich hebben.
zyn 1e default.
Actum den 27en junij 1605.
Schepenen verclaren d'ghecondemneerdens te wesen versteecken van keer & weer.
Actum den 11en july 1605.
Schepenen ghesien hebbende
Jan Dircksz Stapel, voor hem selven
den eysch ende concluisie by Symon
& vanwegen zyns broeders weduwe
ende Jan Dircksz Stapels ghedaen
ende erven, eysschers
op ende jegens Maritgen Dircksdr
contra
haeren halven suster ofte der selver voochden D'voochden van Maritgen Dirck
contendeeren omme te hebben
Stapels, haer halve suster
schiftinge & delinge van de 8 gulden
ghedaagde om voorts te procedeeren
staende gheregystreert in den weesboecvolgend d'laeste retroacte.
ke deser stede op den naem van de
voorseide Maritgen Dircksdochter daer
van zy seyden hen die twe deelen te competeeren
ende daer tegens ghesien den antwoorde by Jan Pietersz Koeman als
voocht van de voorseide Maritgen Dircks ghedaen. Concludeeren tot niet ontfanckelyk
& apsolutie van den zelven eysch mitsgaders alle vordere stucken &
munimenten by perthyen ten wedersyde overgheleijt ende d'requeste sivile met frommittinus van den Hoogen Rade in Hollant desen
gherechte gheexhibeert van wegen Symon & Jan Dircksz oock
ghehoort d'uuytspraecke van mannen tusschen d'voorseide perthyen. (vervolg op /75)
Ste Louris ws verbastering van Sint Laurentius 10 augustus [RK Missaal]
OR 5658/75
uuytghesproocken by den E. Ryckert Ryckertsz van Vollenhove
Schout van Nieudorper cogge. Cornelis Reyersz Oom oudt Burgermeester
& Dirck Claesz Schotvanger & Jan Cornelis Dircks tusschen
d'voorseide perthyen nae voorgaend appoinctement van Schepenen inhoudende
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dat d'eysschers uuyt d'voorseide 800 gulden van de
ghereetste penningen van dien zouden ghenieten eens d'somma van
100 gulden zonder meer & dat daerentegen d'voorseide
Maritgen Dircksdr zoude hebben ghenieten & behouden
alle d'vordere penningen in den weesboecke op haeren naeme
gheregijstreert sulck ende soe die uuijtgestelt zijn ende
onder verscheyden persoonen op renten noch uuytstaen ende daermede ghesleten zijn alle haerluyder questie oock mede hoe
d'voorseide Jan Dircksz voor hem selven & vervangen oock hem starck
maeckende voor zijn overleden broeders weduwe & kinderen ter
eenre & Jan Pietersz Koeman voocht voorseid ter andere respectivelijk d'vooorseide uuytspraecke hadden gheacquiesseert opte
approbatie van Schepenen. Ende wyder op allen geleth
'tgeen heeft moghen moveeren doende recht approbeeren
d'voorseide uuytspraecke by mannen tusschen perthyen ghedaen
condemneeren d'voorseide Maritgen Dircks off haer gherechte voocht
d'voorseide eysschers van de bovengeseide 800 gulden op haer
naem ten weesboecke staende 100 gulden uuijt d'gereetste
penningen van dien te laeten volgen behoudende selff haeren behoeve.
D'vordere penningen op haeren naem staende sulck die uuytstaen
ontseggen d'eysschers van haeren vorderen eysch ende concluisie
apsolveerende d'gedaagde van dezelve ende compenseeren d'costen
om redenen. Actum de 27e juny 1605.
Schout ende Schepenen der steden
Nieudorp wederom verthoont zynde dat Cornelis Jansz
Keuck hem zeer insolentelyk aenstelt zoe openbaer
op 'sheeren straet ende in zyn huijs met zyn huysvrouw
& kinderen ten huijse uuijt te jaegen d'selve dreygende
te misdoen niettegenstaende haer bevel in januariu
1604 laestleden aen denzelven ghedaen ende mede hoe
den selven Cornelis Jansz met veele droncken drinckers
veele spilleerend is perickteerend alsoe niet alleene
zyne maer oock zyn wyff en kinderen haere goeden om
d'selve onnuttelyk te verquisten ende ghehoort het (vervolg op /75v)
OR 5658/75v
versoeck van Hillegundt Pietersdr desselfs huysvrouw om haere goeden t'haeren behoeve by ordonnantie
van ons verseeckert te moghen werden ende voor haere
kinderen uuyt d'selve & d'goeden van Cornelis Jansz
d'behoorlycke alimentatie van de selve ende daerop ghehoort den voorseide Cornelis Jansz selffs mitsgaders Dirck
Jansz Keuck & Jacop Garbrantsz zyne voochden die
welcke daer tegen niet hadden te seggen ende in op
alle gheleth nae behooren willlende daer inne voorsien
zoe veele moghelijcken zal zijn hebben gheordonneert
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& ordineeren by desen dat d'voorseide Cornelis Jansz ende
zyne voochden ghehouden zullen zyn d'voorseide Hillegundt
Pieters te laeten volghen & hebben d'rechte een
helft van alle die goeden roerende onroerende geen ter
werelt uuytgesondert die zy tot noch toe tesamen
beseten hebben ordonneeren haer d'selve by rechte
door stellinge & schiftinge van alle d'goeden d'selve helft
te assigneeren & laten hebben. Ordonneerende vorder
dat d'selve Cornelis Jansz en zijne voochden uuyt zijne
helft & goeden mitsgaders Hillegunt Pietersdr met
haere voochden uuyt haere helft & goeden elck respective haere beyder kinderen in different by provisie zullen laten
volgen ende ghenieten tot haere alimentatie die
somma van 50 K guldens jaerlycx monterende
tsamen tot 100 gulden jaerlycx ende authoriseeren
d'voorseide Hillegundt Pieters ende haere voochden d'selve
helft van de goeden tot dien eijnde te moghen aenvaerden & administreren & sulcx boelhuys te moghen houden omme
ten effecte van dien te moghen comen sonder wederseggen van yemanden mits d'selve goeden respective subiecks. Blyven d'uuytkeeringe van 50 gulden
jaerlycx tot alimentatie van haere kinderen als
voorseid staet bevelend d'voorseide Cornelis Jansz ende
zyne voochden hier tegens niet te doen, te attenteren, te laeten doen ofte doen doen in eenyger manieren. Actum den 27en juny 1605 by Schout
en alle de Schepenen op ten stadthuyse tot Nieudorp.
OR 5658/76
Schout ende Schepenen ordonneeren Jan Pietersz
Koeman mitsgaders Jan Huybertsz te wesen exsuperabundanti
voochden over Hillegundt Pietersdr huysvrouw van Cornelis
Jansz Keuck & over haere goeden. Actum den 27en junij
1605.
Schout ende Schepenen ordonneeren Jacop Cornelisz Jacops
ende Jan Symonsz Stadtsbode t'same te wesen exsuperabondanti voochden over d'kinderen van Cornelis Jansz Keuck
& Hillegundt Pietersdr. Authoriseeren d'selve over
die divisie van de goeden van Cornelis Jansz & Hillegunt
Pieters te moghen staen & d'voochden van Hillegundt Pieters
te moghen assisteeren omme te reconvieeren voor Hillegundt haere goeden / als in de voorgaende acte geroert staet.
Actum den 27en juny 1605.
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Schepenen ordonneeren Jan Jansz Jonge Jan Keuck
te wesen mede curateur over Cornelis Jansz Keuck
beneffens d'andere curateurs. Actum den
11en july 1605.
OR 5658/76v
Vierschaer ghehouden den 11en july 1605

Den eysscher dient van eysch
ende zal d'selve leveren
in schuptis ter halver
vierschaer onder den secretaris.

Dirck Gerritsz copie zoe
uuyt het testament als oock
dese notele & dach om
daer tegen te seggen.

Pieter Jansz van Hoorns, eysscher
contra
de weduwe en de kinderen
van † Michiel Pietersz off
haere voochden in haere name, gedaagde
des den eysschers hondt op huyden
termijn & dient van eysch
in schuptis.
Compareerde voor ghespannen vierschaer
alhier Jan Jansz Muller ende
hem starck maeckende voor Dirck Cornelis
van Veenhuysen als gheordonneerde voochden
van de weeskinderen van † Alidt Jans
dr in haer levent woonachtich tot
Veenhuijsen die dach hadden om te
opposeeren tegens seeckere begoste
executie by Dirck Gerritsz Langereijs conforms in 't werck gestelt.
Ende seggen voor redenen van
oppositie dat die goederen by den
voorseide Dirck Gerritsz alhier te cope gestelt
Jan Jacopsz Bont niet toebehooren noch
en competeeren maer dat se den voorseiden
Jan Bondts kinderen gheprocreert
by den voornoemde Alidt Jansdr by testamente ghemaeckt zijn van haeren
overleden halve broeder & dattet
oversulcx in 't vermogen van Jan Bont
niet en is gheweest die selve
(vervolg op fol. 77)

OR 5658/77
goederen aen yemant te verbinden noch oock
in 't vermogen van Dirck Gerritsz consocius niet
en is die voorseide goederen by executie te
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vercopen voor de schulden by de voorseide Jan Bondt
ghemaeckt & leggen over tot dien sijne
zeeckere testamente van date den eersten
februarij 1603. Ende concludeeren
mitsdien wel ende te rechte gheopposeert
& qualick & tourecht gheexecuteert
ende dat mitsdien die voorseide begoste
executie costeloos schandeloos schadeloos
zal worden affghedaen & den voorseide
Dirck Gerritsz consocius sal werden
gheinterdiceert van ghelycke niet meer
te doen cum expensis.
Vierschaer ghehouden den 25en july 1605

off

Schepenen condemneeren den
ghedaagde in de gheeijste
somma tot 38 st mette
rechtelyke costen ende dat
den tryumphant zal hebben
gelt off uuytleg. Actum
den 25en july 1605.

Heyndrick Heyndricksz Matselaer
van Winckel, eysscher
contra
Jan Pietersz Smit ghedaagde om
betalinge ter somma van
ter cause van vlas verschenen meij
laestleden volgende den boelbrieff daer
van zynde. Concludeert tot condemnatie van
dien cum expensis & dat hy eysscher
zal hebben gelt off uuytleg van dien tot
cost & last van den gedaagde.
Heyndrick Heyndricksz Matselaer, eysscher
contra
borchen principalen voor
Maertgen Schoonloppers

Jan Claesz Stillewaert, gedaagde
om betalinge van 38 st
van vlas volgende den boelbrieff daer
van zynde. Concludeert tot condemnatie van dien
cum expensis & versoeckt gelt off uuytleg.

OR 5658/77v
Schepenen condemneeren Mr. Jan
Bolle Beateris Jans te betalen
d'gheeijste 19 gulden 14 st
dienstloon mette rechtelycke
costen surcheerende d'executie 14 dagen

Mr. Jan Mathysz, Sirugijn
van Winckel vader & voocht van
zyn dochter, eysscher
contra
Mr. Jan Bolle, Sirurgijn, ghedaagde om
betalinge ter somma van 19 gulden 14 st
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salvo den gecondemneerde zyn keer te
14 dagen zoe hij eenich heeft.
Actum den 25en july 1605.

berekende penningen ter cause van dienstloon by des eysschers is verdient. Concludeert
tot condemnatie van dien cum expensis.
Heijndrick Reijersz van de Rydt,
als erffgenaam van zyn overleden
kint gheprocueert by † Neel Claesdr, eysscher
contra
Claes Cornelisz Voorin, ghedaagde
omme den eysscher te betalen 6
gulden uuyt saecke van een pels
by zyn huysvrouw ghecocht ende
voorts den eysscher te leveren alle
die clederen linnen wollen ende
andere goeden by Neel Claesdr
metter doot ontruymt onder
hem gedaagde berustende. Concludeert
tot condemnatie van dien cum expensis.

Aen mannen.

Schepenen ordonneeren Albert Jan
Dircks te wesen voocht over d'jonge
kinderen van † Amel Garbrantsz van de
Rydt & over haere goeden. Actum den
25en july 1605.
OR 5658/78
Hillegundt Dircksdr
copie en dach.

Dirck Cornelisz Suydtlander, eysscher
contra
Hillegundt Willems Dircksdr wed van
Alckmaer, gearresteerde om restitutie van 12 gulden 5 st over gegeven
penningen van lanthuier. Concludeert tot
condemnatie van dien cum expensis.

Jan Cornelisz seijt van der
Jacop Jansz Waterdrincker, eysscher
instantie om te ageeren
contra
voor zijn soon gherenunchieert
Jan Cornelisz Dircks, ghedaagde
te hebben stelt d'perthye
om voorts te procedeeren volgende
jegens perthije. Concludeert
d'laeste retroacte.
tot niet ontfanckelyk ende
by ordine tot apsolutie van der
instantie nopende des eysschers vorder versoeck.
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Schepenen appoincteeren
perthyen aen dezelve mannen
& ordonneeren dat d'mannen
een uuytinge zullen doen
ende dies schriftelyk overleveren tusschen dit & 14 dagen.
Actum den 25en july 1605.

Claes Jansz uuyt d'Campen,
eysscher
contra
Cornelis Pietersz Dissel, gedaagde
om voorts te procedeeren.

Cornelis Dircksz Bommer, eysscher
contra
Volckert Jaep Groedts, ghedaagde
om betalinge van 10 gulden ter cause
van arbeytsloon van wasschen
& heeckelen etc. Concludeert tot
condemnatie van die cum expensis.

1e default

Schepenen condemneeren den ghedaagde d'gheeyste somma te
betalen mette rechtelyk costen
salvo den gedaagde zyn keer te
14 dagen zoe hy eenich heeft. Actum den 25en july 1605.
OR 5658/78v

Schepenen renoveeren voorgaend verjaerde vonnisse
in date den 27en aprili 1604. Condemneeren Ust Jansz
ghedaagde Jan Cornelisz Keyser alsnoch te betalen
10 gulden 12 st reste van laecken, verschoten penningen & arbeytsloon mette rechtelyke costen. Actum den
25en july 1605.
Schepenen renoveeren voorgaend verjaert vonnisse
in date den 26en january 1604 condemneeren Heyndrick Ouweneels Jan Cornelisz Keyser als oudt Armevoocht te betalen 8 gulden van verlopen renten mette
rechtelyke costen. Actum den 25en july 1605.

Dirck Gerritsz versoeckt
dat den opposant dese vordere
clausule tot zyn concluisie ghedaen
zal werden affgheslagen & daer
toe verclaert worden niet ontfanckelyk
te zyn.
Schepenen accordeeren den
opposant dese ampliatie.

Jan Jansz Moller van Opmeer,
zoe hy procedeert opposant
contra
Dirck Gerritsz van de Langereijs, impetrant van executie.
D'voorseide opposant amplieerende
zyne ghenomen concluisie in date
den 11en july laestleden op &
jegens Dirck Gerritsz gedaen &
ghenomen. Concludeert als by dezelve & wyder tot anderen alsulcken syne & concluisie als mijn
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Dirck Gerritsz dient van
debath in schuptis.
Jan Jansz Moller copie &
dach ad primam.

E heeren hem opposant soe hy
procedeert bevinden zullen oorbaerlyckste te zijn employeerende
op alles etc. Versoeckt vorder dat Dirck Gerritsz zal dienen van debath off versteecken te
zyn van't effect van dien.

OR 5658/79
Neel Pietersdr van Oude Nieudorp,
eyssersse
contra
Cornelis Cornelis Dircks van 't Verlaet, als borch
ende principael onder renunchiatie
voor Cornelis Rensz om betalinge ter
somma van 116 gulden ter cause
van hooftsomme & twe jaar verlopen
interest met het verloop van dien volgende
d'obligatie daer van zynde. Concludeert
tot condemnatie van dien cum expensis.

Schepenen ghehoort 't versoeck
van Claes Dircksz verclaren
dat den zelven zal moghen ageren & verantwoorden voor zyn
dochter & haer kinderen ghedaagdes alhier. Actum den 25en julij
1605.
Claes Dircksz soe hy ageert
copie & dach uuyt den eysch.

Schepenen appoincteeren
perthyen aen de zelve mannen +
ordonneeren dat d'selve
uuytinge sullen doen ende
die schriftelyk overleveren.
+ te wesen Ryckert van Vollenhove, Cornelis Jansz Kastercum, Jan
Huybertsz & Cornelis Jansz Hogheboom.

Pieter Jan van Hoorns van Winckel,
eysscher
contra
die weduwe & kinderen van Michiel
Pietersz off haer voochden, gedaagdes om
te antwoorden opten schriftelyken
eysch ende concluisie by den eysscher tegen
haer ghedaen & ghenomen.

Cornelis Rembrantsz, zoe hy procedeert, requirant & eysscher
contra
Dirck Pietersz, zoe hy gheroepen is, gedaagde ende gherequireerde om voorts te
procedeeren.

OR 5658/79v
Schepenen condemneeren Cornelis Rensz, ghedaagde
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Pieter Heyndricksz Schotvanger & Pontgaerder
tot Oude Nieudorp te betalen d'resterende schot
ende verpondinghe volgende zyn regijster mette
rechtelyke costen surcherende d'executie acht dagen
ende dat deselven ontfanger zal hebben gelt
off uuytleg tot cost & last van de ghecondemneerde ende
't lant daer van d'costen spruyten.
Condemneeren van ghelycken Heyndrick Ouweneels ut supra.
Condemneeren van ghelycken Theuwes Gyses.
Condemneeren van ghelycken Ouwe Janoom.
Condemneeren van ghelycken Pieter Garbrantsz Veringlop.
Condemneeren van ghelycken Lysbeth Pieter Thys.
Alle ut supra.

In advijs.

Aerian Cornelisz Schipper Slotgis,
eysscher
contra
Cornelis Rensz, possesseur van
des eysschers hypoteek, gedaagde
om zijn 1e default te purgeren.
Schepenen condemneeren Wijert Jansz van de
Langereijs, ghedaagde Dirck Claesz Schotvanger
te betalen d'resterende schot volgende zijn regyster
mette rechtelyke costen binnen acht daghen op
pene van uuytleg tot laste van de gecondemneerde ende
d'landen daer van het schot resteert. Actum
den 25en july 1605.
Condemneeren van ghelycken d'Lange Breggers.
Condemneeren van ghelycken Volckert Jaep Groedts.
Condemneeren van ghelycken Pieter Huybertsz.
Condemneeren van ghelycken Jan Pietersz Midtwoudt.
Ut supra.

OR 5658/80
Vierschaer ghehouden den 8en augusti 1605.
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Schepenen condemneeren
d'gedaachdes schriftelyk te
antwoorden te 14 dagen
mits betalende 't reterdement
't welck Schepenen tacxeeren
tot 10 st.

Pieter Jansz van Hoorn, eysscher
contra
d'weduwe & kinderen van † Michiel
Pietersz off haer gherechte voocht,
ghedaagde omme alsnoch te antwoorden opten schriftelycken eysch
by den eysscher over een maent alhier
in rechte gheexhibeert off versteecken te werden van't effect van dien.

Jan Jansz Moller van Opmeer,
Den opposant dient
zoe hy procedeert opposant
op huyden van contra-debath
contra
& zal d'selve leveren onder
Dirck Gerritsz van de Langereijs,
den secretaris ter halver
impetrant van executie.
vierschaer. Dirck Gerritsz
versoeckt dat den ghedaagde datelyken
zal dienen op versteck. Schepenen accordeeren Jan Jansz Moller
zyn versoeck ter halver vierschaer
te moghen leveren mits betalende
den reterdement 't welck
Schepenen tacxeeren tot 10 st.

Den eysscher copie uuijte
voorgaende notelen.

Jacop Jansz Waterdrincker,
eysscher
contra
Jan Cornelis Dircksz, ghedaagde
om voorts te procedeeren volgende
d'laeste retroacte.

OR 5658/80v
Schepenen renoveeren voorgaende
verjaerden vonnisse in date
den 26en aprili 1694. Condemneeren
d'ghedaagdes alsnoch haer rekeninge
te doen mette rechtelyke
costen.

Pieter Cornelisz Man, van wegen
zyn huysvrou & uuyten naem
van Aerian & Jacop Hillebrants,
requirant
contra
Cornelis Cornelisz van 'tVerlaet
& Dirck Aeriansz
van de Moerbeeck, gherequireerden
om te hebben renovatie van
seeckere verjaerde vonnisse in
date den 26en aprili 1604.
Concludeert ten syne voorseid cum
expensis.
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Schepenen condemneeren d'ghedaagdes
d'gheeyste brieve onder
Schepenen te leveren te 14 dagen
off selffs d'penningen van dien daerin begrepen te betalen mette
rechtelyke costen salvo d'ghedaagdes
haer keer te 14 dagen zoe
zy eenich hebben. Actum den
8en augusti 1605.

Pieter Cornelisz Man, requirant
& eysscher
contra
Claes Lambertsz ende
Cornelis Cornelis Dircks, ghedaagdes
& gherequireerden omme aen
hem requirant off t'zynen behoeve onder Schepenen off Weesmeesteren te leveren alsulcken schultbrieve als tot nochtoe onder
hem berust heeft sprekende
op eenen Jan Ustsz &
Cornelis Pietersz 't inhoudende
400 gulden mette interesten
van dien ten syne omme ten
behoeve van hem requirant
als oock d'kinderen van Griet
Hillebrants d'selve penninge daer
uuyt gheinnet te moghen werden
& by faute van dien selff d'voorseide
penningen mette interesten daer inne
begrepen te betalen. Concludeert
ten syne voorseid cum expensis.

OR 5658/81
1e default.

Schepenen condemneeren d'gerequireerdens ghetuijchnisse
der waerheijt te gheven
op t'gunt henluyden zal worden
affghevraecht voor zovele
zy sullen weten te ghetuygen.
Actum den 13en augusti
1605.

Jan Claesz nu woonende tot Woggenum,
eysscher
contra
Thys Aeriansz Schuytvoerder,
ghedaagde om restitutie ende
betalinge van 26 gulden 2 st
als reste van gheleende penningen
hem overlange ghedaen. Concludeert tot
condemnatie van dien cum expensis.
Jan Pietersz Koeman, requirant
contra
Reyer Danysz, Cornelis Gysbertsz,
Aerian Cornelisz Mannis & Hillegundt
Willemsdr, gedaagdens & gherequireerdens
omme ghetuychnisse der waerheyt te
gheven van't gunt d'requirant henluyden
affvraghen zal. Concludeert tot condemnatie
van dien.
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Aerian Cornelisz Man Waert in't
Wapen van Hoorn, eysscher
[tegenwoordig:"De rode Eenhoorn"]
contra

off

Wyert Jansz & Cornelis Engelsz
van Winckel, gedaagdens om
den eysscher te betalen die
somma wyncoop by den ghedaagdes
t'zynen huyse in't ghelach ghemaeckt. Concludeert tot condemnatie
van dien cum expensis mits d'een
betalende d'ander ghevryt te
zijn.

OR 5658/81v
Schepenen houden d'saecke
in advys mits dat
perthyen te 14 dagen zelff
sullen compareeren.

Heyndrick Reijersz, soe hy
procedeert, eysscher
contra
Claes Cornelisz Voorin, ghedaagde
om voorts te procedeeren volgende
d'laeste retroacte ende eysch te
rolle ghestelt den 25en july
laestleden.

Mr. Jan Mathysz vader &
Mr. Jan Bolle doet
voocht van zyn dochter, eysscher
zyn keer.
contra
Schepenen houden d'saeck
Mr. Jan Bolle, ghedaagde om
in advys mits dat Mr.
zyn keer te doen off versteecken
Jan Bolle in zal mochen
te werden van't effect van dien.
brengen bewys van Meester Thymen
Reyersz zoe by hem daer van yet wert gheobtineert.
Dirck Cornelisz Suydtlander,
Schepenen condemneeren Hillegundt
eysscher
Dircks den arrestant te
contra
restitueeren 12 gulden 5 st
Hillegundt Dircksdr van
affslaend niettemin 'tgeen HilleAlckmaer, ghearresteerde om
gundt Dircksdr by deuchdelyke
te antwoorden.
rekeninge zal comen inbrengen
haer daer jegens te competeeren. Actum den 8en augusti.
1605

Schepenen condemneeren perthyen
metten anderen te rekenen

Aerian Cornelisz Meelmolenaer
van Opmeer, eysscher
contra
Cornelis Cornelis Dircks, ghedaagde om
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ende den anderen te betalen
tusschen dit & 14 dagen.

betalinge van 19 gulden 8 st
ter cause reste van een koe
lange verschenen. Concludeert tot
condemnatie van dien cum expensis.

OR 5658/82

Jacop Aeriansz versoeckt
dat den eysscher zal
verifieeren d'gheeyste
penningen hem te comen.
D'eysscher dach.

Alsnoch aen de zelve mannen
mits dat d'selve uuytinge
sullen doen.

D'keer wert ghecontinueert
te 14 dagen.

Cornelis Pietersz Dissel, oom ende voocht
van Neel Willemsdr, eysscher
contra
Cornelis Michielsz van den Zydtwint &
Jacop Aeriaansz, ghedaagdes sustineert
d'eysscher hoe d'voorseide Neel Willems deuchdelyk
compt van Pieter Dissel die somma
van 60 gulden hooftsom & verlopen interesten
vermoghens 't weesboeck deser stede offslaend nietemin datt er op betaelt is
ende dat d'ghedaagdes de boel van Pieter
Dissel hebben aenghevaert & ghedistribueert zonder haer te betalen.
Concludeert daeromme dat d'ghedaagdes
ghecondemneert zullen werden haer d'voorseide
penningen te betalen, affslaende datt er op
betaelt is ten minsten den boel
van Pieter Dissel te brengen in zyn eersten
staet met alle emologatien & interesten
cum expensis.
Claes Jansz uuyt d'Campen,
eysscher
contra
Cornelis Pietersz Dissel, ghedaagde
om voorts te procedeeren volgende
d'laeste retroacte.
Cornelis Dircksz Bommer, eysscher
contra
Volckert Jaep Groedts, gedaagde &
ghecondemneerde om zyn keer te doen
zoe hy eenich heeft.

OR 5658/82v
Aen d'zelve mannen mits
dat d'selve alsnoch
schriftelyk uuijtspraecke

Cornelis Rembrantsz, soe hy
procedeert, eysscher
contra
Dirck Pietersz, zoe hy
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zullen doen & overleveren.

gheroepen is, gedaagde.

Schepenen condemneeren den ghedaagde
d'gheeyste somma van 17 gulden
17 st verlopen erffpachts
mette rechterlyke costen ende
verclaren het ypoteeck daer van
d'penningen spruyten daer voor executabel. Actum den 18en augusti
1605.

Aerian Cornelisz Schipper Slotgis,
eysscher
contra
Cornelis Rensz, ghedaagde soe
hy gheroepen is om voorts
te procedeeren.

D'gearresteerdens copie
& dach.

Neel Pietersdr van Oude
Nieudorp, eyssersse
contra
Cornelis Cornelis Dircks Aerian
Cornelisz, Meelmolenaar van
Opmeer & Rens Cornelisz, Meelmolenaer van Abbekerck, ghedaagdes
& ghearresteerdens om betalinge
van 116 gulden hooftsom
& verlopen interesten daer
voor zy gheseyt hebben vanwegen Cornelis Rensz mitsgaders
't vorder verloop van dien. Concludeert
tot condemnatie van dien cum expensis.

Schepenen ghehoort d'procureur
van de ghedaagdens die attarurinatie
versochte condemneeren d'ghedaagdens
aen de eyssersse d'gheeyste somme
te betalen met het vorder verloop
van dien totte effectueele betalinge
toe mette rechtelycke costen
surcherende d'executie een maent.
Condemneeren vorder d'ghedaagdes in een
----obel voor den impost. Actum den 22en augusti 1605.

Schepenen accordeeren Albert Jansz, Ontfanger
van de verpondinge, een rechtelyke weet tot
Schagen aen Symon Garbrants om betalinge
van d'resterende honderste penning te doen volgende
d'requirants regyster & dat jegens adt primam.
Actum den 8en augusti 1605.
OR 5658/83
Schepenen condemneeren Cornelis Jansz Brouwer van Enchuysen,
Albert Jansz Ontfanger van de verpondinghe, te betalen
d'resterende verpondinghe volgende zyn regijster tusschen
dit & acht daghen mette rechtelycke costen op
pene van uuytleg. Actum den 8en augusti 1605.
Schepenen condemneeren van ghelycken d'voochden van Cornelis
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Jansz Keuck.
Schepenen condemneeren Cornelis Cornelis Dircks, Dirck Claesz
Schotvanger te betalen d'resteerende schot- dyck- &
molengelt volgende zyn regyster binnen acht dagen mette
rechtelyke costen op pene van uuytleg. Actum den
8en augusti 1605.
OR 5658/83v
Vierschaer ghehouden den 22en augusti 1605
De ghedaagde seijt niet ghehouden
te zijn om te dienen van
bewijs ten waere Schepenen by
vonnisse verclaerden
zelve saecke lity pendiente
is hangende voor den Hove van Hollants
ongedecideert & alsoe by den
ghedaagde aldaer zal moeten
werden bewesen zoe en 'ts niet
van node een saecke voor twe
verscheyden rechters te bewysen.
Versoeckt hier op dispositie van
Schepenen.
Schepenen verclaren voor vonnisse
dat den ghedaagde zyn vermeten zal
bewijsen tusschen dit & drie weecken.

Schepenen ordonneeren dat
den eysscher den gedaagde wettelyk
zal doen dagen om voorts
te procederen.

Ryckert van Vollenhove Schout
van Nieudorper cogge, eysscher in
cas van iniurie
contra
Cornelis Wyertsz van Hoochtwout,
ghearresteerde & gedaagde in't zelve cas.
Den eysscher versoeckt dat den ghedaagde
op huyden zal dienen van zyn bewijs
zoe hy eenich heeft vogende zyn vermelding
zoe by antwoorde als in 't 15e artikel
by zyn duplijcke gedaen off by
faute van dien versteecken te werden
van't effect van dien.

Jan Vreecksz & Vreeck
Vreecksz van Twisch, zoe
zy procdeeren, eysschers
contra
Cornelis Aerian Jans, zoe hy gheroepen is, ghedaagde omme alsnoch te antwoorden opten eysch
te rolle gestelt den 13en
juny laestleden off versteken te werden van't effect
van dien cum expensis.

Schepenen ordonneeren Dirck Claesz Schotvanger
te wesen medevoocht in stede van Albert Jansz
van het naeghelaten weeskint van † Jan Pietersz
Veringloper. Ghereserveert desselffs oppositie
zoe hy yet daer tegens heeft te seggen. Actum
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den 22en augusti 1605.
OR 5658/84
Pieter Cornelisz van Haringhuysen,
eysscher
Schepenen condemneeren den ghedaagde
contra
den eysscher d'schade te beteren
Cornelis Sybrantsz van de Langereys,
ter discretie van mannen.
gedaagde omme den eysscher te beteren zyn
Appoincteeren d'saecke aen
schade ter cause hy hem een vaers
Claes Pieter Symons, Garbrant Pieter
vercocht hadde die calven soude 14 dagen nae mey laestGarbrants & Cornelis Boykes.
leden den welcken nae St Jacop ghecalft heeft / ende dat ter discretie
van Schepenen off andere mannen
hem dies verstaend. Concludeer tot condemnatie
van dien cum expensis.

off

Symon Willemsz, requirant ende eysscher
contra
Jan Claesz Oterlick, gherequireerde & ghedaagde seyt den eysscher
hoe dat hy achter den gedaagdes lant
belent is dies hy nootsaecklyck
over d'gedaagdes landt moet passeeren
om zijn not te haelen & andere
saecken te doen ende dat den gedaagde
poocht zyn landt gheheel te
ploegen & te beseyen waer door
apparentelyk den eysscher zoude worden
versteecken over 'tzelve landt te
passeeren. Concludeert daeromme
dat d'ghedaagde ghecondemneert zal worden
den eysscher over zijn lant te
laten passeeren & repasseeren volgende
d'keuren deser stede & dat den
selven tot dien eynde op zijn
lant spatie & een overwech
laten. Cum expensis.

OR 5658/84v
Wouter Aeriansz belijdt
schuldich te wesen 11 gulden.
Laet hem daer in ghewillichlyck condemneeren.

Heijndrick Willemsz Laeckencoper van Hoorn, eysscher
contra
Wouter Aeriansz Schoolmeester, gedaagde
om betalinge van 17 gulden ter cause
van laecken volgende zyn regyster.
Concludeert tot condemnatie van dien cum
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expensis offslaende 6 gulden daerop
betaelt.

Den gedaagde dach zyn
bewys te mogen doen.

Schepenen condemneeren den ghedaagde
den eysscher d'gheeyste somma
te betalen volgende zyn regyster mette rechtelyke
costen. Actum den 22en
augusti 1605.

Aerian Cornelisz Meelmolenaer van
Opmeer, eysscher
contra
Cornelis Cornelisz van 't Verlaet, ghedaagde
om voorts te procedeeren volgende
die laeste retroacte dienvolgende
versoeckt den eysscher dat d'gedaagde ghecondemneert zal worden hem eysscher te
betalen 20 gulden 5 st 8 penn reste
van een koe huyden metten ghedaagde
berekent. Cum expensis.
IJsbrant Meynertsz, eysscher
contra
Volckert Jaep Groedts, ghedaagde
om betalinge van 35 gulden
ter cause van waer ende
verschoten penningen volgende des eysschers
regyster. Concludeert tot condemnatie
van dien cum expensis.

OR 5658/85
Dirck Gerritsz con socius impeJan Jansz Moller, soe hy procedeert,
tranten van executie. Ghesien
opposant
het pretense contradebath desen
contra
Edele gherechte van Nieudorp overgeDirck Gerritsz van de Langereys, imgeven by ofte vanwegen den
petrant vsn executie.
opposant solveert alle die
middelen van dien mitsgaders die
gheadduceerde decisien van rechten
by inpertinentie & denegatie
persisteeren mitsdien by 'tgunt voor
debath gheallegeert & gheconcludeert is. Versoeckt dach een
maent te moghen dienen van
productie off bewijs.
Perthyen hinctude dach een maent omme te dienen
van inventaris & henluyder bewijs.
Pieter Jansz van Hoorn, soe
hy procedeert, eysscher
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Den eysscher voor replycke
ontkent wel expresselijk
alle 't vryvool voorstel in
d'gedaagdes antwoorde begrepen
hem eenichsins prejuditiabel
zijn employeerend vorderder
alle vordere replyck van
recht.

contra
d'weduwe ende kinderen van
Michiel Pietersz off haer
gherechte voocht om te repliceeren.

De ghedaagde copie ende dach.
OR 5658/85v
Schepenen ordonneeren Jan Pietersz Koeman
te wesen voocht van de kinderen van Jan Cornelisz
Schager en haere goeden salvo zyn keer te 14 dagen
zoe hy eenich heeft. Actum den 22en augusti
1605.
Den eysscher versoeckt recht
& vonnisse.

Jacop Jansz Waterdrincker,
eysscher
contra
Jan Cornelis Dircks, ghedaagde
om voorts te procedeeren.

Jan Cornelisz versoeckt copie
van alles & dach omme
jegens des eysschers voorgeven te
seggen.
Schepenen accordeeren Jan Cornelisz
copie ende dach.
Den eysscher protesteert alsnoch van costen, schaden ende
interesten.

Schepenen ghehoort 'tversoeck van Dirck
Pietersz vanwegen zijn moeder requirant jegens
Cornelis Rembrantsz gherequireerde verclaren by vonnisse
interlocutoir dat Dirck Pietersz in qualite
voorseids & Cornelis Rembrantsz elck ten wedersyden halff
& halff 'thuys zullen moghen haelen & inoosten
d'vruchten staende op d'landen & goeden van de boel van
wylen Jan Pietersz desselfs huysvrouw &
kinderen & dat by provisie & ongvermindert
elck van perthyen hun goet recht. Actum den
22en augusti 1605.
OR 5658/86
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Schepenen appoincteeren
perthyen metten anderen te
rekenen voor mannen zoeverre zy yet te rekenen
hebben.

Jan Claesz van Wogenum, eysscher
contra
Thys Aeriansz Schuytvoerder,
ghedaagde omme voorts te procederen.

Schepenen verclaren des
ghecondemneerdens keer niet
ontfanckelyk. Persisteeren
by haer voorgaende principale
vonnisse. Actum den
22en augusti 1605.

Mr. Jan Mathysz, vader &
voocht van zyn dochter, eysscher
contra
Mr. Jan Bolle, ghedaagde om
voorts te procedeeren.

Schepenen condemneeren Symon Garbrantsz, gedaagde
d'weduwe en de cunen van † Albert Jansz te
betalen d'verschenen verpondinghe volgende haer regyster
binnen acht daghen op pene van uuytleg
mette rechtelyke costen. Actum den 22en
augusti 1605.
Schepenen condemneeren Symon Garbrantsz, gedaagde met een weet tegen
den Schout in een veylyge boete van 45 schellingen.
Actum den 22en augusti 1605.

Schepenen appoincteeren
perthyen aen mannen mits
dat d'selve een uuytinge
sullen doen & schriftelyk overleveren.

Cornelis Claesz Kistemaecker
soe hy procedeert, eysscher
contra
Jan Jansz Oomes Jan, ghedaagde
om voorts te procedeeren dienvolgende versoeckt den eysscher alsnoch
condemneeren tot 32 gulden 5 st 8 penn
affslaend 16 gulden daer op betaelt.

πOR 5658/86v
Schepenen houden d'saecke
in advijs.

Claes Jansz uuyt d'Campen,
eysscher
contra
Cornelis Pietersz Dissel, ghedaagde.
Cornelis Pietersz Dissel, als
voocht van Neel Willemsdr,
eysscher
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in state.

contra
Cornelis Michelsz & Jacop
Aeriansz, soe zij gheroepen
zyn, ghedaagdens.

Heijndrick Reijersz, eysscher
Schepenen condemneeren den gedaagde
contra
aen den eijsscher te restitueeren
Claes Cornelisz Voorin, ghedaagde
d'goederen & clederen by Neel
om voorts te procedeeren volgende
Claes metter doot ontruymt
die laeste retroacte.
welcke onder hem berusten
ende wyder den eyssscher te
betalen d'gheeyste 6 gulden mette rechtelyke costen. Actum
den 22en augusti 1605.
Cornelis Dircksz Bommer,
eysscher
Schepenen verclaren d'keer
contra
van den gecondemneerde niet ontfankelyk. Volckert Jacop Groedts, ghedaagde.
Persisteeren bij haer vonnisse.
Den eijsscher versoeckt dat
en
Actum den 22 augusti 1605.
den ghedaagde alsnoch zal worden
verclaert tot zyn keer niet
ontfanckelyk.
OR 5658/87
Vierschaer ghehouden den 5en september 1605
Verleijt totten 19en September 1605

off

off

Cornelis Claesz Vuyckesweter
van Winckel, eysscher
contra
Jan Jansz Janoom & Pieter Heyndricksz
voochden van Jan Cornelis Everts, ghedaagdens
om betalinge ter somma van 22 gulden
ter cause van costgelt van den zelven
Jan Cornelisz. g Concludeert tot condemnatie van dien
cum expensis.
Claes Pietersz Procureur, eysscher
contra
Claes Govertsz, ghearresteerde om
restitutie van 24 st hem gearresteerde
gedaen om seecker rechtvorderinghe
te bewaeren daer hy gearresteerde niets
heeft toe ghedaen. Concludeert tot
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condemnatie van dien cum expensis.

in state.

Jan Vrericksz & Vreeck Vreecksz
van Twisch, zoe zij procedeeren, eysschers
contra
Cornelis Aerian Jans, ghedaagde om alsnoch
te antwoorden op ten eysch te rolle
ghestelt den 13en juny laestleden
off versteecken te worden van 't effect
van dien cum expensis.

OR 5658/87v
Schepenen condemneeren d'ghedaagdes
ghetuychnisse der waerheyt
te gheven van't gunt zij
ghehoort & ghesien hebben.
Actum den 19en September 1605.

Jacop Garbrantsz con socius,
requiranten contra Pieter Aerians
Deddis, Cornelis Jacobsz Slotheer & Pieter Jan Jacops,
gherequireerden omme ghetuychnisse der waerheyt te geven.

Den eysscher renunchieert
van desen instantie &
processe presenterende d'costen
tot tacxatie van Schepenen.
Refereert hem tot zynen eysch
adnona over gheleyt.

Pieter Jansz van Hoorn, eysscher
contra
d'weduwe & kinderen van Michiel
Pietersz off haer gherechte
voocht, gedaagde om te dupliceren.

Den eysscher dient van
eijsch in schriptis
perthye copie ende dach.

Schepenen continueeren
d'saecke den tijt
van drie maenten mits
d'apsentie van de ghedaagdes
soon ten waere d'selve
eerder te huys quame.
Actum den 19en septembter

Pieter Jansz van Horm (Hoorn), eysscher
contra
d'weduwe & kinderen van
Michiel Pietersz Sneeckes,
off haer gherechte voocht,
ghedaagdes. Den eysscher dient
van eysch ende concludeert
pro ut in schriptis.
Jacop Jansz Waterdrincker,
eysscher
contra
Jan Cornelisz Dircks, ghedaagde
om voorts te procedeeren
volghende d'laeste retroacte.
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1605.
OR 5658/88
Wouter Dircksz Keuck, requirant
& eysscher
contra
Garbrant Jacopsz, gerequireerde ende
ghedaagde. Sustineert den eijsscher hoe hy
metten ghedaagde vercocht heeft twe
schuijten daer van de gedaagde eenyge
pennningen ontfangen & onder hem heeft
mitsgaders oock d'brieven daer van
zynde. Concludeert den eysscher derhalven dat
d'ghedaagde ghecondemneert zal worden metten
eysscher rekeningen te doen van de
zelve kustingen ende vorder den
eysscher te behandygen den kustingbrieven ten fine hy eysscher zyn contingen(
uuyt dien zsal mogen innen & recouvreren ± mette costen hieromme gedaen.
± & vorder metten anderen te rekenen van allen
henlieden vorder matschappie.

Schepenen condemneeren Cornelis Jansz
ghedaagde den eysscher 't gheeyste molenschot
te betalen volgende zyn regyster mette
rechtelyke costen. Actum den 19en
september 1605.

off

Jan Cornelisz Campers, Ontfanger
van't molenschot over d'Camper
polder, eysscher
contra
Cornelis Jansz Brouwer, ghedaagde
om betalinge van 't molenschot
van hem gedaagdes landt volgende
d'eysschers regyster. Concludeert tot condemnatie
van dien & versoeckt gelt off uuytleg tot costenlast van't lant
daervan 't molenschot spruyt mette
costen hieromme gedaen.
Pieter Lambertsz Aerians, eysscher
contra
Cornelis Jansz Brouwer, gedaagde om betali(nge
van 3 gulden 4 st van hoy lange verschen(en
mitsgaders den eysscher te beteren geledene
scha(de
door 't overrijden over zyn lant volgende die keu(ren.
Concludeert tot condemnatie van dien cum
exp(ensis.
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OR 5658/88v
In advijs.

off

Schepenen accordeeren d'gedaagde
copie & dach.

Barent Cornelisz van Egmont
op See, eysscher
contra
Dieuwer Jansdr van Oude
Nieudorp, off haer gerechte
voocht, ghedaagde om 9 gulden
10 st ter cause van kuyperswerck offslaende 37 st daer
op betaelt. Concludeert tot
condemnatie van dien cum expensis.
Mr. Jan Bolle Syrurgyn,
eysscher
contra
Cornelis Jan Reyers, gedaagde om
betalinge ter somma van 12
gulden ter cause van Mr. loon
verdient aen ghedaagdes soon daer
hy voor gheseyt heeft offslaende
nietemin datt er op betaelt
is. Concludeert tot condemnatie van dien
cum expensis.
Jan Pietersz Koeman & Jan
Huybertsz, als voochden ex super
abondanti van Hillegundt Pieters,
requiranten ende eysschers.
contra
Dirck Jansz Keuck, con socius
curateurs van Cornelis Jansz
Keuck, gerequireerdens ende
gedaagdes omme mette eysschers te
schiften & delen d'moble goeden
& huysraet & alles wat deelbaer is & d'voorts boelhuys te
houden & d'goeden eensdeels te vercopen
ten meesten oorbaer vermogens voorgaend
consent van perthyen & ordonnantie van Schout
en Schepenen. Concludeert tot condemnatie van dien cum expensis.

OR 5658/89
1e default.

Gerrit Heertsz, eysscher
contra
Sybrant Cornelisz Dullis, ghedaagde
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om betalinge ter somma van 6 gulden
17 st ter cause van een hokeling
over lange verschenen. Concludeert tot
condemnatie van dien cum expensis.

Schepenen verclaren den gedaagde
veylich, condemneeren den selven
den eysscher zyn werck op te maecken
binnen 14 dagen by faute van dien
den eysscher te betalen d'gheeyste 30 st
& te restitueeren't geeyste stockgen
& schilpen mette rechtelyke costen.
Actum den 19en september 1605.

Aerian Florisz van Spanbroeck, eysscher
contra
Jan Gerritsz Slootmaecker, ghedaagde
om betalinge van 30 st voorts restitutie van een stockgen daer aen hij
een scharp ofte spitse zoude maecken
sulck hij 't ontfangen heeft, mitsgadrs
oock den eysscher te restitueeren seeckere
schilpen van een halsbandt. Concludeert
tot condemnatie van dien cum expensis.
Cornelis Dircksz Bommer, eysscher
contra
Pieter Jan Jaep Mes, ghedaagde om betalinge
ter somma van 8 gulden 10 st
ter cause van verdient loon & berekende ende veraccorde penningen. Concludeert
tot condemnatie van dien cum expensis.

In advys mits dat
perthyen

Schepenen condemneeren den
ghedaagde d'gheeyste somma
te betalen mette rechtelijcke
costen affslaende 't gunt den
gedaagde deuchdelyk can bewysen
daer tegens by hem verleyt
te zyn. Actum den 19en september 1605.

Hillegundt Dircksdr van Alckmaer,
eyssersse contra
Heyndrick Ouweneels, ghedaagde
om betalinge van 8 gulden ter cause
van lanthuier. Concludeert tot
condemnatie van dien cum expensis.

OR 5658/89v
Cornelis Wyertsz van Hoochtwoudt, gearresteerde
& verweerder contra den Schout, eysscher
dient op huyden van inventaris & zyn
bewys & versoeckt dat den Schout zal
dienen van contrabetooch ten minsten
te 14 dagen op versteck.
Schepenen accordeeren den Schout copie
uuyt des gedaagdes stucken & verclaren dat
den Officier te 14 dagen zal dienen van
contrabetooch. Actum den 19en september 1605.
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Schepenen ghehoort den eyssch by Cornelis
Cornelis Rembrantsz, soe hij
Rembrantsz soe hy procedeert ghedaen
procedeert, requirant ende
& daer tegen die defentie van den
eysscher
gedaagde & de vordere ghealligeerde van perthyen
contra
oock ghesien zeeckere uuytspraecke van mannen tusschen
perthyen ghedaen approbeeren d'selve uuytspraecke doende dien volgende recht wijsen

Dirck Pietersz, zoe hij
gheroepen is, ghedaagde

voor vonnisse dat Cornelis Rembrantsz en zijn
huysvrouw eerstelyk zullen hebben en ghenieten d'rechte twederde paerten van de moble goeden
ofte d'penningen van dien nae vercopinge daer van bedongen achter ghelaten by Jan Pietersz zyn huysvrou
& haer kinderen zoe veele nae betalinge van schulden daer van zal overschieten en dat Anna Dircks voorseids
daer tegen zal hebben een rechte derden deel van dien,
voorts dat Cornelis Rembrantsz met zyn huysvrouw zal hebben & behouden
een acker lants groot omtrent 16 snees van haer selffs gecomen & by de voorseide psoonen achtergelaten
mitsgaders daertoe 't huijs & erve mede by de selve achtergelaten staende op 't Westeyndt in Nieudorp
& dat Anna Dircksdr daer tegen zal behouden d'heylich geest acker geleegen aen de nieuwe wech
en noch vyff'talff snees lants by de harbarch van haer gecomen mits dat Anna Dircks aen Cornelis Rembrants zal uuytkeeren
25 gulden eens zonder meer
& daer mede wesen gescheyden compenserend d'costen. Actum den 19 en september 1605.

Schepene verclaren voor vonnisse 't arrest
Albert Cornelisz Snellewaert op
Claes Govertsz gedaen van geender waerden
apsolveeren Claes Govertsz van der instanties
condemneeren den selven Albert Cornelisz in de costen
ter somma van ....... 10 st. Actum
den 19en september 1605.
Claes Govertsz
OR 5658/90
Schepenen ordonneeren Jacop Cornelis Jacops te wesen
voocht van de naeghelaten weeskinderen van † Michiel
Sneeckis & over haere goeden. Actum den 19en
september 1605.
Schepenen ordonneeren Jan Jansz van Hoorn te
wesen voocht van de voorkinderen van Pieter Volckertsz
gheprocreert by † Barber Cornelis Reyers & over haere
goeden. Actum den 19en september 1605.

Schepenen houden d'saeck
in advijs.

Cornelis Claesz Buyten, soe hy
procedeert, eysscher
contra
Jan Jansz Oomes Jan, gedaagde
om uuytinge van vonnisse.
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Schepenen condemneeren Cornelis
Pietersz Dissel Claes
Jansz voor zijn gheleden schade
te betalen 27 gulden
compenseeren d'costen. Actum
den 19en september 1605.

Schepenen condemneeren den
ghedaagde den eysscher voor zyn
geleden schade te betalen
5 gulden 10 st mette rechtelyke
costen. Actum den 19en september 1605.

Claes Jansz uuyt d'Campen, eysscher
contra
Cornelis Pietersz Dissel, ghedaagde
om beteringe van schade.

Pieter Cornelisz van Haringhuysen,
eysscher
contra
Cornelis Sybrantsz, ghedaagde om
beteringen van schade.

OR 5658/90v

Perthyen hinctude dienen
van inventaris ende
henluyder bewijs nemen dach
adt primam te reprocheren.

Jan Jansz Moller, soe hy procedeert, opposant.
contra
Dirck Gerritsz van de Langereijs,
impetrant van executie.

OR 5658/91
Vierschaer ghehouden den 3en october 1605
Dirck Gerritsz, zoe hy
Jan Jansz Moller, soe hij procedeert,
procedeert employeert tot
opposant
debat & wedersegginge
contra
van des opposants gheproDirck Gerritsz van de Langereijs,
duceerde generale reprochen
impetrant van executie omme
van rechte.
hinctude te dienen van reprochen.
Den opposant soe hy procedeert dient van reprochen in schriptis
Perthyen hinctude, copie & dach te salveeren adt primam.

D'voochden van de weduwe en de
kinderen van Michiel Pietersz
verweerders dienen van
antwoort in schriptis.
D'eysscher copie en dach.

Pieter Jansz van Hoorn, eysscher
contra
D'weduwe en de kinderen van Michiel
Pietersz off haer gherechte voocht
ghedaagdens omme te dienen van
antwoort off versteecken te
werden van't effect van dien cum expensis.
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Schepenen condemneeren Dieuwer
Jans in 4 gulden affslaende
37 st daer op betaelt
ende apsolveeren d'ghedaagde van den
vorderen eysch. Condemneeren den
gedaagde in de rechtelycke costen
by den eysscher uuytgheleyt aen den
Schout, bode & secretaris.

Barent Cornelisz van Egmont
op Zee, eysscher
contra
Dieuwer Jansdr van Oude
Nieudorp, off haer gerechte voocht,
gedaagde om uuytinge van recht
ende volgens dien dat den gedaagde gecondemneert
zal worden in 9 gulden 10 st ter cause
van kuyperswerck.

OR 5658/91v
Schepenen condemneeren d'navolgende persoonen ghetuychnisse der waerheyt te gheven ten versoecke
van den Schout als namelyk Pieter Jan Jacops, Pieter Aeriansz,
Cornelis Reyers, Pieter Reyers, Cornelis Jacopsz Slotheer,
Pieter Claesz Nyper en Jan Willemsz &
oock d'oude Schepenen van den jaere 1604, mits hen
ghelevert zynde interrogatorie 24 uren te voren. Actum
den 3en october 1605.

Schepenen accordeeren
den requirant d'penningen te mogen
lichten onder cautie de resituende
suffciant. Actum den 3en october
1605.

Jan Cornelisz Keijser, Procureur
van Hillegundt Dircks
versoeckt te moghen lichten
onder behoorlyccke cautie sufficiant alsulcke 8 guldens als
bij Heyndrick Ouweneels ondr
den gherechte ± zyn ghefurneert.
± namelyck onder Cornelis Cornelisz.

Schepenen ghehoort den eysch & conclusie
ghedaen & ghenomen by Ryckert van Vollenhove
als Schout ghedaen op ende jegens Meynert Aeriansz
Jan Woutersz & Pieter Allertsz alle van Oude
Nieudorp, gedaagdes nopende dat d'selve ten huijse
Abraham Doreslae, dienaer des Evangeliums
gheweest zouden hebben ende aldaer hebben ghedroncken desselffs bier uuyt seeckere canne
off anders & dat Pieter Allertsz die dienstmaecht
van dezelve Doresla hadde mette vuyst gheslagen.
Doende recht, apsolveeren d'voornoemde ghedaagdes van den
eysch by den Officier op henlieden ghedaen & ghenomen
nopende van het drincken ten huyse Abrahams
voorseid & belangende den vuystslag wysen d'saeck
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aen de previlegie. Actum den 3en
october 1605.
Den Officier protesteert op 't vonnisse ende
stelt hem appellant ofte reformant voor den Hove
van Hollandt.
OR 5658/92
Claes Dircksz uuyt d'Leyen,
declarant
contra
Pieter Jansz van Hoorn, verweerder
in 't zelve cas.
Den declarant dient van declaratie van costen, versoeckt dat d'selve
by Schepenen zullen werden ghetacxeert
& Pieter Jansz daer inne ghecondemneert
ongvermindert d'costen van de executie
ist noot.

off

1e default.

Jan Jansz Keuck, eysscher
contra
Dirck Claesz Schotvanger, ghedaagde
om betalinge van 7 gulden reste van
huier & volgens den eysscher te passeeren
huiercedulle conform d'huiere met hem
ghemaeckt. Concludeert tot condemnatie cum expensis.
Thys Aeriansz Schuytvoerder,
eysscher
contra
Mr. Jan Cornelisz Schoolmeester van den
Zydtwint & zyn medestanderen, gedaagdes
om betalinge van 32 gulden 2 st
reste van een buyck vleijs metten
anderen ghecocht. Concludeert tot condemnatie
van dien cum expenis mits d'een
betalende d'ander ghevryt te zijn.

Schepenen condemneeren Thijs Aeriansz
aen den eysscher te restitueeren
d'gheeyste 26 gulden 2 st salvo
den ghedaagde zyn keer te 14 dagen
zoe hy eenich heeft. Actum

Jan Claesz, nu woonende tot
Woggenum, eysscher
contra
Thys Aeriansz, ghedaagde om
voorts te procedeeren dien volgende
versoeckt den eysscher dat den gedaagde
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den 3en october 1605.

ghecondemneert zal worden hem te restitueeren 26 gulden 2 st.

Schepenen verclaren Thys
Aeriansz te wesen versteecken van
keer & weer. Actum den 14en november 1605.
OR 5658/92v
Schepenen condemneeren den gedaagde
naespetinge & heyninge
te doen & 't zelve werck
aen te vaerden binnen den
derden dach mette rechtelyke
costen. Actum den 3en october
1605.

Schepenen condemneeren den
ghedaagde d'gheeyste somma te betalen
mette rechtelyke costen
salvo den gedaagde zyn keer
te 14 dagen soe hy eenich
heeft. Actum den 3en october
1605.

Dirck Jansz Backer, eysscher &
requirant
contra
Jan Reijersz, ghedaagde & gherequireerde omme naespetinge
& heyninge te doen. Concludeert
tot condemnatie van dien cum expensis.

Aerian Meynerstsz als armevoocht van Oude Nieudorp de
anno 1605, eyscher
contra
Heyndrick Ouweneeks, ghedaagde
om betalinge van 8 gulden
van verlopen renten verschenen
karstyt laestleden. Concludeert
tot condemnatie van dien cum expensis.

Schepenen verclaren Heyndrick
Ouweneels te wesen versteecken
van keer & weer. Actum den laesten October 1605.

Schepenen condemneeren den gedaagde
d'gheijste somma te betalen
mette rechtelyke costen salvo
den gedaagde zyn keeer te 14 dagen
soe hy eenich heeft. Actum
den 3en october 1605.

Aerian Meynertsz, als voocht
van Claes Beunsdochter, eysscher
contra
Claes Jan Jaep Mes van de
Weel, ghedaagde om betalinge
van 24 gulden van lanthuier
verschenen karstyt laestleden
offslaende datter op betaelt is.
Conludeert tot condemnatie van dien
cum expensis.

In advys.

Jan Pietersz Koeman &
Jan Huybertsz, soe zy procedeeren,
requiranten & eysschers
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contra
D'voochden van Cornelis Jansz Keuck,
gerequireerden & ghedaagdes omme
t'antwoorden.
OR 5658/93
Cornelis Dircksz Bommer, eysscher
contra
Pieter Jan Jaep Mes,
ghedaagde om voorts te procedeeren.

Jan Cornelisz dach om
zyn Mr. te spreecken.

Aerian Cornelisz Meelmolenaer van
Opmeer, eysscher
contra
Cornelis Cornelisz van 't Verlaet, ghedaagde
om voorts te procedeeren volgende
d'laeste retroacte in date den
22en augusti laestleden.

In advijs.

2e

Gerrit Heertsz, eysscher
contra
Sybrant Cornelisz Dullis, ghedaagde
om voorts te procedeeren.

default.

OR 5658/93v
Vierschaer ghehouden den laesten october 1605
Schepenen condemneeren Willem
Willemsz in de boeten
voor't schutten van zyn beesten
volgende die keuren, ende
condmneeren Jan Claesz Oterlick
Willem Willemsz daer van
te ontheffen & costeloos &
schadeloos te vryen. Actum den
laesten october 1605.
op d'onrechte
# d'clachte
van de ghedaagde

Willem Willemsz van de Hoeff,
eysscher in cas van gront
contra
Jan Claesz Oterlick, gedaagde
om den eysscher costeloos &
schadeloos te ontheffen van den
aenspraeck & eyssch by den Schout
op hem ghedaen alsoe door
versuym & faute van den gedaaagde
d' eysschers koeyen over gheweest hebben & # gheschut zynde niettegenstaende by den
eysscher den verleden jaere voorghespeet & gheheijnt is geweest
't welck d'gedaagde hadde naeghelaten nae te heynen & speeten
niettegenstaende hy des belooft
hadde waerdoor d'heyningsloot
dicht was ghebleven. Concludeert
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ten syne voorseids cum expensis.
Den Officier, eysscher in cas van iniurie
contra Cornelis Wyertsz, gedaagde. Seyt het gheproduceerde
van den ghedaagde te wesen reprochabel als ter
materie alhier niet dienstelyck zonderlinge d'wijle
d'pretense getuychnissen by hem overgheleyt ghedaen zyn by zyne vrienden die derhalven reprochabel zyn & geen gelooff connen meriteeren behalven
die in debite zyn & volgens d'ordonnantie niet
ontfankelyk ende employeerende alle vordere reprochen van recht. Concludeert qualycken by den
ghedaagde gheproduceert te zyn. (vervolg op /94)
OR 5658/94
Cornelis Wyertsz versoeckt dach te 14 dagen om te
moghen dienen van reprochen.
Schepenen wijsen dat Cornelis Wyertz adt primam
zal dienen van reprochen op pene van versteck. Actum
den laesten october 1605.
Schepenen ghehoort 't versoeck van Claes Lambertsz
van den Zydtwint & Cornelis Cornelisz van 't Verlaet omme
ontslagen te zyn van haere voochdye ghehat over
d'kinderen van Jan Cornelisz Schagers. Alsoe zy haere
rekeninge hebben ghedaen ontslaen d'selve van
haere voochdye. Actum den laesten october 1605.

In advijs

1e default.

Jan Cornelisz Keyser, als Procureur en gemachtich van de gemeente van Oude Nieudorp, eysscher
contra
Symon Pieter Knechtes & Rens
Aeriansz, Armevoochden van Oude
Nieudorp de anno 1602,
ghedaades om betalinge van
9 gulden 15 st 6 penn berekende
penningen. Concludeert tot condemnatie van dien
cum expensis.
Magdaleen Jansdr weduwe van Sierip
Claesz, eyssersse
contra
D'erffgenamen van Sierip Claesz als
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Claes Sieripsz & Aerian Swager,
ghedaagdes om betalinge van 16 gulden
2 st reste van bedongen penningen by huwellycxcontract. Concludeert tot condemnatie
van dien cum expensis.
OR 5658/94v
Schepenen appoincteeren den
eysscher & Jan Syvertsz agerend
voor Cornelis Harcksz aen mannen.

off

In state.

Mr. Jan Mathysz, Syrurgyn van
Winckel, eysscher
contra
Cornelis Harcksz, off zyne
voochden, ghedaagdens om betalinge
van verdient Mr. loon.
Albert Cornelisz Snel van Winckel,
eysscher
contra
Maerten Jan Gerrit Maerts,
ghedaagde om betalinge van 4 gulden
5 st ter cause van verteerde
costen volgende d'eysscher zyn regyster.
Concludeert tot condemnatie van dien cum
expensis.
Albert Cornelis Snel, requirant
& eysscher
contra
Eust Jansz, gedaagde om te
hebben renovatie van voorgaend
verjaert vonnisse in date den
19en marty 1601 & den
26en augusti 1603 inhoudende
dat by dien Eust Jansz gecondemneert
is aen Albert Cornelisz 2 gulden 12 st
8 penn mette costen.

OR 5658/95
1e default.

Pieter Cornelisz Waert in Graeff
Maurits, eysscher
contra
Pieter Jansz Almers, ghedaagde om
betaelinge ter somma 13 gulden 10
st berekende penningen. Concludeert tot
condemnatie van dien cum expensis.
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Schepenen condemneeren den
gedaagde in zyn 1e default.

1e default.

Pieter Cornelisz, eysscher
contra
Claes Wyloffsz van Oude Nieudorp,
ghedaagde om betalinge ter somma
van 4 gulden 2 st 8 penn van
verteerde costen. Concludeert tot condemnatie
van dien cum expensis.

Gerrit Heertsz, oom & voocht van
Thys & Harck Aeriansz zyn broeders
kinderen, eysscher
contra
Cornelis Jan Reyers, gedaagde om betalinge
van 60 gulden 10 st berekende penningen
volgende 't hantschrift daer van
zynde offslaend datter op betaelt
is als omtrent 10 gulden. Concludeert tot condemnatie van dien cum
expensis.

OR 5658/95v
In state.

fiat

Thys Aerians Schuytvoerder, eysscher
contra
Jan Theusz, ghedaagde om
betalinge van 13 gulden 7 st
reste van vleys. Concludeert tot
condemnatie van dien cum expensis.
Neel Pietersdr als vercregen
hebbende Schepenen vonnisse op
ende jegens Rens Cornelisz woonende
tot Abbekerck, mitsgaders Aerian
Cornelisz woonende tot Opmeer
daer van d'selve in ghebreecke
blijven te voldoen ende alsoe d'requirante geen goederen weet te becomen binnen dese jurisdictie
d'selve toecomende daer aen zij zoude
moghen executeeren, versoeckt derhalven letteren requisitoir ter
plaetse desselffs residentie om
'tvonnisse aldaer ter executie te
mogen stellen.
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D'eijsscher dient op huijden
van replyck in schuptis.
Perthye copie ende dach
te 14 dagen te dupliceeren.

Pieter Jansz van Hoorn,
eysscher
contra
die weduwe & kinderen van
† Michiel Pietersz, ghedaagdes.

OR 5658/96
Jan Jansz Moller, soe hy procedeert,
Perthyen hinctude concludeeren
opposant
in recht & versoecken recht
contra
zynde hinctude tevreden selff
Dirck Gerritsz van de Langereijs,
te consuleeren voor rechtsgheimpetrant van executie omme
leerden binnen den tyt van een
hinctude te furneeren.
maent op versteck 't welcke
Schepenen perthyen accordeeren. Actum den laesten october 1605.
Jan Pietersz Koeman, soe hij
Schepenen verclaren voor
procedeert, requirant
vonnisse dat Jan Pietersz
contra
alvooren zal verthonen speciale
d'voochden van Cornelis Jansz
last van Hillegundt Pieters
Keuck, gherequireerdens & gedaagdens.
dat zy selff versoeckt tot delinge
gheprocedeert hebben off
anders dat Hillegundt zelff zal compareeren. Actum den laesten
october 1605.

Aen mannen
als Pieter Heyndricksz, Jonge
Janoom, Oude Aerian Meynerts.

Cornelis Dircksz Bommer, eysscher
contra
Pieter Jan Jaep Omes, gedaagdes
om voorts te procedeeren. Dienvolgende versoeckt den eysscher dat d'gedaagde
ghecondemneert zal werden in 8
gulden 10 st.

OR 5658/96v
Den gedaagde belydt d'penningen
op rekeninghe is tevreden mette eysschers te rekenen.
Perthyen zullen metten anderen
rekenen binnen 14 dagen.

Jacop ende Aerian Jan Eustsz,
tsamen eysschers
contra
Claes Aeriansz Bommer, gedaagde
om betalinge van 19 gulden van
arbeytsloon. Concludeert tot
condemnatie van dien cum expensis.
Aerian Cornelisz Meelmolenaer,
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In state by Schepenen.

eysscher
contra
Cornelis Cornelisz van 't Verlaet, ghedaagde
om voorts te procedeeren.
Heyndrick Ouweneels, eysscher
contra
Pieter Jansz Almers, ghedaagde
om betalinge van 11 gulden 10 st
van een varcken. Concludeert tot
condemnatie van dien cum expensis.

1e default.

Mr. Jan Syrurgijn, eysscher
contra
Mr. Wouter Aeriansz, gedaagde.

nihil

OR 5658/97
Vierschaer ghehouden den 14en Novembr 1605
D'ghedaagdes dienen van
duplycke.
Den eysscher copie ende
dach. Perthijen
zyn hinctude tevreden
te 14 dagen dienen van inventaris & henluyden bewijs.

In advys.

Pieter Jansz van Hoorn, eysscher
contra
D'weduwe & kinderen van Michiel
Pietersz off haere voochden, gedaagdes
om te dienen vvan duplycke off
versteecken te werden van 't effect van dien.

Jan Pietersz Koeman, soe hij procedeert
requirant & eijsscher
contra
d'voochden van Cornelis Jansz Keuck,
gerequireerdens & gedaagdens. Den
eysscher versoeckt & concludeert als apudt
acta vermoghens d'last & procura
by Hillegunt Pieters zyn suster hem
ghepasseert.
Schepenen ghehoort den eysch & concluysie
by den Schout ghedaen op & jegens Willem
Cornelis Gorter, ghedaagde contendeerende dat den gedaagde
ghecondemneert zoude worden in de boeten van 40 gulden volgende
't placcaet over seeckere quetsuere by hem
ghedaen in de persoon van Piet Jan Jaep Mes. Doende
recht alsoe den gedaagde ghecontumacheert heeft voor-
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gaende drie rechtdaghen condemneeren den ghedaagde
in de boete van 40 gulden volgende 't placcaet
salvo den gedaagde zyn keer te 14 dagen zoe
hy eenich heeft. Actum den 14en november
1605.
OR 5658/97v
Schepenen condemneeren den gedaagde
in de gheeyste somma
mette rechtelyke costen
ende in gelt off uuytleg
salvo d'gedaagde zyn keer te
14 dagen zoe hy eenich heeft.
Actum den 14en november
1605.

Schepenen condemneeren
den gedaagde in de gheeyste
somma mette rechtelyke
costen & in gelt off uuytleg salvo den gedaagde zyn
keer te 14 dagen zoe hy
eenich heeft. Actum den
14en november 1605.

Claes Pietersz, ontfanger van de
boelbrieff van Claes Gerritsz
Feuwes, eysscher
contra
Cornelis Jaep Grotis, ghedaagde om
4 gulden 17 st 8 penn ter
cause van cleren & anders volgende
den boelbrieff. Concludeert tot
condemnatie van dien cum expensis ende
dat den eijsscher zal hebben gelt
off uuijtleg tot cost en last
van de gedaagde.
Claes Pietersz, ontfanger van de
boelbrieff van Claes Gerritsz Feuwes, eysscher
contra
Cornelis Amelsz, gedaagde om betalinge van 8 gulden 15 st 8 penn
vermogens den boelbrieff. Concludeert
tot condemnatie van dien cum expensis ende
dat den eysscher zal hebben gelt off uuijtleg tot cost & last van den gedaagde
vermogens den boelbrieff.

Cornelis Wyertsz van Hoochtwoudt, verweerder
contra den Schout, eysscher. Employeert voor reprochen Reprochen van Rechte offslaende ende
wederleggende by denegatie & impertinentien alle ffrivole gheproduceerde by den pretensen eysscher overgheleijt
hem verweerder eenichsins preinditrabel wesend
Perthyen hinctude als den Schout, eysscher & Cornelis
Wijertsz, verweerder nemen dach een maent om ghefurneert in te comen soe by salvatie off advertiss
van rechte sulck zy te rade vinden.
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OR 5658/98
Schepenen condemneeren den
ghedaagde in de gheeijste
somma mette rechtelyke costen
salvo den gedaagde zyn keer
te 14 dagen zoe hy
eenich heeft. Actum
den 14en november 1605.

Jan Broersz Laeckencop van Barsingerhorn, eysscher
contra
Heyndrick Ouweneels van den
Zydtwint, gedaagde om betalinge
van 22 gulden 1 st 8 penn ter
cause van laecken overlaghen.
Den gedaagde by geleyt en gedaen concludeert tot condemnatie van dien cum expensis.

Schepenen verclaren Heyndrick
Ouweneels te wesen versteecken van keer en weer. Actum den 9en
januarij 1606.

Schepenen condemneeren den
ghedaagde d'geeyste somma
te betalen mette rechtelyke
costen salvo den gedaagde
zyn keer zoe hy eenich
heeft. Actum den 14en
november 1605.

In state.

Jan Broersz Laeckencop van Barsingerhorn, eysscher
contra
Symon Pieter Deckers van 't Zydtwint, gedaagde om betalinge van
2 gulden 3 st ter cause van
laecken. Concludeert tot condemnatie van
dien cum expensis.
Dirck Jansz uuyt d'Leyen,
eysscher
contra
Gerrit Heertsz, gheordonneerde
voocht van Gerrit Willemsz
Butterpot, gedaagde om betalinghe
van 57 gulden 10 st berekende penningen
van geleent gelt. Concludeert
tot condemnatie van dien cum expensis.

Schepenen ordonneeren Dirck Aeriansz Brouwer
te wesen voocht van Meijns Aerianszdr weduwe
Jong Aerian Cornelisz ende over haere goeden. Actum
den 14en november 1605.
OR 5658/98v
Jan Jansz Wit versoeckt voor zyne kinderen geprocueert by
Maritgen Jansdr twe voochden gheordonneert te hebben.
Schepenen ordonneeren Pieter Cornelisz Breroe & Dick
Claesz Schotvanger te wesen voocheden over d'kinderen
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van Jan Jansz Wit gheprocreert by Maritgen Jans
Stolps & over haere goeden. Actum den 14en
november 1605.

1e default.

In advijs.

Pieter Jan Jaep Mes, eysscher
contra
Jan Cornelisz Rinckel,
ghedaagde om den eysscher te
bevryden ende zulcx te voldoen
Mr. loon smert ende versuymenisse by hem gehat & gheleden uuyt saecke van seeckere
quetsure by den gedaagde hem aenghedaen. Concludeert tot condemnatie
van dien cum expensis.
Pieter Dircksz Bode van Winckel
gemachtigde van Claes Pietersz van Winckel, eysscher contra
Jan Sijvertsz gedaagde om betalinge van gheleden smert ende
versuymenisse by Claes Pietersz
gheleden uuyt saecke van seecker
quetsure by Cornelis Harcksz hem
ghedaen & dat tot discretie
van Schepenen, voorts den voorseide Claes
Pietersz costeloos & schadeloos
te bevryden van 't Mr. loon. Concludeert tot condemnatie van dien cum expensis.

OR 5658/99
1e default.

off

Albert Cornelisz Snel, eysscher
contra
Maerten Jan Gerrit Maerts,
gedaagde om betalinge ter somma
van 4 gulden 5 st ter cause
van verteerde costen volgende d'eysscher
zyn regyster. Concludeert tot condemnatie
van dien cum expensis.
Albert Cornelis Snel, eysscher
contra
Jan
, erffgenaam van Maerten
Cornelis Man, gedaagde om betalinghe
van 1 gulden 2 st 8 penn.
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fiat
En aengenomen by Jan
Symonsz om 30 st.

Schepenen appoincteeren
perthyen aen de zelve mannen
mits dat d'selve uuytinge
sullen doen & die schriftelyk
overleveren. Actum den
14en november 1605.

Cornelis Pietersz Mos versoeckt een
rechtelyke weet ghedaen te hebben
op Langedyck aen de persoon
van Mr. Thomas Jansz vermogens
seeckere arrest opte goeden van
Mr. Thoemas tot Oude Nieudorp
ome adt primam te compareeren den
requirant betalinge te doen van 11 gulden ter
goeder rekeninge van de huier van een
schuijt & zeeckere geleden schade etc
ten daghe dienende etc.
Cornelis Dircksz Bommer, eysscher
contra
Pieter Jan Jaep Mes, ghedaagde
om voorts te procedeeren volgende
die laeste retroacte & dat
den gedaagde gecondemneert zal worden
in 8 gulden 10 st.

OR 5658/99v
Schepenen ordonneeren Pieter Cornelisz Breroe
te wesen voocht over Aeff Dircksdr, weduwe
van Pieter Aerian Jans & over haere goeden.
Actum den 14en november 1605.
D'gedaagdes bekennen d'geeyste penningen.
Doen eysch in reconventie tot
betalinge van seeckere huyshuier
vuer & licht voor haer contingent
ter discretie van mannen.

Magdaleen Jansdr, weduwe Sierp
Claesz, eijssersse
contra
Claes Sierpsz, consocius erffgenamen
van haer vader, gedaagdes om voorts
te procedeeren dien volgende versoeckt
d'eijssersse dat d'gedaagdes gecondemneert zal
worden in 16 gulden 2 st.

Schepenen condemneeren d'gedaagdes
d'eyssersse d'gheyste penningen
te betalten mette rechtelyke costen
ende nopende d'reconventie appoincteeren perthyen aen de naeste
buieren. Actum den 14en november 1605.

Mr. Jan Syrurgyn van Winckel,
eysscher
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In advys.

OR 5658/100
Schepenen appoincteren
perthyen aen de zelve mannen
mits dat d'selve uuytinge
zullen doen & haeren
uuytspraeck schriftelyk overleveren. Actum den 14en
november 1605.

2e

default.

2e default.

In advys.

contra
Pieter Jan Jaep Mes, gedaagde
om betalinge van 10 gulden
van Mr. loon van outs ende overlange aen de gedaagde verdient ende
noch om betalinge van 24
gulden van Mr. loon over seec kere quetsuere by den eysscher gecureert.
Concludeert tot condemnatie van dien cum
expensis.

Mr. Jan Syrurgyn, eysscher
contra
Cornelis Harcksz off nu Jan Syvertsz
als voor hem agerende, gedaagde om
voorts te procedeeren.

Pieter Cornelisz Waert, eysscher
contra
Pieter Jansz Almers, gedaagde
om 't eerste default te purgeeren.
Pieter Cornelisz Waert, eysscher
contra
Claes Wyloffsz, gedaagde om zyn
1e default te purgeeren.
Gerrit Heertsz, soe hij procedeert,
eysscher
contra
Cornelis Jan Reyers, gedaagde om voorts
te procedeeren.
Thys Aeriansz, eysscher
contra
Jan Theusz, gedaagde om voorts
te procedeeren volgende den eysch te
rolle gestelt.

Schepenen condemneeren den
ghedaagde d'gheeyste 13 gulden
7 st aen den eysscher te betalen
mette rechtelyke costen salvo
den gedaagde zyn keer te 14 dagen zoe hy eenich heeft.
Actum den 14en november 1605.
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OR 5658/100v
Jacop ende Aerian Jan Usts, eysschers
contra
Claes Aeriansz Bommer, gedaagde
om 19 gulden den gedaagde berekent.

In advys.

Schepenen verclaren dat
Cornelis Cornelisz Cornelis Rensz
zal produceeren & zyn verclaringe
in persoon.

Aerian Cornelisz Meelmolenaer, eysscher
contra
Cornelis Cornelisz van 't Verlaet, gedaagde
om voorts te procedeeren.

Aen mannen met namen
Dirck Jansz Robbis ende
Jacop Pietersz Ruych.

Heyndrick Ouweneels, eysscher
contra
Pieter Jansz Almers, gedaagde
om voorts te procedeeren.

Schepenen accordeeren Dirck Claesz
Schotvanger een rechtelyke weet tot
Haringhuysen Hogebueren aen Claes Jan Claes Gerrits.
Schepenen accordeeren Dirck Claesz Schotvanger een rechtelyke weer tot Alckmaer
aen Claes Walich Aris.
OR 5658/101
Schepenen accordeeren Dirck Claesz Schotvanger
een rechtelyke weet tot Hoochtwoudt aen Jaep
Vreecksz woondende op d'Langereys.
Schepenen accordeeren Dirck Claesz Schotvanger
een rechtelyke weet tot Winckel aen Harmon
Pieter Alberts.
OR 5658/101v
Vierschaer ghehouden den 28en november 1605.

off

Dirck Jansz uuyt d'Leyen,
eysscher
contra
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Gerrit Heertsz, gheordonneerde
voocht van Gerrit Willemsz, gedaagde
om betalinge van 57 gulden 10 st
berekende penningen van gheleent
gelt. Concludeert tot condemnatie van
dien cum expensis.

2e default.

Schepenen ghehoort d'exceptie
van Jan Jansz van Hoorn
sustineeren vader te syn
van den eysscher & sulcx perthy
formeel alsoop Pieter Huybertsz
een oom. Ontseggen den
requirant zyn versoeck.

Albert Cornelisz Snel, eysscher
contra
Maerten Jan Gerrit Maerts,
gedaagde om zyn eerste defaut
te purgeeren, dien volgende ghecondemneerdt te werden in 4 gulden
5 st. Concludeert tot condemnatie van
dien cum expensis.
D'voochden van de weduwe &
kinderen van Michiel Pietersz,
requiranten
contra
Jan Jansz van Hoorn &
Pieter Huybertsz, gedaagdens &
gherequireerdens om ghetuychnisse der waerheyt
te gheven. Concludeert tot
condemnatie van dien cum expensis.

OR 5658/102

In advijs.

Jan Pietersz Koeman, requirant &
eysscher
contra
Dirck Jansz Keuck con socius, voochden
van Cornelis Jansz Keuck, gedaagdens
omme mette anderen te vereffenen d'geerstelen waermede zy contribueeren
in verpondinge, lantschot en anders
van 't lant ghecomen van Pieter Jansz
Koeman ende dat ter presentie van
Schepenen ofte andere mannen &
volgens die d'selve lande te boeck
te laten stellen elck nae zynen behooren. Concludeert ten syne voorseid cum
expensis.
Jan Pietersz van den Zydtwint,
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Schepenen condemneeren den
ghedaagde d'gheeyste somma
tot 19 gulden 5 st 2 penn
aen den eysscher te betalen mette
rechtelyke costen mits nochtans dat den gecondemneerde affslach zal strecken 't gunt hij
deuchdelyck can bewysen
voor den eysscher verschoten te hebben.
Actum den 28en novembr
1605.

Den gedaagde doet eysch
in reconventie om betalinge
van 8 gulden van arbeijtsloon.
In advijs.

eysscher
contra
Claes Lambertsz, ghedaagde om
voorts te procedeeren volghende
die laeste retroacte in date
den 16en meij laestleden dien
volgende den eysscher te betalen 19
gulden 5 st 2 penn ter cause
van arbeytsloon & berekende
penningen. Concludeert tot condemnatie van dien
cum expensis.

Mr. Jan Syrurgyn, eysscher
contra
Cornelis du Boncourt Stoeldreyer,
gedaagde om den eysscher te betalen Mr. loon over seeckere quetsuere by den eysscher gecureert aen de
persoon van Albert Jansz bij hem
gheinfligeert. Concludeert tot
condemnatie cum expensis & dat tot
discretie van Schepenen off andere
mannen.

OR 5658/102v
Thys Aeriansz, requirant
Schepenen persisteeren by
contra
voorgaende vonnisse
Jan Claesz van Wogenum,
verclaeren dat Jan Cornelisz -reyser
gherequireerde omme alszal volgen d'gheconfigueerde
noch mette requirant te rekepenningen ten behoeve van
nen vermogens voorgaende apzyn Mr. tot voldoeninge van
poinctment in date
voorgaend vonnisse sonder borchtocht. Condemneeren Thys Aeriansz in de costen van de configuratie aen den secretaris
volgende
Volgende dien d'bovengeseide penningen
d'keuren.
by Jan Cornelisz ten behoeve van zyn
Mr. ontfangen. Actum den 28en november
1605.

Schepenen condemneeren den
ghedaagde d'geeijste somma

Heyndrick Heyndricksz
Matselaer, eysscher
contra
Reijer Cornelis Jan Reyers,
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te betalen mette rechtelyke
costen salvo den gecondemneerde
zyn keer te 14 dagen zoe
hy eenich heeft. Actum
den 28en november 1605.

gedaagde om 5 gulden 10 st van
verteerde costen. Concludeert tot
condemnatie van dien cum expensis.

Schepenen verclaren den gecondemneerde te
wesen versteecken van keer & weer. Actum
den 23en januarij 1606.
Schepenen appoincteeren
perthyen aen mannen.

1e default

Heyndrick Heyndricksz Matselaer, eysscher
contra
Neel Oom Yssges, gedaagde
om betalinge van 3 gulden
reste van arbeytsloon
van matselen. Concludeert tot
condemnatie cum expensis
Cornelis Engelsz van Winckel,
eysscher
contra
Jan Gerritsz Slootmaecker
gedaagde om betalinge van
7 gulden van yser. Concludeert
tot condemnatie van dien cum expensis.

OR 5658/103
Pieter Jansz van Hoorn, eysscher
contra
D'weduwe en de kinderen van Michiel
Pietersz, ghedaagdes omme hinctude
te dienen van inventaris
& haere munimenten off versteecken
te werden van't effect van dien.

Den eysscher dient van
inventaris & zyne munimenten, versoeckt dat den
gedaagde van ghelycken zal
doen off versteecken te werden
van't effect van dien &
dat Schepenen recht sullen
doen op't geene haer blijckt.
D'gedaagdes versoecken dach adt primam te moghen dienen van inventaris.
Schepenen ackordeeren den ghedaagde noch dach om te dienen van
inventaris te 14 dagen op pene van versteck.
Ende condemneeren vorder d'ghedaagdes in de costen van reterdement van desen daghe
ter somma van 4 st metten vorder coste dien den eysscher
over teyckenen & executeeren van dese vonnisse van reterdement
zal comen te lyden ofte uuyt te geven. Actum den 28en november
1605.

Den ghedaagde proponeert ex-

Cornelis Pietersz Mos van Oude
Nieudorp, eijsscher
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ceptie declinatoir volgende
het 220e artikel van de instructie. Ontkennen mitsdien
in desen jurisdictie eenyge
goeden te hebben 'tzy reel
off personeel hem competerende.
Concludeert mitsdien tot appsolutie van der instantie
cum expensis.

contra
Mr. Thomme Jansz van Langhedyck, gedaagde met een weet om
betalinghe van -- gulden ter goeder
rekeninghe ter cause van
huier van een schuyt & gheleden
schade. Concludeert tot condemnatie
van dien mette costen hieromme
ghedaen.

Den eysscher concludeert tot
revectie van den exceptie
& dat d'gedaagde ghecondemneert zal worden te antwoorden.
Schepenen revecteeren d'exceptie, condemneeren den gedaagde ten principalen te antwoorden.
Actum den 28en november 1605.
D'ghedaagde copie ende dach.
OR 5658/103v

Noch in advijs.

Schepenen condemneeren den
ghedaagde 't molenschot aen den
eysscher te betalen volgende zyn
regyster ende dat den
eysscher zal hebben gelt off uuytleg binnen een maent &
voorts van de vordere questie
metten anderen te rekenen binnen
d'selve tijt.

Jan Pietersz Koeman, soe hij procedeert, requirant & eysscher
contra
Dirck Jansz Keuck, con socius
voochden van Cornelis Jansz Keuck,
ghedaagdes & gherequireerdens
om voorts te procedeeren volgende
d'laeste retroacte. Den eysscher
versoeckt & concludeert als apudt
acta.
Claes Lambertsz van 't Zydtwint,
eysscher
contra
Heyndrick Ouweneels, gedaagde om
betalinge van seecker molengelt
van des gedaagdes lant volgende
zyn regyster. Concludeert tot condemnatie
van dien & dat hy sal hebben gelt
off uuytleg tot laste van de
gedaagdes landt daer van 't molengelt spruijt voorts den eysscher te
betalen seecker arbeytsloon.
Concludeert tot condemnatie van dien
cum expensis.

173

Schepenen apsolveeren
den ghedaagde van den eysch
by den eysscher op hem gedaen
ghereserveert nietemin den
eysscher zynen actie tegen Cornelis
Harcksz off anders daer &
alsoe hy meent geraect te zijn.
Actum den 28en november 1605.

Schepenen houden d'saeck
in advys.

Pieter Jaepes, soe hy procedeert, eysscher
contra
Jan Syvertsz, ghedaagde om
voorts te procedeeren volgende
die laeste retroacte in de
den 14en november laestleden.

Pieter Jan Jaep Mes, eysscher
contra
Jan Cornelisz Rinckel, ghedaagde
om voorts te procdeeren volgende
d'laeste retroacte dien volgende
ghecondemneert te werden hem eysscher te
betalen Mr. loon, smet & versuymenisse.

OR 5658/104
Schepenen ghesien
den uuytspraeck van
mannen tusschen perthyen ghedaen
condemneeren den ghedaagde aen den
eysscher te betalen 7 gulden
10 st compenseeren d'costen.
Actum den 28en november 1605.

Cornelis Dircksz Bommer, eysscher
contra
Pieter Jan Jaep Mes, gedaagde
om voorts te procedeeren volgende
die laeste retroacte.

Schepenen gesien den uuytspraeck van mannen
condemneeren Cornelis
Mr. Jan Syrurgyn, eysscher
Harcksz off anders Jan
contra
Syvertsz van zynen wegen
Cornelis Harcksz off nu Jan Syvertsz
aen den eysscher te betalen
voor hem agerende, gedaagde om uuijtindie somma van 18
ge van vonnis.
gulden. Ontseggen den eysscher zynen
vorderen eysch compenseeren
d'costen om redenen. Actum den 28en november 1605.

Schepenen appoincteren
perthyen aen mannen als
Pieter Heyndricksz, Aerian
Meynertsz, Jonge Janoom.

Mr. Jan Sururgyn, eysscher
contra
Pieter Jan Jaep Mes, gedaagde om
voorts te procedeeren volgende die
laeste retroacte.
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Jan Symonsz van wegen
Pieter Cornelisz Waert, eysscher
den ghedaagde versoeckt dat
contra
perthyen metten anderen zullen
Claes Wyloffsz, ghedaagde om zyn
rekenen.
2e defaut te purgeeren.
Schepenen condemneeren perthyen
metten anderen te rekenen & te betalen tusschen dit &
14 dagen. Actum den 28en november 1605.
OR 5658/104v

Schepenen condemneeren d'ghedaagdes
d'geeyste penningen aen den
eysscher te betalen mette
rechtelyke costen tot St Jacop.
Actum den 28en november
1605.

Schepenen condemneeren Claes
Aeriansz aen de eysschers te
betalen d'gheeyste 19 gulden
mette rechtelyke costen
salvo den gecondemneerde zyn keer
zoe hy eenich heeft. Actum den
28en november 1605.

Weder aen dezelve mannen
& Harmon Pieter Harmons
tot een overman mits dat
d'selve uuytinge sullen doen
& schriftelyk overleveren.

Gerrit Heerts, soe hy procedeert,
eysscher
contra
Cornelis Jan Reyers & Jan Cornelisz
zyn zoon, tsamen ghedaagdes om
voorts te procedeeren volgende die
laeste retroacte. Dien volgende versoect
den eysscher dat d'ghedaagdes tsamen
ghecondemneert zullen werden den eysscher
te betalen d'resterende
20 gulden 10 st volgende haer
hantschrift cum expensis.
Jacop ende Aerian Jan Usts,
t'samen eysschers
contra
Claes Aeriansz Bommer, gedaagde
om 19 gulden berekende penninngen.

Heyndrick Ouweneels, eysscher
contra
Pieter Jansz Almers, ghedaagde
om voort te procedeeren alsoe
perthyen aen mannen hebben gheweest & niet hebben connen
accordeeren.

—————————————————————————————————————————

Anno 1606. Schepenen:
Jan Cornelisz, Jongen Jan Jansz Wit, Dirck Jansz Robbis, Sijvert
Jansz, Pieter Lambert Aerians, Dirck Aeriansz Brouwr
& Wyert Jansz Schrienwercker.
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OR 5658/105
Vierschaer ghehouden den 9en Januarij 1606
Schepenen van Nieudorp
Jan Jansz Moller, zoe
ghesien hebbende d'consultatie
hy procedeert, opposant
by perthyen over haere questie
contra
ghenomen van de E. Mr. Reynier
Dirck Gerritsz van de
van Amsterdam & Mr. Cornelis Kuyck
Langereys, impetrant van
Advocaten aen henluyden besloten
executie omme uuytinge
overgebracht & nae dien
van vonnisse te versoecken.
perthyen in recht waeren gheconcludeert & recht versocht
hadden, doende recht verclaren den voorseide
opposant te wesen goet opposant. Condemneeren d'impetranten
die te coopstellinge ende ghecommineerde executie van de goederen
daer questie om is aff te doen henluyden interdicerend van
ghelycken meer te doen. Compenseerend d'costen van den processe
om redenen. Actum den 9en january 1606.
Dirck Gerritsz protesteert op't vonnisse.

In advijs.

Jan Pietersz Koeman,
requirant & eysscher
contra
D'voochden van Cornelis Jansz
Keuck, gherequireerdens en ghedaagdens.
Dienvolgende versoeckt den eysscher dat
d'ghedaagdens gecondemneert zullen werden
met hem effeninge te doen volgende
den eysch.

©©
Schepenen condemneeren mr.
Mr. Jan Syrurgyn, eysscher
Jan Syrurgyn, Cornelis Stoeldreyer
contra
te betalen 29 st voor vracht
Cornelis du Boncourt Stoeldreijer,
mette schuyt verdient, affslaende 9 st
gedaagde om voorts te procedeeren.
daer op betaelt.
Compenseeren vorder den eysch
van conventie & reconventie tegen den anderen. Actum den
9en januarij 1606.
OR 5658/105v
Schepenen condemneeren den
ghedaagde d'geeyste somma

Aerian Jacopsz, swager van
Sierip Claesz, eysscher
contra
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te betalen mette rechtelyke
costen salvo den gedaagde zyn keer
te 14 dagen zoe hy eenich
heeft. Actum den 9en
january 1606.

Pieter Aerian Kuypers, ghedaagde
om betalinghe van 56 st 8
penn ter cause van gheleent
gelt. Concludeert tot condemnatie van dien
cum expensis.

Schepenen verclaren den gecondemneerde
te wesen versteecken van keer & weer. Actum den 23en
januarij 1606.
Schepenen ordonneeren Jan Symonsz Moerbeeck
te wesen voocht van de weeskinderen van
Maritgen Cornelisdr gheprocreert by Cornelis Jacopsz
Rommelaer & over desselfs goet haer van
moeders wegen noch in erffe zynde & dat
nae voorgaend versoeck van Cornelis Jacopsz & met
believen van Jan Cornelis Jongen haeren oom. Actum
den 9en januarij 1606.

Schepenen condemneeren Jan
Gerritsz den eysscher d'gheeyste
7 gulden te betalen mette
rechtelyke costen surcherende d'executie tot vastelavont. Actum
den 9en januarij 1606.

Perthyen aen bewys.

Cornelis Engelsz, eysscher
contra
Jan Gerritsz Slootmaecker,
gedaagde.

Pieter Jan Jaep Mes,
eysscher
contra
Jan Cornelisz Rinckel, gedaagde
om voorts te procedeeren.

OR 5658/106
In advys.

Jan Thysz Schoorll, man & voocht
van Maritgen Jansdr, erffgename van
Jan Jansz Keuck, eysscher
contra
Claes Lambertsz van den Zydtwint,
gedaagde om betalinge van 4 gulden
reste van verloopen renten, berekende
penningen. Concludeert tot condemnatie van dien
cum expensis.
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D'ghearresteerde
copie ende dach.

Jan Cornelisz Schoenmaecker, voor
hem selven & vervangende zyn
medesuster ende broeders, requirant
& eysscher contra Heyndrick Jansz
Geel van Langedyck, ghearresteerde.
Sustineert den eysscher hoe d'ghearresteerde
gheseyt & vermeeten heeft te hebben
reeel verbant opte acker by hen eysschers
vercocht aen Dirck Claesz Schotvanger
die zy eysschers schuldich zyn te bevrijen.
Concludeert derhalven hy requirant &
eysscher soe hy procedeert dat den
ghearresteerde ghehouden & wyder
gecondemneert zal werden zyn actie
zoe hy eenich heeft dien aengaende
tzy op den acker off possesseur
van dien te institueeren by refuijs
van dien dat hy verclaert zal worden
versteecken te zyn ende ghe imponeert een eeuwich swyghen
mette costen hieromme ghedaen.

OR 5658/106v
Pieter Cornelisz Oud, eysscher
contra
Cornelis Pietersz Breg, gedaagde om
betalinge van 13 gulden verschenen
karsyt 1604. Concludeert tot
condemnatie cum expensis.
Schepenen ghesien hebbende 't schriflelyk versoeck
van Hillegunt Pieter Koemans door den
Schout overghelevert hebben gheordonneert
Jan Symonsz Bode te wesen haeren voocht
& administrateur in stede van Jan Pietersz
Koeman om redenen. Actum den 9en January.
1606.
Schepenen ghehoort 't versoeck van Jan Jansz
Wit, ordonneeren Thys Jorisz Blochuijs te
wesen voocht van Griet Jansdr weduwe Jan
Pietersz Wit & over haere goeden. Actum
den 9en january 1606.
Pieter Jan van Hoorns, eysscher
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contra
De ghedaagdes dienen van
haeren inventaris
& bewys.
Perthijen hinctude versoecken
copie uuijt des anderen
stucken om die te moghen
lichten. Accordeeren
volgens hinctude dat zij
ter naester vierschaer by
advertyszt gefurneert zullen
incomen.

D'weduwe & kinderen van Michiel
Pietersz Sneeckes, gedaagdens.
D'eysscher versoeckt dat die ghedaagdens
op huyden zonder alle verder
dileij zullen dienen van inventaris & betooch volgende ene
laeste retroacte off vertsteecken te worden van 't effect van dien
& dat Schepenen recht sullen
doen op 't geen haer blyckt.

OR 5658/107
Den ghedaagde bekent d'penningen.
Laet hem ghewillich condemneeren
dien aen den eysscher te betalen
mette rechtelyke costen surcherende
d'executie een maent.
Actum den 9en january
1606.

Cornelis Pietersz Mos, eysscher
contra
Mr. Thome Jansz van Langedyck,
gedaagde met een weet om te antwoorden op den eysch te rolle
ghestelt. Dienvolgende versoeckt den
eysscher dat d'ghedaagde ghecondemneert
zal worden hem te betalen 10 gulden
10 st ter goeder rekeninge.

OR 5658/107v
Vierschaer ghehouden den 23en january 1606

Schepene condemneeren den
ghedaagde d'gheyste somma
te betalen mette rechtelyke
costen. Actum den 23en
januarij 1606.

Dirck Claesz seyt hem
d'bruyckwaer van den acker
te competeeren twe jaeren

Jan Thysz, eysscher
contra
Claes Lambertsz, ghedaagde
omme voorts te procedeeren volgende
die laeste retroacte. Dien volgende versoeckt den eysscher dat d'gedaagde
alsnoch ghecondemneert zal worden hem
te betalen 4 gulden als reste
van verlopen interesten mette
costen daeromme ghedaen.
Jan Thysz voornoemt, eysscher
contra
Dirck Claesz Schotvanger,
ghedaagde. Concludeert den eysscher
dat den gedaagde ghecondemneert zal
worden over d'huire van een
acker saedtlants by hem gedaagde
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ende ontkent wel expresselijck in eenygen huier ghehouden te zijn. Concludeert tot
apsolutie van des eysschers conclusie cum expensis.
Aen mannen namelyk Jan
Symonsz Bode, Jacop Cornelis Jacops
& Pieter Cornelis Michels om te
accordeeren ist doonlyk.

van Jan Jansz Keuck ghehuiert
voor twe jaeren schuldich te
zyn jaerlycx 20 gulden verschynende
karstyt 1606 en karstijt
1607 & d'selve ten
voorseide verschyndaghen te moeten
betalen volgende die verclaringhe
by Jan Jansz Keuck gedaen &
met zyn doot bevesticht &
over d'voorseide huiere te belyden
behoorlyke huiercedulle maeckend
in cas van debath eysch
van costen.

OR 5658/108
In advijs.

1e default.

off

Jan Pietersz Koeman, requirant
ende eyscher
contra
die voochden van Cornelis Jansz
Ceuck, ghedaachdens & gherequireerdens omme uuytinghe van vonnisse
te begheeren.
Symon Jansz van Colhorn, als
ghehout gehadt hebbende
Griet Tewes dochter erfghenaem
van † Anna - - - - - haer overleden
moeder, requirant ende eijscher
contra
Theues Ghijsen, wedenaer van
Anna voorseid, ghedaechden & gherequireerde omme den eyscher te
leeveren behoorlycke staet ende
inventaeris met eede ghestarckt
nae behooren van den boel ende
ghoeden roerende ende onroerende geen
+ bij Anna metter ter weerelt uutghesondert + &
doot ontruynt & dienvolgend metten eyscher te
achterghelaten procedeeren tot schiftinghe,
scbeydinge
en deelinge van dien. Concludeert tot condemnatie van dien com expencis.
Pieter Jan Jaep Mes, eyscher
contra
Jan Cornelisz Rinckel, ghedaechden
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om voorts te procederen volgende de
laeste retroacte.
OR 5658/108v
D'ghearresteerde seyt voor defentie
Jan Cornelisz Schoenmaeker,
voor soe veel t'institueeren
soe hij procedeet, requirant
van actie aengaet is te& eyser
vreden zoe het in't vermogen niet
contra
en was van Cornelis Reyers Omdacker
Heyndrick Janszoon Gheel van
als hijpoteeck aen hem ghearresteerde
Langhedijck, ghearesteerde omme
te verbinden zoe zy seggen accepalsnoch zijn actie soe hy eenich
teerend 'tzelve voor dees tyt in quanheeft te institueren offte geimpotum pro & verder niet. Seggen voorts
neert te werden een eewich
zoe d'gearresteerde zyn ypoteeck is
swyghen.
vermindert als voren gheseijt & veralieneert dat hij eyser ghehouden is den gearresteerde den inhout van de brieve te voldoen & betalen
off het hypoteeck wederom te stellen in zyn eersten staet. Versoeckende
hier van appoinctement.
Den arrestant seyt dat het in't
vermoghen van Cornelis Jansz niet en is
gheweest den acker lants in questie
voor eenyge van zyn schulden te verbinden.
Jan Jansz Jonghe Janoom &
Concludeert oversulcx tot annullatie
Pieter Heyndrickxzoon t'saemen
van de voorseide verbintenisse cum expensis.
voochden van Cornelis Guerts
naegelaeten zoon, eyschers
contra
Pieter Jansz Almers, ghedaegden
In advijs.
om restitutie & betaelinghe
van 250 gulden
by hem van weegen den voorseiden
soon ontfangen ende onder
Ontfangen van Pieter Heyndricksz
hem ghehouden by accoort
25 st voor impost.
berekent affslaende t'gundt
daer op betaelt is by overscheringhe. Concluderen tot condemnaetie van dien
cum expentes.

In advys.

Die selve eijschers
contra

Ydem ontfangen 25 st voor

Jan Cornelisz Blesses, gedachde
om betaelinge van 74 gulden
10 st hooftsom & verloopen
renten van gheleenden penningen
vermogens t'weesboeck daer

---------principael-------
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impost.

van zynde & concludeert tot
condemnatie van dien
cum expensis.

OR 5658/109
Schepenen ghehoort 'tversoeck van Dirck Cornelisz
van Hoochtwoudt en Jan Claes Lamberts van
Oude Nieudorp ordonneeren Jacop Aerian Syvertsz
te wesen voocht van Lysbeth Pieter Heerings, weduwe
van Cornelis Jacop Mols & over haere goeden &
ordonneeren Symon Pietersz in de Campen te wesen
voocht van de jonge kinderen van Cornelis Jacopsz
Verut & over haere goeden. Actum den 23en
january 1606.
Schepenen ghehoort 'tversoeck van Jacop Cornelisz
omme ontslagen te wesen van zijne voochdije over
d'kinderen van Butterpot & ghesien zyn ghedaen rekeninghe ontslaen den voornoemde Jacop Cornelisz van de
zelve voochdye. Actum den 23en january 1606.

In state een maent
door Jan Thysz Paerdebos mits blyvend 'teffect als
huyden.
Den eysscher renunchieert van der
instantie. Actum den 20en february 1606.

In advijs.

Ysbrant Arentsz Biersteecker,
eyscher
contra
Cornelis Cornelisz van't Verlaet, ghedaagde
om betalinge

Pieter Jan Almers, eyscher
contra
Maritgen Lourisdr, weduwe van † Gerrit
Taemsz off haer gherechte voocht,
ghedaagde om betalinge van 15 gulden
10 st ter cause van verlopen
renten. Concludeert tot condemnatie van dien
cum expensis.

OR 5658/109v
Schepenen ghehoort den eysch en de conclusie
by den Officier ghedaen op ende jegens Cornelis du
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Boncourt Stoeldreyer sustineeren dat d'ghedaagde
met zeecker piecke en instrument van wapen
ghequetst heeft eenen Albert Jansz Marckes &
concludeerend tot condemnatie van 30 pont mette
costen & daer tegen die defentie van de ghedaagde
d'welcke concludeerde tot apsolutie & op allen
gheleth doende recht condemneeren den gedaagde in de
boeten van 30 pont volgende 't placcaet op 't stuck
van de vechtelissen ghemaeckt. Actum den 23en
january 1606.

Den gedaagde bekent die
penningen versoeckt atterminatie.
Schepenen condemneeren den gedaagde
d'geeyste somma te betalen
mette rechtelycke costen
surcherende d'executie tot
paesschen. Actum den
23en januarij 1606.

Heyndirck Jansz van Langedyck
eyscher
contra
Cornelis Jan Reyers, ghedaagde om
betalinge van 24 gulden 10 st
van lanthuier verschenen
kartstyt 1604. Concludeert tot
condemnatie cum expensis.

Schepenen ordonneeren Jacop Garbrantsz
te weesen voocht van de kinderen van †
Reijer Jansz van de Langebreg ende over
haere goeden. Actum den 23en januarij 1606.
OR 5658/110
Schepenen ghehoort 't versoeck & concluisie ghedaen & ghenomen by Heyndrick Jansz eerst
ghearresteerde ende nu requirant & eyscher contra Jan
Cornelisz Schoenmaecker zoe hy procedeert eerst
arrestant & nu verweerder contendeerend d'voorseide requirant
tot betalinge van de penningen in zyn brieve begreepen
daer voor hem verbonden & ghestelt is den acker
tegenwoordich ghepossideert by Dirck Claesz Schotvanger & daer jegens by den voorseiden Jan Cornelisz
contrarie concluisie ghenomen zynde vermogens seecker
testament & doende vorder seeckere presentatie
ende op allen gheleth nae behooren doende recht
verclaeren 'tverbant op den voornoemde acker ghedaen
nul & dat den voorseide acker daer van vry ende
exemt zal blyven ongverminder 'tvorder verbant bij
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Cornelis Jan Reyers ghedaen op zyn huys, erve & andere
goeden. Condemneeren wyder Jan Cornelisz den requirant
volgend zyn gedaen presentatie vorderen verseeckeringhe te
d'een zoeverre bevonden wert 't huys van Cornelis Jan
Reyers hem niet sufficiant ghenoch te zijn compenseerend die costen om redenen. Actum den 23en
januarij 1606.

OR 5658/110v
Vierschaer ghehouden den 6e februarij 1606
Schepenen wysen die vereffening off
delinge tusschen perthijen
voor tyden ghedaen van
waerden ontseggen derhalven
den eysscher zynen eysch, apsolveeren
den gedaagdes van de zalve. Actum
den 6en february 1606.

Jan Pietersz Koeman, requirant
ende eyscher
contra
die voocheden van Cornelis Jansz
Kueck & requereerdens omme
voorts te procedeeren nopende
die delinge van de oncosten voorzeid land(
volgende den eysch te rolle gestelt den 28en november 1605.

Symon Jansz van Colhorn, soe
hy procedeert, requirant &
In advijs.
eyscher
contra
Tewis Gijsen, soe hy geroepen
is, gedaechde omme te antwoorden.

off

Jan Maerts erfgenaem van
Maerten Jan Dirckx syn vader,
eijscher
contra
Jan Jansz Jonge Janoom, gedaagde
om betaelinge ter cause van
14 gulden verloopen renten verschenen
mey lestleden vermogen d'obbelgatie daer van zynde. Concludeert
tot condemnatie daer van zynde
com expensis.

OR 5658/111
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In state.

Jan Jansz Kervel
bekent d'penningen & laet
hem daer in ghewillich condemneeren.
Actum den 6en february 1606.
Voor Dirck Jansz Robbis &
Wyert Jansz, Schepenen.

Floris Jansz van Oude Nieudorp, als
voocht van Cornelis Arisz, eyscher
contra
d'erffghename van † Jan Janssz
Ouwe Janoom, ghedaagdens om betalinge
ter somma van 226 gulden 16 st
hooftpenningen mitsgaders 18 gulden resterende renten verschenen pincosteren laestleden vermoghens 't weesboeck der
stede Oude Nieudorp. Voorts oock
't vorder verloop van dien totte effectueele
betalinge toe. Concludeert tot condemnatie
van dien cum expensis.
Cornelis Claesz Buyten, oom ende
voocht van de kinderen Eme Eriaen
van Floris Claesz Buyten, eyscher
contra
Jan Jansz Kervel van Veenhuysen
ghearresteerde om betalinge ter somma
van 32 gulden ter cause van
lanthuier verschenen meij laestleden. Concludeert tot condemnatie van dien
cum expensis.
Jan Thysz, soe hy procedeert
eischer
contra
Dirck Claesz Schotvanger
ghedaagde om voorts te procedeeren volgende die laeste retroacte alsoe perthyen by mannen hebben gheweest ende
niet en hebben connen accorderen.

Schepenen verclaren voor
vonnisse dat Dirck Claesz
den acker twe jaeren zal
moghen bruycken & dat hy ghehouden zal wesen een jaer huier
te betalen tot 20 gulden zonder
meer verclaren dat hy het
ander jaer om niet zal hebben
dat sulcx Dirck Claesz d'voorseide
20 gulden zal betalen t'eynden die twe jaeren. Actum den 6en februarij
1606.
OR 5658/111v
Schepenen ghehoort t'versoeck van Jan
Cornelis Dircks hem verclarende last te hebben
van de naeste vrunden van Geert Flors alsoock van Geert Florisdr selven, ordonneen Jan Jansz Smits te wesen voocht van de
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voorseide Geert Florisdr & over haere
goeden. Actum den 6en february 1606.
Schepenen ghehoort 'tversoeck van
Lambert Claesz mitsgaders Cornelis
Claesz Leijer ordonneeren Jan Claesz
ter Dieck te wesen voocht van Dieuwer Claesdr weduwe Volckert Jaep Groedts & over
haere goeden & op desselffs versoeck ordonneeren Lambert Jan Claesz te wesen zyn
adjunct & medevoocht. Ordonneeren
voorts Aerian Jacop Dircks te wesen voocht
van de naeghelaeten kinderen van Volckert
Jacopsz & over haere goeden ende ordonneeren Cornelis Claesz te wesen zyn adjunct
& medevoocht. Actum den 6en february
1606.
Schepenen ghehoort 't versoeck van
Jan Claesz ter Dieck ordonneeren Thijs
Jorisz Blockhuijs te wesen voocht van Maritgen
Jans d'voordochter van † Jan Huijbertsz ende
over haere goeden. Actum den 6en february 1606.
OR 5658/112
Albert Cornelisz Snel, eyscher
contra
Maerten Jan Gerrit Maerts, gedaagde
om zyn 2e default te purgeren
dienvolghende ghecondemneert te werden
in 4 gulden 5 st. Concludeert tot
condemnatie van dien cum expensis.

In advijs.

Schepenen renoveeren
voorgdien verjaert vonnisse
van date den 19en martij
1601 & den 26en augusti
1602. Actum den 6en februarij 1606.

Albert Cornelisz Snel, eyscher
contra
Ust Jansz, ghedaagde om renovatie
van Schepenen verjaert vonnisse in
date den 19en marty 1601 & de
26e augusti 1602 inhoudende
condemnatie van 2 gulden 12 st 8 penn.

Compareerde voor Schepenen Willem Cornelisz
Gorter & verclaerde keer noch weer te hebben
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tegen den Schout op zyn voorgaende vercregen vonnisse.
Laet hem ghewillichlyck versteecken van keer
& weer. Actum den 6en february 1606.
Schepenen ghesien hebbende d'stucken & munimenten onder
henlieden ghelevert by den Schout, eyscher in cas van
injurie & Cornelis Wyertsz van Hoochtwoudt, ghearresteerde & ghedaagde in 't zelve cas, wysen dat
Schepenen metter saecke sullen consuleeren in Den Haege voor
noytrale advocaten die in geen van desen
perthye saecken heeft gheadviseert off ghebesongeert
noch van geen van de perthye is ghesproocken gheweest.
Omme dienvolgende daernae te doen recht nae behooren
ordonneeren elck van perthyen tot dien eynde in te leggen
onder Schepenen 3 rosennobels. Actum den 6en february
1606.
OR 5658/112v
Schepenen condemneeren Pieter Claesz Kuyper als
ghedaagde den Officier als eyscher te betalen een
boete van 3 gulden over seecker mestieck
by hem ghedaen. Actum den 6en february 1606.

Aen de zelve mannen mits
dat d'selve uuytinge sullen
doen.
Schepenen condemneeren Pieter
Jan Jaep Mes volgende d'uuytspraeck van mannen den eyscher te
betalen 8 gulden. Ontseggen den
eyscher zyn vorderen eysch. Actum
den 6en marty 1606.

Schepenen verclaren voor
vonniss dat perthyen metten
anderen zullen harrekenen.
Condemneeren vorder Pieter Jansz in de
costen tusschen henlieden ghemaect
opten voorgaende rekeninghe
ofte accoort. Actum den 6en
februarij 1606.

Mr. Jan Syrurgyn, eyscher
contra
Pieter Jan Jaep Mes, gedaagde
om voorts te procedeeren aengaende d'gheeyste 24 gulden
mr. loon alsoe perthyen by mannen
hebben geweest & meten connen
accordeeren.

Jan Jansz Jonge Janoom &
Pieter Heyndricksz, zoe zy procedeeren, eyschers
contra
Pieter Jansz Almers, ghedaagde
om voorts te procedeeren dien
volgende alsnoch ghecondemneert te
werden in 152 gulden offslaende
datter op betaelt is.
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D'selve eyschers
contra
Jan Cornelisz Bles, ghedaagde om
voorts te procedeeren.

Schepenen condemneeren Jan Cornelisz
d'eysschers zoe zy procedeeren
te betalen 50 gulden hooftpenningen. Apsolveeren den selven van
vordere gheeyste penningen off verlopen renten tot desen daghe toe.
Actum den 6en february 1606.
OR 5658/113
Vierschaer ghehouden den 20 feberuarij 1606
In advys.

Albert Cornelisz Snel, eijscher
contra
Maerten Jan Gerrerts Maerts, ghedaagde
om zijn 2e defult te purgeren dien
volgende thecondemneerdt te werden in 4
gulden 5 st. Concludeert tot condemnatie van dien
com expensis.

Schepenen condemneeren den ghedaagde
den eyscher te betalen volgende zyn
eysch uuytghesondert d'ghelagen
van karstyt 1603 & 1604.
Daer van wort den gedaagde gheapsolveert ten waere Albert Corneliz can
bewysen dat den gedaagde alsvoren t'zynen huyse gheweest zoude hebben.
Actum den 6en marty 1606.

Den gedaagde proponeert
exceptie liteo finitem
voor de gherechte van Barsingerhorn.

Symen Jansz van Colhorn, soe
hy procedeert, requerant & eijscher
contra
Thewis Ghijsen, soe hy gheroepen
is, ghedaechde omme te antwoorden
voorts te procedeeren volgende
die laeste retroacte.

In advys.
Schepenen condemneeren Thewis Gysen
in den eyscher zynen eysch salvo den gedaagde zyn keer
te 14 dagen zoe hy eenich heeft. Actum den 6en marty 1606.
Schepenen verclaeren voor vonnisse dat Otheus Ghijsen inventaris zal leveren.
des † Symon Jansz ghehouden zal zyn borch te
stellen omme naemaels te restitueeren
't gunt denselven te veele zoude mogen hebben ontfangen
ofte ghenoten. Actum den 20en marty 1606.

Albert Jansz Krychsman,
eyscher
contra
Jan Thysz, man en voocht van
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zyn huysvrouw, erffgename van
Jan Jansz Jonge Jan Keuck,
gedaagde om 2 gulden 11 st 10 penn
ter cause van toegheseyde
penningen by Jan Keuck toegeseyt
voor Cornelis Jansz Oom te
betalen. Concludeert tot
condemnatie van dien cum expensis.

off

OR 5658/113v

Schepenen condemneeren den gedaagde
in zyn default ende condemneeren
den selven den eyscher te betalen
d'gheeyste penningen volgend zyn regyster mette rechtelyke costen
salvo den gecondemneerde zyn keer
te 14 dagen zoe hy eenich heeft.
Actum den 20en february 1606.
Schepenen verclaeren Heyndrick
Ouweneels te wesen versteecken
van keer & weer. Actum
den 20en marty 1606.

Den gedaagde dach
14 dagen.

Ans Jansz uuyt d'Leyen,
eertyts Ontfanger van 't molenschot van de Leyer polder,
eyscher
contra
Heyndrick Ouweneels, gedaagde
om betalinge van drie jaren
minder 3 weken molenschots van 't gedaagdes lant,
affslaende 46 st daer op betaelt
vermogens den eyschers regyster.
Concludeert tot condemnatie van dien &
versoeckt te hebben gelt off uuytleg cum expensis.

Reyner Pietersz van Hoorn
Laeckencoper, eyscher
contra
Pieter Gerritsz Gorter, man
& voocht van zyn huysvrouw, gedaagde
om 19 gulden 8 st 4 penn van laken.
Concludeert tot condemnatie van dien cum
expensis.

Schepenen ordonneeren Thomas Jansz
Droochscheerder te wesen in stede van zyn
vader voocht van de kinderen van Cornelis
Garbrantsz Kruyff & over haere goeden.
Actum den 20en february 1606.
OR 5658/114
Heyndrick Heyndricksz Matselaer van
Winckel, eyscher
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contra
Willem Cornelisz Gorter, ghedaagde sustineert
den eyscher dat hy d'gedaagde vercost heeft
een paert voor de somma van 27
gulden en daer boven een krowaghen
welck paert hy eyscher dienvolgend op
d'selve coop ghebracht heeft ten behoeve van den gedaagde ten huyse
van Pieter Luytgesz waert alhier.
Concludeert over sulcx hy eyscher dat
d'ghedaagde ghecondemneert zal worden 't paert
tot hem te nemen & te betalen
d'costen bij 't zelve verteert ende
voorts den voorseide somma te betalen
& den krowagen te leveren mette
costen hieromme ghedaen.

Schepenen accordeeren
d'voochden copie van desen
notele,
ende condemneeren d'selve
voochden te 14 dagen ten
principalen t'antwoorden.
Actum den 20en february 1606.

Jan Symonsz bode als gheordonneerde voocht exsuperabondanti van Hillegunt Pietersdr, requirant & eyscher
contra
Cornelis Jansz Keuck & zyne curateurs, gerequireerdens & ghedaagdens.
Sustineert d'voorseiden eyscher hoe d'gedaagdes,
volgende voorgaende ordonnantie van
Schout en Schepenen alhier, ghehouden zyn de voorseide Hillegunt Pietersdr t'haeren onderhout te assigneeren & in handen t'haeren behoeve te stellen d'halve goeden
welcken d'voorseide Cornelis Jansz ende
zy te saemen hebben & volgens
d'kinderen te doen behoorlyk onderhout
& dat volgens dien Hillegunt [vervolg op /114v]

OR 5658/114v

[vervolg van /114]

Cornelis Jansz Keuck, gheassisteert met Havick van

Pieters mette voornoemde Cornelis Jansz
t'samen verdraghen zijnde dat eerstelyck hy Cornelis Jansz zall behouden
tot zyne eygen zelffs onderhoudt
anderhalff gs (geers) saedtlandt leggende
aen de harbarch achter d'weyde
van 7 geersen comdende achter
t'huys van Jan Koeman noch Bremers
ackertgen groot omtrent 1 geers omtrent
8 geers in de Campen 3 geersen
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Vollenhove & Jacop Garbrantsz
zyne medecurateurs assigneeren op Hillegunt Pietersdr d'sevenendalff geersen landts
mitsgaders 't paerde weytgen
hier ter syden tot haeren
onderhoudt omme daervan te moghen leven ende
ghenieten tot haaer selffs beboeff & vrye eygen d'vruchten
ofte incoomsten van dien
zonder wederseggen van yemanden
behoudens dat hy Cornelis Jansz
zal hebben & ghenieten d'vruchten
& incoomsten van de landen
boven genoemt als te weten van
d'anderhalff geers saedtlants
Bremers acktertgen 8 geers in d'
Campen 3 geersen boven paedt
& 2 geers gecomen van Cornelis Rensz
behoudend tot beyder voordeel
d'huysraet & andere goeden ofte
penningen & tot beyder lasten die
tegenwoordige schulden elck halff
& halff assignerend vorder tot
onderhoudt van de kinderen
d'7 geerssen achter Jan Koemans
voor den tyt van 4 jaeren in conformite als hier ter syden.
Actum den 6en marty 1606.

boven paedt tegenwoordich ghebruyckt
by Pieter Jansz & noch 2 geers in
Oude Nieudorp ghelegen ende
dat Hillegundts Pietersdr daer tegen zal hebben & behouden een
stucke weydtlant groot omtrent
6 geers liggende boven paedt belendt
d'houtsagers ten oosten, Neel Symons
erven ten westen noch het paerdewaeytgen groot omtrent 4 geersen mede ghelegen boven paedt & dat
d'kinderen tot hun onderhout by provisie sullen genieten d'7 geersen
achter Jan Koemans mits dat
zy tzamen tot ghelycker last zullen hebben ende reden d'schulden
elck halff & halff & vorder
ghenieten elck halff & halff d'huysraet en wat daer vorder zoude
moghen wesen des oock dat zy
nae 'tverloop van 4 jaeren elck half
en halff zullen moghen aen haer
nemen d'seven geersen op haer kinderen gheassigneert mits verseeckerend
die van haer onderhout welcke
weder deelen & asignatie van dien
zy elckanderen zouden laeten hebben
tot elcx vryen eygen & onderhout
alles streckende ghenoch ten voordele van Cornelis Jansz & in
conformite van de belastinghe
& ordonnantie van Schout en Schepenen ghedaen. Concludeert derhalven

Schepenen verclaeren Dirck Jansz
Keuck medevoocht mits zyn noncomparitie veylich & versteecken te
zyn van antwoort ende ghehoort d'boven geseide asignatie approbeeren d'selve condemnatie perthyen
hinctude in't effect van dien. Actum den 6en marty 1606.
OR 5658/115

hy eyscher zoe hy procedeert dan d'gedaagdes
ghecondemneert zullen werden 't gene voorseids
te effectueeren & dat by behoorlyke brieve tot elcx versekeringhe mette costen
hier omme ghedaen ofte tot andere
alsulcke fyne etc.
Albert Cornelisz Snel, eyscher
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1e

default.

Aen mannen.

contra
Cornelis Dircksz, ghedaagde om
betalinge van 3 gulden 10 st 13
penn ter cause van verteerde costen. Concludeert tot condemnatie van dien
cum expensis.
Gerrit Jansz, propergerrit van
Suytscherwoudt, eyscher
contra
Garbrant Pieter Garbrants van de
Moerbeeck, gedaagde om leverantie
van een varekoe by den eyscher van
hem ghecocht. Concludeert tot condemnatie
van dien cum expensis.

OR 5658/115v
Vierschaer ghehouden den 6en marty 1606
Schepenen ghehoort 't versoeck van Jonge
Jan Huybertsz & Gerrit Heertsz naeste
bloetbewanten van de kinderen van Jan Huybertsz
ordonneeren Jacop Cornelisz Jacops te wesen voocht
van de jonge kinderen van Jan Huybertsz &
over haere goeden. Actum den 6en marty 1606.
Jan Walichsz van Oude Nieudorp lydt
Jacop Walich Aris schuldich te wesen 14 gulden
4 st reste van lanthuier laet hem
daerinne willichlycken condemneeren mette rechtelycke costen surcherende d'executie tot paeschmaeckt. Actum den 11en marty 1606.
Schepenen ghehoort 't versoeck van Jan Jansz
Jonge Janoom ontslaen den selven van zynen
voochdie hem gheordonneert over Maritgen Pieter
Willems & haere goeden. Actum den 6en marty
1606.

Schepenen condemneeren den
gedaagde den eyscher te betalen

Reyer Pietersz Borst,
eyscher
contra
Heyndrick Ouweneels gedaagde
om betalinge van 45 st
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mette rechtelyke costen.
Actum den 6en martij
1606.

ter cause van wyncoop.
Concludeert tot condemnatie van dien
cum expensis.

OR 5658/116
Schepenen condemneeren den
ghedaagde.

In state.

Jan Willemsz van Oude Nieudorp,
eyscher
contra
Ysbrant Cornelisz van Twisch, ghearresteerde om betalinge van 39 st
12 penn reste van wyncoop.
Concludeert tot condemnatie van dien cum
expensis.
Rembrant Dircksz Schoenmaker,
eyscher
contra
Cornelis Jansz Usstes van Oude Nierop,
gedaechde om betalinghe ter somma van
28 st ter cause van een paer
schoene & een paer muijlen. Concludert
condemnatie van dien cum expensis.

Jan Cornelisz Schoolmeester van
Sydwijnt
Schepenen condemneeren den
contra
ghedaagde d'gheeyste penningen
Jacop Pietersz Ruijch, gedaechde om betate betalen ter goeder
linge te somma van 10 gulden 15 st
rekeninghe cum expensis zalvo den gedaagde 12 penn ter cause van erffpachtnis
zyn keer te 14 dagen zoe
leugelt & boelbrieven mitsgaders om
hy eenich heeft. Actum
betalinge 3 gulden van schoolpenningen. Condeert
tot

den

6en marty 1606

condemnatie van dien cum expensis.

Schepenen verclaeren den gedaagde te wesen
versteecke en keer & weer. Actum
den 3en Aprili 1606.
Aerian Meynertsz van Oude Niederp, eyscher
contra
Schepenen condemneeren Claes
Claes Lambertsz uuyt die Boomen, gedaechde
Lambertsz den eyscher
als voocht van de weduwe van Cornelis
d'gheeyste penningen te betalen
Heyndricksz om betalinge van 46
mette rechtelycke costen.
gulden ter cause van verschoten
en
Actum den 6 marty
& berekende penningen volgende d'oblegatie
1606.
daer van zynde. Concludeert tot condemnatie
van dien cum expensis.
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OR 5658/116v

Schepenen appoincteren
perthyen aen mannen.

Idem aen mannen.

Schepenen ordonneeren
Claes Lambertsz dat
hij zal doceren dat Pieter
Jansz d'gkoemeritioneerde koeyen
ghecoft heeft ten affslach van de
kustingpeningen.

Pieter Claesz Kuyper, eyscher
contra
Jan Pietersz Kijst van de Sydwint
gedaechde. Sustineert den eyscher
hoe die gedaechde by openbare
opveylinge van den eyscher gecoft heeft zyn huys en erve voor
451 gulden te betalen 50 gulden
gereet, de reste twe kerstyden
& oock te betalen den geheelen
40 penn 30 st voor den
veyler & die winckoop volgende
die keure deser stede volgens
die voorwaerden daer van zynde.
Conduydeert derhalven hy eyscher
dat die gedaechde gecondemneert
zal worden te betalen den selven
40e penn & wincoop als voorseid staet
& d'eyscher daer van vry te
houden. Voorts den eyscher te leveren
behoorlycke kustingbrieven onvermindert die gereede en vorder
kustingpenningen cum expensis.
Claes Pietersz Procureur,
eyscher
contra
Jan Pietersz Kist, gedaechde om
30 st veylloon van't huys by
hem van Pieter Claesz gecocht.
Conccludeert tot condemnatie van dien
cum expensis.
Claes Lambertsz van den
Zydtwint, voocht van Cornelis Heyn
Dircks weduwe, eyscher
contra
Pieter Jansz Almers, ghedaechde
om betalinge van 45 gulden 1 st berekende
penningen ter cause van seeckere
kusting penningen by den gedaechde
gheincasseert
d'voorseide weduwe toecomend. Concludeert tot
condemnatie van dien cum expensis.
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OR 5658/117
Schepenen accordeeren den
requirant letteren requisitoir
soo verre den gecondemneerde geen
goeden heeft binnen deser
jurisdictie daer aen den
triumphant zoude moghen
executeeren ten fine omme
't vonnisse ter executie ghestelt
te moghen werden tot Langedyck aen Mr. Thome & zyne
goeden op dat het vonnisse niet
-------- en blyve. Actum den 6en mey 1606.

Den gedaagde wert verclaert
veylich & volgens ghecondemneert in de gheeyste
penningen mette rechtelyke
costen salvo den gedaagde
zyn keer te 14 dagen soe
hij eenich heeft surcherend
d'executie een maent.
Actum den 6en marty 1606.

Schepenen condemneeren
den ghedaagde d'gheeyste
somma te betalen tusschen
dit & een maent mette
rechtelyke costen salvo
den gedaagde zyn keer te
14 dagen zoe hy eenich
heeft. Actum den 6en marty 1606.

Cornelis Pietersz Mos, tryumphamt van
Schepenen vonnisse deser stede
op & jegens Mr. Thome Jansz
van Langedyck aen betalinghe van
welcken hy met geest weten te geraecken versoeckt derhalven letteren
requisitoir aen de gherechte tot Langedyck om 't zelve vonnisse aldaer
ter executie ghestelt te moghen
werden.

Reyer Pietersz Borst, eyscher
contra
Symon Pietersz van Weel, gedaagde
om betalinge van 23 st
van veylloon & noch om
betalinge van zeeckere 45 st verteerde
costen volgende d'eyschers regyster.
Concludeert tot condemnatie van dien cum
expensis.

Pieter Symon Lutjaeps, eyscher
contra
Symon Pieter Deckers, gedaagde om
betalinge ter somma van 10 gulden
14 st van ghehaelde waeren volgend
d'eyschers regyster. Concludeert tot
condemnatie van dien cum expensis.

Schepenen ghehoort den gedaagde zyn keer condemneeren den
selven d'gheeyste penningen aen den eyscher te betalen ter
goeder rekeninghe mette rechtelyke costen surcherende
d'ececutie acht weecken. Actum den 3en aprili 1606.
OR 5658/117v
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Ghesien by Schepenen van Nieudorp 't proces
tusschen Ryckert Ryckertsz van Vollenhove
Schout van Nieudorper Cogge, eyscher in cas van
injurie contra Cornelis Wyertsz v van Hoocht
woudt, ghearresteerde & ghedaagde in't zelve cas
mitsgaders d'consultatie daer op ghenomen ende
op allen gheleth nae behoorten doende recht condemneeren den voorseide gearresteerde te compareeren
voor twe Schepenen ende den secretaris & aldaer
te verclaren qualycken & onbedachtelycken den voorseiden eyscher
aengheseyt te hebben aen den armen van Nieuwdorp
te betalen 25 gulden. Compenseerend
d'costen van den processe om redenen. Actum den 6en
marty 1606.
Perthyen hinctude protesteeren op't vonnisse.
Schepenen condemneeren Jan Allert Spams tegen
den Officier in de somma van 18 gulden als
toeghedaegde penningen, offslaende datter op betaelt is salvo den gedaagde zijn keer te 14 dagen.
Actum den 6en marty 1606.
Schepenen condemneeren Pieter Jan Jaep Mes tegen
den Officier in de de somme van 8 gulden reste
van meerder somma salvo den gedaagde zyn keer
te 14 dagen. Actum den 6en marty 1606.
Schepenen condemneeren Cornelis Jansz Stoock
tegen den Officier in 10 gulden salvo den
gedaagde zyn keer te 14 dagen. Actum den
6en marty 1606.
OR 5658/118
Cornelis Wyertsz van Hoochtwoudt by den Officier gheinsinueert zynde tegen 14den voorts te procedeeren
seyt niet te weten voor tegenwoordich metten Officier
yet uuytstaende te hebben 't welck niet ghetermineert
ofte ghesleten en is, is daeromme tevreden op
huyden den Officier in rechte te staen zoe hy eenyge
actie heeft dat hy 't zelve metter daet zal institueeren & by refuis ofte weygeringe dat hy gheinsinueerde costeloos schadeloos van gherechte zal
werden ontslagen & den Officier gheimponeert een
eeuwich swygen off tot anderen fyne etc versoeckend
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dat den Officier hierop wilde vonnisse bestellen of
Waerop den Officier verclaert te hooren ende sien
persisteert by zyne ghedaen insinuatie zulck hij
die ghedaen off door den bode doen doen heeft seggend
in desen geen vonnisse te beleggen.
Vorder is by den Officier verclaert dat hy op 't bovengeseide
versoeck by Cornelis Wyertsz ghedaen niet ghehouden is
vonnisse te beleggen & dat hij oversulcx 't zelve niet
en begeert te doen, waerop Cornelis Wyertsz
protesteert van weygeringe & omnitte costen. Actum
den 6en marty 1606.
Schepenen ordonneeren ten versoecke van
Floris Jacop Mols, Jan Pietersz Koeman
te wesen voocht van de voor- of oude kinderen
van Cornelis Jacop Mols & over haere
goeden. Actum den 20en marty 1606.
Op't versoeck
van Floris Jacopsz.

Schepenen ordonneeren Jan Pietersz Koeman te
wesen voocht van 't naeghelaten weeskent
van † Tryntgen Cornelis Jacop Mols & over desselffs goet. Actum den 20en marty 1606.
Schepenen ghehoort 't versoeck van Gerrit Pietersz
van de Westerwech om een voocht te hebben voor zyn kinderen
ordonneeren Symon Pietersz Twisch te wesen voocht
van de kinderen van de voornoemde Gerrit Pietersz gheprocreert
by Maritgen Jan Lamberts & over haere goeden. Actum
den 20en marty 1606.

OR 5658/118v
Vierschaer ghehouden den 20en martij 1606

Schepenen houden 't versoeck
by den Officier alhier gedaen in advys.

Den Officier van Nieuwdorper cogge
eijscher in cas van injurie contra
Cornelis Wijertsz van Hoochtwoudt, gearresteerde & ghedaagde in 't zelve cas versoect
alsnoch uuytinghe van vonnisse ende
dat Schepenen recht zullen doen
tusschen perthyen alsoe Schepenen tot
costen van perthyen metter saecke
gheconsulleert & advys van advocaten ghenomen hebben.
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Schepenen condemneeren Pieter Luytgisz, gedaagde tegen
den Schout, ghetuijchnisse der waerheyt te gheven op
d'interrogatorie van den Officier mits dat hem
die te vooren behoorlyk wert ghelevert & daer toe
gheinsinueert. Actum den 20en marty 1606.

Schepenen condemneeren den ghedaagde d'gheeyste penningen te betalen
volgende zyn regyster mette
rechtelyke costen binnen een
maent op pene van uuytleg. Actum den 20en marty 1606.

Schepenen condemneeren den ghedaagde den eyscher te betalen
d'gheeyste penningen volgende zyn
regijster mette rechtelyke
costen binnen 14 dagen op pene
van uuytleg. Actum den
20en marty 1606.

Dirck Meijnertsz, Ontfanger
van't molenschot van de Moerbeecker molen, eyscher
contra
Jan Dircksz van de Driehuijsen,
ghedaagde om betalinge van 7 gulden
18 st 15 penn van resterend
molenschot volgende zyn regyster.
Concludeert tot condemnatie van dien &
versoect gelt off uuytleg
tot laste van 't lant daer 't molenschot van spruijt cum expensis.
Dirck Meynertsz, Ontfanger etc als borch
eyscher
contra
Pieter Volckertsz uuijt d'Campen
gedaagde om betalinge van 19 st
3 penn resterend molenschot.
Concludeert tot condemnatie van dien
& versoeckt gelt off uuytleg cum
expensis.

OR 5658/119
D'eyschers furneeren den inpost
tot ___________ 50 st.

Jacop Hillebrantsz off zyn
huysvrouw by apsentie van
haer man stelt
haer opposante. Versoeckt
copie & dach.
Schepenen houden d'saecke in
advys.

Cornelis Harcks, con socius, eyschers
contra
Aerian Hillebrantsz, ghedaagde om
betalinghe ter somma van 300
karels gulden resterende kustinge
volgende een kustingbrieff daervan zynde mitsgaders om betalinge
van de verlopen interesten van dien
vermoghens den weesboecke deser
stede totte effectueele betalinge
toe. Concludeeren tot condemnatie van dien
& en dat het huys & erve daer
in Jacop Hillebrantsz nu ter tyt
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woont wesende hen eyschers ypoteeck
daer voor verclaert zal worden verexecutabel cum expensis.

Den gedaagde copie &
dach.

Maritgen Allertsdr, weduwe Willem
Gerritsz van Winckel, eyssersse
contra
Aerian Hillebrantsz, gearresteerde ende
ghedaagde om restitutie van 33
gulden 7 st by hem ghedaagde van
Willem Gerritsz ontfangen ofte inghehouden voor de helft van anderhalff sestiende paert scheeps competeerend & by d'eyssersse betaelt
aan Jan Hillebrantsz. Concludeert
tot condemnatie van dien cum expensis.
Aerian Jacopsz Bengel Biersteecker
van Alckmaer, eyscher
contra
Pieter Jan Jaep Mes, gedaagde om
betalinge van 20 gulden 10 st ter
cause van ghehaelde bieren volgend
den eyschers zyn regyster. Concludeert
tot condemnatie van dien cum expensis.

1e default.

OR 5658/119v
Compareerde ter secretarye alhier ter presentie
van Syvert Jansz & Jan Jansz Wit Schepenen,
Cornelis Wyertsz van Hoochwoudt & stelde hem ghelyck
hy hem stelt by desen reformant aen den Hove van
Hollant van alsoedanijghe vonnisse als by Schepenen
deser stede opten sesten marty laestleden ghepronuncheert is tusschen Ryckert Ryckertsz Schout ende
den voornoemde Cornelis Wyertsz by welcke voorseid vonnisse die
voorseide Cornelis Wyertsz ghecondemneert is in de somme van
25 Karels guldens te betalen aen den armen van Nieudorp &
omme d'executie van dien te verhinderen heeft d'voorseyden
Cornelis Wyertsz op huyden 25 gulden gheconsigneert
onder Schepenen in handen van den Secretaris onder
protestatie dat niemant d'selve ten behoeve van den
armen zal lichten dan onder cautie souffisant de
restituende die daer voor zal worden ghestelt
omme die zelve t'allen tyden te restitueeren zoo't
naemaels anders bevonden werde te behooren. Actum
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desen 20en marty anno 1606.
Op huyden den 9en marty 1607 compareerde
aen desen regyster Cornelis Wijertsz van Hoochtwoudt
ende heeft met believen van de armevoochden deser
stede ongvermindert d'armen gherechticheyt wederom
ghelicht uuyt handen van Cornelis Jansz Hogheboom d'25
gulden hier boven by hem gheconsigneert belovende die
t'allen tyde te restitueeren zoe wanneer 't vonnisse
van date den 6en marty 1606 boven geroert effect zoude
moeten sorteeren & dat tot vermaninge onder verbant
zyns persoons & goeden geen uuytghesondert. Compareerde mede Claes Claesz Buyten & heeft hem mits
desen gheconstitueert voor Cornelis Wyertsz & d'voorseide penningen
cautie de restituende omme d'selve als principael
te restitueeren zoe voorseids staet renunchieerend tot dien
eynde d'beneficien ordinis divisionis et executionis stellend
mede daer voor ten onderpande zyn persoon & goeden geen
uuytghesondert als onder bedroch. Aldus gedaen voor
Cornelis Reyersz oom Schepen oircondend by de comparanten getuigen
& by Cornelis Reyersz oom als schepen t'haren bede ten daghe &
jaere als boven.
bij mij Cornelis Wijertz
Bij mij Claes Claesz van Buijten
bij mij Cornelis Reijers erven.
OR 5658/120
Vierschaer ghehouden den 3en Aprili 1606
Claes Pietersz als procureur van
Aerian Hillebrantsz versoeckt copie
& dach.

Borrit Pietersz & Pieter Jacopsz,
sequesters van den desolaten boel
van † Jacop Jansz van Winckel,
eyschers
Schepenen ghesien hebbende
contra
d'obligatie by de eyschers overgheleyt
Aerian Hillebrantsz, ghearresteerde
condemneeren den ghearresteerde d'gheeyste & ghedaagde om betalinghe
somme aen de eyschers te beter somma van 185 gulden beretalen mette rechtelyke costen
kende penningen bye verschenen vermoghens
& in den impost surcherend
den oblygatie daer van zynde.
d'executie een maent. Actum
Concludeeren tot condemnatie van dien cum
den 3en aprili 1606.
expensis.
Ontfangen desen impost tot
50 st.
Jan Jacopsz van de Moerbeeck, requirant
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Off

& eyscher
contra
Dirck Aerian Dircks & Cornelis Heyn
Dircksz Molenmeesteren van de Moerbeecker
molen van den jaere 1605 laestleden,
gedaagdes & gherequireerdens. Concludeert
d'voornoemde eyscher dat by Schepenen vonnisse
verclaert zal worden dat d'eyscher zyn molengelt van de landen by hem ghepossideert
zal betaelen nae inhouden
van de legger & niet volgens
d'gaerboecken van molenmeesteren ende
dat hy requirant daer mede zal mogen
volstaen cum expensis.

OR 5658/120v
get-- by 't voorgaend vonnisse.

Pieter Symon Lutjaeps, eyscher
contra
Symon Pieter Deckers, ghedaagde om
voorts te procedeeren dien volgend
versteecken te werden van keer &
weer mette costen.

Perthyen hinctude. Copie &
dach.

Jacop Jansz, uuyt den naem van
Jan Claesz Stolp, zyn huysvrouwen
vader, requirant & eyscher
contra
d'kinderen van Jan Jansz Wit, erffgenamen van † Aeff Claesdr off
haer gherechte voochden, ghedaagdens
omme haere handen te trecken
van vijff sneesen 1 roe 8 voet lants Jan Claesz
voornoemt toebehoorend & hem aenghestorven van † Jacop Claesz
zyn overleden broeder & hem
Jan Claesz daer mede te laeten
beweiden als zyne vryen eyghen.
Concludeert tot condemnatie van dien
cum expensis.

Schepenen appoincteeren
perthyen aen mannen met
namen: Cornelis Michielsz,

Pieter Huybertsz van de Zydtwint, eyscher
contra
Jacop Jansz van de Langereys, gedaagde
om betalinge van 7 gulden, reste

D'ghedaagdes doende eysch in
reconventie verclaren tevreden te zijn met Jan Claesz
Stolp te rekenen mits dat
den geenen zoe wie in den anderen
ghehouden is 't zelve zal voldoen en
mits dat Jan Claesz selff
zal compareeren ofte zyn wettelyken
volmachtijge.
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Jan Huybertsz & Pieter
Cornelisz. Actum den
3en aprili 1606.

van taruw aen de gedaagde vercocht &
ghelevert. Concludeert tot condemnatie
van dien cum expensis.

OR 5658/121
In advijs
Mits d'noncomparitie van den ghearresteerde wert den Officier t'zynen versoecke
geaccordeert een rechtelyken weete aen den
selven jegens adt primam.
Aenghenomen by Jan Symons om
25 st.

Reyer Pietersz Borst, eyscher
contra
Aerian Jacopsz van Langedyck,
gearresteerde om betalinghe
van 2 gulden van wyncoop & leverantie van een ploech den
eyscher vercocht. Concludeert tot condemnatie
van dien cum expensis.

Schepenen verclaeren te persisteeren
by haerluyder sententie in date den
6en marty laestleden ghepronunchieert alsnoch ap-

Den Officier van de Nieudorper cogge,
eyscher in cas van injurie, contra
Cornelis Wyertsz van Hoochtwoudt,
ghearresteerde
solveeren den ghedaagde van de vorderen & ghedaagde in't zelve cas, versocht alsnoch
eysch & condluisie by den Officier
uuytinge van vonnisse & dat Schepenen
opten selven ghedaen & ghenomen.
alsnoch recht zullen doen tusschen
Actum den 3en aprili 1606.
perthyen volgens d'laeste retroacte
in date den 20en marty laestleden.
Den Officier protesteert op't
vonnisse & stelt hem appellant van den Hove van Hollant. Actum den 3en aprili 1606.
Protesteert van ghelycken tegen Schepenen omme jegens haer zyne actie te
intstitueeren daer & zoe hy te rade vinden zal. Actum den 3en aprili 1606.
Schepenen ghehoort 't versoeck van Symon Claesz
ordonneeren Jan Cornelisz Keyser te wesen voocht van de
jonge kinderen van Claes Thonisz van Oude Nieudorp & Ysbrant Meijnertsz te wesen voocht van de
weduwe van Claes Thonisz & over haere
goeden. Actum den 3en aprili 1606.
Schepenen ghehoort 't versoeck van Dirck Brouwer
van wegen Pieter Volckertsz ordonneeren Dirck
Jongejans in de Leyen te wesen voocht van 't naeghelaten weeskint van † Maritgen Volckertsdr
gheprocreert by Jan Cornelis Aerians & over zyne
goeden. Actum den 3en aprili 1606.
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OR 5658/121v
Schepenen condemneeren Willem Willemsz
tegen den Officier in de boete van 5
gulden ter cause hy ghespeelt heeft contrarie
die keure salvo den gedaagde zyn keer zoe
hij eenich heeft te moghen doen wanneer
hy weder te huys ghecomen zal zyn. Actum
den 3en aprili 1606.
Den eyscher seyt oock te hebben
Claes Lambertsz, als voocht
opdracht off transpoort van de
van Cornelis Heyndricks weduwe, eyscher
pem van de koeyen by Pieter Jansz pein ?
contra
ghecocht van Symon Pietersz & oversulcx
d'gheeyste penningen hem in qualite zoe hy procedeert
rechtelyk te comen.
Schepenen condemneeren Pieter Jansz
Pieter Jansz Almers, gedaagde
den eyscher, zoe hy procedeert, te
om voorts te procedeeren volgende
betalen 25 gulden 1 st
die laeste retroacte.
metter rechtelycke costen. Actum
den 3en aprili 1606.

Den gedaagde gaet aen bewys om te verifieeren
dat hij ten tyde dat hij
hoy van den eyscher ghehat
heeft niet meer dan twe
koeyen & een hokeling ghehat heeft jegens adt
primam.

Gerrit Heertsz, als voocht
van Gerrit Willemsz ter Dieck,
eyscher
contra
Elle Wyloffsz, gedaagde om betalinge ter somma van 14 gulden
spruytende van hoy ter goeder rekeninge. Concludeert tot condemnatie van
dien cum expensis.

OR 5658/122
Schepenen ghesien den
Cornelis Harcksz, con socius, eyschers
kustingbrieve by de eyschers overcontra
gheleijt condemneeren den ghedaagde
Aerian Hillebrantsz, ghedaagde om
d'eyschers te beetalen d'geeyste
voorts te procedeeren. Dien volgend versoecken
kustingpenningen ter somma van
d'eyschers dat den ghedaagde alsnoch zal werden
300 gulden mette rechteghecondemneert in den eysch te rolle ghelycke costen & den impost
stelt den 20en marty laestleden.
& het huys en
erve in den brieve verbonden daer
voor executabel surcherende d'executie een maent
& nopende d'gheeyste interesten houden schepenen in
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advys adt primam. Actum den 3en aprili 1606.
Maritgen Allertsdr, weduwe Willem
Gerritsz van Winckel, eyssersse
contra
Aerian Hillebrantsz, ghedaagde om
voorts te procedeeren volgende den
eysch te rolle ghestelt den 20en
marty laestleden.

In advijs.

Den gedaagde wert by Schepenen
gheaccordeert copie & dach.

Aerian Jacopsz Bengel Biersteecker,
van Alckmaer, eyscher
contra
Pieter Jan Jaep Mes, ghedaagde om
zyn 1e default te purgeeren.

Schepenen condemneeren Maritgen Thysdr ghetuychnisse der waerheyt te gheven ter instantie
van Albert Cornelisz Snel & d'selve in te brengen
te 14 dagen aen Schepenen. Actum den 3en aprili 1606.
OR 5658/122v
Schepenen condemneeren Thys Pietersz, Dirck
Claesz Schotvanger 't resterende schot te betalen
volgende zyn regyster mette rechtelycke costen
binnen 14 dagen op pene van uuytleg.
Actum den 3en aprili 1606.
Condemneeren ad idem Cornelis Jansz Brouwer.
Condemneeren ad idem d'Langebreggers.
Actum den 3en aprili 1606.
OR 5658/123
Vierschaer ghehouden den 17en aprili 1606
Op huijden den 17en aprili 1606 compareerde
voor Schepenen Maritgen Willemsdr, weduwe van
Pieter Cornelisz van de Sijdtwint, gheassisteert met
Cornelis Pietersz haeren soon & ghecozen voocht in desen
ende verclaerde haeren boel alsoe beswaert te vinden
met schulden dat zy deselve niet en weet te redden
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tot voldoeninge van haer crediteuren abandonneert
daeromme d'selve haere goeden doende daer van
miserable sessie stellend die in handen van den gherechte ten behoeve van haere crediteuren. Versoeckende daer inne sequesteren gestelt te hebben
by Schepenen.
Maritgen Jansdr van Langedyck als crediteur versoect
dat Schepenen sequesters sullen ordonneeren & dat d'selve
den boel zullen redden ten meesten voordeel van de crediteuren
& omme sulcx haere betalinge te mogen hebben nae behooren
mette interesten van dien.
Schepenen ordonneeren tot sequesteren van den
boel van Maritgen Willemsdr voornoemd. Cornelis
Jansz in de Leyen ende Claes Pietersz Adams
authoriseeren d'selve d'voorseide boel aen te vaerden &
redden nae behooren ten behoeve van crediteuren. Actum
den 17en aprili 1606.

Schepenen condemneeren Aerian
Hillebrantsz aen de eyssersse
te restitueeren d'gheeyste
33 gulden 7 st mette
rechelycke costen. Actum
den 17 aprili 1606.

Maritgen Allertsdr, weduwe
Willem Gerritsz van Winckel,
eyssersse
contra
Aerian Hillebrantsz, ghedaagde
om voorts te procedeeren volgende
die laeste retroacte. Dien volgend
versoeckt d'eyssersse uuytinge van
vonnisse & dat d'gedaagde ghecondemneert zal worden in den eyssch
te rolle gestelt den 20en martij
laestleden.

OR 5658/123v
Maritgen Jansdr van Langedyck,
eyssersse
contra
Maritgen Willemsdr, weduwe †
Pieter Cornelisz, principale debiteur
& Jan Vrericksz, als possesseur
eensdeels van haer ypoteeck,
gedaagdens om betalinge ter
somma van 419
gulden 12 st hooftsom &
verlopen interesten verschenen
karstyt laestleden spruytende
van geleende penningen mitsgaders
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't vorder verloop van dien mette effectuele betalingen
vermogens
den besegelden brieve daer
van zynde. Concludeert tot condemnatie
van dien cum expensis ende
dat d'landen & huys en erve
in den brieve gheroert daer
voor verclaert zall worden executabel.

Jacop Jansz bekent
die penningen affslaend een
dach arbeytsloon
Schepenen condemneeren den
ghedaagde volgende zyn bekentenisse Neel Volckerts te
betalen d'gheeyste 36 gulden
mette rechtelyke costen, affslaende
een dach arbeytsloon, surcherend
d'executie 14 dagen. Actum
den 17en aprili 1606.

Jan Maertsz, als voocht in
desen van Neel Volckertsdr,
zyn moeye, eyscher
contra
Jacop Jansz van de Langereys,
ghedaagde om betalinge van
36 gulden van
lanthuier verschenen karstijt
lestleden. Concludeert tot condemnatie
van dien cum expensis.

OR 5658/124
Claes Aeriansz Bommer, als ghedaagde tegen
Pieter Heyndricksz Ontfanger van de verpondinge,
seyt in geene oncosten by Pieter Heyndricksz
alhier gheeyst ghehouden te zyn alsoe d'ghemeente
van Oude Nieudorp ten tyde dese oncosten
ghevallen zyn houwers off eygenaers van de landen
gheweest zijnde die oock vruchte daer van ontfangen & ghenoten hebben mits welcke d'gemeente
zelffs ghehouden zynde d'oncosten te voldoen. Concludeert
over sulcx tot apsolutie van des ontfangers
eysch cum expensis. Dies nietemin om alle voldoens
willen presenteert hy ghedaagde d'saecke te laeten
staen aen verclaringe van de mannen voorgaend in der
saecke gheweest welcke verclaringe hij tevreden
is dat d'selve mannen zullen dien zonder by wesen
van perthyen seggende in allen gheval hier mede
te moghen volstaen.
bruycker off
besitter.

Schepenen condemneeren Claes Aeriansz Bommer als
Pieter Heyndricksz Ontfanger van de
verpondinge & schot over Oude Nieudorp de anno
1605 te betalen d'verpondinge & lantschot
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van zyn huys & landen volgende zyn regyster
binnen 14 dagen op pene van uuytleg.
Actum den 17en aprili 1606.
Claes Aeriansz Bommer protesteert opt vonnisse & stelt hem daer van
appellant ofte reformant voor den Hove van Hollant. Actum den 17en
aprili 1606.
Schepenen ghehoort 't versoeck van Jan Aeriansz
Butterpot voor hem selven & vanwegen zijn suster
& broeder, ordonneeren Aerian Jacop Dircks
te wesen voocht van de zelve kinderen van
Aerian Gerritsz noch onmondich wesende &
over haere goeden. Actum den 17en
Aprili 1606.
OR 5658/124v
Schepenen accordeeren
Dirck Jansz Keuck
copie van 't extract
uuyt den weesboecke
by Claes Pietersz
over gheleijt.

Schepenen verclaren
den requirant daermede te mogen volstaen.
Actum den 17en aprili
1606.
Dese penningen Guiert Jansdr d'huysvrouw van Symon
Jansz gherestitueert volgend
Schepenen vonnisse in date
den 12en juny 1606. Actum
den 12en juny 1606.

Cornelis Harcksz consocius, eyschers
contra
Aerian Hillebrantsz, gedaagde
om voorts te procedeeren. Dienvolgend versoecken d'eyschers dat
d'ghedaagde alsnoch mede zal werden
ghecondemneert in de gheeyste interesten totte effectueele betalinge toe cum expensis.
Symon Jansz van Colhorn,
requirant & eyscher
contra
Theus Gysen, gerequireerde
& ghedaagde. D'requirant
seyt geen borge te connen stellen
binnen deser stede volgende
Schepenen vonnisse in date
den 20en martij laestleden dan
furneert onder den gherechte
+ vier dubbelsde pistolet & een dubbelde pistolet als eensdeel
alhier + 't gunt hy van
Theus Gysen ghenoten heeft
tot seeckerheyt van den zelven
Theus Gysen in voldoeninge van't
zelve vonnisse seijt daer mede
te moghen volstaen. Versoeckend
hier op appoinctement van
Schepenen.
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Den gedaagde copie &
dach.

Gerrit Cornelisz van
Langedyck, requirant & eyscher
contra
Pieter Jansz Janooms, ghedaagde
& gherequireerde omme metten
eyscher te vereffenen & nae behooren
te richelen d'landen ghecomen van † Cornelis Jacopsz sulck
die elck d'syne behooen te contribueeren totte verpondinge & andre
lantscosten. Concludeert ten syne voorseids
cum expensis.

OR 5658/125
Schepenen ghehoort 't versoeck van Gerrit
Heertsz omme ontslagen te zijn van voochdije
off curateelschap over Gerrit Willemsz alsoe
hy zyne rekeninge bewys & reliqua heeft
ghedaen ontslaen den selven van zyne curateelschap absolveeren hem van de zelve om redenen. Actum den
17en aprili 1606.
Ende hebben
Schepenen wederom tot curateur gheordonneert
als zy ordonneeren mitsdesen in stede van den
voornoemde Gerrit Willemsz tot medecurateur van
Gerrit Willemsz & zyne goeden Aerian
Jacop Dircks ter Dieck. Actum den 17en aprili
1606.

Jan Walichsz bekent
die penningen laet hem
daerinne ghewillich
condemneeren mits hebbende
atterminatie van een
maent.
Dienvolgend condemneeren Schepenen
den selven Jan Walichsz
in de d'gheeyste penningen
mette rechtelyke costen
surcherend d'executie
een maent. Actum den
17en aprili 1606.

D'erffghenamen van Symon
Dirck Stapels
contra
Jan Walichsz van den Zydtwint,
zelffs debiteur & als erffgenaam van zyn vader, ghedaagde om
betalinghe van 173 gulden scheepskustinge van een derde schuijt
vermogens den brieve daer
van zynde. Concludeert tot condemnatie
van dien cum expensis.
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OR 5658/125v
Den ghedaagde presenteert
metten eyscher te rekenen
Concludeert tot rekeninge

Aerian Jacopsz Bengel, eyscher
contra
Pieter Jan Jaep Mes, gedaagde
om voorts te procedeeren

Schepenen wysen dat perthyen
metten anderen zullen rekenen & dat Pieter Jansz tot
dien eynde zal compareeren tot Alckmaer by Bengel. Actum
den 17en aprili 1606.

Perthyen hinctude.
Copie & dach van't
gunt by de zelve wert
overgheleijt.

Schepenen appoincteeren
perthyen aen de zelve mannen
mits dat d'selve mannen
een uuytinge daer van
sullen doen & schriftelyk overleveren. Actum den 17en

Jacop Jansz van de Langereijs,
zoe hij procedeert, eyscher
contra
d'kinderen van Jan Jansz Wit
off haere voochden, gedaagdes om
voorts te procedeeren.
Pieter Huijbertsz van den
Zydtwint, eyscher
contra
Jacop Jansz van de Langereys,
gedaagde om voorts te procedeeren.

Albert Cornelisz Snel, eyscher
contra
Maerten Jan Gerrit
Maerts, gedaagde.

In state.

OR 5658/126
Den gedaagde wort noch dach
ghegunt 14 dagen te dienen
van bewys op pene van
versteck. Actum den 17en
aprili 1606.

D'voochden van Gerrit Willemsz
ter Dieck, eysschers
contra
Elle Wijloffsz, om voorts
procedeeren.

Schepenen condemneeren Aerian Jan Ustsz, Pieter
Heyndricksz, Ontvanger van verpondinge & lantschot de anno 1605 te
betalen volgende zyn regijster binnen 14 dagen
op pene van uuytleg. Actum den 17en aprili
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1606.
Condemneeren van ghelycken Heyndrick Ouweneels.
Condemneeren van ghelycken Claes Wijloffsz.
Actum den 17en aprili 1606.
OR 5658/126v
Vierschaer ghehouden den eersten mey 1606
Den Secretaris versoeckt den impost gefurneert te hebben.
Schepenen indicereeren d'gheeyste 5 s geen 50 gulden waert te zyn.
Den eyscher in conventie
dient op huyden van replyc in conventie &
antwoort in reconventie.
Concludeert pro ut in schuptis.
Perthyen hinctude copie &
dach.

Jacop Jansz van de Langereys, in der qualite zoe hij
procedeert, eyscher
contra
d'kinderen van Jan Jansz Wit,
off haere voochden, ghedaagdes om
voorts te procedeeren volgende
die laeste retroacte.

Schepenen ghehoort 't versoeck van Pieter Aeriansz
mitsgaders Rens Gerritsz omme voochden geordonneert te hebben over d'naeghelaten kinderen van † Neel Gerritsdr gheprocreert bij
hem Pieter Aeriansz voornoemt, ordonneeren Claes
Jonge Dirckes & Schrenel Aeriansz beyde
tsamen te wesen voochden van de zelve kinderen & over haere goeden. Actum den
1en mey 1606.

In advijs.

Cornelis Harksz, con socius, eyschers
contra
Aerian Hillebrantsz, ghedaagde
om voorts te procedeeren
volgende die laeste retroacte
in date den 17en aprili
laestleden.

OR 5658/127
Schepenen condemneren Cornelis

Symon Pietersz, ontfanger van den
boelbrieff van Jan Piet, eyscher
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Jansz Brouwer d'gheeyste
contra
12 gulden 18 st 8 penn
Cornelis Jansz Brouwer, gedaagde om
te betalen mette rechelyke
betalinge van 12 gulden 18 st 8 penn
costen ende in gelt off uuijtvan hont & anders verschenen allerleg salvo zyn keer ter
heyligen laestleden. Concludeert tot
naester vierschaer zoe
condemnatie van dien cum expensis &
hy eenich heeft. Actum den
dat hy zal hebben gelt off uuyten
1 mey 1606.
leg volgende den boelbrieff daer van zijnde.
Is vorder den gedaagde gecondemneert tegen den Officier in 5 schell, salvo zyn keer.

In advijs.

Dirck Wyloffsz & Pieter Vrericrsz, als
Molenmeesteren van de Leyer molen requeranten & eijschers
contra
Jacop Jansz Stierman uuijte Campen,
ghedaagde omme costeloos & schadeloos
te repereren & dicht te maken tot heelinge
van de keydyck van deselve molen seeckere
twee dammen ghelegen aen syn lant
tegenwoordich opghedolven zynde ghelijck
die ghesrueert & beschout zijnde. Concludeert tot
condemnatie
van dien cum expensis.

off

Guiert Pietersdr
die weduwe van Aerian Pietersz
Decker van Venhuysen, eyssersse
contra
Jan Jansz Jonge Janoom, gedaagde omme
betalinge van acht vyftien st 10 ter
cause van twee schapen by den gedaagde
ghecoft overlange verschenen vermogen
de boelbrieff daer van zynde. Concludeert tot condemnatie van dien cum
expensis & versoeckt gelt off uuijtleg.

Den gedaagde zeyt geen
ghemeenschap noch yet
uuytstaende te hebben metten eysscher.

Gerrit Cornelisz van Langedyck
requirant & eyscher
contra
Pieter Jansz Janooms, ghedaagde om
Schepenen ordonneeren perthyen d'legger voorts te procedeeren dien volgende
te vysiteeren ter presentie Symon
t'antwoorden.
Jacopsz & Aerian Meynertsz Pieter Heyndricksz om
d'landen in questie te aldaer te soecken
is't doenlyk hoe d'selve geregystreert staen.
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OR 5658/127v

Schepenen accordeeren d'gedaagdes copie & dach.

Claes Lambertsz als voocht
van Guiert Kuijpers belydt
d'penningen op rekening.
Schepenen ordonneeren perthyen metten anderen te
rekenen.

Schepenen condemneeren
Jacop Jansz d'gheeyste
7 gulden 8 penn aen
Pieter Huybertsz te betalen
mette rechtelyke costen.
Actum den 1en mey
1606.

Jan Cornelisz Keyser, als actie
& transpoort hebbende van de erven
van Maerten Schippers, eyscher
contra
Jan Vrericksz, Jan Pietersz
& Cornelis Pietersz, t'samen erffgenamen van Pieter Cornelis,
ghedaagde om betalinge ter somma van 53 gulden
10 st, verwillekuerde penningen
ter cause van een koe, een
praem & seker hoy verschenen
alleheijligen anno 1589 met behorlycke
intresten van dien vermogende Schepenen
kennisse. Date de 16en maert
anno voorseid. Concludeert tot condemnatie van dien cum expensis.

Pieter Jansz Jongman, con socius,
eijschers
contra
Guiert Kuypers, off haer
gherechte voocht, ghedaagde
om betalinge van 20 gulden
13 st van verlopen interesten.
Concludeert tot condematie van dien
cum expensis.
Pieter Huybertsz van den
Zydtwint, eyscher
contra
Jacop Jansz van de Langereys.
ghedaagde om voorts te procederen.

OR 5658/128
Noch in advijs.

Albert Cornelisz Snel, eyscher
contra
Maerten Jan Gerrit Maertsz,
ghedaagde om voorts te procedeeren.
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Elle Wyloffsz seyt tien dagen
gheet te hebben van Gerrit Willems
hoij & dat met twe koeyen & een
hokeling zonder meer.
In advijs.

D'voochden van Gerrit Willemsz, eyscher
contra
Elle Wyloffsz, ghedaagde om voorts
te procedeeren.

Pieter Jansz versoeckt noch
dach om metten eyscher te rekenen.
Schepenen condemneeren Pieter
Jansz alsnoch metten eyscher te
rekenen binnen 14 dagen op
pene van versteck. Actum
den 1en meij 1606.

Aerian Jacopsz Bengel, eyscher
contra
Pieter Jan Jaep Mes, ghedaagde
om voorts te procedeeren.

Claes Lambertsz, als voocht
van Guiert Kuypers, eyscher
contra
Claes Jan Jaep Mes van de
Weel, ghedaagde om betalinge
van 35 gulden 5 st ter cause
van lanthuier verschenen karstyt
laestleden. Concludeert tot condemnatie
van dien cum expensis.

1e default.

Schepenen ghehoort 'tversoeck van Pieter Jansz Almers
om ontslagen te wesen van zyne voochdye ghehat over
Griet Cornelisdr & zyne verclaringe dat hy meer
als jaer en dach voocht geweest heeft & zyn rekeninghe gedaen heeft ontslaen den selven Pieter
Jansz van de zelve zyne voochdye. Actum den 1en
mey 1606.
OR 5658/128v
Vierschaer ghehouden den 29en meij 1606
In state op hope van
accoort.

Jacop Jansz van de Langereijs, in der
qualite zoe hij procedeert, eyscher
contra
d'kinderen van Jan Jansz Wit,
ghedaagdens om voorts te procedeeren.
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Schepenen doende recht

Cornels Harcksz, con socius, eyschers.
condemneeren den ghedaagde d'eyschers
contra
Aerian Hillelbrantsz, ghedaagde
om voorts te procedeeren volgende
die laeste retroacte. Dienvolgend
versoecken d'eijschers dat hem alsnoch
gheadiudiceert zullen werden d'geeyste interesten van de verschenen
kustinge.

te betalen d'behoorlycke interesten van de kustinge tegen den penning 16 sedert
den verschyndach van de zelve
kustinge totte effectueele betalinge toe mette rechtelycke
costen & verclaeren 'thuys &
erve daer voor executabel.
Actum den 29en mey 1606.
Cornelis Jansz compareerend
voor Schepenen doende zyn
keer concludeert voor eerst
tot niet ontfanckelyk alsoe
Symon Pietersz niet
en heeft wettelyke tytel.

Symon Pietersz, ontfanger
van de boelbrieff van Jan Piet,
eyscher
contra
Cornelis Jansz Brouwer, gedaagde om
zyn keer te doen zoe hy eenich
heeft off versteecken te werden.

In advys.
Schepenen ghehoort 't versoeck van Cornelis Jansz
Oot man & voocht van Reijnu Gerrits omme te
hebben een voocht over haere voorkinderen ordonneeren Cornelis Heijndricksz Schoenmaecker te
wesen voocht van de kinderen van Reynu Gerrits
geprocreert by Cornelis Jansz Bruijn ende over
desselffs goeden. Actum den 29en mey 1606.
OR 5658/129
Schepenen wijsen voor
Jan Pietersz van Twisch, voor hem selven
vonnisse dat d'requiranten
ende
& eysschers zullen moghen
Thomas Jansz, als voocht van de kinderen
gaen & keeren tot & van
van Cornelis Garbrantsz, requiranten & eysschers
haer lant in den eysch gheroert haer not te haelen
contra
volgende die keuren deser stede.
Pieter Pietersz Backer, ghedaagde omme
Condemneeren perthyen hinctude
te gheheugen & ghedoghen dat d'requiranten
in't effect van dien.
off d'bruycker van haer vyfftalff gs landts leggende
achter d'huysen van gaen & keeren om haer
Pieter Pietersz seyt hem
not van haer lant te haelen & andere
die keure niet meerder te
haere asseyren te doen & sulcx te mogen hebben --------

beswaren als anderen maer minder
versoeck verclaringe & vonnisse
specialycken wien d'keur helpt

een vrij melckpat over
d'ghedaagdes erff.
Concludeeren tot condemnatie
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ofte deert.
van dien cum expensis.
Schepenen verclaren dat zy sullen nemen inspectie oclaer tot costen van perthyen.
actum den 29en meij 1606.
Schepenen ghenomen hebbend inspectie oclair houden d'saeck in
advys tot woonesdaech naestcomend. Actum den 29en mey 1606.

In state.

Jacop Pietersz Koeman, eysscher
contra
Cornelis Jansz Keuck, off zyne
curateurs, ghedaagde om betalinge ter somma van 67 gulden
12 st 15 penn reste van meerder somma
van verschoten penningen als anders
vermoghens slot van rekeninge
ten overstaen & by approbatie
van Schepenen alhier ghedaen
& wederom gherenoveert nae zeeckere
gedaene betaling by Cornelis Jansz &
Jacop Garbrantsz. Concludeert tot
condemnatie van dien cum expensis.

Elle Wyloffsz, eysscher
contra
Schepenen condemneeren den ghedaag- Jan Cornelisz Schoolmeester van den Zydtwint
de d'gheijste 12 gulden 15 st 12
Schotvanger van de Wester Camper molen,
penn aen den eysscher te betalen
gedaagde om betalinge van 12 gulden 15 st 12 pen
binnen 3 weecken mette rechter cause als reste van arbeytsloon aen de zelve molen
telycke costen, salvo den ghedaagde
verdient, anno 1604 laestleden. Concludeert
zyn keer te 14 dagen zoe hij
tot condemnatie van dien cum expensis.
en
eenich heeft. Actum den 29
mey 1606.
OR 5658/129v

Jan Gerritsz seyt met
perthyen verdragen te zyn.
Voorts seijt Jan Gerritsz
dat zij namelyk d'gearresteerdens zyn mantel hebben ghehouden tegen zyn sin ende danck.
Actum den 29en meij 1606.

Jan Gerritsz Slootmaecker,
eyscher
contra
Allert Gerritsz & Jan Jansz
Woggenum, ghearresteerdens
omme den eyscher te repareeren
& beteeren zyn schade bij haer
ghearresteerdens aen zyn mantel
ghedaen mette somma van 25 gulden
off anders tot discretie van Schepenen. Voorts den eyscher te beteren
d'iniurie bij de zelve hem aenghedaen mits dien zij d'hem eyschers
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mantel hebben ghenomen & d'selve moetwillens
met snyen off steecken verdorven
& dat met een amende
van 20 kronen & ghecondemneert te werden van ghelycken met meerder te doen,
concludeert hy eyscher tot condemnatie van
dien cum expensis ofte tot anders
alsulcken fyne & concluisie als
myn heeren d'eyscher oorbaerlyckste
bevinden te behooren.

Den gedaagde bekent d'penningen
versoeckt atterminatie .
Schepenen condemneeren den ghedaagde d'gheeyste penningen tot
15 gulden te betalen
binnen 6 weecken mette rechtelyke costen. Actum den 29en
mey 1606.

off

Eeuwoudt Jansz van Benningbroeck,
eyscher
contra
Jan Gerritsz Slootmaecker,
ghedaagde om betalinge van
15 gulden ter cause van vleijs
verschenen meye dach. Concludeert
tot condemnatie van dien cum expensis.

D'selve eyscher
contra
Wouter Aeriansz Schoolmeester, gedaagde
om betalinge van 15 gulden van vleys.
Concludeert tot condemnatie van dien cum
expensis.

OR 5658/130

Schepenen
verclaren den
ghecondemneerde te
wesen versteecken
van keer &
weer. Actum
den 12en junij
1606.

Schepenen ghehoort den eysch by den Schout deser
stede ghedaen op & jegens Jan Reyersz
van Veenhuysen, ghedaagde met een weet, concludeeren dat
den selven ghedaagde ghecondemneert zoude werden vermogens 't
placcaet op't stuck van vechteks & mestieck geemaneert
in de boeten van hondert gulden over verscheyden mestiecken
vechtelyssen & quetsueren by hem gedaen pincxteren laestleden tegen verscheyden persoonen & ghesien d'wettelycke
dagement aen de zelve ghedaen verclaren den selven veylich.
Condemneeren den selven in de boeten van 100 gulden
salvo zyn keer te 14 dagen zoe hy eenich heeft
adt primam. Actum den 29en mey 1606.
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Schepenen ad ydem als boven verclaren Dirck
Schepenen

Vechtersz van Hoochtwoud, gedaagde veylich, dien den selven tegen den Schout in de
boeten

verclaren den
van 40 pont over seecker mestieck ende
ghecondemneerde te quetsuiere ghedaen aen de persoon van Cornelis
wesen versteecken van Hoochtwoudt salvo zyn keer te 14 dagen
van keer &
zoe hy eenich heeft.
weer. Actum
den 12en junij 1606.

Wyertsz

Schepenen ad idem verclaren Aerian Claes Remmerichs
Clootschieter veylich & condemneeren den selven over zeecker mestiec
& quetsuiere by hem ghedaen aen de persoon van Jan
Jaep Sloffs van Winckel in de boeten van 40 pont
salvo zyn keer zoe hy eenich heeft adt primam.
Jan Jacopsz
doet zyn keer
Den Officier
gaet aen bewijs. Actum den
12en junij 1606.

Schepenen ad idem verclaren Jan Jacopsz Sloff
veylich. Condemneeren hem in de boete van 20 pont
over zeeckere twe mestiecken & vechtelijssen
ghedaen tegen Aerian Claes Remmerichs ende
Floris Pieter Jan Walichs salvo zyn keer adt
primam.

Schepenen ghehoort den eijsch by den Schout gedaen op
Pieter Jansz Janooms hem aenseggend mestieck gedaen te
hebben tegen Pieter Rensz. Concludeeren tot condemnatie van de
boeten
volgende den placcaete & daer tegen de defentie van den
gedaagde seggende niet gedaen te hebben dan by nootweer & gesien
't bewys bij Pieter Jansz overgheleijt doende recht apsolveeren den gedaagde van den zelven eijsch, ontseggen den eyscher
van dien. Actum den 29en mey 1606.
OR 5658/130v
D'gedaagdens copie & dach.

Jan Jacopsz van de Moerbeeck,
requirant & eyscher
contra
Jan Symonsz & Jan Florisz, consocius
Molenmeesteren van de Moerbeecker molen,
gedaagdens. Concludeert den eischer dat
d'gedaagdens ghecondemneert zullen werden
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d'eyscher's lant tot 't molenschot niet
hogher te laten contribueeren dan 't zelve groot is & volgens d'legger dien volgend
oock d'eyscher te restitueeren 'tgunt hy overgegeven heeft

cum expensis.
Schepenen ghehoort 'tversoeck van Jan Cornelis
Blessis om gheordonneert te hebben een voocht
over syn † dochters kint by hem rede besteet
ordonneeren Dirck Florisz te wesen voocht
over 't selve kint met namen - - - & over zyne goeden. Actum den 29en mey 1606.
Schepenen ghehoort 't versoeck van Jan Cornelis Dircks
als seggende last te hebben van de kints kinderen
van Maritgen Jans weduwe Pieter Fecken tegenwoordich
oudt & impotent om haer een voocht gheordonneert te hebben, ordonneeren Pieter
Cornelis Michels oudt Burgermeester te wesen voocht
van de zelve Maritgen Jansz & over haere goeden.
Actum den 29en mey 1606.
Schepenen
verclaeren den
ghedaagde te
wesen versteecken
van keer ende
weer. Actum
den 12en junij
1606.

Schepenen condemneeren Claes Aeriansz, gehdaagde
tegen den Schout, in een boete van
17 pont over seeckere petulantie
& glaessmijten by hem ghattenteert ten
huyse Cornelis Jansz salvo zijn
keer zoe hy eenich heeft te 14 dagen. Actum den
29en mey 1606.

OR 5658/131
Schepenen condemneeren Jacop
Jansz die dammen in den
eysch gheroert weder dicht
te maecken & repareeren
als die te voren gheweest
zijn. Actum den 29en
mey 1606 & wert wyder
ghecondemneert in de rechtelyke costen.

Dirck Wyloffsz & Pieter Vrericksz,
als Molenmeesteren van de Leyer molen, requiranten
& eyschers
contra
Jacop Jansz Stierman, ghedaagde om voorts
te procederen volgende die laeste retroacte in date den eersten
mey laestleden.

Maerten Jansz Bruyn, eyscher
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Den gedaagde dach 14 dagen.

contra
Cornelis Jansz Oterlick, als man ende
voocht van Reynu Gerrits, gedaagde
om betalinge van 27 gulden 6 st
12 penn uuyt saecke van verschoten
off toegheseyde penningen van haeren
wegen toegheseyt ende oock huyshuier.
Concludeert tot condemnatie van dien cum
expensis.

Jan Claesz bekent
die penningen. Is tevreden
hem daer in willich te
laten condemneeren salvo & ongvermindert zyn actie van
garant op & jegens
Claes Symon Vlaers van
Winckel mitsgaders op
& tegen Pieter Pieter Oudt
Jannis off zyne huysvrouw
& kinderen.

Fiat een weet.

Jan Dircksz Stapel eyscher,
contra
Jan Claesz Oterlick, ghedaagde
om restitutie & betalinghe
van 189 gulden
hooftsom & verlopen interesten ter
cause van gheleende penningen verschenen
mey laestleden met het vorder verloop van dien
totte effectueele betalinge toe. Concludeert tot condemnatie

van dien cum expensis.
Jan Claesz Oterlick versoeckt een
rechelyke weet ghedaen te hebben tot
Winckel aen Claes Symonsz
Vlaer & Pieter Pieter Oudt Jans
off zyn huysvrowen erven omme
adt primam alhier te compareeren
d'requirant te vryen & grandeeren costeloos
& schadeloos van den eysch & conclusie
by Jan Dircksz op hem gedaen ende
ghenomen, etc.

OR 5658/131v
Schepenen ghehoort den eysch by den Officier
gedaen op & tegen Jacop Jansz contendeerend
dat den selven ghecondemneert zoude werden in de
boeten volgende den placcaete op 't stuck van de
evaluatie & coms van den gelde gheemaneert
alsoe den selven zoe den Officier alligeerdt
alhier een fransche croon den Officier selff
heeft behandicht voor 3 gulden 12 st
met verclaringe dat hij die zoe ontfangen hadde
& daer tegen ghehoort die defentie van
Jacop Jansz sustineerende dat hy 'tzelve gelt
niet hoofer uuyt en gaff noch den Officier
behandichde dan voor sulcx ghepermitteert is verclarende dat hy met en wist
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hoe veele het deede & dat hy het lange by
hem ghehat & nae zyn onthout in de verleden
herust ontfangen heeft voor 3 gulden 12 st &
op allen gheleth doende recht ontseggen den
Officier zynen eysch & apsolveeren den voorseiden
Jacop Jansz van den zelve. Actum den 29en
mey 1606.
Waerop den Officier protesteert & stelt
hem appellant.
Pieter Jansz Jongman,
eyscher
contra
Guiert Kuypers, off haer
gherechte voocht, gedaagde om
voorts te procedeeren.

Claes Lambertsz
als voocht van de weduwe
sydt schuldich 19 gulden
15 st berekende penningen.
Dienvolgende Schepenen
condemneeren d'ghedaagde d'voorseide
19 gulden 15 st d'eyscher
te betalen binnen 6 weecken mette rechtelycke
costen. Actum den 29en mey 1606.
OR 5658/132
Schepenen condemneeren den
ghedaagde volgende zyn bekentenisse d'gheeyste 35 gulden
5 st te betalen binnen 6
weecken mette rechtelyke
costen. Actum den 29en
mey 1606.

Die gedaagdens doende haere
defentie concludeeren tot
apsolutie.
Schepenen houden d'saeck
in advijs.

Schepenen wysen voor
vonnisse dat perthyen 't lant
in questie metten anderen sullen

Claes Lambertsz, als voocht van
Guiert Kuypers, eyscher
contra
Claes Jan Jaep Mes, gedaagde om
voorts te procedeeren.

Jan Cornelisz Keijser, als actie ende
transpoort hebbende van de weduwe ende
erven van Maerten Jansz Schippers,
eyscher
contra
Jan Vrericksz, Jan Pietersz &
Cornelis Pietersz, erffgenamen van haeren
vader, ghedaagdens om voorts te
procedeeren.
Gerrit Cornelisz van de Langedyck, requirant
& eyscher
contra
Pieter Jansz Janooms, ghedaagde om
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richelen ofte te boecke
voorts te procedeeren alsoe voergaend
brengen nae zynen deucht
appoinctement is voldaen.
ofte waerdye & dat
by advys & verclaringe
van Aerian Meynertsz, Symon Jacopsz & Pieter Heyndricksz.
Condemneeren den gedaagde in''t effect van dien. Actum den 29en mey 1606.
Schepenen ghehoort 't versoeck van Pieter Jansz, ordonneeren ex officio Dirck Florisz &
Cornelis Pietersz Brez mette andere mannen d'boven geseide richelinge te doen. Actum den 12 en junij 1606.

Schepenen perthijen
In advys.
vorder ghehoort hebbend
wysen dat Aerian Jansz
Foppis beneffens d'andere mannen
d'richelinge zullen doen. Ordonneeren
d'mannen een uuijtinge te doen schriftelyk
te 14 dagen. Actum den 26en junij 1606.

Albert Cornelisz Snel, eyscher
contra
Maerten Jan Gerrit Maerts.

OR 5658/132v
Schepenen ontseggen den eyscher
zijnen eysch, apsolveeren
den gedaagde van de zelve.
Actum den 29en mey 1606.

Schepenen condemneeren den
ghedaagde d'geeyste somma
tot 20 gulden 10 st aen den
eyscher te betalen binnen
een maent mette rechtelycke costen. Actum den
29en mey 1606.

D'voochden van Gerrit Willemsz,
eyscher
contra
Elle Wyloffsz, ghedaagde om
voorts te procedeeren. Dienvolgend
versoeckt den eyscher alsnoch betalinge
tot 14 gulden van hoij. Concludeert tot condemnatie van dien cum
expensis.
Aerian Jacopsz Bengel, eyscher
contra
Pieter Jan Jaep Mes, ghedaagde
om voorts te procedeeren. Dien
volgend versoeckt d'eijscher dat den ghedaagde
alsnoch ghecondemneert zal worden
den eyscher te betalen 20 gulden
10 st cum expensis.

Schepenen condemneeren Pieter Rensz
van Winckel tegen den Officier
in een boete van 50 pont volgende 't placcaet over seecker mestiecken, vechtelis
& quetsuiere by hem ghedaen pincsteren
laestleden aen waere d'selve tfreede
met beter recht. Actum den 29en
mey 1606.
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Schepenen verclaren den gecondemneerde te wesen
versteecken van keer & weer. Actum den
12en junij 1606.
OR 5658/133
Vierschaer ghehouden den 12en junij 1606.
Schepenen houden die
saeck in advys 14 dagen.

Schepenen persisteeren
by voorgaende vonnisse dat
den bruycker van't lant
in den eysch gheroert zal
moghen gaen zyn not van 't
lant te halen volgende
die keur mits die
schade te beeteren. Condemneeren
perthyen hinctude in 't effect
van dien compenseeren die
costen. Actum den 12en
junij 1606.

In state.

Symon Pietersz, soe hy procedeert,
eyscher
contra
Cornelis Jansz Brouwer, ghedaagde om
voorts te procedeeren volgende die
laeste retroacte.
Jan Pietersz van Twisch, voor hem
selven & Thomas Jansz, voocht
van de kinderen van Cornelis Garbrantsz,
requiranten & eyschers
contra
Pieter Pietersz Backer,
ghedaagde om alsnoch d'requiranten off
haer bruycker een ganck te laeten
hebben & ghebrucken 't not te
haelen van de 51/2 geersen lants leggende
achter d'acker van Michiel Aeriansz
comend aen 't gedaachdens erff & dat
volgende die keur deser stede.
Jan Jacopsz van de Moerbeeck,
requirant & eyscher
contra
Jan Symonsz, con socius molenmeesteren
van de Moerbeecker molen, gedaagdens
om voorts te procedeeren.
Jan Dircksz Stapel, eyscher contra
Jan Claesz Oterlick, gehedaagde.
D'eyscher versoeckt dat d'gedaagde volgende
zijn willyge bekentenisse zal werden ghecondemneert in de gheeyste penningen.

OR 5658/133v
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Ontfangen den impost
tot 50 st. Actum den
1en augusti 1606.

Gerrit Dircksz & Wouter
Dircksz swagers van Pieter
Pieter Oudt Jannis van
Winckel excipieeren seggen
alhier niet betreckbaer te
zyn voor desen vierschaer.
Concludeeren tot apsolutie
van der instantie.
D'requirant & eyscher concludeert
tot revectie.

Jan Claesz Oterlick, requirant & eijscher
in cas van garant contra
Claes Symonsz Vlaer ende
Pieter Pieter Oudt Jans, off zijn
huysvrouw en erven van Winckel, ghedaagdens met een weet
in 't zelffde cas. Sustineert
den voornoemde eyscher hoe dat hij
in den jaere 1601 laestleden vanwegen ende ter expressen laste
van de voorseide Pieter Pietersz &
Claes Sijmonsz opghelicht
heeft van Jan Dircksz Stapel
die somma van 118
gulden op behoorlycken
intereste welcke penningen d'selve
Pieter Pietersz & Claes Symonsz
beheert & laeten verstrecken hebben
tot betalinge van de lanthuier die
d'weduwe & kinderen van Gerrit
Claesz ten achteren waeren van de
bruyckwaer van mynheer van
Bredenroedts landen dat hoewel
zy ghedaagdens behoort hadden d'selve
pennningen mette interesten van dien te
restitueeren aen de voorseide Jan Dircksz
tot bevrydinge van desen eyscher
hebben zulcx nochtans tot noch toe
naeghelaten. Dies Jan Dircksz desen
eyscher daerom nemens andere personen
alhier in rechte gheroepen heeft
ende want dese gedaagdens om redenen voorseid schuldich zyn desen eyscher
daer van te bevryden costeloos &
schadeloos. Soe concludeert den voornoemde
eyscher dat d'gedaagdens ghecondemneert zullen
werden hem eyscher costeloos ende schadeloos te vryden & ontheffen van voorseide
sulcken eysch & concluysie als
[vervolg op /134]

OR 5658/134

[vervolg van /133v]

d'voorseide Jan Dircksz op hem ghedaen
& ghenomen heeft voor soe veel als
d'voorseide hooftpenningen & interesten van dien
aengaet monterende t'samen
165 gulden 3 st 12 penn,
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verschenen mey laestleden met het
vorder verloop van dien totte effectueele
betalinge toe mette costen hier omme
ghedaen mits d'een betalend d'ander ghevryt te zyn off tot alsulcken anderen
fyne & conclusie als mijn heeren
d'eyscher oorbaerlycste bevinden zullen te
behooren maeckend in cas van proces
eysch van costen.

Off

Jacop Pietersz Koeman, eyscher
contra
Cornelis Jansz Keuck, off zijne
curateurs, ghedaagde om betalinge
ter somma van 67 gulden 12 st
15 penn reste van meerder somma
van verschoten penningen als anders vermogens
't slot van rekeninge ten overstaen & by approbatie van
schepenen alhier ghedaen. Concludeert
uuyt crachte van de selve slot van
rekeninghe tot condemnatie van dien
& by provisie tot namtissement
vermoghens het 10e artikel van de
ordonnantie op 't stuck van de
justitie gheemaneert cum
expensis.

OR 5658/134v

In advys.

Gerrit Willemsz ter Dieck,
geassisteert met zyn curateurs,
eyscher
contra
Wyloff Pietersz ende Elle
Wyloffsz, ghedaagdens om betalinghe van
twe derde paerte van 78 gulden
5 penn spruytende van een
paert by den voorseiden Gerrit Willemsz
Jacop Wyloffsz vercoft & ghelevert voor welckee penningen die
gedaagdens gheseyt & hen eygen
schult daer van ghemaeckt
hebben offslaend nietemin 't gunt
daerop betaelt is. Concludeert tot
condemnatie van dien cum expensis.
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Dirck Jansz Keuck, eyscher
contra
Cornelis Jansz Oterlick, man
en voocht van Reynu Gerritsdr, ghedaagde om betalige
ter somma van 27 gulden
2 st reste van meerder
somma volgende d'oblygatie
by Cornelis Jansz Bruyn haer
eer man aen den eyscher ghepasseert. Concludeert tot condemnatie
van dien cum expensis.

Schepenen condemneeren den
ghedaagde in de qualite
zoe hy gheroepen is d'geeyste somma te betalen
behoudens zoe d'ghecondemneerde
by wettelyke metinge doet blycken
't lant van minder mate te
zyn als d'kusting penningen gerekent zijn dat Dirck Jansz
haer nae aduenant zal
restitueeren welcke metinge zal
mogen gheschieden op costen van ongelyk. Actum
den 12en junij 1606.
OR 5658/135

Voor dese instantie
off by believen van de
perthyen.

Idem off.

Thys Jorisz Blochuys, als gheordonneerde
voocht van Griet Jansdr weduwe †
Jan Pietersz Wit, eyscher
contra
D'erfgenamen van Aerian Gerritsz Butterpot,
off haeren voocht, gedaagdens om restitutie van 50 gulden hooftpenningen
mette behoorlyke verloopen interesten van dien
welcke Aerian Gerritsz by zyn leven
van wegen d'voorseide weduwe onder hem ontfangen heeft. Concludeert tot condemnatie
van dien cum expensis ongvermindert die
voorseide weduwe haere vordere actie.
D'selve eijscher
contra
Garbrant Pieter Garbrants van de Moerbeeck, gedaagde om betalinghe van 21
gulden, reste van hooftpenningen
& verlopen interesten van seeckeren
100 gulden alsoe 93
gulden by overscheringe daer van is affghedaen soe verre d'selve oversheringe
effect zal mogen sorteren. Concludeert tot
condemnatie van dien cum expensis.
Luijtgen Heijndricksz van 't Jallewal,

225

Schepenen condemneeren den
ghedaagde d'gheeyste somma
te betalen binnen 8 weecken
mette rechtelyke costen
salvo den gecondemneerde zyn
keer te 14 dagen zoe
hy eenich heeft. Actum
den 12en junij 1606.

eyscher
contra
Jan Pietersz Kist van de Weel,
gedaagde om betalinge ter somma van
21 Karels guldens van een vosz voolmenij
vermoghens den oblygatie daer
van zynde. Concludeert tot condemnatie van
dien cum expensis.

Schepenen verclaeren den ghecondemneerde te wesen versteecken van keer &
weer, mits dat denselven zal hebben atterminatie tot Valcksburgermarckt naestcomende. Actum den 26en juny 1606.

atterminatie: uitstel [PW/12].
OR 5658/135v
Jan Dircksz is tevreden
metten eyscher te rekenen &
volgens dien te betalen mits
hebbende atterminatie tot allerheijlygen.
Schepenen wysen voor vonnisse
dan den gedaagde metten eyscher zal
rekenen & die betalen tusschen
dit & Ste Louris. Actum
den 12en junij 1606.

Dirck Jansz Snijer, eyscher
contra
Jan Dircksz Ouwe Jan, ghedaagde
om betalinghe ter somma
van 28 gulden 14 st 8 penn
van laecken volgende d'eyschers regyster. Concludeert tot condemnatie
van dien cum expensis.

Guiert Pieter Meyers, weduwe
Aerian Deckers, eyssersse contra
In state.
Jonge Jans Jansz Janooms, gedaagde
om betalinge van 8 gulden 14 st
vermogens den boelbrieff daer
van zynde.
Schepenen ghehoort 't versoeck van Cornelis
Heyndricksz, ordonneeren Jacop Garbrantsz
te wesen mede voocht beneffen hem Cornelis
Heijndricksz over d'kinderen van Cornelis Jan
Bruyns en over haere goeden. Actum den
12en juny 1606.
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Schepenen condemneeren Heert ......... van Veenhuysen in ghedaagde met een weet tegen den
Officier in zyn default & wijder in
een boete van 20 pont over seecker
mestieck bij hem binnen Nieudorp pincxteren
laestleden salvo den ghedaagde zyn keer
zoe hy eenich heeft jegens ad primam.
Actum den 12en junij 1606.
OR 5658/136
Schepenen verclaeren
by vonniss Aerian
Sijmonsz te wesen
versteecken van keer
& weer. Actum
den 26en juny
1606.

Schepenen condemneeren Aerian Symonsz van Hoochtwouder
Langereys, ghedaagde met een weet, in een boete van
17 ponden. Overdien dat hij eenen Jan Gerritsz
Slootmaecker zynen mantel schoffaerlyck doorsneden
& doorhact heeft. Salvo den gedaagde zyn keer
adt primam zoe hy eenich heeft. Actum den
12en junij 1606.

Schepenen appoincteeren
perthyen aen mannen nopende
d'huyshuier als namelyk
aen Jan van Hoorn & Aerent
Gysbertsz. Actum den 12en junij 1606.

Schepenen appoincteeren
perthyen aen mannen
met namen: Dirck Florisz
Aerian Jansz, Foppis &
Jan Jansz Jonge Janoom
op hope van accoort.
Actum den 12en junij 1606.

Dese penningen
aen Guiert
Jans gherestitueert ter
presentie Floris
Jacopsz. Actum
den 12en junij

Maerten Jansz Bruijn, eyscher
contra
Cornelis Jansz Oterlick, soe hy
gheroepen is, gedaagde.

Jan Cornelisz Keyser, in der qualite
zoe hij procedeert, eyscher
contra
Jan Vrericksz & Jan Pietersz &
Cornelis Pietersz, erffgenamen van haeren
vader, gedaagdens om voorts te procedeeren volgende die laeste retroacte.

Op huyden den 12en junij 1606 compareerde
voor schepenen Guiert Jansdr d'huysvrouw
van Symon Jan Piet Schuyts, verclarende dat haer
man voor dees tyt verdragen is met Theuwis Gijsen
versochte derhalven d'penningen by haeren man alhier
gheconsigneert wederom te hebben.
'tWelcke by Schepenen haer gheaccordeert is
die te moghen wederomlichten onder d'cautie va(n
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1606

Floris Jacopsz Mols.
Dienvolgende stelt Floris Jacopsz Mols hem cautie
voor de zelve penningen tot verseekeringe van den Secretaris
als die wel gherestitueert te weesen by faute van dien d'se(lve
aen den Secretaris weder te restitueeren & dat als primcryt(.
Actum den 12en junij 1606.

OR 5658/136v
Schepenen accordeeren Rens Cornelisz ende
Jan Claesz medecrediteurs van † Cornelis
Rensz een rechtelyke wete tot Hensbroeck
aen Pieter Cornelisz Cos.
Elle Wyloffsz is tevreden
d'kustingpenningen onder den
gherechte te leveren om zyn
schade te beschutten mits dat
die selve penningen van daer niet
zullen werden ghelicht voor &
alleer d'besegeltheyden monteerend
tot omtrent 12 gulden tegenwoordich
voorhanden zynde al vooren zullen
aff ghedaen zynde ende mits
dat hem die oock goede betalinge opten kustingbrieff sullen
strecken.

Rens Cornelisz & Jan Claesz
Sluijs, medecrediteuren van †
Cornelis Rensz ende als hebben
in ostagie den kustingbrieff die Cornelis Rensz sprekende hadde op Elle Wijloffsz versoeck en dat Elle
Wyloffsz als daer toegedaecht zynde zyn handen
zal ledygen van de kustingpenningen & die leveren onder
den gherechte alhier tot proffyt
van den geenen die daer
toe gherechticht is. Tevreden
zynde zy requiranten d'selve kustingbrieff mede onder den gherechte
te leveren. Concludeeeren ten fijne
voorseid.

Schepenen wysen voor vonnisse
dat d'requiranten d'kustingbrieff onder den gherechte zullen
leveren ghereserveert haer Pr
actie. Ende wysen
vorder dat Elle Wyloffsz d'penningen volgende zyn presentatie onder den gherechte zal leveren tot
proffyt van den ghenen die daer toe gherechticht
zal zyn. Actum den 12en junij 1606.
OR 5658/137

Rens Cornelisz & Jan Claesz Sluijs als crediteuren
& hen seggende recht & actie te hebben aen de
kustingpenningen welcken Elle Wyloffsz ten achteren
is versoecken die te moghen lichten onder souffisante
cautie de restituende.
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Schepenen houden 't versoeck van de requiranten
in advijs wysen voor vonnisse dat d'penningen wanneer
die gheconsigneert zullen wesen onder 't gerecht
sullen blyven tendeus recht. Actum den 12en
# # tendens?
junij 1606.
Schepenen ordonneeren dat billetten gheassigeert
zullen werden & bydien yegelyck pretendeerend actie
opte kustingpenningen gheinsinueert zullen werden
haer actie te comen institueeren binnen ses weeckeecken.
Actum den 12en junij 1606.
Volgende voorgaende vonnisse hier boven gheseit
by Elle Wyloffsz gheconsigneert 280
gulden present alle die Schepenen.
Actum den 12en junij 1606 alsook desen aengeteyckent
staen in Schepenen regijster van den executien.
Schepenen ghehoort 't versoeck van Michiel Aeriansz
ghedaen op & tegen Jan Pietersz van Twisch consocius
omme zyn schade ghetacxeert te hebben d'welcken hij
requirant gheleden heeft door den overgang bij de voornoemde Jan
Pietersz con socius off haere bruijckers over zijn acker
ghedaen, taxeeren deselve schade tot 12 st
jaarlycx voor zoe veele jaeren daer over ghegaen
is. Actum den 12en junij 1606.
cautie waarborgsom [LbGO/12]
OR 5658/137v
Vierschaer ghehouden den 26en junij 1606
Jan Cornelisz Keijser wert
gheadiudiceert zijn gheeyste
weetgelt hem bij Rens Cornelisz
betaelt te werden op pene van uuijtleg.
Den gedaagde seijt wettelyke
actie te hebben op Cornelis
Rensz daeromme hy d'penningen
heeft doen arresteeren.
Schepenen verstaen 't arrest ghenoch aff te weesen by de consignatie van de kusting penningen &

Rens Cornelisz Meelmolenaer
van Abbekerck & Jan Claesz Sluijs,
mede crediteuren van Cornelis Rensz
spreeckend opte penningen van de kustinge procederend van desselffs vercofte huiys en lant, requiranten
contra
Pieter Cornelisz van Hensbroeck
ghedaagde met een weet omme
zyn actie mede te institueeren
zoe hy eenich heeft opte kusting
penningen & ten minsten aff te
doen t'pretens arrest by hem
opte selve kustinge ghedaen doen

229

dat yegelyke actie competeerend die
zal moghen institueeren zoe
hy te rade vinden zal. Actum
den 26en junij 1606.

In advijs.

concludeeren ten fyne voorseids cum
expensis.

Jan Jacopsz, requirant
contra
Jan Sijmonsz & Jan Florisz
consocius Molenmeesteren, ghedaagdens
om voorts te procedeeren. Dien
volgend versoeckt den eyscher dat
die ghedaagdens zullen werden
gecondemneert in den eysch te rolle
ghestelt den 29en mey
laestleden, vermoghens zyn
bewijs.

OR 5658/138
Aerian Meynertsz van Oude Nieudorp,
eyscher
In advijs.
contra
Rens Cornelisz van Abbekerck meelmolenaer, ghearresteerde om betalinge van 16
Schepenen condemneeren Rens Cornelisz, gulden 10 st 12 penn toegeseyde penningen
Aerian Meynsertsz d'gheeyste
by de gedaagde toegeseyt te betalen
16 gulden 6 st 12 penn te bevoor zyn vader spruytende van laecken
talen mette rechterycke costen.
& arbeytsloon. Concludeert tot condemnatie
en
Actum den 10 july 1606.
van dien cum expensis.

Schepenen condemneeren Maritgen
Thysdr d'geeyste penningen
aen den eyscher te betalen mette
rechtelycke costen binnen
6 weecken salvo haer
keer te 14 dagen zoe zij
eenich heeft. Actum den
26en juny 1606.

off

Dirck Claesz Backer, eyscher
contra
Maritgen Tijsdr uuijt d'Campen,
off haer gherechte voocht, gedaagde
om betalinge van 3 gulden 4 st 8 penn
ter cause van backloon. Concludeert
tot condemnatie van dien cum expensis.

Jan Lambertsz, als voocht van
Neel Dircksdr, weduwe Piet
Claes, eyscher.
contra
Symon Claesz van de Watering,
man en voocht van zyn huysvrou, ghe-
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daagde om betalinge van 19 gulden
berekende penningen, reste van meerder
somma spruytende van geleende
penningen vermoghens d'oblygatie
daer van zynde.
OR 5658/138v
off

Jan Lambertsz van den Zydtwint, eyscher
contra
Cornelis Pietersz Mos, ghedaagde
om betalinge van 12 gulden 8 st
8 penn reste van meerder
somma van kustinge van een
schuyt berekende penningen. Concludeert
vermogens zyn kustingbrieve
tot condemnatie van dien cum expensis.

Claas Wyloffsz van Oude Nieudorp bekent
schuldich te wesen Dirck Gerritsz 't Jaerdorp
138 gulden 12 st ter cause van 63
sacken koren by hem van de zelve
overlange ontfangen laet hem derhalven
in de selve somma willichlyck condemneeren te
betalen binnen 12 weecken.
Dienvolgende wert d'selve Claes Wijloffsz
by Schepenen ghecondemneert d'voorseide somma te
betaelen mette rechtelycke costen surcherend d'executie 12 weecken. Actum den 26en junij
1606.

In state ud.

Symon Pietersz Twisch, eyscher
contra
Cornelis Jansz Brouwer, ghedaagde
om voorts te procedeeren
volgende die laeste retroacte.

OR 5658/139
Schepenen condemneeren Cornelis Claesz & Heyndrick Claes
Voorins ghearresteerdens omme ter requisitie van den
Schout ghetuychnisse der waerheyt te gheven 24
uren daer toe te voren wettelyk gheinsinueert
zynde met overleveringe van interrogatorie. Actum den
26en junij 1606.

231

Weder aen de zelve mannen
& Claes Wyloffsz tot overman
mits dat mannen uuytinge
zullen doen schriftelyk. Actum
den 26en junij 1606.

Jan Cornelisz Keyser, soe hy procedeert
eyscher
contra
Jan Vrericksz, Jan Pietersz & Cornelis
Pietersz, erffgenamen van haeren
vader, ghedaagdens om voorts te procedeeren volgende
Gerrit Willemsz ter Dieck,
gheassisteert met zyn curateur, eyscher
contra
Wijloff Pietersz & Elle Wijloffsz
ghedaagdens om voorts te procedeeren.

In advijs.

Pieter Heyndricks, als voocht van
Jan Cornelisz van Winckel, eyscher
contra
Guiert Kuypers, off Claes Lambertsz
haeren voocht, gedaagde om betalinge van 7 gulden verlopen lyffpensie verschenen karstijt laestleden
vermogens 't weesboeck van Oude
Nieudorp. Concludeert tot condemnatie van dien
cum expensis.

D'eerste default.

OR 5658/139v
Den procureur van de ghedaagde
bekent schuldich 7 gulden zonder
meer.
In advijs.

Thijs Jorisz Blochuijs, als voocht
van Griet Jansdr, weduwe Jan
Pietersz Wit, eyscher
contra
Garbrant Pietersz van de Moerbeeck, ghedaagde om betalinge van
21 gulden reste van hooftpenningen
& verlopn interesten van seeckere
100 gulden alsoe 113 gulden
by overscheringe daer van is
aff ghedaen zoe verre d'selve
overscheringe effect zal moghen
sorteren. Concludeert tot condemnatie van dien
cum expensis.

Schepenen condemneeren Guiert Kuypers, Pieter
Heyndricksz d'resterende honderste penning te
betalen volgende zyn boeck binnen 10 daghen
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mette rechtelyke costen op pene van uuijtleg. Actum den 26en junij 1606.

Schepenen condemneeren d'ghedaagdens
ten principalen te antwoorden.
Actum den 26en junij 1606.

D'gedaagdens copie uuyt den
eysch.

Jan Claesz Oterlick
requirant & eyscher in cas
van indemnite
contra
Claes Symonsz Vlaer ende
Pieter Pieter Oudtjans off
desselffs huijsvrouwen erven,
ghedaagdens om alsnoch te
antwoorden.

OR 5658/140
Vierschaer ghehouden den 10en july 1606

Schepenen wysen voor
vonnisse dat Dirck
Jansz Keuck zijn ghealligeerde redenen van oppositie daetelycken zal verifieeren ofte bewysen sulck hij
meent 't zelve met recht te
doen op pene van niet ontfanckelyck. Actum den
10en july 1606.

Dirck Jansz Keuck seyt dat
hem Aerian Hillebrants huys &
erve eygentlijck competeert.
Stelt hem nopende die ghepoochde
vercopinghe by ececutie van't
voorseide huijs & erve by een
Jan Syvertsz door affictie van de
billetten ghedaen daer tegens als
opposant daer aff den zelvijghen
als op huyden ten ghepresigeerden
coopdaghe zijn redenen van
oppositie is institueerend gedaan
hy tot den fijne Jan Syvertsz
heeft doen citeeren jegens huyden
te compareeren & protesteert
etc.

Schepenen ghehoort 't versoeck van Jan Symonsz
van de Moerbeeck om ontslagen te zyn van zyn
voochdye over d'kinderen van Pieter Joosten ontslaen den selven van de zelve zyne voochdije.
Actum den 10en july 1606.
Schepenen ghehoort den eysch by de Officier ghedaen
op & jegens Jan Gerritsz Slootmaecker ter
saecke zeeckere zyne verclaringe alhier gedaen
& ghehoort die defentie van den gedaagde doende
recht ontseggen den Officier zynen
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eysch apsolveeren den gedaagde van de zelve.
Actum den 10en july 1606.
OR 5658/140v
Schepenen verclaeren voor vonnisse
dat Jan Jacopsz's lant
zal werden ghenmeeten op costen
van onghelijck +. Actum den
10en july 1606.
+ d'hofstede in desen mede te meten.

Schepenen verclaeren Cornelis
Jansz Brouwer te wesen
versteecken van keer &
weer. Actum den 10en julij
1606.
Schepenen wijsen voor vonnisse
dat Jan Cornelisz Keyser &
die weduwe van Maerten Schippers
beyde haer verclaringe zullen doen
in wat manieren Jan Cornelis
off waer voor Jan Cornelisz d'actie
is ghetransporteert. Actum
den 10en july 1606.

Jan Jacopsz, eyscher
contra
Jan Symonsz & Jan Floris
Harmons Molenmeesteren van de
Moerbeeck ghedaagdens om
voorts te procedeeren.

Symon Pietersz Twisch, eyscher
contra
Cornelis Jansz Brouwer, gedaagde
om voorts te procedeeren volgende
die laeste retroacte.

Jan Cornelisz Keyser, soe hy
procedeert, eyscher
contra
Jan Vrericksz, Cornelis Pietersz
& Jan Pietersz, erffgenamen van
Pieter Cornelisz.

Houden d'saeck ten principalen in advijs.
Gerrit Willemsz ter Dieck,
gheassisteert met zijn curateurs,
eyscher
contra
Wyloff Pietersz & Elle Wyloffsz,
ghedaagdens om voorts te procedeeren.

Schepenen appoincteren
perthyen aen mannen
Aerian Meynertsz & Jonge Janoom &
Dirck Harmsz.
Schepenen appoincteeren perthyen
aen de selve mannen ende dat
d'selve een uuytinge zullen
doen & dies schriftelijk overleveren. Actum den 7en
augusti 1606.
OR 5658/141
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Den impost over den eysch in r'onventie ontfangen
tot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . st.
D'ghedaagdens doen eysch
in reconventie mitsgaders
dienen van antwoort &
concludeeren pro ut in Schriptis
Schepenen houden d'saecke
in advijs.

In state 14 dagen mits dat
den aenlegger selff zal
compareeren.

Jan Claesz Oterlick, in der
qualite zoe hy procedeert, eyscher
contra
Claes Sijmonsz Vlaer & Pieter
Pieter OudtJannis, off zyn huysfrou
en erven, ghedaagdes met een weet
om t'antwoorden.
Thys Jorisz Blochuijs als voocht
van Griet Jansdr weduwe van
Jan Pieters Wit, eyscher
contra
Garbrant Pietersz van de Moerbeeck, gedaagde om voorts te procedeeren.

Vlotz vaerdich recht ghehouden tot
Oude Nieudorp ter plaetse contentieus den
17en july 1606.
Yff Gerritsz & Gerrit Cornelisz
van Langedyck, requiranten & eyschers
contra
Aerian Jansz Ustes, con socius,
gedaagdens omme te gheheugen &
ghedoghen dat zy requiranten off
haeren bruycker zyn not wech
om zyn hoij & anderen not te haelen zal
ende voeren over haer gedaagdens
van daer aff den zelven notwech mogen gebruijken lant & erff tot op s'heerenstraet
zal respondeeren 't naest nae
vermoghens haer voorgaend ghebruijck
'sheeren wech over 't lant compe& d'keuren der stede Nieudorp ofte
teren d'weide van Claes Lamanders d'requiranten een bequamen notberts als daer toe gedaecht
wech te wysen. Concludeert tot condemnatie
wesende 'tzelve te ghedogen en
van dien cum expensis.
seggen niet ghehouden te zyn den
reet te ghedogen over haerluyder erff.
Concludeeren tot wyder niet ontfanckelyk & by ordine tot apsolutie.
cum expensis.
Aerian Jansz Ustes, concocius
gedaagdes seggen wel tevreden te
zyn dat d'requiranten off haeren
bruycker zyn hoy en not zal
moghen haelen & voeren over
haer wydtlant, over die
west zyde van dien & dat
volgende die keuren mits dat

contentieux krakeelig, twistich [PW/5]
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note opbrengst van het land, oogst ZN [KE/660]
OR 5658/141v
Pieter Heyndricksz, als voocht van de weduwe
van Claes Lambertsz, gheassisteert met Jan Claesz,
haeren soon seggen onghehouden te zyn den selven
notwech over haer lant te hebben alsoe d'selve
by menschen memorie noyt daer over en is
ghebruyckt gheweest maer ter contrare dat die
selve is ghebruyckt over t'lant & erff van
Jan Ustsz den tyt van twintich jaeren seggende
mits dien d'selve die reedt & notwech meer
subiect te zyn. Concludeeren tot niet ontfanckelyk &
by ordine tot apsolutie cum expensis.
Schepenen perthyen ghehoort & inspectie oclan ghenomen hebbende wysen voor
vonnisse dat den notwech
zal moghen werden ghebruijct achtervolgende
die keuren der steden Nieudorp het naest ende
raetste respondeerende tot op heeren wech
ende straet mits beterende die schade volgende
d'selve keure. Condemneeren perthyen in't effect
van dien mits dat 'tzelve ghemeten zal
worden. Condemneeren den eyscher mitsgaders den geenen
die succumbeert d' reedt te ghedoghen elck in de
halve costen. Actum den 17en july 1606.
Pieter Heyndricksz mitsgaders Jan Claesz in
qualite als boven bekennen op dees tyt den passagie
over haer lant respondeerend 't naeste tot 'sheeren
wech & straet te zijn. Actum den 17en julij 1606.
subyt snel, gezwind [PW/105], plotseling, onverwacht [MNW-CD]
succumbeeren de neerlage hebben [PW/106]
OR 5658/142
Vierschaer ghehouden den 24en july 1606
D'vierschaer
verleyt totte
1en augusti
Jan Claesz Oterlick, eyscher in
cas van garant
contra
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Schepenen appoincteeren
perthyen aen mannen met
namen: Jan Cornelis Dircks,
Jan Jansz Oomes, Heijndrick
Claesz Langedijck & Jan Sijgersz
om te accordeeren ist doenlyk.
Actum den 1en augusti 1606.

Claes Symonsz Vlaer & Pieter Pieter
Oudtjannes off zyn huysvrouw en erven,
gedaagdens met een weet in't zelve cas.
D'voornoemde eyscher in conventie sustineert
dat hij d'gedaagdens niet gheroepen heeft
als borgen voor eenyghe penningen ghelyck
zij by defentie voorgeeven gheen borgen
geworden te zijn zonder pointelycken
opten eysch te antwoorden versoeckt
derhalven hy eyscher in conventie dat
die gedaagdens alsnoch zullen antwoorden
opten eysch te rolle gestelt den 12en junij
laestleden vermogens Schepenen vonnisse in
date den 26en juny ende dat volgens
dien d'ghedaagdes alsnoch zullen kennen
ofte ontkennen off desen eyscher van
hen ghedaagdes geen last ontfangen heeft
d'penningen in den eysch gheroert van haeren
wegen op te lichten van Jan Dircksz
Stapel ghelyck hy die opghelicht heeft
in conformite ghelyck by eysch
gheseyt is versoeckende hier
op vonnisse van Schepenen.
Ende nopende den eysch in reconventie bij denegatie ende
impertinentie overslaend 't pretens
gheallygeerde in reconventie ghedaen
ontkent hij eyscher eenyge beloften
ghedaen te hebben daer door hy aen
hen yet ghehouden zoude zyn.
Concludeert oversulcx in reconventie tot niet ontfanckelyck ende
by ordine tot apsolutie van den
zelven eysch in reconventie cum
expensis.

denegatie ontzegging [PW/30]
OR 5658/142v
Schepenen wysen voor vonnisse
dat Dirck Jansz zal verclaren
by jae in plaetse van eede
dat Jan Claesz hem renten
belooft heeft volgens zijn regyster.
Die volgende verclaert Dirck Jansz

Dirck Jansz Snijer, eyscher
contra
Jan Claesz Oom Tyssis van
Woggenum ghearresteerde om
betalinge ter somma van
12 gulden reste van laecken
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by jae in plaetse van eede hem
met loon & anders mitsgaders
zulcx by Jan Claesz belooft te
verlopen interesten vermoghens
zyn by Jan Claesz volgens zyn
d'eyschers regyster concludeert
regyster & is hem d'selve
tot condemnatie van dien cum expensis.
verclaringe by den Officier behoorlyk
aff ghenomen.
Dien volgende condemneeren Schepenen Jan Claesz aen den eyscher
te betaelen voor interesten 47 st. Apsolveeren Jan Claesz van den
vorderen eysch. Condemneeren Jan Claesz
in de costen van't vlot vaerdich recht
Pieter Luijtgisz, eyscher
rede by hem gheconsigneert & compencontra
en
Dirck
Cornelisz Suyerman, ghedaagde
seeren d'vordere costen. Actum den 24
july 1606.
om betalinge ter somma van
27 gulden 7 st vermoghens zeeckere
oblygatie daer van zynde
Schepenen condemneeren den ghedaagde mitsgaders d'interesten van dien
d'gheeyste penningen te betalen
totte effectueele betalinge toe
tusschen dit & een maent mette
volgens zyne beloften ende
rechtelyke costen salvo den ghenoch om betalinge van 11 gulden 16 st
daagde zyn keer te 14 dagen zoe
berekende penningen. Concludeert tot
hy eenich heeft. Actum
condemnatie van dien cum expensis.
en
den 7 augusti 1606.
Dirck Cornelisz doende zyn keer
eyst in reconventie 14 gulden presenteert
metten eyscher te rekenen.
Claes Pietersz ghemachtich
Schepenen wysen dat perthyen metten
van wegen d'erffgenamen van Pieter
anderen sullen rekenen binnen 14 dagen. Gerritsz Smit, eyscher
Actum den 21en augusti 1606.
contra
Pieter Huybertsz van den ZydtDen gedaagde dach 14 dagen
wint, ghedaagde om betalinge
om hem naerder te
van 5 gulden 2 st 8 penn van
beraden.
yserwerck volgens 't regyster
van Pieter Gerritsz voornoemt. Concludeert tot condemnatie van dien cum
expensis.
OR 5658/143
Den gedaagde copie & dach.

Jacop Florisz van Alckemaede, eyscher
contra
Aerian Cornelisz Schippers, ghedaagde om
restitutie van 18 gulden reste van
een paert by den gedaagde van wegen den
eyscher vercocht. Concludeert tot condemnatie
van dien cum expensis.
Die selve eyscher
contra
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Den ghedaagde copie &
dach.

die selve ghedaagde om betalinge
ter somma van 26 gulden resterende
lanthuier lange verschenen. Concludeert tot condemnatie van dien cum expensis.
Die selve eyscher contra
den selven ghedaagde om den eyscher
te restitueeren 38 gulden van
mis by hem aen Cornelis Aeriansz
vercocht welcken hem eyscher subiect
& sulcx competeerde tot behoeff
van zyn landen volgens d'huiercedulle daer van zijnde. Voorts den
eyscher te betalen & beteren zyn schade van de boomen by den gedaagde
op ghehouden & t'zynen believen
ghevent welcken den eyscher mede
competerend gestaen hebbend om zyn lant
ende dat tot discretie van Schepenen ofte andere goede mannen
hen dies verstaende. Concludeert
tot condemnatie van dien cum expensis.

Den ghedaagde copie
en dach.

mis (koe)mest
OR 5658/143v
Schepenen condemneeren Claes Reyersz van Hoorn,
ghearresteerde & gedaagde in persoon tegen den
Schout van Nieudorper cogge arrestant in
zyn eerste defaut met het proffyt van dien
accordeeren den selven Schout een anderde
citatie & sulcx een rechtelyke wete ghedaen
te werden aen den zelven Claes Reijersz ofte
t'zynen woonstede jegens 14 dagen. Actum
den 24en july 1606.
Vierschaer ghehouden den 7en Augusti 1606
Schepenen ordonneeren
Pieter Heyndricksz te
wesen voocht van Jasper Jansz
& Jacop Jansz & over
haere goederen. Actum den 7en
augusti 1606.

Jasper Jansz voor hem selven
& van wegen Jacop Jansz zyn
broeder jonge kinderen van Jan
Jaspersz in desen gheassisteert
met Jan Pietersz Koeman versoeckt
hem & zyn voorseide broeder een
voocht gheordineert te hebben.
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Den schout deser stede,
eyscher in cas van delict
contra
Claes Reyersz van Hoorn
ghedaagde met een weet
om zyn 1e default te
purgeeren off versteecken
ende ghecondemneert te werden
in zyn 2e default.

Mr. Jacop Bobeldyck
als procuratie hebbende
van den ghedaagde is tevereden
't defaut te purgeeren
ghelovend 't recht van dien
adt primam den Officier te
voldoen.
Dien volgend dient den
Officier van eysch in
scriptis.
Mr. Jacop van weghen den ghedaagde
copie & dach mits dat den ghedaagde adt primam
selffs zal compareeren.
OR 5658/144

Schepenen condemneeren Cornelis Jansz Brouwer gedaagde, d'burgermeesteren te voldoen den haertsgelde vermogens d'ordonnantie
& haertsgelden quoyer op pene van uuytleg mette
rechtelyke costen. Actum dem 7en augusti 1606.
Schepenen condemneeren Pieter Huybertsz, ghedaagde, Jan Cornelisz,
Ontfanger van de verpondinghe te betalen d'resterende
verpondinghe volgende zyn regyster binnen 8 daghen
metter rechtelyke costen op pene van uuytleg. Actum
den 7en augusti 1606.
Condemneeren van ghelycken Symon Dircksz Dullis.
Condemneeren van ghelycken d'Langebreggers.
Condemneeren van ghelycken Sybrant Cornelisz Dullis.
Actum ut supra.
Schepenen ordonneeren Jan Floris Harmons te
wesen voocht van de kinderen van Pieter Joostes &
over haere goeden. Actum den 7en augusti
1606.
Schepenen ghehoort 'tversoeck van Dirck Aeriansz
Brouwer, ordonneeren Dirck Jansz in de Leyen te
wesen voocht over Cornelis Symonsz &
zyne goeden. Actum den 7en augusti 1606.
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Schepenen condemneeren den
ghedaagde d'gheeyste somma
te betalen aen den eyschers mette
rechtelyke costen surcherende
d'executie een maent salvo
den ghedaagde zyn keer te 14 dagen
zoe hij eenich heeft.
Actum den 7en augusti
1606.

Aelbert Aelbertsz Cock & Maerten
Doedesz van Hoorn, eyschers
contra
Dirck Claesz Schotvanger, gedaagde
om betalinge van 20 gulden ter
cause van lanthuier verschenen
1603. Concludeert tot condemnatie
van dien cum expensis.

OR 5658/144v

off

In advys 14 dagen.

Ghefurneert 25 st voor
impost.

Aerian Cornelisz van Lammerschaech,
in zyn pryvenaem & als legataris
van zyn moeye Maritgen Wouters, eyscher
contra
Claes Aeriansz Bommer, ghedaagde
om betalinge ter somma van
325
gulden hooftsom & verlopen interesten
uuyt saecke van geleende penningen vermoghens twe obligatien daer
van zynde met het vorder verloop
van dien totte effectueele betalinge toe. Concludeert tot
condemnatie van dien cum expensis.
Claes Pietersz, ghemachtigde van de
erffgenamen van Pieter Gerritsz Smit,
eyscher
contra
Dirck Jongclaes van Calverdyck, ghearresteerde om
betalinge van 4 gulden 8 st 8
penn van yserwerck volgens
't regyster van Pieter Gerritsz.
Concludeert tot condemnatie van dien cum
expensis.
Aerian Meynertsz, als voocht van de
weduwe van Cornelis Schippers, eyscher
contra
Jan Vrericksz van Oude Nieudorp,
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Den ghedaagde copie en
dach.

ghedaagde om restitutie ter somma
van 50 gulden mette interesten van
dien totte eyntelyke voldoenige ofte
ten minsten het transport op
Joost Cornelisz tot Veenhuijsen off zijn
weduwe en erven te effectueeren.
Concludeert tot condemnatie van dien cum
expensis.

OR 5658/145
Jan Pietersz van Verheeringhuijsen,
ghearresteerde contra Cornelis Rembrantsz & Pieter Jansz Schoenmaecker
in der qualite zoe zij procedeeren arrestanten versoeckt dat d'selve arrestanten
haere actie vlot vaerdich zullen institueeren off versteecken werden van't effect
van dien & dat d'arresten opt hem
requirants penningen & hem selven ghedaen
verclaert zullen werden nul ten minsten
dat d'arrestanten die costeloos &
schadeloos zullen affdoen. Concludeert
ten fyne voorseids cum expensis.

Cornelis Rembrantsz als voocht
van Jan Dircksz in desen
gheassisteert met Pieter
Jansz d'halve broeder van
Jan Dircksz institueeren
haarluyder actie. Concludeeren
dat Jan Pietersz ghecondemneert
zal werden henluyden te
restitueeren 30 gulden
10 st lanthuier van de voornoemde
Jan Dircksz s'
lant by hem Jan Piet gheinnet van
Symon Claesz ten minste d'selve alhier te
leveren onder den gherechte alhier tot proffyt van den
gheenen die daer toe gherechticht is cum expensis.

Schepenen ghehoort perthyen dingtalen & presentatien hincktude wysen voor vonnisse dat
Cornelis Rembrantsz & Pieter Jansz in de qualite zoe zij procedeeren d'gheeyste penningen zullen
ontfangen van de penningen ofte huiere by Symon
Claesz onder den Schout ghelevert, mits
dat Cornelis Rembrantsz & Pieter Jansz
Jan Pieter zullen leveren 't hantschrift ofte
huiercedulle by hem daervan ghepasseert
aen Vredrick Cornelisz Ruijge Vrerick off zijn
actie hebbende ofte ten minsten hem daer van
vrijen & indemneeren. Condemneeren perthyen hinctude
in't effect van dien ende condemneeren wyder Cornelis
Rembrantsz & Pieter Jansz zoe zy procedeeren
in de halve costen van deser instantie & vlot
vaerdich recht ghereserveert Jan Piet zijn
actie nopende d'gheeyste teercosten aen den geenen
die d'selve verteert hebben & daer en soe hy meent
gheraect te zyn. Actum den 7en augusti 1606.
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OR 5658/145v
Schepenen ordonneeren d'weduwe
& soon van Maerten Schippers
mitsgaders d'ghedaagdens &
haer moeder voor Schepenen te
compareeren om ghehoort te werden
donderdach naestcomende. Actum
den 7en augusti 1606.

Jan Cornelisz Keijser, soe hij
procedeert, eyscher
contra
Jan Vrericksz, Cornelis Pietersz
& Jan Pietersz, zoe zij gheroepen zyn, ghedaagdens om
uuytinge van vonnisse te
begeeren.

Wyloff Pietersz, Cornelis Cornelisz, Rens Gerritsz
voor hem selven & vervangende d'weduwe van
Aerian Jansz alle ghedaagdens & gherequireerdens
contra Rens Cornelisz mede crediteur van Cornelis
Rensz nemen aen & zijn ghewillichlyck
tevreden elck haer contingente portie tot
offlossinge van een brieff verhypotequeert op d'landen van Mari Jan Floris & Claes Pietges
te leveren beneven 't contingent van Cornelis Rensz
zoe wanneer die uuyt desselffs penningen ghereet
zal zijn. Laeten haer daer inne ghewillich condemneeren. Actum den 7en augusti 1606.
Schepenen ghehoort 't versoeck van Rens
Cornelisz als onlangs een weet bestelt
hebbende aen Pieter Cornelisz Cos om zyn actie te
institueeren. Ende ghesien d'renunciatie
van den selven Pieter Cornelisz condemneeren
den zelven Pieter Cornelisz in de costen by
Rens daeromme ghebeden ter somma van
35 st verclaeren voorts den
selven Pieter Cornelisz als huyden geen eysch
noch tytule van preferentie geexhibeert hebbende
opte penningen van Cornelis Rensz te wesen versteecken
ghelyck oock alle andere noncomparanten. Actum den 7en augusti 1606.
OR 5658/146
In advys 14 dagen.

Thys Jorisz, als voocht van Griet
Jans, weduwe Jan Pietersz Wit, eyscher
contra
Garbrant Pieter Garbrants, ghedaagde
om voorts te procedeeren.
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Schepenen condemneeren d'gedaagde
d'gheeijste penningen aen den
eyscher te betalen mette
rechtelyke costen surcherende d'executie een maent salvo den
ghedaagde zyn keer te 14 dagen
zoe hy eenich heeft. Actum
den 7en augusti 1606.

Pieter Heyndricksz, als voocht van
Jan Cornelisz van Winckel, eyscher
contra
Guiert Kuypers, off Claes Lambertsz,
haer voocht, ghedaagde om voorts te
procedeeren volgende die laeste retroacte. Dienvolgend versoeckt den eyscher
dat d'ghedaagde ghecondemneert zal werden
hem d'geeyste 7 gulden te
betalen cum expensis.

Den ghedaagde, te weten Claes
Lambertsz als voocht van de weduwe doende zyn keer seyt dat den eyscher
zal bewijsen dat Jan Cornelisz in leven gheweest is totten verschyndage
by faute van dien. Concludeert tot niet ontfanckelyk & is in cas van
ontfanckelycheyt is tevreden metten eyscher te rekenen.
Schepenen wysen dat Pieter Heijndricksz zal bewys doen van 't leven van Jan Cornelisz & dat
ghedaen zynde dat perthyen metten anderen sullen rekenen. Actum den 21en augusti 1606.
Schepenen condemneeren Gerrit Cornelisz van Langhedyck, Jan Symonsz Bode, d'ghedaen sommatien te betalen. Actum den 7en augusti 1606.
OR 5658/146v
Vierschaer ghehouden den 21en augusti
D'weduwe van Cornelis Pietersz
Schepenen ordonneeren tot
Gorter, verscoeckt voor haer
voochden Thys Jorisz ende
& haere jonge onmondyge kinderen
Cornelis Reyersz oom ordonneeren
een voochdy gheordonneert te hebben.
voorts dselve ten behoeff van de voorseide
weduwe & kinderen te procedeeren tot schiftinge & delinghe
met Willem Cornelisz outste soon van Cornelis Pietersz. Actum den 21en augusti 1606.
Schepenen ghesiend'wettelycke exkusatie by Thys Jorisz gedaen ontslaen van dese voochdye.
Actum den 4en september 1606.
Den gedaagde seyt 't paert ter last
& vanwegen den eyscher vercocht
te hebben aen eenen - - - - op Calverdyck voor de somme van
33 gulden daer op den eyscher rede ontfangen heeft 16 gulden 15 st & zyn van de
selve penningen oock betaelt den impost sulck
dat den eyscher soude resteeren 15 gulden 10 st
waervan hy gedaagde onder hem heeft
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Jacop Florisz van Alkemade,
eyscher
contra
Claes Cornelisz Schippers, ghedaagde
omme t'antwoorden nopens den
eysch van't paert.

twe daelders by hem van den coopman ontfangen suclck dat den eyscher van den
selven coopman comt 12 gulden waer jegens hem ghedaagde van den
eyscher competeert zyn verdient salaris van 'tzelve te vercopen mitsgaders
d'verteerde costen van't paert by hem lange in de cost gehouden
mits welcke hy gedaagde doende eysch in reconventie ter somma
17 gulden. Concludeert dat den eyscher ghecondemneert zal worden
hem die te betalen cum expensis affslaend nietemin d'voorseide 3
gulden. & in conventie concludeert tot niet ontfanckelyk,
alsoe den gedaagde niet gedaen heeft dan ter last van den eyscher
mits welcken hij in hem niet ghehouden is d'resterende cooppeningen
te betalen. Maer competeeren den eyscher van den voorseiden coopman.
Schepenen houden d'saeck in advijs.
Den ghedaagde seyt verscheyden reparatien te hebben ghedaen ende
laten doen aen eyscers huys hem jegens d'resterende
huier competeerend is tevreden
derhalven metten eyscher te rekenen.
Concludeert tot wyder niet ontfanckelyk.

Jacop Florisz van Alckemade, eyscher
contra
Aerian Cornelisz Schippers,
gedaagde om t'antwoorden nopende
d'resterende lanthuier.

Schepenen appoincteeren perthyen metten
anderen te rekenen by Aerian Jansz & Cornelis Jansz Foppes mitsgaders den timmerman. Actum den 21en augusti 1606.
OR 5658/147
Den ghedaagde ontkent den
eyscher eenygen mis te competeeren veel min eenyge penningen
van dien noch oock oock yet van de
boomen by den gedaaagde ghebolt. Concludeert oversolcx tot apsolutie van de
zelven eysch cum expensis.
Schepenen houden d'saeck in advys.

D'gedaagdes copie &
dach.

Aerian
Jacop Florisz van Alckemade,
eyscher
contra
Aerian Cornelisz Schippers, gedaagde om
t'antwoorden nopende den eysch van de
mis & gheboomte.

Dirck Claesz Backer als oom &
voocht van Tryn Pietersdr naeghelaten
weeskint & erffgenaam van Pieter Gerritsz
Smit, eyscher
contra
Jacop Hillebrantsz, off by zyn apsentie zyn huysvrouw, mitsgaders Dirck
Jansz Keuck, ghedaagdens omme metten
anderen een schuldinghen man te maecken
dienvolgend aen den E. Rentemeester Johan
Colterman te betalen & voldoen alsulcke(n
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penningen van tiendinghe als d'voorseyde
rentemeester van Pieter Gerritsz off
zyn erffgenaam zoude moghen competeeren mitsgaders die costen van
sommatien & gyselingen daeromme
ghedaen alsoe de vor tot bevrydinghe van de voorseide erfgenaam van
Pieter Gerritsz alsoe Jacop
Hillebrantsz ontfangen & ghenoten heeft d'boonen en tarwe van de
zelve tiendinghe & dienvolgend
aenghenomen heeft d'selve selffs
ofte door Dirck Jansz Keuck
te betalen. Concludeert daeromme hij
eyscher tot condemnatie van dien cum
expensis.
OR 5658/147v
Ontfangen den impost
tot . . . . . . . . . .50 st.

Den eyscher seijt dese
saecke voor dese instantie
off te wesen.
Schepenen verstaen dat den
Secretaris den nobel voor
impost onder hem gheconsigneert
zal restitueeren alsoe geen
eysch ghedaen is. Actum
den 21en augusti 1606.
Dienvolgende den nobel gherestitueert.

Jan Pietersz van Westwoudt,
eyscher
contra
Pieter Jansz Almers, ghedaagde
om betalinghe ter somma van
956
gulden uuyt saecke van koeijen,
gheleende & berekende penningen
verschenen mey 1600 & 1604,
mitsgaders om
136 gulden 10 st verlopen
interesten van de selve penningen
verschenen meij laestleden met
het vorder verloop van dien totte
effectueele bealinghe toe vermoghens twe obligatien by desen
ghedaagde ghepasseert d'eene in
date den 20en junij 1599 ende
d'ander in date den 29en
junij 1603 daer van zynde.
Concludeerrt tot condemnatie van dien
& by provisie tot namtissant van de
zelve somma cum expensis.

Schepenen condemneeren Jan Pietersz van
Heringhuysen mits zyn concomparitie
in veylige boeten. Actum den 21en augusti
1606.
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Schepenen condemneeren Pieter Claesz Kuijper,
gedaagde tegen den Schout mits zyn noncomparitie
in zyn eersten defaut. Actum den 21en
augusti 1606.
OR 5658/148
Claes Cornelisz Voorin ghedaecht wesentde tegen
den Schout compareerende voor ghespannnen vierschaer
spreeckende op d'clachte van den Schout Havick noemt den
selven schrobber item dat den selven zy een
baldadigen hont, seyt den selven oock aen dat hy
t'zynen huyse ghewelt ghedaen heeft 'twelck
alle den Schout in kennisse gheleyt heeft
protesteerend van injurie & omme dies aengaende
zyn actie te institueeren. Actum den 21en augusti
1606.
Schepenen condemneeren Cornelis Jansz Keuck tegen den
Officier in zyn 1e default. Actum den 21en augusti
1606.

1e default
Schepen condemneeren Jan Walichsz
in de gheeijste penningen tot 15
gulden 10 st mette rechelyke costen
surcherend d'executie tot allerheylyghen. Actum den 4en september
1606.

Schepenen appoincteren
perthyen aen de zelve mannen.
Ordonneeren d'selve mannen
schriftelyk uuytinge te doen.

Eeuwoudt Jansz van Benningbroeck,
eyscher
contra
Jan Walichsz van't Zijdtwint,
gedaagde om betalinge van 15 gulden
10 st ter cause van vleys volgende
d'eyschers regyster. Concludeert tot condemnatie
van dien cum expensis.

Jan Claesz Oterlick, eyscher in
cas van garant in conventie &
verweerder in reconventie
contra
Claes Symonsz Vlaer & Pieter
Pieter Oudtjannis off zyn huysvrouw
& erven, gedaagdens & pretense eyschers
in reconventie om voorts
te procedeeren volgens die laeste
retroacte.
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OR 5658/148v
Den ghedaagde ontkent
den eyscher yet schuldich
te syn.
Schepenen houden d'saec in
advijs.
Den ghedaagde doet op huyden
datelijck betalinge in handen
Claes Pietersz.

Claes Pietsz, ghemachtich van de erffgenamen
van Pieter Gerritsz Smit, eyscher
contra
Pieter Huybertsz van't Zydtwint, ghedaagde om t'antwoorden.

Den ghedaagde seyt betaelt
te hebben.
Schepenen houden d'saeck in
advys.

D'selve eyscher
contra
Dirck Neel Jongclaes, ghedaagde
om t'antwoorden.

Schepenen wijsen voor vonnisse dat den gedaagde
hem zal purgeeren den eyser niet meer schuldich te zyn dan een gulden.
Actum den 4en september 1606. Den gedaagde heeft op huyden d'eyser ten
vollen betaelt desisterend van verclaringe.

Aerian Meynertsz, als voocht
van de weduwe van Cornelis Schippers,
eyser
contra
Jan Vrericksz, ghedaagde
omme t'antwoorden.

Den ghedaagde ontkent
d'eijssersse off Cornelis Schippers
yet schuldich te zyn off in
haer yet ghehouden te zyn. Concludeeert
tot apsolutie van den eysch cum
expensis, te meer want zij
eysscher ofte d'weduwe van Cornelis Schippers
niet comen seggen off verclaeren hen yet van den eyscher gedaagde
te comen ofte waer van
Schepenen verclaeren voor vonnisse dat d'eyssers sullen inbrengen &
verifieeren hoe zy aen het brieffgen by hen gheexhibeert
ghecomen zyn.
D'eyschers renunchieeren van de actie volgens dien t'brieffgen
gheschuert.

Jan Cornelisz Keyser, als
actie & transpoort hebbende
van de erven van Maerten
Schippers, eyscher
contra
Jan Vrericksz, Cornelis Pietersz
& Jan Pietersz, erffgenamen van
Pieter Cornelisz haeren vader om
uuytinge van vonnisse te

Den impost tot 25 st
ontfangen.
Schepenen ghehoort perthyen dingtalen & haere mondelinge verclaringen
voor Schepenen ghedaen mitsgaders ghesien
d'uuytspraeck van mannen tusschen perthyen
ghedaen doende recht, condemneeren
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de ghedaagdes t'samen aen den eyscher soe hy begeeren.
procedeert te betalen 26 gulden 20 st.
Ontseggen den eyscher zynen vorderen eysch
opte gedaagdes ghedaen apsolveeren d'ghedaagdes van de zelve surcherend
d'executie tot carstijt. Condemneeren d'ghedaagdes inde halven impost tot
12 st 13 penn compenseeren d'vordere costen om redenen. Actum den 30en augusti.
OR 5658/149
Thys Jorisz, als voocht van Griet
Jansdr, eyscher
contra
Garbrant Pietersz van de Moerbeeck, gedaagde.

In state.

Schepenen ordonneeren Jacop Pietersz Koeman
te westen voocht van Dieuwer Jans, weduwe Mr. Gerrit
& over haere goeden. Actum den 21en augusti 1606.
Schepenen appoincteeren perthyen
weder aen mannen als Jan
Symonsz Bode, Jacop Pietersz
Koeman & Dirck Florisz.

Gerrit Willemsz ter Dieck, gheassisteert met zyne curateurs, eyscher
contra
Wyloff Pietersz & Elle Wyloffsz
ghedaagdens om voorts te procedeeren.
Pieter Heyndricksz als voocht
van Jan Cornelisz, eyscher
contra
Guiert Kuypers, gedaagde om
voorts te procederen.

OR 5658/149v
Vierschaer ghehouden den 4en september 1606
Den ghedaagde in conventie seyt
gheobimeert te hebben ten behoeve
Jacop Florisz van Alkevan den eyscher behoorlycke obligatie
made, eyscher
van den coopman van't paert ende dat
contra
van de resterende somma presenteert die Aerian Cornelisz Schippers, ghedaagde
den eyscher te leveren seggende daer mede omme voorts te procedeeren
te moghen volstaen ende concludeert tot nopende den eysch van't paert.
wyder niet ontfanckelyk alles salvo zijn
eysch in reconventie. Ende in reconventie persisteert by zynen
eysch in't selve cas ghedaen. Concludeert als in't eynde van de zelve.
Schepenen wijsen voor vonnisse dat Aerian Cornelisz den eyscher zal leveren d'obli-
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gatie ende restitueeren die 3 gulden by hem ontfangen. Ontseggen den eyscher zijn
vorderen eysch. Apsolveeren den gedaagde van't zelve.
& nopende den eysch
van reconventie compenseeren d'selve
Jacop Florisz van Alketegen den arbeyt & dienst van't paert.
made, eyscher
en
Actum den 4 september 1606.
contra
Dienvolgend d'selve obligatie
Aerian Cornelisz Schippers,
by Aerian Cornelisz an Jan Cornelis Keyser
gedaagde om voorts te proceghelevert.
deren nopende den eysch van de
resterende lanthuier, alsoe
Schepenen appoincteeren perthijen
perthyen voor mannen hebben gheweder aen de zelve mannen.
weest & niet hebben connen
Ordonneeren d'selve
accorderen.
een uuijtinge te doen. Actum
den 4en september 1606.
Den ghedaagde persisteert voor replijck
by zyn antwoort & concluisie apudt
acta ghedaen, seggende daer bij
't lant van den eyscher niet ghehuiert
opte voorgaende voorwaerden noch in
conditie noch somma waeromme
den eyscher uuyt crachte van de zelve
niet can wesen ontfanckelyck.
Sustineert daer beneven hij verweerder
voorder dat hy d'mis van zijne
koeyen leggende by de woninge van den eyscher
ghereden omtrent twe jaeren heeft willen
van daer voeren ofte doen voeren &
dat ter selver tyde Cornelis Aeriansz
Wijck ghemachtige van den eyscher
alhier daeromme ende om

Jacop Florisz van Alkemade, eyscher
contra
Aerian Cornelisz Schippers, gedaagde
om voorts te procedeeren nopende
den eysch van de mis en de bomen.

(vervolg op /150)

apud acta voor 't gerecht, wettelyk [PW/10] - 4
OR 5658/150 (vervolg van /149v)
Schepenen ontseggen
den eyscher zijn eysch
nopende die boomen
apsolveeren den
gedaagde van de zelve.
Actum den 4en september 1606.

dat daer uuyt geen moeijten tot tusschen den eyscher ende
hem verweerder zoude rysen d'saecke als by accoort &
vredehandelinge heeft affghemaeckt ende heeft hem ghedaagde
voor dien actie & mis gheloost & daer nae betaelt
38 gulden hoewel d'selve mis in zyn gheheel wel waerdich was omtrent 60 gulden als de
selven Cornelis Aeriansz met eede niet en zal ontkennen wiens
verclaringhe hy ghedaagde daeromme hier op versoeckt mede
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Schepenen ontseggen
den eyscher zijnen
eysch van de mis
ghedaen. Apsolveeren
den ghedaagde van de
zelve. Actum
den 4en september
1606.

brengende dat alsoe dese saecke een ghesleten saecke
is affgemaeckt door den selven Cornelis Aeriansz waer
omme den eyscher geen actie heeft te pretendeeren ghelyck mede
niet van eenyghe boomen by de ghedaagde ghebolt. Concludeert
daeromme als apudt acta.

off

1e default.

Gerrit Heertsz, eijscher als oom
& voocht van Aerian Heerts jonge kinderen
contra
Elle Wijloffsz, ghedaagde om betalinge ter somma van 48 gulden
ter goeder rekeninghe uuyt saecke
van lanthuier verschenen karstyden
1604 & 1605 laestleden. Concludeert
tot condemnatie van dien cum expensis.
D'selve eyscher
contra
D'weduwe & erven van Cornelis Pietersz
Gorter off haer gerechte voochden,
gedaagdens om betalinge van 42 gulden
ter goeder rekeninge uuijt saecke
van lanthuier overlange verschenen
Concludeert tot condemnatie van dien cum
expensis.

OR 5658/150v
Schepenen accordeeren
Olbrant Jansz dach
om ghetuychnyse in te moghen
brengen.
Schepenen ghesien die
ghetuychnisse by Olbrant
Janssz inghebracht doende
recht ontseggen den eyscher
zyn eysch, apsolveeren den
ghedaagde van de zelve. Actum
den 18en september 1606.

Isbrant Cornelisz van Twisch,
eyscher
contra
Olbrant Jansz ter Dieck, gedaagde
om beteringhe van schade
by wanleveringhe van een koe
by den gedaagde hem eyscher vercocht welck
sulcx niet en was ten daghe
van de leverantie ghelyck hy
hem die vercocht hadde ter
somma van 8 gulden 7 st off
anders tot discretie van Schepenen. Concludeert tot condemnatie van
dien cum expensis.
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Schepenen appoincteeren perthyen
aen mannen met namen
Jan Jansz van Hoorn ende
Jan Jacopsz Wieringen. Actum
den 4en september 1606.

Borrit Pietersz van Winckel,
requirant & eyscher
contra
Pieter Reyersz Moller, gedaagde
om leverantie van
alsulcke jonge boomen als
hy eyscher van den ghedaagde ghecocht
heeft presenteerende hem die
volgens d'coop te betalen. Concludeert
daeromme dat d'gedaagde ghecondemneert zal worden hem d'selve
boomen te leveren nae behooren
cum expensis.

Schepenen ordonneeren Claes Thomasz te wesen
mede voocht van de weduwe & jonge kinderen van
Cornelis Pietersz Gorter & over haere goeden beneven Cornelis Reyersz Oom. Actum den
4en september 1606.
OR 5658/151
Schepenen condemneeren Cornelis Jansz Keuck, gedaagde tegen den
Schout in de boeten van 3 gulden als hebbende
sitten drincken on harbarge opten laestleden bedach
contrarie die keure daer op ghemaeckt & ghepubliceert. Actum den 4en september 1604.
Compareerde voor den
Schepenen condemneeren
gerechte Gerrit
Gerrit Willemsz ter Dieck, ghedaagde tegen den
Willemsz doende
Schout, eyscher in de boete van 40 gulden volgens
zijn keer verclaert
t'placcaet over seecker mestieck, vechtelis &
niet te weten dat
quetsuere ghedaen tegen Pieter Claesz Kuijper
hy Pieter Claesz ghesalvo hem Gerrit Willemsz zijnen keer te 14 dagen
quetst heeft. Actum
zoe hy eenich heeft. Actum den 4en september
den 18en september 1606. 1606.
Schepenen houden die
saeck in advijs te 14 dagen.
Schepenen appoincteren
perthyen aen mannen namelyk aen Pieter Cornelis Michels & Jan Cornelis Dircks. Actum den 2en october
1606.

Op huijden compareerde voor desen vierschaere
Claes Cornelisz Voorin ghedaagde tegen den Schout
verclaert huyden t'gunt hy huyden te
14 dagen tegen den Schout ghesproocken heeft 'tzelve
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ghesproocken te hebben uuyt enckeler haestich
renunchieert van de zelve woorden & aenseg
bidt dat d'justitie hem sulck ten besten
zullen houden genade & geen recht doen
volgens 'twelck hem 'tzelve by Havick van
Vollenhove wert gheremitteert. Actum den
4en september 1606.
OR 5658/151v
Rens Cornelisz gherequireerde
institueert zyn actie als
by acte.

Jan Claesz Sluijs
requirant
contra
Rens Cornelisz van Abbekerck
gherequireerde omme aff te
Schepenen wijsen voor vonnisse
doen alsulck arrest als hij
dat Jan Claesz Sluijs zyne
op d'requirants penningen heeft laeten
penningen daer mede hy gheprefereert
doen. Concludeert tot condemnatie van
is zal moghen lichten tot op
dien cum expensis ten minsten
t' sestich gulden nae ende houden
dat hem requirant gheadiudiceert
vorder d'saeck in advys. Actum
zal worden zyne penningen te mogen
en
den 4 september 1606.
lichten onder d'verseeckeringhe
van 't lant welck hy requirant
Dese vordere 60 gulden by Rens Cornelisz in desen jurisdictie heeft leggende.
ontslagen & geconsenteerd by Jan
Sluys te moghen werden ghelicht ongvermindert
zyn goet recht volgens acte van zyn lant in date den 17en september 1606
ghebleecken voor Jan Jansz Wit en Wyert Jansz.
Schepenen wijsen dat Jan Symonsz als ghedaen hebbende d'weet ten versoecke Jan Oot aen
Claes Symonsz Vlaer off zal hebben gelt off uuytleg. Actum den 4en september 1606.
Den gedaagde wert ghegunt
14 dagen om acte van den
Rentemeester in te moghen brengen.

Schepenen houden d'saeck
in advys.

Dirck Claesz Backer, soe
hij procedeert, requirant & eyscher
contra
Jacop Hillebrantsz ende
Dirck Jansz Keuck, gedaagdens
omme t'antwoorden.
Pieter Jansz Wit, eyscher
contra
Isbrant Cornelisz van Twisch
ghearresteerde om d'eyscher
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te betalen 5 koemis tot
7 gulden 10 st. Concludeert tot
condemnatie van dien cum expensis.
OR 5658/152
In state.

Thijs Jorisz als voocht van
Griet Jans, eyscher
contra
Garbrant Pietersz van de Moerbeeck,
gedaagde om voorts te procedeeren.

Gerrit Willemsz ter Dieck, gheSchepenen appoincteeren perthyen
assisteert met zyne curateurs, eyscher
weder aen de zelve mannen van
contra
huyden 14den gheordonneet &
Wyloff Pietersz & Elle Wyloffsz
ordonneeren Cornelis Pietersz
gherequireerde om voorts te procetot een overman & dat
deren.
d'selve schriftelyke uuytinghe
zullen doen. Actum den 4en september 1606.
Pieter Luytgisz, eyscher
Schepenen condemneeren
contra
Dirck Cornelisz Suyerman,
Dirck Cornelisz Suyerman, gedaagde
Pieter Luytgisz te betalen
om voorts te procedeeren.
't gunt den selven nae rekeninghe noch schuldich
blijft surcherende d'executie
een maent. Actum den 4en september 1606.
OR 5658/152v
Vierschaer ghehouden den 18en septembr 1606
Schepenen condemneeren
Borrit Pietersz van Winckel,
Pieter Reyersz Moller
eyscher
aen den eyscher te leveren
contra
100 boomen zoe peerePieter Reyersz Moller,
boomen als appelboomen dien
ghedaagde om voorts te proceBorrit Pietersz uuyte enterye
deeren volgens die laeste retrozelffs zal kiesen & vorder zoeacte.
veele Borrit Pietersz boven dien noch zal willen
uuytkiesen d'pereboomen voor 7 st 8 penn
& d'appelboomen voor 3 st. Actum den 18en september
1606.
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Schepenen condemneeren Garbrant
Pietersz in 7 gulden by
hem bekent, apsolveeren
den selven van den vorderen eysch,
ghereserveert den eyscher zyn
actie daer & zoe zy meenen zullen geraect
te zyn. Actum den 18en september 1606.

Thys Jorisz, soe hij
procedeert, eyscher
contra
Garbrant Pietersz, ghedaagde

Gerrit Willemsz, gheassisteert met zijne voochden,
eyscher
contra
Wijloff Pietersz & Elle
Wijloffsz, ghedaagdens om
voorts te procedeeren.

Gerrit Willemsz renunchieert van zyn clachte
verdraecht d'ghedaagdens 't recht.
Dienvolgende versoeckt Wyloff
Pietersz dat Gerrit Willemsz
ghecondemneert zal werden in de costen.
Schepenen condemneeren Gerrit Willemsz in de costen van
desen processe tot tacxatie & moderatie van Schepenen. Actum den 18en september 1606.
OR 5658/153
Schepenen verclaeren Jacop
Cornelisz Groot Jacop, ghearresteerde
mits zyn noncomparitie veylich
ende ghesien 't regyster
van den eyscher doende recht
vermoghens die previlegie
deser stede condemneeren den
ghearresteerde d'gheeyste
13 gulden 14 st 12 penn
aen den eyscher te betalen
mette rechtelyke costen hieromme
ghedaen. Actum den 18en
september 1606.

Cornelis Claesz Buyten Kistemaecker,
eyscher
contra
Jacop Cornelisz anders genaemt Grote
Jacop woonende tot Edam, ghearresteerde om betalinghe ter somma
van 13 gulden 14 st 12 penn berekent gelt ter cause van
ghehaelde waeren volgens des
eyschers regyster. Concludeert tot
condemnatie van dien cum expensis.

Condemneeren voorts den voornoemde Jacop
Cornelisz tegen den Schout voorseid in de
boeten van 7 gulden voorseid ter
Dirck Gerritsz van de Langereys,
saecke hy uuyt den arreste vertrocken
eyscher
is zonder cautie te stellen & opcontra
hoyden niet en is ghecompareert.
Griet Pieter Willems van Oude
Actum den 18en september 1606.
Nieudorp, off haer gerechte voocht,
gedaagde om betalinge van 34
Schepenen condemneeren Griet Pieter
stuivers van een achelen rog volgende
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Willems, den eyscher d'gheeyste
somma te betalen mette
rechtelycke costen. Actum den
18en september 1606.

Dirck Gerritsz van de Langereys,
eyscher
contra
Jacop Rippertsz ghedaagde om betalinge ter somma van 15 gulden
15 st vermoghens den obligatie daer van zynde. Cocludeert
tot condemnatie van dien cum expensis.

off

't 1e default.

des eyschers regyster. Concludeert
tot condemnatie van dien cum expensis.

Dirck Gerritsz van de Langereys,
eyscher
contra
D'weduwe van Michiel Wyloffsz, ghedaagde om betalinge
van 16 gulden 7 st van bier volgens
des eyschers regyster. Concludeert tot
condemnatie van dien cum expensis.

achel graanmaat 1/8 zak [Nmg/2, 99]
OR 5658/153v
1e

default.

Claes Pietersz belydt
d'penningen op rekeninge.
Schepenen condemneeren den ghedaagde
d'gheeijste penningen aen den
eyscher te betalen offslaende
'tgunt den gedaagde deuchdelycken
daer tegens comt, surcherende

Dirck Gerritsz van de Langereys,
eyscher
contra
Jan Pietersz Kist, ghedaagde om betalinge van 57 st
8 penn van een halff vat
biers, volgende d'eyschers regyster.
Concludeert tot condemnatie van dien cum
expensis.
Jan Cornelisz Dircks, eyscher
contra
Mr. Claes Pietsz, ghedaagde
om betalinge ter somma
van 22 gulden 5 st van
huyshuier de anno 1601
& 1602. Concludeert tot
condemnatie van dien cum expensis.
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d'executie tot karstyt
Actum den 18en september 1606.

D'ghedaagde bekent d'penningen
op rekeninghe.
Schepenen condemneeren den ghedaagde d'geeyste somma te
betalen mette rechtelyke costen
surcherend d'executie tot
St. Catryn op peyne van
uuytleg. Actum den 18en
september 1606.

D'erffgenamen van Floris Claesz
Buyten, eyschers
contra
Cornelis Jaep Grotis, ghedaagde
om betalinge ter somma van
7 gulden 9 st 8 penn
resterende verpondinghe volgens
't regyster van Floris Claesz
Concludeert tot condemnatie
van dien & om te hebben
gelt off uuytleg cum expensis.

OR 5658/154
Pieter Cornelisz seyt Floris Claesz
een koe vercoft te hebben & by
dien overbetaelt te hebben
6 st. Versoeckt restitutie van de
zelve 6 st & in conventie
concludeert tot niet ontfanckelyk
& apsolutie van den eysch.
In advys.

1e default.

off

D'selve eyschers
contra
Pieter Cornelis Sijkes, ghedaagde
om betalinghe ter somma
van 6 gulden 10 st berekent
gelt van laecken volgens d'eyschers
regyster. Concludeert tot condemnatie van dien
cum expensis.
D'selve eyschers
contra
Pieter Pietersz Bremer, ghedaagde
om betalinge van 3 gulden 14 st
ter cause van toegheseyde penningen.
Toegheseyt voor pr speck uuyt
saecke van laecken. Concludeert
tot condemnatie van dien cum expensis.
Symon Jacop Symonsz, eyscher
contra
Garbrant Aeriansz Stierman van
Veenhuysen, ghearresteerde om
betalinge van 16 st vermoghens
den boelbrieff daer van zynde.
Concludeert tot condemnatie van dien cum
expensis.
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Aen mannen te weten
Dirck Florisz & Pieter
Lambertsz.

Pieter Luytgisz Waert, eyscher
contra
Cornelis Cornelisz Leeuw van 't
Waerdtlandt, ghearresteerde
om beteringe van schade over
seeckere veylinge van koebeesten
ter somma van 15 gulden off anders
tot discretie van Schepenen. Concludeert
tot condemnatie van dien cum expensis.

OR 5658/154v
Schepenen ghehoort die bekentenisse van
Symon Jacopsz van Barsingerhorn, gedaagde tegen
den Schout, eyscher op schut laestleden messe
ghetrocken te hebben. Condemneeren den selven
in de boeten van 10 ponden volgens 't placcaet
op 't stuck van dien ende houden den vorderen
eysch van den Schout in advys. Actum den
18en september 1606.
Dirck Jansz ghedaagde doende zyn

defentie concludeert tot
apsolutie.
Schepenen houden d'saeck
in advijs.

In state 14 dagen

Schepenen appoincteren
perthyen aen mannen als
Aerian Jacop Dircks & Pieter
Nanningsz.

Dirck Claesz Backer,
soe hy procedeert, eyscher
contra
Jacop Hillebrantsz ende
Dirck Jansz Keuck, gedaagdens
om t'antwoorden.
Jacop Florisz van Alckemade, eyscher
contra
Aerian Cornelisz ter Dieck,
ghedaagde om voorts te procederen nopende die huier van't
lant.
Pieter Jansz Wit, eyscher
contra
Ysbrant Cornelisz, ghearresteerde
om voorts te procedeeren.

Schepenen ghehoort die defentie
van den garresteerde apsolveeren den gearresteerde

258

van den zelven eysch compenseeren die costen om redenen.
Ghereserveert den eyscher zyn actie op & jegens d'gearresteerdens
wyffs moeder off daer & zoe hy meent geraeckt te zyn. Actum
den 2en october 1606.
OR 5658/155
D'gedaagdes belyden d'penningen op
rekeninghe.
Schepenen condemneeren d'ghedaagdens
d'gheeyste penningen ter goeder
rekeninghe te betalen surcherend d'executie tot
vastenavont anno 1607
nu eerstcomend. Actum den
18en september 1606.

Gerrit Heertsz, oom & voocht
van de jonge kinderen van Aerian
Heerts, eyscher
contra
D'weduwe & kinderen van Cornelis
Pietersz Gorter, gedaagdes off haer
gherechte voocht.

OR 5658/155v
Vierschaer ghehouden den 2en october 1606
Jacop Florisz van Alckemade,
In advys mits d'apsentie
eyscher
van Dirck Brouwer.
contra
Schepenen approbeeren den uuytspraeck Aerian Cornelisz Schippers, gedaagde
van mannen wysen dienvolgende
om voorts te procedeeren volgens
voor vonnisse dat Aerian Cornelisz tegen d'laeste retroacte nopende d'resterende lanthuier.
d'gheeyste penningen offslach zal strecken
't gunt by hem verleyt is voor reparatie van't huijs & alsoe d'selve
bij advys & verlaringe van mannen bevonden werden te bedragen 36 gulden.
Condemneeren Jacop Florisz hem te restitueeren
10 gulden compenseerend die costen. Actum
den 2en october 1606.

2e

default.

Schepenen condemneeren den ghedaagde
d'gheeyste 57 st 8 penn
aen den eyscher te betalen mette

Dirck Gerritsz van de Langereys, eyscher
contra
d'weduwe van Michel Wijloffsz,
gedaagde om haer eerste default
te purgeeren.
Dirck Gerritsz van de
Langereijs, eyscher
contra
Jan Pietersz Kist, gedaagde
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rechtelyke costen. Actum den
2en october 1606.

Den gedaagde persisteert by zyn
defentie.
In advijs te 14 dagen mits dat
Pieter Cornelisz ghehouden zal zyn hem
alsdan te purgeeren.

14 dagen in state.

om zijn 1e default te purgeren.

D'erffgenamen van Floris Claesz,
eyschers
contra
Pieter Cornelisz Waert, ghedaagde
om voorta te procedeeren volgens
die laeste retroacte.
D'selve eyschers
contra
Pieter Pietersz Bremer
zoe hy gheroepen is, gedaagde.

OR 5658/156
Perthyen verdragen in't minlycken
dat Wijloff Pietersz zijn
boeck zal regeeren van 't gunt
tot hier toe verschenen is ende
dat Gerrit Willemsz zal
restitueeren d'obligatie onder
hem berustend, quiteren by dien
allen gescheel tot desen dage
toe zoe tusschen henluyden alsoock 'tgescheel & onvrede tusschen
hem Gerrit Willemsz & Elle
Wyloffsz doende elckander
daerop hantastinghe.

Den gearresteerde ontkent
den eyscher gheinfligeert te
hebben eenygen quetsuiere. Concludeert
tot apsolutie.
Den eyschter leydt over zeecker
zynde bewys.
Den gearresteerde aen contraribewys.

Wyloff Pietersz Ontfanger van 't
molenschot, eyscher
contra
Gerrit Willemsz off zyne voochden,
gedaagde om betalinge van 't molenschot
volgens des eysschers regyster.
Concludeert tot condemnatie van dien cum expensis.

D'selve eyscher contra
d'selve ghedaagde om te hebben
taxatie van costen volgens
de declaratie.
Willem Cornelisz Gorter, eyscher
contra
Symon Jacop Jansz van Barsingerhorn, gearresteerde omme den eyscher
te vryen & costeloos schadeloos te
houden van 't meesterloon over seecker
quetsure die den gedaagde hem eyscher
heeft gheinfligeert voor 't den
eyscher te betalen versuym ende
schade.
Jannitgen Aeriansdr huijsvrouw van
Willem Cornelisz Corner & ghemachtich
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Fiat een weet.

van de zelve versoeckt een rechtelyke
weet haer gheaccordeert te hebben
tot Petten aen den persoon van Jacop Cornelisz
op seecker ghearresteert landt den
selven competerend om bydien d'selve ghedaecht te hebben tegen adt primam om
betalinge van 54 gulden van een paert
& ten daghe dienend concluisie te
sien nemen tot condemnatie van dien cum
expensis.

OR 5658/156v
Jan Symon Neel Jannis, requirant
& eyscher
contra
Jan Claesz Oterlick & Jan
Sygersz met Pieter Cornelisz Snyer,
ghedaagdens & gherequireerdens omme
ghetuychnisse der waerheyt te
gheven.

off

Claes Pietsen, ghemacht van de
erffgenamen van Pieter Gerritsz Smit.
contra
Heyndrick Cornelisz Ouweneels
gedaagde om 2 gulden 7 st 12 penn
van yserwerck volgens eyschers regyster. Concludeert tot condemnatie
van dien cum expensis.

1e default.

Schepenen condemneeren Cornelis Aerian Jans in de
boete van 3 pont van zyn vlas ongedect
ghelaten te hebben. Condemneeren den selven zyn brieve
van den Schout te lichten & hem te betalen 't segelloon mitsgaders d'boeten van dien volgens die keuren.
Actum den 2en october 1606.
Dirck Jansz Keuck brengt
in quitantie van den Rentemeester
die te hebben betaelt.
Schepenen appoincteeren perthyen
aen mannen als Cornelis Rembrantsz,
Albert Barentsz & Reyer Danysz.
Nopende die costen by perthyen gheeyst zoe d'welcke d'eyschers sustineeren

Dirck Claesz Backer soe hij
procedeert, eyscher
contra
Jacop Hillebrantsz & Dirck
Jansz Keuck, ghedaagdens om voorts
te procedeeren volgens die laeste
retroacte.
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geleden te hebben als oock d'costen
van desen procese reciproche gheyst. Actum den 2en october 1606.
OR 5658/157
Schepenen ghehoort 't versoeck van Jan Symonsz Bode
ordonneeren Cornelis Jansz Hogheboom Secretaris te wesen medevoocht van Hillegundt Pietersdr d'huysvrouw van Cornelis
Jansz Keuck neffens hem Jan Symonsz. Actum den
2en october 1606.
Schepenen ghehoort 't versoeck by Cornelis Jansz
Hogheboom ende d'redenen by hem ghealligeert
ontslaen de selven van den voochdie van Hillegunt Pieters, hem opgheleyt den 2en october laestleden. Apsolveeren den selven van de voorseyde voochdye.
Actum den 30en october 1606.
OR 5658/157v
Vierschaer ghehouden den 30en october 1606.
Schepenen persisteeren by
voorgaend vonnisse.
D'eyssers verdragen d'ghedaagde d'verclaringe
volgens dien wert d'ghedaagde
gheapsolveert. Actum den
30en october 1606.

D'erffgenamen van Floris Claesz
Buyten, eyschers
contra
Pieter Cornelisz Sytgis, ghedaagde om
voorts te procedeeren volghens
die laeste retroacte.

Claes Pietersz, ghemachtigde van de
erffgenamen van Pieter Smit,
eyscher
contra
Heyndrick Ouweneels, ghedaagde
om zyn 1e default te purgeeren.

Schepenen condemneeren den ghedaagde in
2 gulden 7 st 12 penn d'eyscher
zoe hy procedeert te betalen
mette rechtelyke costen salvo
den ghedaagde zyn keer te 14 dagen
soe hy eenich heeft. Actum
den 30en october 1606.
Schepenen verclaeren Heyndrick
Ouweneels te wesen versteecken
van keer & weer. Actum
den 13en november 1606.

Willem Gorter, eyscher
contra
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Symon Jacop Jans, ghearresteerde om voorts te
procedeeren.

Schepenen houden d'saeck
in advys 14 dagen.

Jan Pietersz Twisch, voor hem selven
& Thomas Jansz, voocht van Cornelis
Garbrants kinderen, requiranten
contra
Pieter Pietersz Backer, ghedaagde ende gherequireerde. D'requiranten
sustineeren dat den gherequireerde
niet en wil gheheugen den overgang
ofte melckpat over zyn erff niettegenstaende voorgaende vonnisse & keuren.
Versoecken dat Schepenen 'thout zullen
leggen tot costen van den gerequireerde. Concludeeren ten fyne voorseid cum expensis.

OR 5658/158

In state.
Jan Jansz Jonge Janoom
bekent Jonge Pieter Allerts
schuldich te weesen 29 gulden 10 st
met 't verloop van dien. Laet hem
daer inne willich condemneeren mette
rechtelyke costen. Actum
den 13en november 1606.

Claes Pietsz procureur
vam de ghedaagdens copie
& dach.

Jonghe Pieter Allertsz van Hoorn,
eyscher
contra
Jan Jansz Jonge Janoom van Oude Nieudorp,
ghedaagde om betalinge ter somma van
29 gulden 10 st hooftsom ende verlopen
interesten uuyt saecke van gheleende
penningen vermoghens den oblygatie
daer van zynde. Concludeert tot
condemnatie van dien cum expensis.

Rens Gerritsz van de Blockhuysen,
con socius, eyschers in cas van garandt ofte
indemnite
contra
D'weduwe en de erven van Aerian Jansz
als possesseurs van haer ijpoteeck,
ghedaagdens in 't zelve cas, sustineeren
d'voornoemde eyschers dat wylen Joris Mathysz
Blockhuijs ten achteren ghebleven is
aen de erffgenaemen van Pieter Claesz
Paling een somma van 400 gulden
hooftpenningen staende op renten jaerlycx tot
24 gulden verhypotequeert op seecker
lant bij de eyschers voorouders naeghelaten
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tegenwoordich ghepossideert by Mari Jan
Floris leggende omtrent d'Wijsent welc
lant ofte een deel van dien vercocht
zynde aen de voorseide Mari Jan Floris heeft
Joris Mathijsz onder andere tot waernisse ofte bevrydinghe van dien gheobligeert & verhypoteecqueert 4 geersen
lants welck d'gedaagdens tegenwoordich
possideeren 't is nu zoe dat 't voorseide lant
omtrent d'Wijsent ghelegen by de erffghenamen van Pieter Claesz Paling
wert aenghesproocken om d'verscheenen
renten van de voorseide 400 gulden ende
d'eysschers in cas van garant tot
indemnite van dien. Ende alsoe den
voornoemde Joris Mathysz d'voorseide 4 geersen
lants gheobligeert
heeft tot bevrydinghe van 't lant aen de
Wysent, consequentelycken oock voor
zyn eygen schulden op 't selve lant
van onts verhipotequeert. Soe
(vervolg op /158v)
OR 5658/158v

# ten minsten voor een
rechten derde paert van dien.

(vervolg van /158)

concludeeren d'voornoemde eyschers dat
d'ghedaagdens by v myne heeren Schepenen
vonnisse ghecondemneert zullen werden hen
eyschers & Mari Jan Floris costeloos & schadeloos te vrijen & grandeeren van de voorseide 400
gulden hooftsom & verlopen renten
van dien met alle costen daeromme
ghedaen # mitsgaders d'costen van desen
processe & dat het hypoteec
te weten d'4 geersen voornoemt daer
vooren verclaert zullen werden executabel vermoghens den verbintenisse by Joris Mathysz daervan ghedaen volgende den brieve
daer van zynde, ofte tot
anderen alsulcken fyne ende concluisie als myne heeren d'eyschers oirbaerlyckste bevinden zullen te behooren
maecken in cas van proces eysch
van costen.
Claes Lambertsz & Claes
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Schepenen condemneeren den
ghedaagde d'eijssers te betalen
d'gheeyschte 23 gulden mette
rechtelyke costen binnen 14 dagen
op peene van uuijtleg.
Actum den 30en october 1606.

off

OR 5658/159

Jonge Dirckes Kerckmeesteren van
Oude Nieudorp de anno 1605, eyssers
contra
Aerian Cornelisz Schipper Slotgis,
ghedaagde om betalinge van
23 gulden ter cause van
een jaer erffpacht. Concludeeren tot
condemnatie van dien & dat zy
sullen hebben gelt off uuytleg
cum expensis.
Jan Pietersz Koeman als voocht
van Jan Schagers kinderen, eyscher
contra
Cornelis Jansz Usts con socius kinderen & erffgenamen van Jan Ustsz, gedaagdes
om betalinge ter somma van 32 (gulden) verlopen
renten verschenen karstyt laestleden.
(vervolg op /159)

(vervolg van /158v)

Concludeert tot condemnatie van dien & dat
't ypoteeck in den brieve geroert daer
voor verclaert zal worden executabel
cum expensis.

1e default.

Dirck Meynertsz Ontfanger van't
molenschot opte Moerbeeck, eyscher
contra
Jan Dircksz van de Moerbeeck ghedaagde om betalinge van 1 gulden 5 st
6 penn resteerend molenschot volgens
zyn regyster. Concludeert tot condemnatie
van dien ende versoeckt gelt off uuytleg
cum expensis.
Schepenen der steden Nieudorp ghehoort 't versoeck
van den Schout & gheleth op die staet & ghelegentheyt van Nammet Houtsagers & ghesien
voorgaende insinuatie ghedaen aen Aerent ende
Cornelis Gysbertsz haere soonen ende naedien d'selve
niet gecompareert en zijnde yets te seggen tegen d'insinuatie ordonneeren Jacop Pietersz Koeman &
Jan Jacopsz Wieringen te wesen voochden van Nammet
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voorseid & over haere goeden. Ordonneeren d'selve
voochden goede toesicht opte voorseide Nammet te doen
tot haer wettelyk onderhout naestaet tot
laste van desselffs goeden. Actum den 30en
october 1606.

1e default.

Pieter Jansz Janooms, eyscher
contra
Claes Jan Jaep Mes, gedaagde om betalinge
van 13 gulden ter cause van lanthuier lange verschenen. Concludeert
tot condemnatie van dien cum expensis.

OR 5658/159v
Den ghedaagde selffs ghecompareert, presenteert metten eysersse
te rekenen.
Schepenen appoincteeren perthyen aen
mannen met namen: Elle Wyloffsz,
Lambert Claes Lamberts, Jan Cornelisz
Rinckel & Jacop Jan Ustsz om
voor de selve te rekenen & te
accordeeren ist doenlyk. Actum
den 30en october 1606.

Jannitgen Aeriansdr, huysvrouw &
ghemachtich van Willem Cornelisz Corner
en eysersse
contra
Jacop Cornelisz van Petten, ghedaagde
met een weet om betalinge
ter somma van 54 gulden ter
cause van een paert lange verschenen. Concludeert tot condemnatie van dien
& dat het lant by de eyssersse
in arrest ghenomen daer voor
verclaert zal vorden executabel
cum expensis, affslaende d'waerde
van een toom & de oude waegen bij
Willem Cornelisz daer tegen ontfangen.

OR 5658/160
Vierschaer ghehouden den 13en november 1606

Schepenen houden d'saeck
noch in advijs.

Perthyen hinctude zyn tevreden haer saecke te beproeven om
by mannen aff te maecken &

Jan Pietersz Twisch, voor hem selven
& Thomas Jansz, als voocht van
Cornelis Garbrants kinderen, requiranten &
eyschers.
contra
Pieter Pietersz Backer, gedaagde
om uuytinge van vonnisse te begeeren.
Rens Gerritsz van de Blockhuijsen
consocius, eyschers
contra
d'weduwe en erven van Aerian
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accordeeren ist doenlyck
Jansz, zoe zy geroepen zyn,
ongvermindert elcx zyn goet recht.
ghedaagdens om t'antwoorden.
Versoecken dat Schepenen mannen
daer toe willen ordonneeren.
Schepenen ordonneeren tot arbitrateurs Cornelis Pietersz Breg
Aerian Meynertsz, Cornelis Cornelisz Komen Nees & Wyloff
Pietersz. Actum den 13en november 1606.

Schepenen condemneeren den gedaagde
in de gheeyste penningen mette
rechtelyke costen d'selve aen
den eyscher te betalen op
peine van uuytleg.
Actum den 13en november 1606.

Dirck Meynertsz, Ontfanger van 't
molenschot opte Moerbeeck, eyscher
contra
Jan Dircksz van de Moerbeeck, ghedaagde
om zyn eerste defaut te purgeeren.

Pieter Jansz Janooms, eyscher
Den gedaagde bekent
contra
10 gulden, versoeckt atterminatie.
Claes Jan Jaep Mes, gedaagde om
Schepenen condemneeren den gedaagde
zyn 1e default te purgeeren.
d'geeyste 10 gulden te betalen mette
rechtelyke costen surcherend d'executie
tot vastenavont naestcomende. Actum den 13en november 1606.
atterminatie uitstel, verlenging [PW/12]
OR 5658/160v

Jan Jansz Jonge Janoom sustineert
hem te comen & resteeren van
Cornelis Rensz een somma van
150 gulden hooftsom
en de en de verlopen renten salvo
juste calculo ende der halden boelbrieff van Cornelis Rensz
wettelyk te hebben ghearresteert
om zyn regres daer aen te
verhaelen seggende sulcx Rens Cornelisz
tot zyn versoeck niet te
wesen ontfanckelyk ten
waere alleen om zijn actie
te institueeren 'twelck hij

Rens Cornelysz Meelmolenaer van Abbekerck,
requirant
contra
Jan Jansz Jonge Janoom
ghedaagde & gherequireerde
omme costeloos & schadeloos
aff te doen alsulck arrest als
den gedaagde heeft doen doen op seeckeren boelbrieff berustende onder Jan
Cornelisz Keyser ten minsten voor
zoe veele Garbrant Eenertsz
van Abbekerck uuyte selve
competeert vermoghens Schepenen
vonnisse van Abbekerck ende
nopende op 't vorder inhouden
van de zelve zyn actie te institueeren zoe hy eenich heeft
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Jan Jansz bereyt is te doen
& doet mits desen concludeert
dat d'selve boelbrieff off d'penningen
van dien verclaert zullen werden voor
zyn achter wesen executabel.
Schepenen houden d'saecke in advijs.

Schepenen condemneeren Gerrit
Willemsz met zyn curateurs
slot van rekeninghe mette
eyssersse te maecken. Actum
den 13en november 1606.

# off zyn curateurs
zeeckere penningen ontfangen & by Michel
voor hem verschoten zyn
mede

off versteecken te werden van't
effect van dien. Concludeert
tot condemnatie van dien cum expensis.

Griet Aeriansdr weduwe
Michiel Wyloffsz van den
Zydtwint, requirante ende eyssersse
contra
Gerrit Willemsz ter Dieck
off zyn curateurs, gedaagdens. Sustineert d'eysserse dat haer man
in zyn leven ghecocht hadde
van den gedaagde een paert ende
hem derhalven ghepasseert
een obligatie waeraen den
gedaagde # verscheyden laegen geteert
& verscheyden penningen ten huyse
van de eysserse beschuldicht heeft
welmeer als d'penningen in de obligatie
bedraghende volgens haer regyster. Concludeert daeromme dat d'gedaagde gecondemneert zal
worden

met haer slot van rekeninge te maecken
& volgens d'voorseide obligatie te restitueeren cum expensis.
OR 5658/161

Schepenen condemneeren
Maritgen Pietersdr, d'gheeyste penningen te betalen
mette rech.

Thys Jorisz, als voocht van
Griet Jansdr, weduwe Jan
Pietersz Wit, eyscher
contra
Maritgen Pietersdr, weduwe Jan
Lambertsz off haer gerechte
voocht, gedaagde om restitutie
van 14 gulden interesten by
Jan Huybertsz ontfangen
van Garbrant Pietersz van de
Moerbeeck. Concludeert tot condemnatie
van dien cum expensis.

Schepenen ghehoort 't versoeck van Jan Jansz
van Hoorn, ontslaen d'selve van zyne
voochdye over d'kinderen van Pieter
Volckerts. Actum den 13en november 1606.
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Gerrit Willemsz Butterpot verclaert dat Pieter
Claesz Kuyper zyns weetens hem geen quetsiuere heeft ghedaen. Actum den 13en november
1606.

Schepenen condemneeren d'gedaagdes in de gheeyste somme
d'selve aen den eyscher te
betalen mette rechtelyke
costen, salvo zynde haer keer te
14 dagen zoe zy eenich
hebben. Actum den 14en
november 1606.

Jan Pietersz Koeman, als voocht
van de kinderen van Griet Hillebrants,
eyscher
contra
Cornelis Jansz Usts con socius kinderen
ende erffgenamen van Jan Usts, gedaagdens
om betalinge ter somma van
32 gulden verlopen renten verschenen
karstyt laestleden. Concludeert tot
condemnatie van dien cum expensis.

Schepenen verclaeren d'gecondemneerdens te wesen versteecken van
keer & weer. Actum den 27en november 1606.
OR 5658/161v
Schepenen ghehoort den eysch ende
concluysie bij den Officier Schout ghedaen
op ende jegens Symon Jacop Jans van Barringhorn, ghedaagde met een weet, contendeeren dat d'selve
ghecondemneert zoude werden in de boeten van
40 gulden over seeckeren mestieck &
suiere bij hem gedaen & geinfligeert aen
Willem Gorter ende daer tegen die
defentie van de ghedaagde by hem selffs mondeling
ghedaen ende op allen gheleth
als oock dat den selven Symon te
14 dagen & huyden met en is ghecompareert
zyne defentie te vervolgen condemneeren den
selven gedaagde tegen den Schout in de boeten
van 40 gulden mette costen van desen processe
salvo den gedaagde zyn keer te 14 dagen zoe
hy eenich heeft. Actum den 13en november 1606.

Schepenen appoincteeren perthyen aen
mannen met namen
Pieter Cornelisz Waert, Jan
Aeriansz Kalis & Pieter Jacop Nannings. Actum den 27en november 1606.
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Willem Gorter, eyscher
contra
Symon Jacop Jans van
Barringhorn, gearresteerde
om voorts te procedeeren.

Schepenen condemneeren Symon Jacop
Jansz
t'geeyste meesterloon te
betalen mette rechtelyke costen
salvo den gedaagde zyn keer
te 14 dagen zoe hy eenich heeft. Actum den 13en
november 1606.

Schepenen ordonneeren Jan Cornelis Dircks
& Jan Cornelisz Keyser t'samen te
wesen voochden van de kinderen van Dirck
Jacopsz Droncken. Actum den 13en
november 1606.
OR 5658/162
Vierschaer ghehouden den 27en november 1606
Schepenen condemneeren Pieter
Pietersz Backer tegen den
Jan Pietersz Twisch voor hem zelven
Schout in een boete van drie
& Thomas Jansz als voocht van
pont ter oorsaeck hy den bruycker
Cornelis Garbrantsz's kinderen, requiranten
belet heeft t'inhouden & ghebruyck
& eyschers
van de keuren deser stede. Condemneeren
contra
den selven Pieter Pietersz ten
Pieter Pietersz Backer, ghedaagde
behoeve van de requiranten om
om uuytinghe van vonnisse te
haeren bruuycker alsnoch t'inhouden
begeeren.
& effect van den keuren te laeten
genieten ter tyde & wylen toe hy Pieter Pietersz wettelyksten zal doen
blycken dat d'requiranten eenen anderen vrije notwech ofte melckpat
hebben. Compenseeren die
costen om redenen. Actum den
27en november 1606.

Noch in state op
hope van accoort.

Rens Gerritsz van de Blockhuysen, con socius,
eyschers
contra
d'weduwe en de erven van Aerian Jansz,
zoe zy gheroepen zyn, ghedaagdens
om t'antwoorden.

Den arrestant laet
hem t'arrest ontfallen.
Schepenen verstaen den

Rens Cornelisz Meelmolenaer van
Abbekerck, requirant
contra
Jan Jansz Jonge Janoom, ghedaagde
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secret totte versochten impost niet ghefundeert.

Schepenen houden 't versochte
versteck in advys. Actum
den 27en november 1606.

& gherequireerde om uuijtinghe van vonnisse te begeeren.
Willem Gorter, eyscher
contra
Symon Jacop Jans, ghedaagde
om zyn keer te doen
zoe hy eenich heeft off
versteecken te werden
van't effect van dien.

Schepenen volgens voorgaend vonnisse
wijsen dat den ghearresteerde d'eyscher zal
vrijen & indemneeren van't uurloon over
d'quetsuiere hem in de reg ghedaen. Versteecken
den gearresteerde dies aengaende van keer en weer
ende houden d'vordere questie in advys. Actum den 11en december 1606.

OR 5658/162v
In der saecke tusschen den Schout, eyscher ende
Gerrit Willemsz, ghedaagde houden Schepenen
't versochte versteck in advijs. Actum den 27en
november 1606.

Den gedaagde is tevreden
zyn getuychnis te doen.

D'ghedaagdes copie &
dach.

Dirck Gerritsz van de
Langereys, requirant,
contra
Thys Jorisz ghedaagde om
ghetuychnisse der waerheyt
te gheven.
Dirck Gerritsz van de
Langereys, eyscher
contra
Dirck Claesz Schotvanger
& Cornelis Claesz Kruyff, ghedaagde
als sequesteren van den boel van
Komen Jan, ghedaagdes om betalinge
ter somma van 48 gulden 10 st by den
selven Comen Jan ontfangen uuyt
handen van Michel Dircksz om
den Rentemeester Colterman te behandigen
& dat in voldoeninghe van seeckere
tienden die Michel Dircksz den selven
Rentemeester schuldich was ende alsoe
den voornoemde Comen Jan die penningen onder
hem behouden & aen de voorseide Rentemeester.
niet ghelevert en heeft zoe dat den
eysscher uuyt saecke van seeckere
borchtocht voor Michel Dircksz gedaen
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by den Rentemeester daerom wert ghemolesteert
& aenghesproocken. Concludeert hieromme
d'voorseiden eysscher dat die ghedaagdens als
sequesters over den boel van de voorseide Komen
Jan zullen werden ghecondemneert omme den
Rentemeester te voldoen & den eysscher van
zyne gedaen borchtochte te indemneeren
& te bevryen ofte tot anderen fyne
etc.
OR 5658/163
Heyndrick Ouweneels
ghedaagde belydt d'penningen
mitsgaders d'verlopen renten
van dien volgens den eysch,
laet hem daer in ghewillich
condemneeren.
Dienvolgende condemneeren Schepenen
den selven Heyndrick Ouweneels
d'gheeyste penningen met het verloop van
dien aen den eyscher te betalen mette
rechtelyke costen surcheerend d'executie tot nieuwe jaer. Actum
den 27en november 1606.

off

off

Cornelis Jansz van Barringhorn, eyscher
contra
Heyndrick Ouweneels, ghedaagde om
betalinghe ter somma van 53
gulden hooftpenningen verschenen Sint Jan
anno 1603 mette behoorlycke interesten ofte renten van dien sedert
den voorseiden verschyndaghe totte effectueele
betalinghe toe vermoghens d'oblijgatie
daer van zynde. Concludeert tot
condemnatie van dien cum expensis.

Maritgen Sijmonsdr van Hoochtwoudt,
eijssersse
contra
d'voochden van † Namment.
Jan Damnicsz van Brouwershaven
man & voocht van Maritgen
Cornelis Grotemans, mede testamentaire
erffgenaem van † Tryn Gerrit
Oyses requirant & eyscher
contra
Jan Claesz Oterlick, ghedaagde
& gherequireerde omme den eyscher
te leveren & laeten hebben t'zynen
redelycke costen van alsulck
testament als d'gedaagde ghecocht & ontfangen heeft
van Cornelis Jansz Groteman d'requirants huysvrouwen vader. Concludeer tot condemnatie van dien cum
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expensis.

geprocreert by Maritgen
Aerians zyn
† huysvrouw

Schepenen ghehoort t'versoeck van Jacop Pietersz Koeman
om een voocht gheordonneert te hebben over zyne kinderen,
ordonneeren Cornelis Heydricksz Schoenmaecker te
wesen voocht over d'selve kinderen & over haere
goeden. Actum den 27en november 1606.

OR 5658/163v
Claes Lambertsz copie &
dach te 14 dagen.

Schepenen houden d'saeck in
advijs.

Cornelis Jansz van de Zijdtwint, eyscher
contra
Guert Kuypers off Claes Lambertsz, haeren voocht, ghedaagde
om betalinge van 6 gulden ter
cause van een halff vierendel vleys
overlange verschenen. Concludeert
tot condemnatie van dien cum
expensis.
Jannitgen Aeriansdr, huysvrouw
& ghemachtich van Willem Corver,
eyssersse
contra
Jacop Cornelisz van Petten, gedaagde
met een weet om voorts
te procedeeren.

Schepenen by appoinctemente admitteeren
d'Burgermeester van Oude Nieudorp ter presentie
van twe Schepenen & den secretaris d'gemeente brieven & boecken noch berustende ten
huyse & comptoire van Cornelis Rensz naehen te moghen nemen. Actum den 27en
november 1606.
Schepenen condemneeren Sybrant Cornelisz Dullis
& zyn zoon Cornelis Sybrantsz, Dirck Claesz
Schotvanger hen resterend lantschot te betalen
volgend zyn regyster binnen 10 daghen mette
rechtelyke costen op pene van uuytleg.
Actum den 27en november 1606.
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Condemneeren ad idem d'Langebreggers met namen etc.
Condemneeren ad idem Pieter Huybertsz ter Dieck.
Condemneeren ad idem Olbrant Jansz Wit.
OR 5658/164
Schepenen ghehoort 't versoeck van Rens Cornelisz Meelmolenaer als gheprefereerde crediteur van Cornelis
Rensz aen de penningen van Cornelis Rensz wysen by haeren
vonnise dat Rens Cornelisz onder cautie de restituendo zal moghen lichten ende ontfagen alsulcke penningen
& goeden als den selven zal weten te becomen ende
bevinden by zijn vader naeghelaten te zijn d'beddinge
ofte huysraet tot tacxatie van twe Schepenen
alles in minderinghe van de penningen daer mede
den selven Rens Cornelisz gheprefereert is volghende
die sententie van preferentie in date den
21en augusti 1606. Actum den 27en november 1606.
OR 5658/164v
Vierschaer ghehouden den 11en decembr 1606.
Dirck Gerritsz van de LanD'ghedaagdens seggen reddanten
gereys, soe hy procedeert, eyscher
te zijn van de boel van Jan Pietersz
contra
alleen by bewilginge van de crediteuren
Cornelis Claesz Kruijff & Dirck
omme d'penningen van den zelven boele Claesz als sequesteren van den
uuyt te keeren volgens den accoorde
desolate boel van
by de crediteuren ghemaeckt sustineeren Komen Jan, ghedaagdens om
derhalven onghehouden te zyn in
t'antwoorden.
desen te antwoorden. Concludeeren tot
apsolutie van der instantie cum expensis.
Ende dien ongvermindert in cas van ontfanckelyckheyt seggen
op't believen van de crediteuren / hun te reserveeren tot Schepenen vonnisse ten behoeve ofte anders ten pericule van de penningen
des selven boels.
Schepenen houden d'saecke in advys. Actum den 11en december
1606.
Rens Cornelisz Meelmolenaer van Abbekerck
oudt omtrent 36 jaeren ghearresteert & gedaagt
zynde der waerheyt ghetuychnisse te gheven
ter instantie van Jacop Cornelisz zynen
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broederd ghetuycht waer te weesen dat hij
in zyn jeucht zeeckere quantiteyt van jonge
boomen vergadert hadde dien hy op zyn vaders
erve gheplant hadde ende dat hy d'selve
ten tyde dat hy huwelicte Jacop Cornelisz
zyn broeder heeft gheschoncken & ghegeven.
Aldus ghedaen voor Schepenen den 11en december 1606.
OR 5658/165
Schepen ghehoort 't versoeck van Jan
Symonsz Bode als last hebbende van Gebke
Gyses, weduwe Jan Geel, ordonneeren Jan
Lambertsz Cramer te wesen voocht van de zelve
weduwe & over haere goeden. Actum den 11en
december 1606.
Schepenen gehoort 't versoeck van Jan Symonsz
Bode als last hebbende van de weduwe van Jan Geel
ordonneeren Aerian Jansz Robbis te wesen voocht
van de kinderen van Jan Geel geprocreert by de
zelve Gebke & over haere kinderen. Actum den
11en december 1606.

off

Rens Cornelisz Meelmolenaer
van Abbekerck, ghearresteerde
contra
Pieter Symonsz woonende tot
Hoochtwoudt, arrestant.
D'ghearresteerde versoeckt dat den
arrestant zyn actie zoe hij eenich
heeft zal institueeren ofte
by faute dat hy costeloos ende
schadeloos uuyt den arreste zal
werden ontslaghen & versoeckt
hier op recht.

Wy, Dirck Jansz Robbis & Dirck Aeriansz Brouwer, Schepenen der stede Oude Nieudorp, ghassisteert met Cornelis Jansz
Hoogeboom, Secretaris als adiunct versocht ter instantie
Rens Cornelisz Meelmolenaer hebben ons opten 3en december
laestleden ghevonden tot Oude Nieudorp ten huyse Aerian
Dircksz & aldaer bevonden een oudt cantoir & eenen
ouden bybel reddeloos zonder cappetori naeghelaten by Cornelis
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Rensz † d'welcken wy tesaemen ghepryseert hebben
als wy d'selve prysen schatten & estimeeren by desen
waert te zyn in vryen gelde 't recht van tacxatie daer affgetrocken: 3 gulden 15 st. Actum den 11en december
1606.
't merck gestelt by
Dirck Aerian Browers
Dirck Jansz
Jansz Hogheboom, nots
Robbis
OR 5658/165v
Jan Claesz & Pieter Claesz
ghebroeders, requiranten
contra
d'weduwe & erven van Aerian
Jansz, gherequireerden om aen
haer te nemen & houden d'snesen
lants in oncosten haer eyschers voorgaenden tyt te veel overgewesen.
Concludeert tot condemnatie van dien cum
expensis.

off

Schepenen condemneeren Gerrit Willemsz Butterpot
Schepenen
tegen den Schout in de boete van 10
verclaeren Gerrit
pont overmits hij seeckere quetsuiere heeft
Willemsz te
verswegen ten waere hij beweese bij verclaringe
wesen versteecken
van Dirck Rycken dat hy Gerrit Willemsz
van keer &
d'selve quetsuiere Dirck Rycksz van der daechs
weer approbeeren oft ---- bij d'selve quetsinghe heeft aenghegeven. Actum
desen voorgaenden
den 11en december 1606.
vonnisse. Actum
den 5en februarij
1607.
Schepenen houden d'vorder saecke tusschen
den Schout, eyscher & Gerrit Willemsz, gedaagde
in advys. Actum den 11en december 1606.

Schepenen appoincteren
dese saecke tusschen
den Schout & Gerrit
Willemsz aen mannen. Ordonneeren dat d'selve
een uuytinge daer van sullen doen. Actum den 5en february 1607.

Schepenen ghehoort perthyen
dingtalen. Wijsen dat
Schepenen over 14 dagen
zullen nemen inspectie oclaer

Den Schout, eyscher
contra
d'weduwe van Dirck Pietersz,
off haer gerechte voocht, ghedaagde
om by den grondt op ofte aff te
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ter plaetse contensieux s tot
costen van perthijen soe perthijen
binnen d'selve tyt niet en
verdragen. Actum den 11en december
1606.

houden d'willighen mantelinghe
aen de oostzyde van haer boomgaert
volgens d'coop daer van ghedaen.

OR 5658/166
Den eyscher zal perthyen wettelyk
doen daegen om voorts te
procedeeren.

Jan Claesz
compareerend aen
desen regyster
bekent van
dese penningen hier
ter syden te wesen
betaelt. Actum den
22en januari 1607.

Jan Jacopsz Geel, eyscher
contra
Jan Symonsz & Jan Florisz Harm(
Molenmeesteren van de Moerbeeck, ghedaagdens
om voorts te procedeeren volgend
die laeste retroacte alsoe
hen eyschers lant ghemeten is.

Jacop Cornelisz van Petten, ghearresteerde lydt Jan
Claesz ter Dieck als voocht van zyn suster
schuldich te wesen 4 gulden 9 st volgens zeecker
boelbrieff. Belooft d'selve te betalen binnen 6
weecken, maeckende hem daervoor subject den
gherechte & executie deser stede. Actum
den 11en december 1606.

Jannitgen Aeriansdr, huysvrouw &
Schepenen apoincteeren perthyen
ghemachtich van Willem Corver, eyssersse
aen mannen met namen: Jacop Jan
contra
Usts, Lambert Claesz Jonge Janoom
Jacop Cornelisz van Petten, ghedaagde
& Jan Cornelisz Rinckel omme
met een weet om voorts te
voor de zelve te rekenen ende
procedeeren.
dengheenen die by dezelve rekeninghe bevonden wert schuldich
te zyn den anderen te betalen compenseeren d'costen. Actum
den 11en december 1606.
OR 5658/166v
ANNO 1607
Schepenen:

Jan Claesz Oterlick
Cornelis Pietersz Breg
Jan Cornelisz Dircks
Cornelis Reyersz Oom
Dirck Jansz Leyen
Dirck Aerian Deddis
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OR 5658/167
Vierschaer ghehouden den 8en jannuarij 1607

Schepenen houden d'saeck
in advijs.

In state by perthyen
te 14 dagen.

Willem Cornelisz Gorter, eyscher
contra
Symon Jacop Jans van Barsinghorn,
ghearresteerde om voorts te
procedeeren volgens die laeste retroacte nopende 't gheeyste Meesterloon
van de quetsure by den gearresteerde hem
gheinfligeert in zijn beenen.
Dirck Gerritsz van de Langereys als beschadichde borgher,
eyscher
contra
Dirck Claesz Schotvanger &
Cornelis Claesz Kruyff zoe zy gheroepen zyn ghedaagdens om voorts
te procedeeren volgens die laeste
retroacte. Dienvolgende concludeert
den eyscher dat d'gedaagdes in de qualite zoe zy gheroepen zijnde alsnoch
ghecondemneert zullen d'penningen ter eerster
instantie gheeyscht te voldoen
cum expensis.

Jan Jansz Looper als borghe voor Jan Aeriansz
ghedaagde bekent Ysack de Lamere, coopman tot
Amsterdam schuldich te zijn 711 gulden. Laet hem
daerinne ghewillich condemneeren d'selve te betaelen
binnen 3 weecken salvo zyn actie van garant
jegens Jan Aeriansz. Actum den 8en januarij 1607.
Dienvolgende condemneeren Schepenen den voornoemde Jan Jansz
Looper d'voorseide somma aen den voorseide Ysack de Lameere
te betalen binnen 3 weecken mette rechtelyke costen
salvo zyn actie van garant tegen Jan Aeriansz.
Actum ut supra.
OR 5658/167v
Jan Pietersz Koeman, eyscher
contra
Hillegundt Pietersdr zyn suster
off haeren voochden, gedaagdes omme
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Schepenen houden d'saeck
in advijs.

Jan Claesz & Symon
Claesz broeders van de
ghedaagde. Copie ende dach.

off

den eyscher te restitueeren ende
betalen alsulcken penningn als bij
hem meerder uuytghegeven zyn
als ontfangen uuyt saecke
van de administratie & aencleven van dien by hem eyscher ghehat
& ghedaen als connict voocht
van Hillegundt Pietersdr
ter somma van 24 gulden 10 penn
volgens d'rekeninge daer van
zynde & bovendien den eyscher te
betalen zyne vacatien & dachgelden tot discretie van Schepenen. Concludeert tot condemnatie van dien
cum expensis.
Pieter Jansz Wit, eyscher in
cas van trouwbelofften
contra
Dieuwer Claesdr woondende ter
Dieck, ghedaagde in't zelve cas.
Den eyscher doet eysch & concludeert
pro ut in schriptis.
Dirck Gerritsz van de Langereys,
eyscher
contra
Claes Wyloffsz van Oude Nieudorp,
ghedaagde om betalinge van 13 gulden
15 st reste van meerder somma van
garst. Concludeert tot condemnatie van dien
cum expensis.

OR 5658/168
off

Dirck Gerritsz van de Langereys, eyscher
contra
Dirck Cornelisz Suyerman, ghedaagde
om leverantie van een slede by hem
eyscher ghecocht & voorts betalinge van
30 gulden 5 st ter cause van bier
& anders by den gedaagde van den eyser gheocht & ghehaelt. Concludeert tot
condemnatie van dien cum expensis.
Aerian Jansz Poep, eyscher
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1e default.

contra
Heyndrick Ouweneels, ghedaagde
om betalinge ter somma van
5 gulden verschoten penningen. Concludeert
tot condemnatie van dien cum expensis.
Aerian Jansz Poep, eyscher
contra
Willem Cornelisz Gorter, ghedaagde
om betalinge ter somma van
2 gulden aen gelt & leverantie van
twe sacken clouwen. Concludeert tot
condemnatie van dien cum expensis.

off

De erffghenamen van Cornelis Claesz
Nekomes, eyschers
contra
Heyndrick Cornelisz Ouweneels, ghedaagde
om betalinghe ter somma 400 gulden
hooftpenningen & 156 gulden verlopen interesten & lanthuier verschenen karstyt
met het vorder verloop van dien totte effectueele betalinge toe &
dat het hypoteeck in den brieve
verbondern daervoor verclaert zal worden
executabel cum expensis.

off

OR 5658/168v
Schepenen ghehoort 't versoeck van Cornelis Jansz, outste
broeder van Jacop Jan Jaspers, ordonneeren Dirck
Aerians Brouwer te wesen voocht over den selven
Jacop Jansz & zyne goeden. Actum den 8en januarij
1607.
Schepenen ghehoort 't versoeck van Symon Pietersz
Knechtis als oom van het naeghelaten kint
van Jacop Thysz, ordonneeren Dirck Jansz Robbis
te wesen voocht van 't selve kint & over zijne
goeden. Actum den 8 januarij 1607.

Schepenen houden d'saecke
in advijs.

Styn van Veenhuysen
essersse
contra
Cornelis Claesz Leijer,
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ghedaagde om den eyssersse te
betalen smert en meesterloon van
seeckeren betinge by d'gedaagdes
hont aen haer bien gedaen.

Schepenen condemneeren den
ghedaagde ghetuychnisse
der waerheyt te geven
binnen 24 uren naedat
hem interrogatoirie ghelevert zal zijn. Actum
den 8en january 1607.

Schepenen ghesien den
boelbrieff condemneeren den
gedaagde d'gheeyste penningen
te betalen mette rechtelyke
costen binnen
14 dagen op pene van
uuytleg. Actum den 8en januarij
1607.

Claes Hillebrantsz van
Schagen, requirant
contra
Gerrit Allert Tielmans, gedaagde
om ghetuychnisse der
waerheyt te gheven.

Lambert Claesz van Oude
Nieudorp, eyscher
contra
Jan Gerritsz Slootmaecker
ghedaagde om betalinge van
8 gulden 16 st volgens den boelbrieff daer van zynde & versoeckt
gelt off uuijtleg.

OR 5658/169

Neel Aerian Jans off
Cornelis Aeriansz haer soon
voor haer copie &
dach.
Rens Gerritsz consocius
persisteeren by haer voorgaende eysche op d'voorseide Neel
ghedaen. Concludeeren tot
indemnite.

Aerian Meynertsz & Cornelis Claesz
Kruijff als voochden van Mari Jan
Floris, requiranten & eyschers
contra
Neel, weduwe Aerian Jansz off
haer gerechten voocht mitsgaders
d'erffgenamen van Gerrit Rensz als
possesseurs van haer hypoteeck,
ghedaagdens omme costeloos ende
schadeloos aff te doen van d'eysersse
haer lant alsulcke 400 gulden
hooftsomma & 't verloop van dien
als op haer eyssersses lant staet
competerende d'erffgenamen van Pieter Paling
ende sulcx haer lant te vryen.
Concludeert tot condemnatie van dien &
dat d'ypoteecken in de eysserses
brieve verbonden daar voor verclaert
zullen werden executabel cum
expensis.
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OR 5658/169v
Vierschaer ghehouden den 22en januarij 1607
Schepenen houden d'saeck
in advys. Ordonneeren dat
den ghedaagde zelff zal compareren.

Noch in advijs.

Noch in advys.

In state.

Willem Gorter, eyscher
contra
Symon Jacop Jans van Barringhorn, ghedaagde om voorts te procedeeren.
Dirck Gerritsz van de Langereijs, zoe hy procedeert, eyscher
contra
Dirck Claesz Schotvanger &
Cornelis Claesz Kruijff als sequesteren
van den boel van Komen Jan ghedaagdens
om voorts te procedeeren volgende
die laeste retroacte.
Jan Pietersz Koeman, eyscher
contra
Hillegundt Pietersdr zyn suster
off haer gherechte voochden,
ghedaagdens om voorts te procedeeren.
Pieter Jansz
Aerian Meynertsz & Cornelis
Claesz Kruyff, zoe zy procedeeren, eyschers
contra
Neel Cornelis weduwe Aerian Jansz
off nu haer erven mitsgaders
d'erven van Gerrit Rensz, gedaagdens.

OR 5658/170
Schepenen ghehoort 't versoeck van Jan Pietersz
Koeman om ontslagen te zyn van zyne
voochdye over d'kinderen van Jan Cornelisz Schaghen
ontslaen den selven van zyne voochdye. Actum
den 22en january 1607.
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Schepenen ghoort 't versoeck van Jan Pietersz
Koeman als gheweest voocht van de kinderen van
Jan Cornelisz Schagers als verclarende sulcks ghelast van
Griet Hillebrants haeren moeder ordonneeren
Jan Jacopsz Cramer te wesen voocht van de
zelve kinderen & over haere goeden. Actum den
22en january 1607.

In state mits dat perthyen
zelff sullen compareeren.

Stijn van Veenhuysen
eyssersse
contra
Cornelis Claesz Leyer, ghedaagde
om voorts te procedeeren volgens
die laeste retroacte.

Schepenen ghehoort 't versoeck van Jan Syvertsz
om een voocht gheordonneert te hebben over zyn kinderen
gheprocreert by † Tryn Willemsdr ordonneeren Jan
Evertsz te wesen voocht over d'selve kinderen &
haere goeden. Actum den 22en january 1607.

Den verweerders dienen
van antwoort in schriptis. Perthyen copie & dach.

Pieter Jans Wit, eyscher in
cas van trouwbelofften
contra
Dieuwer Claes van der Dieck,
ghedaagde omme t'antwoorden
ende versoeckt den eyscher alsnoch
dat d'ghedaagde ghecondemneert zal
werden volgens zynen concluisie
apudt acta in schriptis genomen.

OR 5658/170v

1e default.

Pieter Jansz Wit, eyscher
contra
Thys Aeriansz Schuytvoerder,
ghedaagde omme den eyscher te
betalen gheleden smert, versuymenisse
& meesterloon ter somma twaelff
gulden off anders ter discretie
van Schepenen over seeckere
quetsuiere hem eyscher by den ghedaagde
gheinfligeert. Concludeeert tot
condemnatie van dien cum expensis.
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off

Schepenen ghehoort d'bekentenisse van de ghedaagde condemneeren
den selven d'gheeyste penningen
te betalen mette rechtelyke
costen surcherende d'executie
6 weecken. Actum den 22en
january 1607.

Dirck Jansz is tevreden
mette requiranten te rekenen
versoeckt sulck van gelycken.
Schepenen wysen dat perthyen
metten anderen sullen rekenen
voor Reyer Danysz, Pieter Cornelisz
Michels & Cornelis Kastercum.
Actum den 22en januarij 1607.

Jan Pauwelsz, eyscher
contra
Symon Claesz, ghedaagde om
betalinge van 10 gulden 8 st
berekende penningen uuyt saecke
van een halve waghen affslaende
't gunt d'eyschers huysvrouw aen waer
daerop ghehaelt heeft. Concludeert
tot condemnatie van dien cum expensis.
Dirck Claesz van de Benningbroeckrmeer, eyscher
contra
Jan Walichsz van den Sydtwint,
ghedaagde om betalinge van 23 gulden
van een koe hem gedaagde vercocht &
ghelevert lange verschenen. Concludeert
tot condemnatie van dien cum expensis.

Cornelis Jansz Keuck, gheassisteert
met Jan Symonsz Bode conjunct
voocht van Hilllegundt Pieters
requirant & eyscher
contra
Dirck Jansz, gedaagde om den requirant
te leveren zoedanygen obligatie
als hen tesamen competeert ghepasseert by Symon Jansz Pinas voorts
metten requiranten te rekenen & slot
van rekeninge te maecken. Concludeert
tot condemnatie van dien cum expensis.

OR 5658/171
Fiat een weet.
Ende aenghenomen by Claes
Pietersz selff tot taxatie
van Schepenen.

Claes Pietersz Procureur als actie &
transpoort hebbende van Pieter Cornelisz
Kuyper van Ooster Blocker, versoeckt een
rechterlyke weet ghedaen te werden tot
Hensbroeck aen Geert Cornelisdr weduwe Piet Layt & haer kint off
der selver gherecht voocht & d'selve
by dien ghesiteert te hebben te compareeren
voor desen vierschaer tegen den 19e
februarij d'requirant te betalen 22 gulden.
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Jan Cornelisz, ontfanger van Cornelis Renssz's
Schepenen ghesien d'boelboelbrieff & Dirck Louwen, eyscher
brieven condemneeren den ghedaagde
contra
d'gheeyste penningen te betalen
Pieter Aerian Kuypers van de Zydtwint,
mette rechtelyke costen op pene
ghedaagde om betalinge van 8 gulden
dat die by den Schout sullen mogen
vermoghens den boelbrieven daer van
werden uuytgheleyt tot laste
zijnde. Concludeert tot condemnatie van dien
van den ghecondemneerde salvo zyn keer & versoeckt gelt off uuytleg
te 14 dagen zoe hy eennich heeft.
cum expensis.
Actum den 22en january 1607.
Den ghedaagde bekent d'penningen, versoeckt atterminatie. Schepenen persisteeren by haere
vonnisse mits surcherend d'executie 6 weecken. Actum den 5en february 1607.

Schepenen ghesien den boelbrieven condemneeren
den ghedaagde d'gheeyste somme
te betalen mette rechtelyke costen
op pene van uuijtleg
salvo zyn keer te 14 dagen
zoe hy eenich heeft. Actum
22en january 1607.

Schepenen ghesien den boelbrieven condemneeren den ghedaagde
d'gheeyste penningen te betalen mette
rechtelyke costen op pene van
uuytleg salvo zyn keer te
14 dagen zoe hy eenich heeft.
Actum den 22en januarij 1607.

D'selve eyscher
contra
Willem Jacop Claes Tiengis, gedaagde
om betalinge van 6 gulden 7 st 12
penn vermoghens den boelbrieven
daer van zijnde & versoeckt gelt
off uuytleg. Concludeert tot condemnatie
van dien cum expensis.

D'selve eyscher
contra
Claes Jan Jaep Mes erffgenaem van zyn
vader, gedaagde om betalinge van 35 st
8 penn.

OR 5658/171v
Cornelis Jan Jaspersz verclaert
tevreden te zyn te hardeelen.
Accepteert 't versoeck van den
requirant, voecht hem by den
zelven. Concludeert als by den
selven Dirck Aeriansz is
ghenomen.
Schepenen houden d'saecke in advys.

Dirck Aeriansz Brouwer als
voocht van Jacop Jan Jaspers,
requirant & eyscher
contra
Cornelis Jan Jaspers voor hem selven mitsgaders Pieter
Heyndricksz voocht van Jasper
Jansz.

Schepenen condemneeren Cornelis Dol, ghearresteerde om
ghetuychnisse der waerheyt te gheven
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ten versoecke van den Schout. Actum den 22en
january 1607.
OR 5658/172
Vierschaer ghehouden den 5en february 1607
Schepenen ordonneeren Pieter Claes Dircks in de
Leyen te wesen voocht van Gerrit Wyloffsz innosente
d'soon van Cleyn Wyloff & over zyne goeden. Actum
den 5en february 1607.
Schepenen ordonneeren Jan Aerian Piet Gerrits
te wesen voocht van het jongste kint van
† Volckert Pietersz uuyt d'Campen ende
over syne goeden. Actum den 5en february 1607.
Schepenen ghehoort 't versoeck van Jan Jacopsz
Wieringen ordonneeren Claes Claesz Smit te
wesen medevoocht neffens hem over Aerian
& Trijntgen Jans d'kinderen van † Jan Cornelisz
Schagers & over haere goeden. Actum den 5en
february 1607.
Schepenen ghehoort 't versoeck van Thijs Jorisz
& Claes Cornelisz Voorin om ontslagen te zyn van haere
voochdye over d'weduwe van Jan Pieter Claes &
ghesien derselver ghedaen rekeninge ontslaen
& apsolveeren d'voorseide Thys Jorisz & Claes Cornelisz
van de zelve haere voochdye. Actum den 5en februarij.
1607.
D'eyssers beloven den impost
te furneeren te 14 dagen.
Heyndrich Cornelisz, gedaagde bekent
d'penningen. Presenteert d'gheyste
interesten & lanthuier te betalen.
Is tevreden ghewillich hem daer in
te laten condemneeren. Zeyt onghehouden te zijn
d'hooftpenningen op te brengen alsoe hij die
op interesten heeft. Seyt mits betalende
d'renten & lanthuer te mogen volstaen. Concludeert
tot wyder niet ontfankelyk.
Schepenen houden d'saeck in advijs.

D'erffgenamen van Cornelis Claesz Neke
Komans, eyssers
contra
Heyndrick Cornelisz Ouweneels gedaagde om betalinge ter
somma 400 gulden hooftpenningen 156 gulden
verlopen interesten & lanthuier verschenen karstijt
met het verder verloop van dien totte effectueele betalinge toe & dat het hypoteeck
in de brieve verbonden daer voor verclaert
zal worden executabel. Concludeeren tot condemnatie van dien cum expensis.

OR 5658/172v
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In state.

1e default.

1e default.

Cornelis Jansz Keuck, gheassisteert met Jan Symonsz
coniunct voocht van Hillegunt
Pietersdr, requirant & eyscher
contra
Dirck Jansz Keuck, ghedaagde
om voorts te procedeeren. Dienvolgend versoeckt den eyscher alsnoch
leverantie van den obligatie in den
eysch gheroert, mitsgaders den eyscher
te betalen 25 gulden resterende
lanthuier overlange verscheenen
mitsgaders 18 gulden resterende
kustingpenningen by den gedaagde ontfangen ten minsten by provisie
tot namtissement van dezelve
penningen ende vorder metten anderen
slot van rekeninge te maecken
van de vordere ghemeenschap. Concludeert tot condemnatie van dien cum
expensis.
Willem Dircksz Matselaer,
eyscher als actie & transpoort hebbende
van Arent Gerritsz Smit van Haringhuysen
contra
Cornelis Aeriansz Oom uuyt
d'Campen, ghedaagde om betalinge
van 5 gulden. Concludeert
tot condemnatie van dien & versoeckt
den eyscher gelt off uuytleg
vermogens den boelbrieff daer
van zynde cum expensis.
D'selve eyscher
contra
d'selve ghedaagde om betalinge
van 13 gulden 4 st 8 penn.
Concludeert tot condemnatie van dien
vermoghens d'obligatien daer
van zynde cum expensis.

OR 5658/173
Schepenen ghehoort den eysch & concluisie by den
Schout ghedaen & ghenomen op ende jegens Jonge
Jan Harcksz van Winckel inne ghedaagde ende
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op allen ghelet condemneeren den selven Jan Harcksz
in zyn 3de default ende condemneeren den selven
tegen den Schout alhier in de boete van viertich
gulden vermoghens den placcate over seecker
mestieck, vechtelis & quetsuere by den ghedaagde gedaen
jegens & aen de persoone van Jan Gerritsz Midwoudt
salvo den ghedaagde zijn keer te 14 dagen zoe hy eenich
heeft. Actum den 5en februarij 1607.
Schepenen verclaeren
Jonge Jan Harcksz van Winckel mits zynde
non-comparitie te wesen versteecken van keer & weer. Actum den 19en february 1607.

Schepenen gunnen Cornelis Claesz
Leyer noch dach om te mogen
compareeren ende houde d'versochte
reteredement in advys.

Styn van Veenhuysen, eyssersse
contra
Cornelis Claesz Leyer, ghedaagde om
voorts te procedeeren.

Dirck Gerritsz, zoe hy procedeert,
requirant & eyscher
contra
Dirck Claesz Schotvanger ende
Cornelis Claesz Kruyff, zoe zy gheroepen
zyn, ghedaagdens om voorts te procedeeren.

In state 14 dagen.

Den gedaagde mits 't versoeck
van zyn procureur noch dach
te 14 dagen om te
moghen compareeren op pene
van versteck.

Willem Cornelisz Gorter, eyscher
contra
Symon Jacop Jans van Barringhorn,
gedaagde om voorts te procedeeren.

Schepenen condemneeren Lysbet Jaep Reys ten versoecke
Pieter Jansz Wit ghetuijchnisse over waerheyt
te gheven op 'tgunt Pieter Jansz haer by interrogatorie heeft te vraghen & dat naedat haer den
interrogatorie wettelyk zal wesen overghelevert. Actum
den 5en february 1607.
OR 5658/173v
Schepenen ghehoort perthyen ding-

Jan Pietersz Koeman, eyscher
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talen & gheleth op 't geen d'selve
contra
hebben tot verificatie willen
Hillegundt Pietersdr, zijn suster
produceeren doende recht wysen
off derselver voochden, ghedaagdens
voor vonnisse dat den eyscher gheom voorts te procedeeren volgende
restitueert zullen werden d'penningen
die laeste retroacte.
by hem meerder uuytgegeven als
ontfangen volgens zyne rekeninge
uuytghesondert 't gunt by hem voor uuytgeeff gestelt is.
Voor 't recouvreeren van de sandegaerde by hem gheimpetreert
ontseggen den eyscher van de selve & apsolveeren d'gedaagde van dien.
Compenseeren d'costen van desen processe. Actum den 5en february
1607.

In state te 14 dagen
ende ordonneeren dat Dieuwer
Claesdr zelff zal compareeren
te 14 dagen is 't doenlyk.

Den gedaagde dach te 14 dagen
om t'antwoorden.

Pieter Jansz Wit, eijscher in
cas van trouwbelofften
contra
Dieuwer Claesdr van der Dieck,
ghedaagde tot zelve cas.
Pieter Jansz Wit, eyscher
contra
Thys Aeriansz, ghedaagde om
zyne 1e defaut te purgeeren.

OR 5658/174
Vierschaer ghehouden den 19en february 1607
Schepenen ghesien
Schepenen ghehoort 't versoeck van Aerian Jacopsz ter Dieck
'tgeen by Gerrit
om ontslagen te wesen van zyn curateele over Gerrit Willemsz
Heerts is gheremonstreert
ter Dieck apsolveeren & ontslaen den selven van zyne
dat Aerian Jacopsz
voochdije & curateele over den selven. Actum den 19en
geen jaer 't curateelfebruary 1607.
schap geadministreert
heeft ordonneeren dat Aerian Jacopsz by provisie d'selve curateelschap alsnoch zal
continueeren ende apsolveeren Gerrit Heerts van de zelve. Actum den 5en martij 1607.
Schepenen ghehoort 't versoeck van Aerian Jacopsz ordonneeren
Gerrit Heertsz te wesen medecurateur & voocht over
Gerrit Willemsz ter Dieck & zyne goeden. Actum
den 19en february 1607.
Schepenen ghehoort 't versoeck van Cornelis Claesz Kruijff
hem verclarende last te hebben van Eel Heertsdr
ordonneeren Dirck Claesz Schotvanger te wesen voocht
van Eel Heerts. Actum den 19en february 1607.

289

In advijs te 14 dagen.

2e default.

2e default.

D'erffgenamen van Cornelis Claesz Neke Komans,
eyschers
contra
Heyndrick Cornelisz Ouweneels, ghedaagde
om voorts te procedeeren volghende
die laeste retroacte.
Willem Dircksz Matselaer, zoe hy procedeert, eyscher
contra
Cornelis Aeriansz Oom uuyt d'Campen, ghedaagde om zyn eerste default te purgeeren.
D'selve eyscher
contra
d'selve ghedaagde om zijn eerste
default te purgeeren off versteecken
& ghecondemneert te werden in zijn
2e default.

OR 5658/174v

In state
14 dagen.

off

Pieter Cornelisz Waert, eyscher
contra
Meyns Albertsdr weduwe van †
Jacop Heyndricksz met haer kinderen
off derselver voocht, gedaagdes om
betalinge van 6 gulden 4 st 12 penn
berekent gelt uuyt saecke van
verteerde costen over seeckere accordatien verteert & anders. Concludeert
tot condemnatie van dien cum expensis.
Cornelis Jansz van den Zijdtwint,
requirant & eyscher
contra
Reyer Aeriansz van de Weel,
ghedaagde & gherequireerde omme hem
eyscher door te doen & royeeren
uuyten boelbrieve van seeckeren
coop van een koe bij hem eyscher
ghedaen & volgens den koe
nae hem te nemen alsoe d'koe
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niet leverbaer is. Concludeert
tot condemnatie van dien cum expensis.

In advys 14 dagen.

Jan Cornelisz Rinckel, eyscher
contra
Jan Jan Marckus, ghedaagde om
betalinge van 3 gulden 10 st
ter cause van vracht. Concludeert tot condemnatie van dien cum expensis.

OR 5658/175
By Dirck Lourisz ghefurneert
den impost tot 50 st.

Den ghedaagdens copie & dach
te 14 dagen.
Schepenen ghehoort 't versoeck van
Dirck Louriszn te hebben gherestitueert
den nobel by hem ghefurneert alsoe
d'saeck aff & te niet is zonder vordere
proceduieren & andere redenen by hem
ghealligeert verclaeren by vonnisse dat
den secretaris den selven nobel zal
restitueeren. Actum den 2en aprili
1607.

Schepenen appoincteeren
perthyen hinctude metten
anderen te consulleeren.
voor rechtsgheleerden
om 'tzelve ghesien daer nae
recht ghedaen te worden nae behooren. Actum den 19en february 1607.

In advys 14 dagen.

Dirck Lourisz als vader & voocht
van Maritgen Dircks zijn dochter
en de erffgenamen van Neel Aeriansdr
zyn grootmoeder, eyscher
contra
Aerian Theuwisz & Cornelis
Theuwisz, ghedaagdens omme
den eyscher zoe hy procedeert te
leveren behoorlijken staet & inventaris van de goederen by de zelve
Neel Aerians naeghelaten &
voorts dienvolgend metten zelven
te procedeeren tot behoorlyken schiftinge, scheydinge & delinge van dien,
conclcudeert tot condemnatie van dien
cum expensis.

Dirck Gerritsz van de Langereijs, zoe hij
procedeert, requirant & eyscher
contra
Cornelis Claesz Kruijff & Dirck Claesz
Schotvanger, zoe zy gheroepen zyn,
ghedaagdens.

Willem Cornelisz Gorter, eyscher
contra
Symon Jacop Jans van Barringhorn
ghedaagde om voorts te procedeeren
volgende d'laeste retroacte.
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Schepenen houden d'saecke
viertien dagen in advijs.

Pieter Jansz Wit, eijscher in cas
van trouwbeloften
contra
Dieuwer Claesdr van der Dieck,
ghedaagde in't zelve cas.

OR 5658/175v
Schepenen ghehoort den
defentie van den ghedaagde
ontseggen den eyscher zijnen eijsch
apsolveeren den gedaagde
van de zelve. Actum den
19en february 1607.

1e default.

Pieter Jansz Wit, eijscher
contra
Thijs Aeriansz Schuijtvoerder,
ghedaagde om t'antwoorden
nopende 't geeyste meesterloon, costen &
schaden volgens den eijsch.
Symon Claesz, eyscher
contra
Claes Pieter Symons, ghedaagde
om den eyscher zyn schade te beteren
door zyn swynen hem eyscher in zyn
vruchten ofte kool ghedaen ter
somma 15 gulden. Concludeert tot
condemnatie van dien cum expensis.

OR 5658/176
Vierschaer ghehouden den 5en marty 1607
Schepenen ghehoort perthijen & dingtalen
& ghesien 'tgunt d'selve tot verificatie
hebben willen produceren ontseggen
den eyscher zynen eysch nopende over
d'quetsuiere in zyn been gedaen. Apsolveeren den ghedaagde van de zelve.
Actum den 5en martij 1607.

Schepenen condemneeren Willem
Cornelisz Gorter ten behoeff mr. Jan Bolle
over zyn kuere van de quetsuiere
in de rugge hem ghenesen in 10
guldens & ongvermindert
d'ghedaagdens indemnite aen Symon
Jacop Jans volgens voorgaend vonnisse

Willem Cornelisz Gorter, eyscher
contra
Symon Jacop Jans van Barsingerhorn,
gherarresteerde om voorts te procedeeren.

Mr. Jan Bolle sirurgyn, eyscher
contra
Willem Cornelisz Gorter, ghedaagde
om betalinge ter somma 24
gulden uuijt saecke van cure
van twe quetsuiere aen den ghedaagde
ghedaen. Concludeert tot condemnatie
van dien cum expensis.
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& condemneren den selven over d'kuere
van de quetsuiere in zyn been hem genesen in 5 gulden
mette rechtelyke costen. Actum den 5en martij 1607.
Dirck Sygertsz & Thys Aeriansz Schuytvoerders
werden gheordonneert voochden van Jannitgen &
Lysbeth Jansdren ghesusters & over haere goeden.
Actum den 15en martij 1607.

In state 14 dagen
by believen van perthyen.

Pieter Cornelisz Waert, eyscher
contra
d'weduwe ende erven van Jacop
Heijndricksz off der selver voochden,
ghedaagdens om voorts te procedeeren.
Den Burgermeester van Oude Nieudorp
uuyt den naem van de ghemeente,
eyscher
contra
Heyndrick Ouweneels, ghedaagde om betalinge van 100 gulden hooftpenningen
met 16 gulden verlopen interest verschenen
karstyt laestleden competeerend den armen
van Oude Nieudorp. Concludeert tot condemnatie
van dien cum expensis.

Schepenen ghehoort Heyndrick
Cornelisz, ghedaagde condemneeren den selven
d'gheeyste penningen aen de armen
ofte d'burgermeester ten behoeff van den
armen te betalen mette rechtelyke
costen surcerend d'executie een maent
ten waere den ghedaagde volgende zyn
vemeten beweese met d'burgermeester
verdaagen te zijn & nopende d'versochte impost houden 'tzelve in advys.
Actum den 5en marty 1607.
Schepenen ghehoort Dirck Aeriansz Brouwer verclaren
Heyndrick Ouweneels versteecken van zijn gealligeerde bewijs
& houden den impost noch in advys. Actum den 19en martij 1607.

OR 5658/176v
Schepenen ghehoort 't versoeck van Aerian Theuwisz
als oom van het naeghelaten kint van Aecht Jacops
ghenaemt Maritgen Dircks ordonneeren Symon Pietersz
Knechtis te wesen voocht van 't zelve kint & over
zyne goeden. Actum den 5en marty 1607.
Schepenen ghehoort 't versoeck van Willem Willemsz
als oom van zyn suster kint gheprocreert by Harmon
Amelsz, ghenaemt Sybrich ordonneeren Jan Jansz Oomes te wesen
voocht van't zelve kint & over zyne goeden. Actum
den 5en marty 1607.
Schepenen condemneeren Jacop Vrericks overmits hij
by erven uuyt den arreste ghereden is
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tegen den officier in 15 st mits dat den officier
zal in 't gelach geven een vaen. Actum den 5en martij
1607.

Noch in advys 14 dagen.

D'erffgenamen van Cornelis Claesz
Nekomas, eysschers
contra
Heyndrick Oueweneels, ghedaagde
om voorts te procedeeren.
Willem Dircksz Matselaer soe hij
procedeert, eyscher
contra
Cornelis Aeriansz Oom, ghedaagde om
zyn 2e default te purgeeren.

Schepenen condemneeren den
ghedaagde in zyn 3e default
& condemneeren den selven gedaagde den eyscher
te betalen d'gheeyste 5 gulden
mette rechtelyke costen op pene
van uuytleg salvo den gedaagde zyn keer te
14 dagen zoe hy eenich heeft.
Actum den 5en marty 1607.
Schepenen verclaeren den gedaagde
te wesen versteecken van keer & weer. Actum den 19en martij 1607.

Den selven eyscher
contra
d'selve ghedaagde om zyn
2e default te purgeeren.

Schepenen condemneeren den
gedaagde in zyn 3e default
& condemneeren den selven eyscher
te betalen d'gheeyste 13 gulden 4 sr 8 penn
volgens d'obligatien daer van zynde mette rechtelyke costen
salvo den ghedaagde zyn keer te 14 dagen zoe hy eenich
heeft. Actum den 5en marty 1607.
Schepenen verclaren den gecondemneerde te
wesen versteecken van keer
& weer. Actum den 19en martij 1607.

Compareerde aen desen regyster
Jan Aerian Piet Gerrits & heeft hem
gestelt cautionaris & borch principael d'boven
geseide vonnissen te voldoen voor Cornelis Aeriansz
Oom surcherend d'executie een maent renuncierend
d'beneficien ordinis executionis. Actum den 25en marty.

OR 5658/177
In state.

Dirck Claesz Schotvanger, als
gheordonneerde voocht van Eel
Heertsdr, eyscher
contra
d'weduwe en kinderen van Cornelis Pieters(z
Gorter, off derselver gherechte
voochden, ghedaagdens om betalinge ter
somma van 135 gulden
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uuyt saecke van lanthuier lange
verschenen affslaende dat ten affslach
behoort. Concludeert tot condemnatie van dien
cum expensis.

In state.

1e default.

Thomas Aeriansz Schuytvoerder, eyscher
contra
Pieter Jansz Wit, ghedaagde om
reparatie van shade. Concludeert dat
den ghedaagde ghecondemneert zal worden
hem eyscher te restitueeren 23 st
12 penn voor de reparatie by hem
van zyne glasen betaelt welcken
den ghedaagde ingheslagen heeft mette
costen hieromme ghedaen.
Dirck Pietersz, als voocht in desen
van Anna Dircksdr, zyn moeder,
requirant & eyscher
contra
Cornelis Rembrants voor hem selven
& zyn huysvrouw, ghedaagde & gherequireerde omme metten anderen te
rekenen & slot van rekeninghe
te maecken van de schulden by Jan
Pietersz & Brecht Cornelis off desselffs
kint naghelaten van de welcke zyn eyschers
moeder & d'ghedaagdes respective erffgenamen zijn.
Ende van de roerlycke goeden, der selver
zoe vercoft als onvercoft om d'selve
te employeeren tot betalinge van de
schulden & wyder tot dien elck zyn contingent te draghe vermogens d'vuytspraec(ke
van mannen en Schepenen vonnisse der stede.
Concludeert tot condemnatie van dien cum expensis.

OR 5658/177v
1e default.

Neel Pietersdr, requirant ende eyssersse
contra
Cornelis Cornelis Dircks, ghedaagde om
renovatie van Schepenen verjaart vonnisse
in date den 22en augusty 1605 voor
soeveel 't contingent van Cornelis Cornelisz
aengaet & wyder condemnatie van de verlopen
interesten van dien totte effectueele betalinge
toe cum expensis.
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Schepenen perthyen gheexamineert
hebbende houden d'saeck in
advijs.

Pieter Jansz Wit, eijscher in
cas van trouwbeloften.
contra
Dieuwer Claesdr, ghedaagde
om voorts te procedeeren.

Schepenen condemneeren Pieter Jansz Wit, Jan Cornelisz
Ontfanger van de verpondinghe te betalen d'verschenen
verpondinghe volgens zyn regyster binnen 14 dagen op
pene van uuytleg. Actum den 5en martij 1607.
Jan Cornelisz Rinckel, eyscher
contra
Jan Jansz Marckus, ghedaagde
om voorts te procedeeren
volgende die laeste retroacte.

Aen mannen met namen
Pieter Bremer & Claes
Symonsz.

Dirck Lourisz, soe hij
procedeert, eyscher
contra
Aerian Theuwisz & Cornelis
Theuwisz, zoe zy gheroepen
zyn, ghedaagdes om voorts te procederen.

In state.

OR 5658/178
Claes Pietersz concludeert
tot apsolutie van der instantie
alsoe den eyscher niet en compareert.
Dienvolgende wert den ghedaagde gheapsolveert van der instantie.
Actum den 5en martij 1607.

Symon Claesz, eyscher
contra
Claes Pieter Symons, ghedaagde om
zyn 1e default te purgeeren.

Schepenen accordeeren Jan Cornelisz een rechtelyke weet
tot Haringhuysen aen Aris Garbrantsz tegen adt primam
om hem betalinge te doen van de verpondinghe volgens
zyn regyster etc. Actum den 5en marty 1605.
Aenghenomen by
Jan Cornelisz om 40 st.
Schepenen accordeeren Jan Cornelisz een rechtelyke weete
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tot Schagen off anders tot Haringhuysen ghedaen te werden
aen Symon Garbrantsz om adt primam te compareeren
hem te betalen d'verschenen verpondinge volgens desselffs regyster & ten daghe dienend etc. Actum den 5en martij 1607.
OR 5658/178v
Vierschaer ghehouden den 19en martij 1607
Schepenen ghehoort 't versoeck van Pieter Huybertsz
van den Zydtwint ordonneeren Jan Lambertsz
Schuytvoerder te weesen voocht van 'dt naegelaeten
weeskint van Jan Maertsz van den Zydtwint
ende over desselffs goeden. Actum den 19en
marty 1607.

Noch in advijs.

Schepenen appoincteeren perthyen
aen mannen met namen: den Schout
Ryckert van Vollenhove, Cornelis
Kasterkum & Cornelis Jansz Hogeboom om voor dezelve te rekenen
& liquideeren is 't doenlyk. Actum
den 19en marty 1607.

In advys om redenen.

Schepenen accordeeren den
requirant een weet t'zynen peryckel.

Pieter Jansz Wit, eyscher in cas
van trouwbeloften
contra
Dieuwer Claesdr van der Dieck,
ghedaagde in't zelve cas om voorts
te procedeeren.
Dirck Pietersz als voocht van
Anna Dircks, zyn moeder, eyscher.
contra
Cornelis Rembrantsz, zoe hy gheroepen is, ghedaagde om zyn eerste
default te purgeeren off versteecken
& ghecondemneert te werden in zyn 2e
default.
Neel Pietersdr requirante ende
eyssersse
contra
Cornelis Cornelisz van 't Verlaet, gedaagde
om zyn eerste default te
purgeeren & versoeckt den eyscher
alsnoch renovatie van Schepenen verjaert vonnisse volgens den eysch.
Cornelis Cornelisz versoeckt een rechelyke wwet
tot Abbekerck & Medenblick aen
Rens & Aerian Cornelisz om ten naesten
rechtdach te compareeren hem requirant

297

te indemneeren van den eysch by Neel Pieters
tegens hem ghedaen.
OR 5658/179

D'ghedaagdens 14 dagen.

Symon Jacopsz, als broeder & voocht
van Guuert Jacops zyn suster mitsgaders
Borrit Pietersz als gheordonneerde voocht
van 't naeghelaten kint van Jan Niekelant,
eyschers
contra
d'weduwe van Jan Niekelant, mitsgaders
Pieter Jansz haeren soon, ghedaagdens om
betalinge ter somma van 217 guldens 9 st
2 penn toeghedeelde penningen & lanthuier. Concludeeren
tot condemnatie van dien cum expensis affslaende
nietemin d'rechtelyke verschoten lantscosten
by de gedaagdens voor den eyschers betaelt van den
jaere 1606.

Schepenen condemneeren den ghedaagde
d'gheeyste penningen te betalen
mette rechtelyke costen op
peene van uuytleg. Actum
den 19en martij 16 martij 1607.

1e default.

Claes Pietersz, als ontfanger van de
boelbrieff van Cornelis Jansz Keuck, eyscher.
contra
Dirck Jansz Keuck, ghedaagde om
betalinge ter somma 59 gulden 9 st
van een koe & lantvrucnten volgens
den boelbrieff daer van zijnde. Concludeert tot condemnatie van daen & versoect gelt off uuytleg vermoghens
den selven boelbrieff cum expensis.
Den selven eyscher
contra
Pieter Pietersz Bremer, ghedaagde om
betalinge van 22 gulden van een koe volgens
den boelbrieff daer van zynde. Concludeert
tot condemnatie van dien & versoeckt gelt
off uuytleg vermogens den selven boelbrieff cum expensis.

Heijn Reyersz, requirant & eyscher
contra
Dirck Jansz, ghedaagde & gherequireerde
Schepenen condemneeren perthyen hinctude. omme den eyscher te leveren behoorlyke kustinElckanderen te leveren behoorlyke
brieve met ghenochsaeme verseeckeringhe
kustingbrieff & quytscheldinge
& borge van't huys en erve by den gedaagde
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volgende die keuren deser stede.
Actum den 19en marty 1607.

van hem ghecocht inhoudend d'somma
volgens
d'coop. Concludeert tot condemnatie van dien
cum expensis.

OR 5658/179v
Claes Pietersz Procureur van den gedaagde
versoeckt atterminatie.
Schepenen condemneeren den gedaagde
d'gheeyste penningen te betalen mette
rechtelyke costen surcherend
d'executie tot meij. Actum den
19en marty 1607.

Schepenen condemneeren den gherequireerde en der selver
voochden metten requirant te rekenen by de selve mannen te
vooren daer toe gheordonneert.
Actum den 19en marty 1607.

1e default.

Jan Gerritsz Slootmaecker, gedaagde
bekent d'penningen laet hem daer
in ghewillich condemneeren.
Dienvolgend condemneeren Schepenen Jan
Gerritsz gedaagde d'gheeyste penningen
aen Dirck Gerritsz te betalen
mette rechtelyke costen surcherend
d'executie tot mey naestcomend.

Heijndrick Heyndricksz Mateslaer,
eyscher
contra
Willem Cornelisz Gorter, ghedaagde om
betalinge ter somma van 2 gulden 15 st
toebedaengde penningen spruytend van de
coop van een paert. Concludeert tot
condemnatie van dien cum expensis.
Dirck Jansz Keuck, eyscher &
requirant
contra
Cornelis Jansz Keuck off zyn
curateurs ghedaagdens & gherequireerden omme metten anderen te
rekenen & alsnoch slot van rekeninge te maecken. Concludeert
tot condemnatie van dien cum expensis.
Dirck Gerritsz, eyscher
contra
Cornelis Amelsz, ghedaagde om
betalinge ter somma van 7
gulden uuyt saecke van't ghebruyck
van't huys en erff gecomen van
Michel Dircksz verschenen karsty
1605. Concludeert tot condemnatie van
dien cum expensis.
Dirck Gerritsz, eyscher
contra
Jan Gerritsz Slootmaecker,
ghedaagde om betalinge ter
somma van 38 gulden 10 st van
kustinge verschenen mey 16056 &
karstyt laestleden van't huys
en erve by de gedaagde gecocht volgens
den kustingbrieff. Concludeert tot
condemnatie van dien & dat d'ipoteecken
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Actum den 19en marty 1607.

in den zelven brieve geroeert daer
voor verclaert zullen werden executabel cum expensis.

OR 5658/180
1e default.

Pieter Volckertsz uuyt d'Campen,
eyscher
contra
Cornelis Aeriansz, ghedaagde omme
betalinge ter somma van 46 gulden van lanthuier.
Concludeert tot condemnatie van dien cum expensis.

Schepenen condemneeren d'gedaagde
te betalen d'renten tegen
den penningen sestien mette rechtelyke
costen ghereserveert den eyscher
te mogen eyschen d'hooftpenningen soe
hem dies belieft. Actum den
19en marty 1607.

Symon Jacops van Oude Nieudorp, eyscher
contra
Guiert Kuijpersdr van den Sydtwint off
Claes Lambertsz haeren voocht, ghedaagde
om betalinge ter somma van
18 gulden 2 st verlopen interest verschenen Ste Maerten met het
vorder verloop van dien. Concludeert tot
condemnatie van dien cum expensis & dat
d'ghedaagdens hem van hooftsom een nieuwen
brieff zullen passeeren met genochsame verseeckeringe nae behooren off anders 't opseggen d'140 gulden.

Gerrit Willemsz Butterpot van der Dieck wesende
voor ghespannen vierschaer seyt des officiers zoon
te wesen een verraer uuytwysend Schepenen vonnisse
alsoe den selven gelt opter saecke ontfangen heeft
uuytwysende zyn certificatie. Actum den 19en martij
1607.
Gerrit Willemsz weder boven gecompareert
zynde verclaert hem 'tseggen boven geseyt te
laten ontvallen. Versoeckt approbatie
van den ontfal. Schepenen houden e
't zelve in advys. Actum den 19en martij
1607.
In advys.

Claes Symonsz, eyscher
contra
Gerrit Willemsz Butterpot, off
zyne voochden, ghedaagdens om betalinge
ter somma van 10 gulden berekent
gelt van verteerde costen volgende d'eyschers
regyster. Concludeert tot condemnatie van
dien
cum expensis.
Claes Symonsz, eyscher

300

1e

default.

contra
Jan Cornelisz Backer, ghedaagde
om betalinge ter somma van
9 gulden 12 st berekent gelt van
verteerde costen.

OR 5658/180v
1e

1e

default.

default.

Schepenen condemneeren den gedaagde
d'eijscher te betalen 21 st
mette rechtelyke costen
surcherend d'executie tot
mey naestcomend. Actum den
19en marty 1607.

Schepenen appoincteeren
perthyen aen mannen met namen:
Dirck Jan Robbis, Jan Boykisz
& Pieter Gerritssen. Actum
den 19en marty 1607.

Claes Lambertsz als voocht
van Guiert Kuypers, eyscher
contra
Cornelis Gerritsz van de Weel,
gedaagde om 31 gulden van lanthuier
verschenen karstyt laestleden.
Concludeert tot condemnatie van dien
cum expensis.
Dirck Cornelisz Suijerman,
eyscher
contra
Heyndrick Ouweneels, ghedaagde
om 4 gulden 13 st ter cause
van toegheseyde penningen hem eyscher
toegheseyt vanwegen Reyer Pietersz
Borst. Concludeert tot condemnatie van dien
cum expensis.
D'selve eyscher
contra
Claes Jansz Mos, ghedaagde
om betalinge ter somma
van 1 gulden 2 st verscheenen
huier overlange verschenen.

Symon Claesz, eyscher
contra
Claes Pieter Symons, ghedaagde
om beteringe van zyn gheleden
schade van dat d'gedaagdes swynen hen eyschers
saet off kool hebben affgheeeten
& bedorven ter somma van
15 gulden. Concludeert tot condemnatie
van dien cum expensis.
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Schepenen condemneeren Cornelis Aeriansz Oom, Jan Cornelisz Ontfanger
van de verpondinge te betalen d'verschenen verpondinge
van zyn ghedaagdes lant volgende d'eyschers regyster mette
rechtelyke costen binnen 14 dagen op pene van uuytleg.
Actum den 19en marty 1607.
OR 5658/181
Op huyden den 19e marty 1607 compareerde voor
ghespannen vierschaer Jan Cornelis Dircks & Jan Cornelisz Keijser
als gheordonneerde voochden van de kinderen van † Dirck
Jacopsz Droncken Dirck & zyn huysvrouw seggen den boel
van de voorseide Dirck Jacobsz & zyn huysvrouw sulck beswaert te vinden met verscheyden schulden dat niet doenlijk is
d'selve te redden tot voldoeninge van de crediteuren van dien,
doen derhalven vanwegen d'voorseide kinderen & by advys van
Symon Jacopsz haeren oom zoe zy verclaren mitsdesen miserable
sessie & opdracht van de goeden des selven boels in handen
van de ghereckte tot behoeff van de crediteuren des
selven boels doende daer van desolaten affstant versoeckende
dat Schepenen tot behoeff van de crediteuren zullen gelieven
te ordonneeren & stellen sequesteren.
Schepenen ordonneeren & stellen Jacop Cornelis Jacops
& Jacop Pieter Theuwis te wesen sequesteren van den
selven boel authoriseeren d'selve den vorseide boel aen te
vaerden & redden tot behoeff van de crediteuren. Actum
ut supra den 19en marty 1607.
Maerten Potmans.
Den Schout van de Nieudorper cogge ratione offitie,
eyscher op & tegen Maerten Potmans, ghedaagde by clockslach sustineert den eyscher waerachtich te zijn dat hem
den voorseiden Maerten vervordert heeft in januario laestleden te
doen seeckere huysbraeck & dieverie by nachte ten huyse
van eenen Adriaen Jacopsz & aldaer te steelen seecker
speck & kaesen & bovendien opten 1en februarij te comen
by avont ten zelven huijse van de vorseide Adriaen Jacopsz gheassisteert
met eenen Cornelis Potmans & aldaer ghepoocht den selven
Adriaen in zyn eygen huijs van't leven ter doot te brengen.
Alle zaecken wesende onlydelijck in een lant van justitie
die anderen ten exemple behoorten swaerlyck te werden ghestraft.
Soe concludeert daeromme den voorseiden offivier in qualite als
boven dat den voorseiden ghedaagde sal werden ghebannen uuijt
deese jurisdictie & voorts uuijt Hollandt & daer niet
weder in te comen op peijne van den lijve & zyne goederen
gheconfisqueert ten behoeve van de graefflyckheyt.
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Schepenen houden d'saecke in advijs. Actum den 19en martij
1607.
OR 5658/181v

[vervolg op /181v]

[vervolg van /181]

Schepenen der steden Nieudorp ghesien hebbende
den eysch en de concluisie by den Schout van Nieudorper cogge ratione offitie ghedaen op ende
jegens Cornelis Jacopsz Potmans van den Zydtwint
ghevangen die den selven aenseggende was dat hy hem
vervordert hadde te comen by den laeten avont vergheselschapt
met Maerten Potmans zynen broeder ten huyse eenen
Aerian Jacopsz op den Zydtwint ende terstont aldaer
den selven Aerian Jacopsz te grieven met een opsteecker in zyn aensicht omtrent zyn keele een groote
quetsinge alsook in zyn hant menend den selven Aerian
Jacopsz in zyn eygen huys van't leven ter doot te brengen
ten waere den selven hem manlyck hadde gheweert
sweerende bovendien den selven Aerian zynen doot behalven
andere openbaere ghewelden & straetschenderije gepleecht
aen den persoon van eenen Mr. Dirck Pieter Bregs tot
Oude Nieudorp volgende d'certificatien by den voorseiden Schout
daernevens overgheleyt. Concludeeren dat d'voorseide
ghevangen zoude werden ghebracht ter plaetse daer men justitie doet & aldaer gheexecuteert metten swaarde
datter die doot nae volchde & zyne goederen gheconfisqueert ten behoeve van de graefflycheyt ende
daer tegens ghehoort die defentie van den ghevangen d'welcke sustineerde niet gheattenteert te
hebben dan uuyt voorgaenden questie & als daertoe gheirriteert zynde zoe uuyt dronckenschap &
zyns broeders aenspreecken ter defentie van zijn
& zyns broeders eere versoeckende nietemin meer
gratie als rigeur van justitie ende op
allen gheleth zoe veel heeft moghen moveeren doende
recht condemneeren den selven Cornelis Potman tegen den voornoemden
Officier in de boeten van twemael 40 ponden
ende wijder ghebannen te zijn uuyt den Schoutampte van Nieudorper cogge den tyt van twe jaeren
te vertrecken by daghe sonneschijn ende daer niet
weder in te comen binnen den voorseiden twe jaeren op
arbitrale correctie. Actum ende condemnatien den
selven wyder in de costen off --ijsen van justitie & verteerde costen. Actum den 24en martij 1607.
[vervolg op /182]

ratione officie om ambtelijke redenen [PW/75]

303

OR 5658/182
Vierschaer ghehouden den 2en aprili 1607
[vervolg van /181v]

# dreygementen te
doen.

Schepenen der stede Nieudorp ghesien hebbende den
eysch en de concluisie by den Schout van Nieudorper cogge
ratione offitie ghedaen op & jegens Maerten
Jacopsz Potman voorvluchtijge ende inneghedaechde by clockgheslach sustineerend hoe den selven
hem vervordert heeft ghehat te comen by nacht ten
huyse van Aerian Cornelisz & Claes Sierupsz op
den Sydtwindt & aldaer in te breecken & diefflijken
te steelen seecker speck & kaesen oock daernae
te comen by nacht ten selven huijse omme den persoon
van Aerian Cornelisz van lyff ter doot te brengen en andere#. Concludeeren
dat den selven, mits hij niet en compareert, ghecondemneert
zal werden ghebannen te zijn zyn leven lang uuyt
den graeffschappe van Hollandt & West Vrieslant,
en zyne goederen gheconfisqueert ten behoeve van de graefflyckheyt ende naedien den selven Maerten Potmans niet
en is ghecompareert condemneeren den selven defallant &
wyder ghesien hebbende d'verificatie by den Schout overgheleyt.
Ende op allen gheleth hebbende dat ter mateerie
was dienend & heeft moghen moveeren doende recht
condemneeren den selven Maerten Potmans ghebannen te zyn uuijt den Schout ambochte van
Nieudorper cogge den tyt van 10 jaeren & binnen
den selven tyt daer niet weder in te comen op arbitrale lyffstraff verclaeren des selven goeden gheconfisqueert
tot behoeff van de graefflyckheyt. Actum den 5en
aprili 1607.

gravelijcheit graafschap, grafelijk bestuur [MNW/229]
OR 5658/182v
Den ghedaagde bekent d'penningen
versoeckt atterminatie.
Schepenen condemneeren den ghedaagde
d'gheeyste 9 gulden 12 st den
eysscher te betalen mette rechtelyke costen surcherend d'executie tot pincxtpop naestcomend
Actum den 2en aprili 1607.

Claes Symonsz, eysscher
contra
Jan Cornelisz Backer, gedaagde
om zyn eerste default te
purgeeren off versteecken & ghecondemneert
te werden in zyn 2en default
& wyder ghecondemneert te werden
in 9 gulden 12 st volgens den
eysch.
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Pieter Claesz Kuijper, ghedaagde tegen den Schout, eyscher
laet hem ghewillich condemneeren den Schout te
betaelen die bedaengde boeten ter somma 20 gulden
surcheerend d'executie tot paeschmarckt. Actum
dem 2en aprili 1607.

Schepenen defereeren d'saecke
ten eede van Dieuwer Claes,
condemneeren d'selve haer by eede
te purgeeren. Actum den 2en
aprili 1607.

In advys.
Jan Cornelisz Keyser, procureur
van den eyssersse protesteert
van costen, schaden & interesten.

Pieter Jansz Wit, eyscher in cas
van trouwbeloften
contra
Dieuwer Claesdr van der Dieck,
ghedaagde in't zelve cas om uuijtinghe van vonnisse te begeeren.
Neel Pietersdr, requirante & eyssersse
contra
Cornelis Cornelisz van 't Verlaet, ghedaagde.
D'eyssersse versoeckt alsnoch renovatie van Schepenen verjaert
vonnisse in date den 22en
augusti 1605 soe veel 't contingent
van Cornelis Cornelisz aengaet met
condemnatie van de vordere verlopen renten.

Schepenen appoincteeren d'saeck tusschen den Schout,
eyscher & Cornelis Claesz Leyer, nopende 't byten van den
hont, aen rechtsgheleerden. Actum den 2en aprili
1607.
OR 5658/183
Schepenen appoincteeren perthyen
aen mannen.

Schepenen ontseggen den
eyscher zynen eysch, apsolveeren den gedaagdens van de

Pieter Pietersz Bremer, eyscher
contra
Wyloff Pieter Costers, ghedaagde om
betalinge ter somma van 7 gulden
10 st van een ton teer &
vracht. Concludeert tot condemnatie van dien
cum expensis.
Jan Claesz van der Dieck, voor
hem & zyn suster & broeders
requiranten & eyschers
contra
d'erffgenamen van Aerian Jansz &
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zelve. Actum den 2en aprili
1607.
in dyck en
----schot

Den ghearresteerde seyt den
eyscher niet te kennen in desen
maer dat hy ghehandelt heeft
met des eyschers broeder. Concludeert tot apsolutie.
Schepenen houden d'saeck
in advys 14 dagen. Actum
den 2en aprili 1607.

zyn huysvrouw, ghedaagdens & gherequireerdens omme aen hen te
nemen 4 snees lants in oncosten te weten
van't lant by de requiranten van d'ghedaagdens
† vader ghecocht. Concludeeren tot
condemnatie van dien cum expensis.
Wyert Jansz Schrienwercker,
requirant & eyscher
contra
Cornelis Jansz Hoochtwout van Hoorn,
ghearresteerde sustineert den
eyscher dat hy door Jellen Jansz
zynen broeder aen den ghedaagde heeft
doen tellen twehondert gulden met
seeckere verloopen renten tot afflossinge
van zeeckeren besegelden brieve dien
den ghearresteerde op hen eyschers lant
spreeckende hadde dat hoewel den
ghedaagde behoort hadde den eyscher den
selven brieff neffens d'peningen te restitueeren aen den eyscher zynen wille daermede te doen is nochtans den gearresteerde
van des te doen ghebleven in ghebreecke. Concludeert daeromme den eyscher
dat d'ghedaagde ghecondemneert zal werden d'selve brieve

gheheel te leveren aen den eyscher bij ghebreecke
van dien d'penningen te restitueeren ten minsten
by provisie d'selve te furneeren onder
den gherechte cum expensis.
OR 5658/183v
D'ghedaagdens copie &
dach.

Den ghedaagde copie &
dach te 14 dagen.

Jan Jacopsz Geel, eyscher
contra
Jan Jansz Looper & Heertgen
Aerian Dirckes, molenmeesteren van de
Moerbeecker polder in plaetse
van voorgaende molenmeesteren, ghedaagdens
om voorts te procedeeren volgens
d'laeste retroacte alsoe hen eyschers
lant ghemeten is.
Cornelis Jaspersz, eyscher
contra
Pieter Cornelisz van Oude Nieudorp
swager & erffgenaam van Claes Beun,
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ghedaagde om betalinge off restitutie
van 31 gulden by den eyscher voor
Claes Beun betaelt aen den rentemeester
van verlopen tienden. Concludeert tot
condemnatie van dien cum expensis.

In advijs.

Cornelis Cornelisz van 't Verlaet, requirant
& eyscher
contra
Rens Cornelisz Meelmolenaer van
Abbekerck & Aerian Cornelisz Meelmolenaer van Medenblik, ghedaagdens
met een weet om den eyscher
costeloos & schadeloos te vryen
van den obligatie & volgens van de
aenspraeck & eysch by Neel
Pieters op hem ghedaen &
ghenomen alsoe d'penningen tot
vervallinge van de zelve schult
uuyt den boelbrieff
van Cornelis Rensz zyn gheconsenteert welcken zy ghedaagdens onder
hen hebben ghetrocken ten muysten
dat zy ghedaagdens elck een derde paert totte resteerende penningen zullen
betalen. Concludeert tot condemnatie van
dien cum expensis.

OR 5658/184
Cornelis Jansz, swager van de
ghedaagde van wegen den
ghedaagde bekent d'penningen, versoeckt
atterminatie.
Schepenen dienvolgende condemneeren
den ghedaagde d'voorseide gheeyste
20 gulden te betalen mette rechtelyke
costen surcherend d'executie tot
pincxteren naestcomende. Actum
den 2en aprili 1607.

Jan Sybrantsz, eyscher
contra
Cornelis Cornelisz van 't Verlaet, ghedaagde om
renovatie van seecker verjaert vonnisse
ende volgens ghecondemneert te werden
d'eyscher te betalen 20 gulden mette rechtelycke costen.

Rens & Aerian Cornelisz, inghedaagdens
contra
Cornelis Cornelisz haer swager, eyscher
om zyn actie te institueeren.
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In advijs.

1e default.

Rens ende Aerian Cornelisz als oomen
& naeste bloetbewanten van de
kinderen van Cornelis Cornelisz gheprocureert
by haer suster, requiranten ende
eyschers in reconventie
contra
Den voorseiden Cornelis Cornelisz, gherequireerde
omme d'eyschers te leveren pertinente
staet & inventaris met eede ghestarckt nae behooren van de goeden by desselffs huysvrouw naeghelaten
& volgens te procedeeren tot
schiftinge & deelinge nae behooren.
Concludeeren tot condemnatie van dien cum expensis.
Heyndrick Jansz Vattis, eyscher in cas
van indemnite
contra
Claes Sierips Aerian Jacopsz & Jan Cornelisz
Mos, erffgenamen van Sierip Claesz, ghedaagdens
om den eyscher costeloos & schadeloos te
ontheffen van borchtochte by den eyscher
voor Sierip aenghegaen voor lanthuier
in de Slootgaert. Concludeert tot condemnatie
van dien cum expensis.

OR 5658/184v
Schepenen houden d'saecke tusschen den Schout, eyscher
& Gerrit Willemsz Butterpot, ghedaagde in advijs. Actum
den 2en aprili 1607.
Dirck Cornelisz Suydtlander, ghedaagde contra Dirck
Gerritsz van de Langereijs, eyscher bekent den
selven Dirck Gerritsz schuldich te wesen die
somma van 28 gulden berekent gelt, laet hem
daer in ghewillich condemneeren.
Schepenen ghehoort d'bekentenisse van den ghedaagde
condemneeren den selven d'voorseide 28 guldens aen den voorseide Dirck
Gerritsz te betaelen mette rechtelyke costen surcherende
d'executie tot pincxteren naestcomend. Actum den 2en
aprili 1607.
Dirck Gerritsz van de Langereijs,
eyscher
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1e default.

contra
Jacop & Claes Pettens, ghedaagdens
om betalinge van een sack rog
& voorts noch een halve cluijt
volgens d'eyschers regyster. Concludeert
tot condemnatie van dien cum expensis.

Den ghedaagde bekent
d'penningen, laet hem daer in
ghewillich condemneeren.
Dienvolgend condemneren Schepenen
den ghedaagde d'gheeyste 31 gulden
Guiert Kuypers off haeren voocht
te betalen mette rechtelyke costen
surcherend d'executie 3
weecken. Actum den 2en aprili
1607.

Claes Lambertsz als voocht
van Guiert Kuypers, eyscher
contra
Cornelis Gerritsz van de Weel,
ghedaagde om betalinge van
31 gulden van lanthuier verschenen karstyt laestleden. Concludeert tot condemnatie van dien cum
expensis.

OR 5658/185
Schepenen ghehoort 'tversoeck van Rens Cornelisz & Aerian
Cornelisz Meelmolenaers als comen van de kinderen van Cornelis
Cornelisz gheprocreert by Griet Cornelis haeren suster om
d'jonge kinderen van dezelve gheordonneert te hebben wettelyke
voochden. Ordonneeren Pieter Heyndricksz & Pieter
Janooms te weesten voochden van dezelve kinderen ende
haere goeden. Actum den 2en aprili 1607.
Schepenen ghehoort t'versoeck van Pieter
Heyndricksz & zyn wettelyke excusatie apsolveeren den selven van de
voochdye hem hier boven opgheleyt. Actum den 30en aprili 1607.

In advijs

Schepenen condemneeren den
ghedaagde d'gheeyste 46
gulden te betalen mette rechtelyke
costen, salvo den gedaagde zyn
keer adt primam zoe hy

Heyn Reyersz, requirant & eyscher
contra
Dirck Jan Claes Gerrits, ghedaagde ende
gherequireerde om Schepenen vonnisse
te voldoen & volgens d'eyscher ghenochsaem
te verseeckeren voor de kustinge tot ghenochsaeme verseeckeringen & voorts
betalinge van 18 gulden geree penningen.
Pieter Volckertsz, eyscher
contra
Cornelis Aeriansz Oom, ghedaagde om
zyn eerste defaut te purgeeren.
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eenich heeft. Actum den 23en
aprili 1607.

Schepenen verclaren dat
d'eyscher d'voochden zal
roepen.

Claes Symonsz, eyscher
contra
Gerrit Willemsz Butterpot, ghedaagde
om voorts te procedeeren dien volgend
versoeckt den eyscher dat d'ghedaagde ghecondemneert zal worden in de gheeyste
10 gulden cum expensis.

OR 5658/185v
Vierschaer gehouden den 30en aprili 1607

Den procureuren van de ghedaagde
seggen d'requiranten niet te
kennen alsoe daer
voochden zyn.
Schepenen ontseggen Rens
ende Aerian Cornelisz van der instantie.
Apsolveeren den ghedaagde van de
zelve ghereserveert niettemin
d'voochden haerluyder eysch ofte actie
tegen Cornelis Cornelisz. Actum
den 30en aprili 1607.

Perthyen hinctude zyn
tevreden metter saecke te
consuleeren.
Dienvolgend ordonneeren Schepenen
dat perthyen metter saecke sullen
consuleeren voor rechtsgheleerden 'tzy
binnen Hoorn ofte Haerlem ten
keure van Cornelis Cornelisz. Actum
den 30en aprili 1607.

Rens & Aerian Cornelissoonen
als oomen & naeste bloetverwanten
van de kinderen van Griet Cornelisdr haer overleden suster, gheassisteert met Pieter Janooms con socius
als gheordonneerde voochden van
zelve kinderen, requiranten & eyschers.
contra
Cornelis Cornelisz van 't Verlaet, ghedaagde
& gherequireerde ter andere
zyde omme alsnoch te leveren pertinente staet ofte inventaris met eede ghestarckt
nae behooren van alle d'goederen
by Griet Cornelisdr metter doot
ontruijmt ende dien volgend
mette eyschers in qualite voorseids deselve goeden te schiften scheijden
& delen nae behoren. Concludeeren
d'voorseide eyschers tot condemnatie van dien
cum expensis.
Cornelis Cornelisz van't Verlaet,
requirant & eyscher
contra
Rens & Aerian Cornelisz, gedaagdens
met een weet omme voorts
te procedeeren volgens d'laeste retroacte.
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In state 14 dagen.

Jan Jacopsz Geel, eyscher
contra
Jan Jansz Loper & Heertgen Aeriansz
Molenmeesteren van de Moerbeecker polder
in plaetse van de voorgaende molenmeesteren. ghedaagdens om alsnoch
voorts te procedeeren.

OR 5658/186
Dieuwer Claesdr verclaert
Pieter Jansz gheen trouwbelofften ghedaen te hebben in't minst
ofte meest zoe waerlyck helpe
haer Godt Almachtich.
Dienvolgende hebben Schepenen den
eyscher zynen eysch ontseijt & den
ghedaagde daer van gheapsolveert.
Actum den 30en aprili 1607.

Pieter Jansz Wit, eyscher in cas van
trouwbelofften
contra
Dieuwer Claesdr van der Dieck, ghedaagde
in't zelve cas om voorts te procedeeren
volgende die laeste retroacte. Dienvolgend
dat Dieuwer Claesdr den ghedaagdese
werden eede zal presteeren volgende Schepenen vonnisse.

Schepenen ghesien den besegelden brieve
by den eyschers gheexhibeert doende
recht condemneeren Heyndrick Ouweneels d'eyschers te betalen d'gheeyste
400 gulden hooftpenningen mitsgaders
156 gulden lanthuier &
verlopen interesten met het vorder
verloop van dien mette rechtelyke
costen. Ende verclareen d'ypoteecken
in den brieve gheroert daer voor
executabel. Actum den 30en aprili 1607.

D'erffghenamen van Neke Komans,
eyschers
contra
Heyndrick Ouweneels, ghedaagde om
voorts te procedeeren volgens die laeste
retroacten in date den 5en martij
& den 5en february laestleden.

Heyndrick Cornelisz neemt zyn
tien dagen op't vonnise. Actum den
30en aprili 1607.
2e default.

Schepenen ghehoort d'bekentenisse van Heyndrick Ouweneels,

Dirck Gerritsz van de Langereys,
eyscher
contra
Jacop ende Claes Pettens,
ghedaagdens om haeer eerste defaut
te purgeeren off versteecken & ghecondemneert te werden in zyn 2e default
& wyder ghecondemneert te werden den eyscher
te betalen een sack rog & noch een
halve cluijt cum expensis.
Dirck Gerritsz van de Langereys,
eyscher
contra
Heyndrick Ouweneels, ghedaagde
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condemneeren den selven d'gheeyste
penningen aen den eyscher te betalen
mette rechtelyke costen. Actum
den 30en aprili 1607.

om betalinge van 5 gulden
van toegheseyde penningen voor Aerian
Jansz Poep. Concludeert tot condemnatie
van dien cum expensis.

OR 5658/186v

Den ghedaagde copie &
dach.

off

Wyert Jansz Schrienwercker,
requirant & eyscher
contra
Jan Gerritsz Slootmaecker,
ghedaagde & gherequireerde. Sustneert den eyscher dat hy hem
voor den ghedaechde verbonden heeft
als borch ende principael voor
seecker bedt by hem gedaagde ghecocht
in't boelhuys van Cornelis Heijndricksz in sulcker voegen dat
hy ghedaagde hem eyscher ten affslach & voor de betalinge van't zelve
sedert den daghe van de coop
alle weecken zoude maecken & leveren
6 sloten daer van hy ghedaagde
in ghebreecke blyft. Concludeert
daeromme hy eyscher dat den
ghedaagde ghecondemneert zal worden hem
d'bedongen sloten te leveren by
ghebreecke van dien hem eyscher
costeloos & schadeloos t'ontheffen ende bevryden van de voorseide
borchtochte ten minsten met ghenochsaeme verseeckeringe tot
goetkennen van Schepenen
cum expensis.
Gerrit Heertsz als oom &
voocht van zyn broeders kinderen,
eyscher
contra
Elle Wyloffsz, ghedaagde om
betalinge van 48 gulden ter
goeder rekeninge van lanthuier
verschenen karstyt anno 1605
en 1606. Concludeert tot condemnatie
van dien cum expensis.

OR 5658/187
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Cornelis Jansz Hoochtwoudt, requirant &
eyscher
contra
Pieter Sijmons van de Weel, ghedaagde
ende gherequireerde omme by hem
als principael & zynen broeder Symon
Symonsz als borch en principael onderteyckent te hebben den huiercedulle
in conformite van de huiere met hem
ghemaeckt van de huysinge & landen
ghestaen tot Hoochtwoudt aen de Langereijs & dienvolgende d'selve huysinge
ende landen te gaen bewoonen aenvaerden
& gaede slaen nae behooren. Concludeert
tot condemnatie van dien cum expensis off
tot anderen alsulcken fyne & concluisie
als myne heeren den requirant oorbaerlyckste bevinden zullen te behooren &
protesteert hy eyscher alsnoch wel
expresselyk van alle costen schaden ende
interesten ghelyck hy door notaris &
ghetuygen heeft ghedaen.

Den ghedaagde concludeert tot
apsolutie van den eysch ende
dat den eyscher daer van zal
worden ontseyt cum expensis.
Alsoe hy ghedaagde in 't contraheeren
van huiere tegen den eyscher bedongen
heeft dat hy Jan Woggenum de presentatie zoude doen off hy d'saet
in huier begeerde ofte niet & zoe
Jan Woggenum d'selve begeerde
dat hij ghedaagde alsdan vry ende
ontslagen zoude zijn ende
d'wyle Jan Woggenum d'selve
saet ter huiere heeft aenghenomen.
Den eyscher seyt dat hy den ghedaagde d'selve optie & conditie niet
verder heeft gheconsenteert &
ghevolcht dan dat hy ghedaagde
anderdaechs te weten sonnendaechs
hem daer van antwoort zoude zeggen & dat hy ghedaagde daer van
in ghebreecke gbleven is dan dat dingesdaechs daernae een meysgen
tot Hoorn by hem eyscher is ghecomen & heeft gheseyt dat Jan Woggenum d'saet hadde
aenghenomen 't welcke hy eyscher niet
heeft gheaccepteert, persisteert
Jacop Aeriansz van den Zydtwint, eyscher
derhalven by zyn eysch & concluysie.
als voocht van zyn broeder
off
contra
Schepenen ghehoort perthyen dingtalen
Pieter Garbrantsz van de Moerbeeck,
& ghesien henluyder verificatien
ghedaagde om betalinge van 10 gulden 10 st
by de zelve gheexhybeert & nae dat
reste van meerder somma van een
perthyen hebben recht versocht. Doende recht vering lange verschenen. Concludeert tot
ontseggen den eyscher zynen eysch &
condemnatie van dien cum expensis.
conclusie opten gedaagde ghedaen & ghenomen
apsolveeren den gedaagde van de zelve
compenseeren d'costen om redenen. Actum den
30en aprili 1607.
Cornelis Jansz stelt hem reformant op't zelve vonnisse. Actum den 30en aprili 1607.

Aeff Floris
kint.

Schepenen ghehoort 't versoeck van Claes
Claesz Buijten omme een voocht gheordonneert
te hebben over het naeghelaten weeskint van
† Aeffgen Floris gheprocreert by Louris Michielsz
ordonneeren Jacop Pietersz Koeman voocht te
wesen over 't zelve kint & zyne goeden.
Actum den 30en aprili 1607.
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Schepenen ghehoort 't versoeck van Cornelis Jansz tegen
Pieter Symonsz ghedaen nae ghegeven vonnisse in de principale
saecke om copie te hebben uuyt d'attestatie by den selven
overgheleyt wysen dat Cornelis Jansz zal hebben copie tot zyn
redelycke costen. Actum den 30en aprili 1607.
OR 5658/187v
Schepenen ghehoort 'tversoeck van Aerian Jacopsz
ter Dieck om ontslagen te weesen van zijne voochdye
over Gerrit Willemsz Butterpot, alsoe hij jaer en dach voocht
gheweest is, ontslaen en apsolveeren den selven van de
zelve voochdye. Actum den 30en aprili 1607.
Gerrit Willemsz
Butterpot.

Schepenen ordonneeren Gerrit Heertsz te wesen voocht
& curateur van Gerrit Willemsz Butterpot. Actum
den 30en aprili 1607.
Den ghedaagde seyt 10 gulden
meerder betaelt te hebben &
sulcx niet meer schuldich te zijn
als 34 gulden & dat d'selve
penningen noch niet en zyn verscheenen.
Schepenen ghesien d'obligatie by den
procureur van den eyscher gheexhibeert
condemneeren den ghedaagde d'gheeyste penningen
de betalen mette rechtelyke costen
surcherend d'executie tot Sint Jacop.
Actum den 30en aprili 1607.

Jan Dircksz van Berckhout,
eyscher
contra
Gerrit Jansz van de Moerbeeck,
ghedaagde om betalinge van 44
gulden ter cause reste van
een demde schuijt volgens
d'obligatie daer van zynde.
Concludeert tot condemnatie van dien
cum expensis.

Schepenen ghehoort 't versoeck van Jan Claes
Lamberts, ordonneeren Jacop Aerian Syverts
te wesen voocht van Griet Lambertsdr d'weduwe
van Jacop Jan Claes & over haere goeden.
Actum den 30en aprili 1607.
Schepenen gheoort 't versoeck van Jan Cornelisz
Keyser hem verclarende last te hebben van Aerian
Cornelis Schippers, ordonneeren Pieter
Jansz Janooms te wesen voocht
over Maritgen Cornelis, naeghelaten dochter van Cornelis Jan Aerians ende over desselffs goeden. Actum den 30en aprili 1607.
Schepenen ghehoort t'versoeck van Rens Cornelisz
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Meelmolenaer ordonneeren Symon Jacopsz 't Oude
Nieudorp te wesen medevoocht neffens Pieter Janooms over d'kinderen van Griet Cornelisdr gheprocreert by Cornelis Cornelisz & over haere goeden.
Actum den 30en aprili 1607.
OR 5658/188
Claas Pietsz, ontfanger van den
boelbrieff van Cornelis Jansz Keuck
eyscher
Jan Cornelisz Keyser verclaert dat den gedaagde
contra
hem ghelast heeft de penningen te bekennen &
Claes Wyloffsz, ghedaagde om betalinge
willich te laten condemneeren en bekent derhalven de penningen.van 5 gulden van een hokeling.
Dienvolgend condemneeren Schepenen den ghedaagde
volgens den boelbrieff daer van zynde
d'gheeyste penningen te betalen mette rechte
ende versoeckt gelt off uuytleg. Conclucosten surcerend d'executie 14 dagen. Actum
deert tot condemnatie cum expensis.
1e default.

den 14en mey 1607.

1e default.
Schepenen condemneeren den ghedaagde d'gheeysten erffpacht te betalen mette
rechtelijcke costen binnen 14 dagen.
Actum den 14den mey 1607.

1e default.

Schepenen ghehoort perthyen

Claes Lambertsz uuyt d'Boomen &
Claes Dircksz Kerkmeesteren van
Oude Nieudorp de anno 1606,
eyschers
contra
Cornelis Cornelis Dircks, ghedaagde om
betalinge van de verschenen erffpacht
volgens d'kercken regijster. Concludeert
tot condemnatie van dien cum expensis
versoecende d'erpachtrecht verclaert te
zyn verbeurt & 'typoteeck te blyven tot behoeff
van de kerck.
D'selve eyschers
contra
Jan Cornelisz Rinckel, ghedaagde
om betalinghe van verscheenen
erffpacht volgens d'kercken regyster. Concludeert tot condemnatie van dien
cum expensis versoeckende d'erffpacht
recht verclaert te zyn verbeurt
& 'typoteeck te blyven aen de
kerck.
Neel Pietersdr, eyssersse
contra

315

dingtalen oock 't gesustineerde
Cornelis Cornelis Dircks, ghedaagde om
van Rens Cornelisz & Aerian
voorts te procedeeren volgende
Cornelisz als van Cornelis Cornelis
die laeste retroacte.
in cas van indemnite ghedaecht weesende renoveeren voorgaend verjaert
vonnisse in date den 22en augusti 1605
omme executie daer op ghedecerneert te moghen werden mette
rechtelyke costen ongvermindert Cornelis Cornelisz ter eenre & Rens mitsgaders
Aerian Cornelisz ter andere zey goet recht tegen den anderen. Actum den
30en aprili 1607.
dinctale (dingetael) procestaal [MNW/138] - 176, 187
decerneeren bestemmen, verlenen [PW/28]
OR 5658/188v
Cornelis Conelisz, eyscher in cas van
indemnite contra
Rens & Aerian Cornelisz Meelmolenaers, ghedaagde.

Schepenen houden d'saeck
alsnoch in advys.

Schepenen condemneeren den ghedaagde
d'gheeyste verpondinge & lantschot te betalen mette rechtelycke
costen binnen 8 dagen op
pene van uuytleg.

Noch in advijs.

Wyert Jansz Schrienwercker,
requirant & eyscher
contra
Cornelis Jansz van Hoorn, ghearresteerde & ghedaagde om voorts
te procedeeren volgende die laeste retroacte in date den 2en aprili
1607.
Jan Cornelisz Keyser, Ontfanger van de
hondersten penning & lantschot, eyscher
contra
Heyndrick Ouweneels, ghedaagde
om betalinge van den verschenen hondersten
penning en lantschot volgens zyn
regyster. Concludeert tot condemnatie van dien
& versoeckt gelt off uuytleg.
Pieter Pietersz Bremer, eyscher
contra
Wyloff Pietersz, ghedaagde
om voorts te procedeeren.

Wyloff Pietersz renuncieert van den eysch by hem
in reconventie ghedaen nopende d'meerder wicht van't varcken.
Actum den 30en aprili 1607.
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Heyndrick Cornelisz Ouweneels acquiesseert voorgaende condemnatie
jegens hem ghegheven ten behoeve van de armen
van Oude Nieudorp belooft 't zelve vonnisse
te voldoen d'een helft St.Jacop naestcomende &
d'ander helft St.Jacop anno 1608 zonder
vorder deijley & by ghebreecke van te betalen d'een
helfte precys St.Jacop zal 't vonnisse in't gheheel
effect sorteeren zonder vorder dyley waer in Dirck
Brouwer tevreden is. Actum den 30en aprili 1607.
OR 5658/189
Schepenen appoincteeren
perthyen aen mannen als:
Jonge Janoom, Jan Cornelisz Keyser,
& Pieter Heyndricksz om
te accordeeren ist doenlyck.

Cornelis Jaspersz, eyscher
contra
Pieter Cornelisz van Oude Nieudorp
zoe hij gheroepen is, ghedaagde
om t'antwoorden.

Dirck Gerritsz van de Langereijs es gheaccordeert
een rechtelyken weete ghedaen te moghen werden t'zynen perycule
tot Veenhuysen aen Jan Jacopz Bont aldaer op seecker
lant by den requirant in arreste doen nemen ghelegen tot Oude Nieudorp om by dien den selven over ghedaecht te hebben te
compareeren voor desen vierschaer den 14en meij
goetijt voormiddach d'requirant te betalen 300 gulden hooftpenningen met seecker verlopen interesten behalve andere
persoonlijcke schulden & ten daghe dienende eysch & concluisie
te sien nemen & procedeeren zoe nae rechte. Actum
den 30en aprili 1607.
Cornelis Claesz Buyten Kistemaecker is gheaccordeert
een rechtelycken weet tot Calverdyck aen Aerian
Jansz, man en voocht van Maritgen Jansdr op zeeckere
ghearresteerde kustinge berustend onder Heyndrick Claesz
Langedyck om by dien den selven overghedaecht
te werden tegens den 14en mey te compareeren den
requirant te voldoen zynde 't recht van zyn voochdye
over Maritgen Jans ghehat & zeeckere zyne vordere
moeyten & besogne by ghebreecke over te sien
leggen declaratie & eysch & te procdedeeren zoe
nae rechte. Actum den 30en aprili 1607.
OR 5658/189v
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Vierschaer ghehouden den 14en mey 1607
Schepenen condemneeren den
ghedaagdens den eyscher d'gheeyste
penningen te betalen met rechtelycke costen salvo d'ghedaagdens
haer keer te 14 dagen zoe
hy eenich heeft. Actum
den 14den mey 1607.
Schepenen verclaren den ghecondemneerdens
te wesen versteecken van keer ende
weer. Actum den 28en mey 1607.

Dirck Gerritsz van de Langereys, eyscher
contra
Jacop ende Claes Pettens, ghedaagdens om 2e defaut te
purgeeren ende wyder ghedacht
te werden in 3 gulden 12 st voor
een sack rog & noch een
halve cluyt. Concludeert tot
condemnatie van dien cum expensis.

D'ghedaagdens versoecken gheapsolveert te zyn
volgens d'consultatie by perthijen
in der saecke ghenomen, alhier aen
Schepenen behandicht.
Schepenen houden d'saeck in
advijs.

In advys 14 dagen.

Schepenen reterteeren
d'exceptie ende
Schepenen condemneeren Cornelis
Jansz ghearresteerde ten
principalen t'antwoorden.
Actum den 14en mey 1607.
Den Procureur van den ghearresteerde
dach om zyn Mr. te spreecken.

Cornelis Cornelisz van 't Verlaet, requirant
& eyscher.
contra
Rens & Aerian Cornelisz
Meelmolenaers, ghedaachdens
om voorts te procedeeren
dienvolgende om uuytinge van
recht te begeeren.

Wyert Jansz Schrienwercker,
requirant & eyscher
contra
Jan Gerritsz Slootmaecker,
ghedaagde om voorts te procedeeren
dienvolgenden t'antwoorden.

Wyert Jansz Schrienwercker,
eyscher
contra
Cornelis Jansz van Hoorn, ghearresteerde om voorts te
procedeeren volgens d'laeste retroacte. Dienvolgende versoeckt
& concludeert den eyscher als apud
acta.

OR 5658/190
Cornelis Claesz Buyten, eyscher
contra
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Schepenen condemneeren den ghedaagde
den eyscher te betaelen &
voldoen tot discretie van
weesmeesteren. Actum den
14en mey 1607.

1e default.

Aerian Jansz van Calverdyck, man
& voocht van Maritgen Jansdr, ghedaagde
met een weet. Sustineert den eyscher
hoe waer is dat hy den tyt van
5 jaeren gheweest is voocht &
sulcx ghehat heeft d'administratie
van Maritgen Jans & over haere
goeden in de welcke hy eyscher ghehat heeft verscheyden besomge ende
moeyten zonder alsnoch voor zyne
voochdie & moeyten betaelt te wesen
off yet ghenoten te hebben. Concludeert
daeromme d'voorseide eyscher dat d'ghegaagde
nomine uxoris ghecondemneert zal worden hem
eyscher te betalen voor 't recht van
zijn voochdie als ordinaris jaerlyckx 3 gulden monteerend tot 15 gulden
& noch voor verscheyden vacatien ende
besoynge 3 gulden ofte tot anderen
sulcken fyne & concluisie als Schepenen den eyscher oirbaerlyckste
bevinden zullen te behooren cum expensis.
Jan Lambertsz van den Zydtwint,
eyscher
contra
Reyer Aeriansz van den Zydtwint, ghedaagde
om betalinge van 26 gulden berekent gelt
toegheseyde penningen volgende d'eyschers
regyster. Concludeert tot condemnatie
van dien cum expensis.

Schepenen ghesien d'schriftelyken uuijtspraecke van mannen tusschen
den Schout, eyscher & Gerrit Willemsz Butterpot, ghedaagde, doende
recht approbeeren den uuytspraeck van mannen.
Condemneerenn dienvolgend Gerrit Willemsz Butterpot tegen
den Schout in een boete van 9 gulden 12 st.
Apsolveeren den ghedaagde van den vorderen eysch nopende
d'selve saecke van mestiek en vechtelisse. Actum
den 14en mey 1607.
nomine uxoris in naam van de echtgenote [LbGO/35,48]
OR 5658/190v
Aerian Jansz Rinckel,
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eyscher
Schepenen condemneeren den ghedaagde in zyn
contra
1e default ende accorHarmon Amelsz uuyt d'Komen,
deeren den eyscher een anderde
ghedaagde om betalinge van
sitatie by een rechtelyke
9 gulden ter goeder reen
weet. Actum den 14
keninghe ter cause van
meij 1607.
ploechloon seysaet & saedtlantsgelt voor hem verschoten.
Concludeert tot condemnatie van dien
cum expensis
Pieter Jansz Janooms & Symon
Jacop Symons van Ouden Nieudorp, gheordonneerde voochden van de jonge kinderen van † Griet Cornelis Rens, gheassisteert met Rens ende Aerian
Cornelisz Molenaers, oomen van de
zelve kinderen met tsamen Cornelis
Jansz Jongert, man en voocht van
zyn huysvrouw, tsamen erffgenamen van
Griet Cornelisdr voorseid ende als
te voren hebbende -------- ---------, vemam ageude ?
eyschers
contra
Cornelis Cornelisz van 't Verlaet, ghedaagde
omme d'requiranten & eyschers te
leveren pertinente staet & inventaris met eede ghestaeckt
van de goederen geen ter werelt
uuytghesondert by Griet Cornelisdr, zyn huysvrouw, metter doot
ontruymt & naeghelaten.
Ende dien volgende mette eyschers
te procedeeren tot behoorlyke schiftinghe scheydinghe & delinghe
van dien. Concludeeren tot condemnatie
van dien cum expensis.
OR 5658/191

nihil ergo
aff mits mutatie

Dirck Gerritsz van de Langereijs,
eyscher
contra
Jan Jacopsz Bont van Veenhuysen, ghedaagde
met een weet om van
verlopen interesten lange verschenen vermogens
zyn besegelden brieve ongvermindert 'tgunt
d'eyscher verder competeert van personeele

320

schult. Concludeert daeromme den
eyscher dat d'ghedaagde gecondemneert zal worden d'verlopen interesten te betalen mette
costen hieromme ghedaen ende dat
het lant in den brieve gheroert daer
voor verbonden zoe veele den ghedaagde
daer van aenbestorven is, ghelegen
tot Oude Nieudorp daer vooren verclaert
zal worden executabel.
De ghedaagde bekent d'penningen
Jan Syvertsz van Hoochtwoudt
te weten 5 gulden min een
eyscher
riael laet hem daer inne ghewillich
contra
condemneeren surcherend d'executie
Dirck Cornelisz Suyerman ghedaagde om
tot Sint Jacop.
betalinge van 5 gulden ter cause
Dienvolgende condemneren Schepenen den van lanthuier verschenen over lange.
gedaagde d'selve 5 gulden min een riael
aen d'eyscher te betalen mette rechtelyke costen
surcherend d'executie tot Sint Jacoop naestcomend. Actum den 14en mey 1607.

Den gedaagde copie
ende dach.

+ seeckere verlopen
interesten van dien.

Dirck Gerritsz van de Langereijs, requirant
& eyscher
contra
Jan Jacopsz Bont, ghedaagde sustineert
den requirant & eyscher dat hem comt
van den ghedaagde merckelycken somme van
penningen uuyt crachte van zynen besegelden brieve
waerinne de ghedaagde opten 16en mey 1605 ghecondemneert is
den eyscher te betalen + & was by den zelven vonnisse hem eyscher
executabel verclaert 6 geesen lants in zyn verbants brieve
geroert dies hy eyscher omme zyne achter weesen te

becomen vermogens 'tzelve vonnisse begost hadde executie te decerneeren op't voorseide lant welcke
executie nochtans by impertinente oppositie van wegen d'gedaagdes kinderen gedaagde tot noch toe is beleth
by middele van seecker tellequelle testamente & d'pretensen daer op gheintenteert
'Tis nu sulcx dat volgens den voorseide testamente buyten alle disput van't zelve lant competeert 6
st & noch mits het overlyden van 2 van zyne kinderen noch tweseste paerten van 5 geersen van't

zelve lant daer aen den eyscher is gheraeckt. Soe concludeert den eyscher tot renovatie van't
zelve vonnisse & dat hij alsnoch executie zal moghen decerneeren opte zelve 6
st & twe seste paerten van de vordere 5 geersen tot inninge van zyn penningen mette costen
ongvermindert zijn vorder recht opte vordere paerten van 't zelve lant.
OR 5658/191v
Schepenen ordonneeren Jan Jansz Kastercum
te wesen voocht van Tryn Pietersz naegelaten
dochter van Pieter Gerritsz Smit ende
over haere goeden. Actum den 14en meij
1607.
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Gerrit Heertsz versoeckt
vermogens d'acte van curateele
apsolutie.
Schepenen ontseggen
den eyscher apsolveeren den
ghedaagde. Actum den 14en mey
1607.

Claes Symonsz, eyscher
contra
Gerrit Willemsz ter Dieck,
off zyne voochden, gedaagde om
betalinge ter somme van 10
gulden berekent gelt uuyt saecke
van verteerde costen. Concludeert
tot condemnatie van dien cum expensis.

Schepenen wysen
dat den eyscher zal volghen
copie uuyt 't molenboeck van
zyn landen & van de landen
met zyn lant ghemeen leggende
tot zyn redelyke costen. Actum
den 14en meij 1607.

Jan Jacopsz Geel, eyscher
contra
Heertgen Aeriansz & Jan Jansz
Loper, Molenmeesteren van de Moerbeeck, ghedaagdens om voorts
te procedeeren.

OR 5658/192
Vierschaer ghehouden den 28en mey 1607

In state by den eyscher.

Jan Jacopsz Geel, eyscher
contra
Heertgen Aeriansz & Jan Jansz
Loper Molenaeren van de Moerbeeck,
ghedaagdens om voorts te procedeeren
volghende die laeste retroacte
in date den 14en mey 1607.

Schepenen wysen voor vonnisse dat
Cornelis Cornelisz van 't Verlaet, requirant ende
die ghedaagdens haer met eede zullen
eyscher
purgeeren & verclaeren off haer
contra
d'boelbrieven van haeren vader Cornelis
Rens ende Aerian Cornelisz Meelmolenaers,
Rensz ghegeven zijn tot sulcken
ghedaagdens om voorts te procedeeren
eynde als zy sustineeren te weten
dienvolgende uuytinge van vonnisse te
alleen tot haer bevrydinge ende
begeeren.
niet mede ten behoeve van den eyscher.
Actum den 28en mey 1607.
De ghedaagdens dach adt primama mits dat sentie van Aerian Cornelisz.
Cornelis Gerritsz Gorter van Schagen,
eyscher
contra
Reyer Aeriansz van de Weel,
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ghedaagde om betalinge van 33
gulden ter cause van een paert by den
ghedaagde van hem eyscher ghecocht &
ontfangen verschenen Ste. Maerten
laestleden. Concludeert tot condemnatie
van dien cum expensis.
Schepenen condemneeren Cornelis Cornelisz
d'eyschers te leveren pertinente staet
ofte inventaris met eede ghestarckt
nae behooren van de goederen van Griet
Cornelis Rens.+
Actum den 28en mey 1607.
+ die tegenwoordig
in Esse ofte in
Wesen zyn.

Die swager mette voochden van de jonge
kinderen van Cornelis Cornelisz, eyschers
contra
den selven Cornelisz, omme te
antwoorden opten eysch van den
14en mey laestleden.

OR 5658/192v

1e default.

Ghefurneert bij Pieter Lambertsz
den impost tot
50 st.

Schepenen accordeeren d'ghedaagdens
copie ende dach.

Jan Symonsz als voocht van de
kinderen van Syvert Gerritsz
gheprocreert by Ludu Cornelisdr,
requirant & eyscher
contra
Cornelis Jan Usts, man ende
voocht van Ludu voorseid, ghedaagde
ende gherequireerde omme
zyn actie te institueeren zoe hy
eenich heeft uuijt saecke van
verschoten penningen ofte andersins off
versteecken te werden van 't
effect van dien & ghecondemneert
te werden in een eeuwich
swygen tegen d'voorseide kinderen cum
expensis.
Pieter Lambertsz van den
Zydtwint, eyscher
contra
Aerian Aeriansz nu wonende in
Zeelant, gearresteerde mitsgaders d'andere zyn medeconsoorten als
erffghenamen van Groot Aerian
ghedaagdens om betalinghe
ter somma 150
gulden mette verlopen interesten van
dien a tempore more totte effe-
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tueele betalinge als ghewonnen
penningn by Aerian Jansz Groot
hem eyscher belooft by zyn overlyden.
Concludeert tot condemnatie van dien cum
expensis.
tempore more tijdelijke actie (?)
OR 5658/193
Jan Reyersz & Syvert Jansz Kerckmeesteren de anno 1605, eyschers
contra
Claes Claesz Smit, ghedaagde om
betalinge ter somma van
ter cause van

off

Dirck Aeriansz ende
Jan Cornelisz Jongen zeggt voor defentie geen gemeenschap metten
eyscher te hebben. Concludeert tot
apsolutie van den eysch
cum expensis.
in advijs.

Jan Jacopsz Geel, eyscher
contra
Jan Cornelisz Jongen & Dirck Aerian
Piet Gerrits, ghedaagdens omme met
hem eyscher vereffeninge te te doen
& volgens dien wettelyken te verdeelen
d'som ofte geerstalen 't schoot staende van
in de molen van Aerian Claes & Rens Pieterz som
van de Moerbeeck. Concludeert tot
condemnatie van dien cum expensis.

Schepenen ghehoort 't versoeck van Volckert Jacopsz
Rommelaer om ontslagen ofte gheapsolveert te
zyn van zijne voochdije over d'kinderen van Pieter Joosten
ghehat alsoe hy meer dan jaer en dach voocht gheweest
is & zyn rekeninge ghedaen heeft. Apsolveeren ende
ontslaen den selven Volckert Jacopsz van de zelve zijne
voochdye. Actum den 28en mey 1607.

In state te 14en bij
Schepenen mits dat Cornelis
Jansz zelff zal compareeren om
t'antwoorden.

Wyert Jansz, eyscher
contra
Cornelis Jansz van Hoorn, gearresteerde
omme voorts te procedeeren dienvolgend t'antwoorden op den eysch
te rolle ghestelt.

OR 5658/193v
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Den gedaagde dient van
exceptie concludeert als
in't eynde van de zelve.
Den requirant copie & dach.

Dirck Gerritsz van de Langereys, requirant & eyscher
contra
Jan Jacopsz Bont, gedaagde
met een weet. Den eyscher
versoeckt alsnoch renovatie
& concludeert als apudt acta.

Jan Lambertsz van den ZydtDen ghedaagde bekent d'penningen ter
wint, eyscher
somma 26 gulden
contra
Schepenen condemneeren den ghedaagde
Reyer Aeriansz van den Zydtwint,
den eijscher te betalen mette rechtelyke
ghedaagde om zyn eerste default te
costen surcheerende d'executie tot St.Jacop naest- purgeeren off versteecken & gheconcomende. Actum den 28en mey 1607.
demneert te werden in zyn 2e default
cum expensis.
OR 5658/194
Vierschaer ghehouden den 11en juny 1607

Schepenen accordeeren
Jan Jacopsz Bont t'zynen
versoeck copie van desen
notele & dach adt
primam.

Dirck Gerritsz van de Langereys,
requirant & eyscher
contra
Jan Jacopsz Bont van Veenhuysen,
gedaagde voor replyck zeyt den
eyscher dat den ghedaagde hem niet
can excuseeren van de schult consequentelyk
oock niet van den vonnisse welck den eyscher
versoeckt gherenoveert te hebben dat
oock 'teerste rechte sestepaert lants
gheheel is buyten d'oppositie ende
dat mits het overlyden van de andere
kinderen d'vordere paerten lants in den
eysch gheroert d'oppositie los gheworden zynde alsoe die ghesuccedeert
zyn opten ghedaagde sulck dat d'kinderen
off haere voochden daer op niet
te seggen hebben derhalven oock
dies aengaende geen litispendentie is noch oock can wesen
voor den Hove van Hollant want
by de kinderen van hem ghedaagde in
allen gheval niet verder in oppositie en om voor te staen can
betrocken weesen dan 'tgunt zij
pretendeeren hun toe te comen.
Concludeert daeromme hy eyscher
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tot revectie van de voorseide exceptie & tot renovatie van den
verjaerden vonnisse als apud
acta protesteeren alsnoch van
costen schaden & interesten.
litispendentie hangende zaak [PW/60]
OR 5658/194v
Schepenen ghehoort 't versoeck van Jacop Garbrantsz als voocht van de kinderen van Reyer
Jansz mitsgaders Jacop Willemsz als oom
van de zelve ordonneeren Jacop Pietersz
Koeman te wesen mede-voocht van de zelve
kinderen neffens Jacop Garbrantsz ende
over haere goeden ende verclaeren voorts
dat d'200 gulden hooftpenningen by Jacop
Garbrantsz uuytghestelt zullen moghen uuijtghestelt blyven in sulcker voegen als Jacop
Garbrantsz die uuytgestelt heeft tot
karstyt toe, mits dat Willem Dircksz Keuck
daer voor cavere & hem stelt als borch
ende principael onder renunciatie. Actum
den 11en juny 1607.
Wijert Jansz Schrienwercker,
eyscher
contra
Cornelis Jansz van Hoorn,
ghearresteerde & ghedaagde
omme alsnoch voorts te
procedeeren & t'antwoorden
off versteecken te werden
van 't effect van dien.

Schepenen accordeeren
den procureur van Cornelis Jansz
noch dach mits dat
d'selve zal doceeren van
zyn notelyke apsentie by
ghebreecke van't zelve bewys wert d'selve tegen
den Schout ghecondemneert
in de boete van overhorichs
rechts volgens d'keuren. Actum den 11en junij
1607.

Pieter Lambertsz van den
Zydtwint, eyscher
contra
Aerian Aeriansz nu woonend
in't lant van Schouwen mitsgaders d'andere mede-erven van

Schepenen appoincteeren perthyen aen mannen met namen:
Aerian Jan Robbis, Jan Lambertsz
& Havick van Vollenhove
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tot een overma van accordeeren ist doenlyk. Actum
den 11en junij 1607.

Groot Aerian, ghedaagdens om
t'antwoorden.

caveeren borg blijven [PW/16]
OR 5658/195
Schepenen condemneeren
den ghedaagde d'gheeyste
penningen te betalen mette
rechtelyke costen surcherend
d'executie tot St Jacop.
Actum den 11en junij 1607.

Schepenen condemneeren d'ghedaagde
d'eyscher te betalen binnen 14 dagen
volgens zyn regijster mette
rechtelyke costen op pene
van uuytleg tot laste van 't
huys en erff daer d'costen van
spruijten. Actum den 11en junij
1607.

Pieter Lambertsz van den Zydtwint,
eyscher
contra
Pieter Cornelisz als man & voocht
van zyn huysvrouw, erffgename van Claes
Beun, ghedaagde om betalinge van 48
st ter cause van verteerde costen volgens
d'eyscher zyn regyster. Concludeert tot
condemnatie van dien cum expensis.
Jan Cornelisz Keyser, Ontfanger
van de verpondinge & lantschot tot
Oude Nieudorp, eyscher
contra
Claes Jan Jaep Mes als erffgenaam
van zyn vader, ghedaagde om betalinge van verschenen verpondinge
& lantschot volgens d'eyschers regyster. Concludeert tot condemnatie van dien
& versoeckt gelt off uuytleg
cum expensis.

Reyner Pauwelsz van Hoochtwoudt inne
ghedaagde met een weet contra den officier
compareerde in ghespannen vierschaer verclaert
te protesteeren van costen, schaden en interesten.
Luijtgen Jansz compareerend in
ghespannen vierschaer intervenieerend voor Wyloff Pietersz
zyn borghe. Ontkent den
eyscher zoe hy procedeert yet schuldich
te zyn. Concludeert tot apsolutie
cum expensis.
Schepenen houden d'saeck in
advijs.

Joncheer (Floris) Bam vanwegen
Agneta van Alckemade, zyn moeder, eyscher
contra
Wyloff Pietersz, borgh ende principael
voor Luytgen Jansz, ghedaagde om betalinge
van 18 gulden 10 st ende betalinge
van 188 pont soetemelcx
kaes, elcke pont voor 5 groot gerekent ter cause van achterstallige
lanthuier overlange verschenen. Concludeert
tot condemnatie van dien cum expensis.
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OR 5658/195v
Compareerde voor ghespannen vierschaer
Jan Jacopsz Bont van Veenhuijsen ende bekende mits
daer wel en wettelyk overghecomen & veraccordeert te
zyn metten Schout van Nieudorper cogge ende dit
van alsoedanijge boeten & breucken 't zij van
veylicheyden violeeren van arresten segelen & passeeren
brieven & andere oude toegheweesen boeten
by den voorseiden Schout gracelycken ghemodereert ter
somme van 36 gulden te 40 grooten Vlaams
ende omme den voorseiden Schout wel & soe veel
moghelijck te verseeckeren heeft den voorseiden Jan Bont
den voorseiden Schout in handen ghestelt & vrylyk
over ghedraghen ghelijck hy doet by desen d'uuysifruct ofte vruchtghebruyck van omtrent
anderhalff geers lants ghelegen in onsen banne
van Nieudorp omtrent die nieuwe molen, belent
Thys Jorisz ten noorden & Symon Jacopsz ten
suyen om 't voorseiden lant zoe lange jaeren te ghebruyccken als die voorseiden 36 fl ten vollen betaelt
is mits dat den voorseiden Schout ghehouden wert gheduierende
't ghebruyck der selver jaeren die oncosten alsdan
vervallende te betaelen dat oock den selven Schout
't voorseide vruchtghebruyck niet eer zal moghen aentasten
dan metten beging van den jaere 1609
gheduierende zoe voorts totte volle betalinge toe
alles zonder bedroch & heeft voorts den
selven Jan Jacopsz hem in't inhouden ende
in't effect van desen laeten condemneren. Actum
den 11en junij 1607.
Schepenen verclaren by vonnisse interlocutoir
in der saecke tusschen den Schout, eyscher &
Reyner Pauwelsz van Hoochtwoudt, ghedaagde dat
den gheexhibeerde attestatie van notaris ende
ghetuygen metten penningen daerinne ghesloten by
provisie zal berusten onder Schepenen & dat den
Schout zoe hy eenyge ghetuygen daer op zal
willen produceeren dat hy d'selve zal laten compareeren voor Schepenen alhier neffens 'tzelve
gelt. Actum den 11 junij 1607.
vonnisse interlocutoir tusschen oordeel [PW/55]
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OR 5658/196
Reyner Pauwelsz protesteert op 't vonnisse
nopende dat ghewesen is 't gelt onder den gherechte
te moeten blyven. Actum ut supra.

Jan Cornelisz Keyser procureur van de
gedaagde versoect atterminatie.
Schepenen condemneeren den ghedaagde
d'gheeyste somma te betalen
mette rechtelyke costen surceerende d'executie tot allerheylygen
naestcomend. Actum den 11en junij
1607.

Den ghedaagde bekent d'penningen
laet hem daer in gewillich
condemneeren. Dienvolgende wert
d'selve ghecondemneert d'selve
penningen te betalen surcerende
d'executie tot St Jacop.
Actum den 11en junij 1607.

Schepenen wijsen voor
vonnisse dat perthijen metten
anderen sullen rekenen
binnen 14 dagen & zoe wat
elck den anderen berekent
't zelve te betalen binnen
een maent. Actum den
11en junij 1607.

Gerrit Pieter Harckes van
Winckel, voor hem & van wegen
zyn mede-erven van Pieter Harcksz
& van wegen zyn moeder, eyscher
contra
Jan Walichsz van de Zijdtwint,
ghedaagde om betalinge van 3 gulden
4 st 12 penn berekent gelt
reste van laecken volgens d'eyschers regyster. Concludeert tot condemnatie van dien
cum expensis.
Cornelis Pietersz Breg, eyscher
contra
Pieter Cornelisz Backer, ghedaagde
om betalinge van 5 gulden ter
cause van vleys. Concludeert tot
condemnatie van dien cum expensis.

Dirck Cornelisz Suydtlander, eyscher
contra
Heyndrick Ouweneels, ghedaagde
om zijn 1e default te purgeeren. Dienvolgende den eyscher te
betalen 4 gulden 14 st toegeseyde
penningen & noch hem te betalen
25 st verteerde costen.

OR 5658/196v
Schepenen houden d'saeck in
advijs.

Jan Symonsz Bode, soe hy
procedeert, requirant & eyscher
contra
Cornelis Jan Usts, ghedaagde om
zyn 1e default te purgeeren
off versteecken & ghecondemneert te
werden als apud acta.
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Jan Jacopsz Geel, eyscher
contra
Jan Cornelisz Jongen ende Dirck
Aerian Piet Gerrits, gedaagdens
om voorts te procedeeren.

Schepenen appoincteeren perthyen
aen mannen met namen: Dirck
Claesz Schotvanger, Arent
Houtsagers & Cornelis Rembrantsz
om t'accordeeren is 't doonlyk
ende dat Jan Cornelisz Jongen zal inbrengen het
oude molenboeck 't welck Jan Jacopsz seyt onder
hem te zyn soe verre als Jan Cornelisz 't zelve heeft.
Actum den 11en junij 1607.
OR 5658/197
Den 18en junij 1607
Den ghedaagde zeijt onghehouden te zyn verclaringe te
doen ende veelmin eede.
Schepenen houden d'saeck
in advys tot 24 dagen.
Actum den 18en junij 1607.

Den Schout van Nieudorpercogge,
ratione officy, requirant
contra
Wijert Jansz van de Langereys,
ghedaagde ende gherequireerde omme
verclaringhe & ghetuychnisse der
waerheyt te gheven by zynen
eede opten interrogatorie
& artyckulen by den voornoemden Schout
overgheleijt. Concludeert tot
condemnatie van dien.

Den 19en junij 1607
Schepenen condemneeren
Wyert Jansz ghetuychnisse der waerheyt
te gheven. Actum den
19en juny 1607.

Den Schout van Nieudorper
cogge, requirant
contra
Wyert Jansz van de Langereijs,
ghedaagde & gherequireerde
om uuytinge van vonnisse te
begeeren.

Wyert Jansz protesteert
op 't vonnisse om t'appelleeren
ofte reformeeren zoe zynen goeden raet gedragen zal.
Actum den 19en junij 1607.
Compareerde aen desen regyster Wyert Jansz boven ghecondemneert
der waerheyt ghetuychnisse te gheven ende verclaerde hem te
stellen als hy hem stelt by desen appellant ofte reformant
van den zelven vonnisse voor den Hove van Hollandt. Actum den
28en junij 1607.
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OR 5658/197v
Vierschaer ghehouden den 9en julij 1607
Wyert Jansz Schrienwercker,
Cornelis Jansz seyt ende
requirant & eyscher
bekent d'penningen in den eysch
contra
gheroert ontfangen te
Cornelis Jansz Hoochtwout, ghehebben & sulcx voldaen &
arresteerde om alsnoch
betaelt te zyn ende dat
t'antwoorden.
hy dienvolghende des eyschers
broeder den brieff dien aengaende gherestitueert
heeft. Concludeert tot apsolutie van den vorderen
eysch cum expensis.
Waer tegen den eyscher voor replijcke seyt
by den ghearresteerde aen zyn broeder ghelevert ofte
ghedaen te hebben zyn in plaetse van een
besegelden brieff by hem eyscher affghelost
een zeeckeren ghecasseerden franchynen brieff
daer van 't zegel te vooren was ghetrocken waermede den eyscher niet ten vollen is verseeckert
& in allen gheval grotelyck is gheprejudicieert om d'cocreteyt ofte anderen haerghemeenschap aen de zelve schult. Concludeert
daeromme als apudt acta.
Schepenen houden d'saecke in advijs
te 14 dagen ordonneeren niettemin Wyert Jansz
in te brengen d'verclaringe van zyn broeder.
Actum den 9en july 1607.
Schepenen ghehoort 't versoeck van Jan Cornelisz
Keyser ordonneeren Jonge Janoom te
wesen voocht van Styn Karssis, weduwe Aerian
Jan Ustis & haere goeden. Actum
den 9en july 1607.

franchijnmaker perkamentmaker [MNW-Supp/125]
/
cocreteyt correctheid??
OR 5658/198
Griet Evertsdr weduwe † Pieter
Wit van Hoorn, off haer ghemachtige,

331

off

requirante & eyssersse
contra
Jan Jacopsz Bont van Veenhuysen, ghearresteerde. Sustineert d'voorseide requirante
dat haer wettelyken by quytscheldinge is
opghedragen & sulcx ghelevert tot
haer vry eygen van desen gearresteerde by Cornelis Jacopsz omtrent 17 snees landts ghelegen
in Oude Nieudorp ghenaemt d'Boeve Worff
dat hoewel d'ghearresteerde & allen
anderen hen behoort hadden daeromme
haer handen van 't zelve lant te trecken
& d'requirante daer niet te laeten bewerden
zoe heeft nochtans den ghearresteerde hem
vervordert 't voorseide lant te occupeeren ende
te vehuieren off anderen laeten ghebruycken zonder consent van haer requirante.
Concludeert daeromme zy requirante dat
den selven ghearresteerde ghecondemneert zal
werden zyn handen te trecken van 't
voorseide landt & haer rustelyk ende
vredelycken daermede laeten bewerden
als haer vryen eygendom vermoghens
haere quytscheldinge & den selven
ghearresteerde te ordonneeren op zeeckere peynen zulcx niet meerder te
doen cum expensis alles ongvermindert
& ghereserveert haer actie van
schaden & interesten dy haer gheleden & noch te moghen lyden omme
dien aengaende haer actie te institueeren daer & zoe zij
te rade van den zal

OR 5658/198v

Den ghearresteerde copie
& dach.

Aerian Jacopsz con socius
erffgenamen van Sierip Claesz,
eyschers
contra
Jan Dircksz Lap van de Burch,
ghearresteerde als erffgenaam van
Luchtijge Louw, ghedaagde om
betalinge van 6 gulden mitsgaders d'behoorlyke interesten van dien
tot 10 jaeren spruytende van
een koe. Concludeert tot condemnatie
van dien cum expensis.
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Albert Cornelisz Snel van
Winckel, eyscher
contra
Jan Jansz Kastercum als
voocht van de naeghelaten
dochter & erffgenaam van Pieter
Gerritsz Smit, ghedaagde om
betalinge van 4 gulden 7
st van verteerde costen
by Pieter Gerritsz verteert.
Concludeert tot condemnatie van dien
cum expensis.

Den ghedaagde copie
en dach.

Schepenen accordeeren den
requirant een weet t'zynen
peryckel.
Aenghenomen by Jan Symonsz
bode om 2 gulden.

Albert Cornelisz Snel versoeckt
een rechtelyken weet ghedaen te
hebben tot Schoorl aen Gerrit
Amelsz ofte t'zyner woonste omme adt primam alhier
te compareeren den requirant
te betalen 23 gulden volgens
d'obligatie by Gerrit Amelsz
daer van ghepasseert ende
dit alles vermoghens 't arrest
by den requirant doen doen opte
goeden van Amel Gerritsz van
welcken Gerrit Amelsz mee
erffgenaam is & ten daghe
dienende etc.

OR 5658/199
Op huyden den 9en julij 1607 compareerde
voor ghespannen vierschaer Jan Jacopsz Bont van
Veenhuysen ende verclaerde overlange voor den
gherechte van Veenhuijsen zynen boel gheabandonneert
ende in handen van den gherechte van Veenhuysen
opgehdraghen te hebben ten behoeve van zijne
crediteuren zeyde dat hy daer by persisteert
& zulcx zyn goeden alsnoch abandonneert &
stelt in handen van den gherechte tot behoeff
van zyne crediteuren versoeckende dat Schepenen alhier sequesteren sullen
stellen over d'goeden alhier ghelegen d'selve
te redden ten behoeve zyne crediteuren.
Dienvolgende hebben Schepenen tot sequesteren der
selver goeden gheordonneert & ghestelt Pieter
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Heyndricksz & Pieter Janooms tot Oude Nieudorp
authorizerend d'selve alle d'selve goeden binnen
Nieuwe & Oude Nieudorp zynde te aenvaerden
ende redden tot behoeff van de zelve crediteuren.
Actum den 9en july 1607.
Claes Symonsz, eyscher
contra
Aerian Pietersz Smeertenborst,
ghedaagde om betalinge van 10 gulden 5 st
berekende penningen. Concludeert tot
condemnatie
van dien cum expensis.
Schepenen condemneeren Jan Pietersz Backer in de
boete van 3 pont tegen den officier uuyt saecke
den selven misgheleijt heeft ghehat opten Zydtwint &
boetschuldich bevonden is volgens d'keur ghereserveert
nietemin zyn actie van indemnite zoe hy te rade
vint. Actum den 9en july 1607.
OR 5658/199v
Schepenen appoincteeren perthyen
aen mannen als met namen: Aerian
Jacop Dircks, Gerrit Allertsz &
Jan Claesz ter Dieck om
t'accodeeren ist doenlyk. Actum
den 9en july 1607.

Joncker (Floris) Bam vanwegen
Agneta van Alckemade zyn
moeder, eyscher
contra
Wyloff Pietersz soe hy gheroepen is, ghedaagde om voorts
te procedeeren volghens die laeste
retroacte.

Jan Symonsz Bode, in der
Schepenen wysen voor vonnisse
qualite zoe hy procedeert, requirant
dat den ghedaagde zyn actie
& eyscher
zoe hy eenich heeft zal
contra
institueeren
Cornelis Jansz Usts, ghedaagde
tusschen dit & een maent
om voorts te procedeeren volgens
op peene van versteecken te
die laeste retroacte.
zyn ende eeuwich te
swygen. Condemneeren denn ghedaagde in de
rechtelyke costen. Actum den 9en julij 1607.
Griet Evertsdr weduwe
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† Pieter Willemsz Wit
van Hoorn, eyssersse contra

Schepenen ghehoort perthijen
mondelinge dingtalen
houden d'saecke in advys.

Symon Jacop Symons van Oude Nieudorp, ghedaagde. Sustineert
d'voorseide eyssersse haer wettelyken
opghedraghen te zyn ende zulcx
haer eygen toe te comen twe
seste paerten lants van de Boeve Worff tot Oude Nieudorp
ghelegen dat niet tegenstaen
dien den ghedaagde hem onder woorden
heeft t'zelve lant in bruyckwaer te occupeeren ende
d'vruchten van dien voorleden als
desen tegenwoordygen jaere
te innen ofte aen hem te
slaen zonder huier aen 't zelve
paert lants van de eyssersse te
hebben & niettegenstaende
(vervolg op /200)

OR 5658/200 (vervolg van /199v)
voorgaende insinuatie huyden 14 dagen
hem ghedaen zijn handen van't zelve
paert lants te trecken. Concludeert
daeromme d'voorseide eyssersse dat den
ghedaagde ghecondemneert zal worden zyn
handen te trecken van 't voorseide lant
& d'eyssersse rustelyk en vredelyk
daer met te laten werden
ende zulcx niet meerder te
doen op zeeckere peyne by Schepenen daer toe te stellen &
voorts den eyscher te restitueeren
d'selve vruchten baten ende
proffiten mette costen hieromme
ghedaen.
OR 5658/200v
Vierschaer ghehouden den 23en julij 1607

Schepenen houden d'saecke
in advys te 14 dagen.
Cornelis Jansz stelt hem

Wyert Jansz Schrienwercker,
requirant & eyscher
contra
Cornelis Jansz Hoochtwoudt
ghedaagde om voorts te
procedeeren volgende die laeste
retroacte. Dienvolgende
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reformant voor den Hove
van Hollant. Actum den
23en july 1607.

exhibeert Wyert Jansz d'verclaringe van zyn broeder.

Cornelis Jansz verclaert tevreden te zijn te 14 dagen selffs off zijnde
gheuit wederom te comen zyn saecke te vervolgen voor desen
vierschaer. Actum den 23en july 1607.

Schepenen houden d'saeck
in advys ordonneeren den
requirant d'gedaagdens wettelyck
(te weten met goede kennisse)
te laeten weten tegens 14 dagen
te compareeren.

Cornelis Cornelisz van 't Verlaet
requirant & eyscher
contra
Rens ende Aerian Cornelisz
Meelmolenaers, ghedaagdens om
voorts te procedeeren volgende
die laeste retroacte in date
den 28en mey laestleden
dienvolgend hen te purgeeren
volgens Schepenen vonnisse by
refuys & ghebreecke van dien
alsnoch ghecondemneert te werden
in den eysch cum expensis.

OR 5658/201
Ontfangen den impost tot 50 st.
Claes Aeriansz compareerende aen de
rolle zeyt zyne goeden te vooren gheabandonneert & in handen van de crediteuren ghestelt te hebben waerop een
regeling zyn actie te institueeren ghehat heeft
& is daerop ghedisponeert by sententie
van preferentie ende dat derhalven
den eyscher vorder gheen actie tegen hem
en competeert want oock by hem
gedaagde geen vermogen is. Concludeert oversulx
tot apsolutie van den eysch ten minsten
voor alsnoch.

Aerian Cornelisz van Lammerschaech,
voor hem selven & als erffgenaam
van † Maritgen Wouters, eyscher
contra
Claes Aeriansz Bommer, ghedaagde
om betalinge ter somma van
218 gulden 10 st hooftpenningen mette
behoorlyke interesten & verloop van dien
totte effectueele betalinge toe
vermoghens 2 obligatien daer van
zynde. Concludeert tot condemnatie van dien
cum expensis.

In advijs.

off

Jan Pietersz Backer, eyscher in cas
van garant
contra
Claes Aeriansz, ghedaagde in 't zelve
cas omme den eyscher costeloos
& schadeloos te indemneeren ende
bevrijden van alsulcken eysch ende
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concluisie oock vonnisse als den
Schout op hem ghedaen & gheobtineert
heeft uuyt saecke van zeeckere
boeten den officier verstaen volgens
d'keuren van seeckeren mis by den gedaagde
van den eyscher overlange ghecocht
& by hen ghedaagde opten Zydtwint
ghelaten contrarie die keur. Concludeert tot condemnatie van dien cum expensis.

Den ghedaagde accepteert
dese ghepresenteerde
betalinge tevreden zynde
den eyscher te leveren
quitantie met vrijhoudinge voor alle naemaninge & voorts d'eyscher

Jan Claesz van de Weel, voor hem &
van wegen zyn moeder, eyscher
contra
Jan Theuwisz Kinne sustineert
den eyscher schuldich gheweest te
zyn aen Groot Aerian 150
gulden van welcken den gedaagde zeyt
transport te hebben & hem sulcks
(vervolg op /201v)

OR 5658/201v

(vervolg van /201)

te restitueeren den
obligatie.

d'penningen toe te comen waernae
den eyscher metten zelven veraccordeert
is d'penningen te betalen met 145
gulden die hij den selven ghepresenteert heeft & alsnoch overbodich is te betaelen presenteert
d'selve met open buydel mits
hebbende restitutie van de obligatie & quitantie met vry houdinghe voor alle naemaninghe presenteert d'penningen tot dien eynde
te furneeren onder den gerechte
ten costen van de voorseide Jan Theusz
seyt met desen te moghen
volstaen & in geen interest voor
nu & in toecomend ghehouden
te zyn daer van protesteeren
& concludeert tot restitutie
van de voorseide obligatie & leverantie
van quitantie als voorseid staet
& dat den gedaagde daerinne ghecondemneert zal worden cum expensis.
Schepenen ghehoort 't versoeck, eysch en
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concluisie by den Officier ghedaen & ghenomen
op Gerrit Willemsz ter Dieck om zyn
aenseg tegen des Officiers zoon ghedaen te bewysen by ghebreecke van dien by provisie in
heeren sloten te gaen & daer tegen die
defentie van Gerrit Willemsz sustineerend
hem 't zelve te hebben laeten ontfallen ende
daer mede te moghen volstaen volgens d'previlegie & costuijm alhier concludeeren tot
apsolutie doende recht wysen voor vonnisse
dat Gerrit Willems met den ghedaen ontfal
zal moghen volstaen mits betalende 't recht ofte
legis van ontfal apsolveeren den zelven van den
vorderen eysch. Actum den 23en julij 1607.
Den Officier stelt hem appellant
op 't voorseide vonnisse voor den Hove van Hollant.
Actum den ut supra.
OR 5658/202
Compareerde aen desen
regyster Claes Pietersz
Sevenhuysen als Procureur van
Cornelis Jansz Hoochtwoudt &
heeft vertoont d'naevolgende
quitantie luydende van woorde
tot woorde aldus: Ick ondergeseyt

Schepenen ghehoort 't versoeck by den Schout ghedaen
op ende tegens Cornelis Jansz Hoochtwoudt omme
te verifieeren van zyn nootelycke apsentie & daer
tegens die defentie van Cornelis Jansz & 't gunt
den zelven tot dien eynde heeft willen verifieeren rejecteren 't bewys by Cornelis Jansz overgheleyt persisteren
by haere voorgaende sententie condemneeren Cornelis Jansz
alsnoch

bekenne mitsdesen uuyt handen
van Claes Pietersz Procureur van
Cornelis Jansz Hoochtwoudt ont-

in de boeten van overhorichs recht ter somma 10 pont. Actum
den 23 july 1607.
Cornelis Jansz stelt hem reformant op 't selve
vonnisse. Actum ut supra.

fangen te hebben een somme van
10 K gulden & dat van toegheweesen boeten mij by Schepenen van Nieuwe en Oude
Nieudorp toeghewesen
breder blijckende by 't vonnisse
daer van zynde. Actum desen 12en
octobris 1607 & was getekent aldus: Ryckert van Vollenhove Schout van Nieroper cogge & verclaerde d'voorseide Claes Pietersz d'selve penningen by provysie aen den voornoemde Schout betaelt te hebben onder expresse protestatie van
ongvermindert zyns Mrs. goet recht & reformatie versoeckend desen alhier geteyckent. Actum den 13 en october 1607.

Fiat een weet.
Ende aenghenomen by
Jan Symonsz voor 3 gulden.

Albert Barentsz versoeckt een
rechtelyke weet ghedaen te mogen
werden aen Mr. Hans Jansz tot
Hoorn vermoghens zeecker arrest ghedaen
opte penningen competeerend Mr.
Hans binnen Nieudorp onder
Floris Claesz Smit om den
requirant betalinge te doen ter somma
30 gulden reste van een paert
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by Mr. Hans van hem requirant
ofte zynen soon ghecocht
& ten daghe dienende concluisie
te sien nemen tot condemnatie van dien
cum expensis.

Schepenen condemneeren den
ghearresteerde d'gheeyste
6 gulden te betalen mette
behoorlyke interesten tegen den
penning sestien mitsgaders in de
rechtelyke costen. Actum den
23en july 1607.

Aerian Jacopsz, con socius erffgenamen
van Sierip Claesz, eyschers
contra
Jan Dircksz Lap van de Burch,
ghearresteerde om voorts te
procedeeren volghende die laeste
retroacte.

OR 5658/202v
Den ghedaagde gheassisteert met
Albert Cornelisz Snel, eyscher
Dirck Claesz oom van 't kint
contra
ontkent ter goeder trouwen
Jan Jansz Castercum, soe
yet schuldich te zijn. Concludeert
hy gheroepen is, ghedaagde
tot apsolutie cum expensis.
om voorts te procedeeren die
Schepenen achtervolgend d'keuren
volgend t'antwoorden.
deser stede ontseggen den
eyscher zyn eysch apsolveeren
den gedaagde zoe hy gheroepen is. Actum den 23en
july 1607.

Schepenen houden d'saeck
in advys.

Claes Pietersz Procureur
van den ghedaagde ontkent

Abert Cornelisz Snel,
eyscher
contra
Gerrit Amelsz van Schoorll,
ghedaagde met een weet
om betalinge ter somma van
28 gulden mette behoorlyke
interesten van dien ter
cause van toeghedaengde
ofte veraccordeerde penningen
verschenen 1603 vermoghens
den accoorde by Gerrit
Amelsz ghetekent. Concludeert tot
condemnatie van dien cum expensis.

Claes Symonsz, eyscher
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yet schuldich te zyn. Concludeert
tot apsolutie.
Schepenen houden d'saeck
in advijs.

contra
Aerian Pietersz Smeertenborst,
ghedaagde om betalinge van
10 gulden 5 st berekende.
Concludeert tot condemnatie van dien
cum expensis.

OR 5658/203
Schepenen houden d'saecke
alsnoch in advijs

Griet Evertsdr, weduwe †
Pieter Willemsz Wit van Hoorn, eyssersse
contra
Symon Jacop Symons van Oude
Nieudorp, ghedaagde om voorts te
procedeeren volgende die laeste retroacte. Concludeert als apudt acta
& versoeckt recht.

Den eyscher seyt dat d'ghedaagdens Sche- Jan Jacopsz Geel, eyscher
penen vonnisse niet en hebben
contra
voldaen & met ter bescheyden
Jan Cornelisz Jongen & Dirck Aerian
vre niet en zijn ghecompareert.
Piet Gerrits, ghedaagdens om voorts
Versoeckt daeromme dat d'richete procedeeren volgende die laeste relinge van 't lant daeromme zal
troacte.
staen aen hem eyscher & d'mannen
Schepenen appoincteeren perthyen
alsnoch aen de zelve mannen ende ghesamentlyk voor de selve
te compareeren in conformite van voorgaend vonnisse. Actum
den 23en july 1607.
OR 5658/203v
Vierschaer ghehouden den 6en augusti 1607
Schepenen der stede Nieudorp ghehoort
den eyssch ende concluisieby den Schout
van Nieudorper cogge ghedaen op ende tegens
Jan Gerritsz Cort Jan van hier in Eenderlandt & Hil Jans van Munster in
Westvalen, ghevangens die d'selve aenseggen was dat zy zeeckere jaeren by den
anderen hebben gheconverseert als hoer ende
boeff zonder t'samen wettelyk ghetrout te zijn
ende ghefalcqueert geteert & seeckere langhe
jaeren opten huysman zonder betalen oock
verscheyden dieveryen t'samen ghepleecht te hebben
niettegenstaende den selven Jan Gerritsz voor
seeckere jaeren alhier ghebannen is gheweest
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& tot Egmont ghegeesselt. Contendeeren daeromme dat d'selve zouden werden ghebracht
voor 't stathuijs & aldaer strengelyk ghegeeselt
& ghebrantteyckent & wyder ghebannen haer
leven lang uuyt Nieudorper cogge op pene van de
galge & haere goeden gheconfisqueert ende
daer tegen die defentie van de zelve ghevangens
die verclaerden wettelyk ghetrout te zyn & ontkenden ghefalcqueert te hebben dan alleen verkeert
te hebben door die dorpen met brieven & om oude
schoenen te vercopen om haer te gheneeren deuchdelyk
in haer soberen armenstaet verclarende niemant overlast
te hebben ghedaen noch te willen doen ende op
allen gheleth oock gheneijcht benevens jusitie
tot barmherticheyt. Condemneeren den zelven Jan
Gerritsz & Hil Jansdr voorseids ghevangens by daghe
sonnenschyn uuyt Nieudorper cogge te vertrecken ende
ghebannen te zyn aldaer niet weder in te comen zonder alvooren aen den
officier vertoont te hebben behoorlyke wettelyke recommandatie
van haer weldragen ter plaetse haerer residentie &
tot welcken eynde zy zouden willen passeeren op pene
van strengelyk ghegeeselt te werden. Actum den
6en augusti 1607.
[zie ook /204]
OR 5658/204
In state te 14 dagen
mits 't versoeck van Mr.
Jacop Boldijcker oit zonder
preinditie alsoe Mr. Jacop
aenghenomen heeft Mr. Jan
aen te seggen dat hy te
14 dagen zal compareeren.

Schepenen condemneeren den
ghedaagde d'eyssersse huiercedulle te passeeren binnnen
8 dagen by ghebreecke van dien zyn handen van 't
lant & d'vruchten van dien
te trecken. Actum den
6en augusti 1607.

Albert Barentsz, eyscher
contra
Mr. Hans Jansz van Hoorn in gedaagde
met een weet om betalinghe
ter somma van 30 gulden als reste
van de coop & leverantie van
een paert by den ghedaagde van den eyscher
ofte zynen zoon ghecocht ende
ontfangen. Concludeert tot condemnatie van
dien mette costen hieromme
ghedaen.
Maritgen Jansdr van Langedyck
requirante & eyssersse contra
Cornelis Jansz Usts, ghedaagde om
d'eyssersse te passeeren & leveren
behoorlyke huiercedulle van 6 snees
lants d'eyssersse toebehoorend
by refuys van dien zyn handen
te trecken van 't zelve landt
& d'vruchten daer op staende.
Concludeert tot condemnatie van dien
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cum expensis.
Schepenen verclaeren notoir & waer te zyn dat
Jan Gerritsz van Eeinden & Hil Jansdr
uuijt Westvalen boven ghecondemneert alhier
tot Nieudorp ghevanckelyk inghelevert te zijn
by de landtdrosten dienaers dingesdach den laesten july laestleden. Actum den 6en augusti 1607 by Jan Claesz
Oterlick, Jan Cornelis Dircks, Cornelis Reyersz Oom, Jacop Aerians,
Dirck Aeriansz Deddis & Dirck Jansz Leyen Schepenen.
[zie ook /203v]

OR 5658/204v
Schepenen wysen voor vonnisse interlocutoir
tusschen den Schout, eyscher & Cornelis Rensz van
Winckel, gedaagde het aengheseyde mestieck
te bewysen tot costen van Cornelis Rensz soe
den Officier bewyst zulck van hem ghedaagden
ghedaen te wesen. Actum den 6en augusti 1607.
Schepenen der stede
Wijert Jansz Schrienwercker,
Nieudorp, ghesien hebbend
eyscher
den eysch & concluisie by
contra
Wijert Jansz Schrienwercker
Cornelis Jansz van Hoochtwoudt
ghedaen & ghenomen op en
ghearresteerde om voorts
tegen Cornelis Jansz Hoochtte procedeeren.
woudt te rolle ghedaen &
daer tegen die defentie van Cornelis Jansz
ende op allen gheleth doende recht condemneeren den
voornoemde Cornelis Jansz Hoochtwoudt ghearresteerde den
eyscher beneffens den ghecasseerden affghelosten brieff te
leveren behoorlyke quitantie t'zynen costen & ontseggen den eyscher zynen
vorderen eysch ende compenseeren d'costen van desen
processe om redenen. Actum den 6en augusti 1607.

Den procureur van den ghedaagde
noch dach te 14 dagen
om zijn Mr. te spreecken.

Albert Cornelisz Snel, eyscher
contra
Gerrit Amelsz van Schoorll,
gedaagde om voorts te
procedeeren.

OR 5658/205
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Claes Pietsen verclaert dat hij
selff in persoon op dingesdach
laestleden tot Medenblyck gheweest
is ten huyse & by Aerian Cornelisz
& heeft den selven aengedrent
& geseyt dat Cornelis Cornelisz met
zyn recht voortginck ende hen
verclaringe begeerde dat hy daerom
op heeden op zyn recht tot Nieudorp mochte passen & dat den
selven ter antwoort gaff dat
hy Rens zyn broeder zoude aenspreecken & & compareeren.

Cornelis Cornelisz van 't Verlaet, eyscher
contra
Rens & Aerian Cornelisz Meelmolenaers, ghedaagdens om voorts te
procedeeren volgende voorgaende proceduren & dienvolgend alsnoch haere
verclaringe te doen volgens Schepenen
vonnisse.

Schepenen houden d'saeck in advijs
te 14 dagen mits dat perthyen hinctude
zelff compareeren.
Aerian Cornelisz van Limmerschaech,
zoe hy procedeert, eyscher
contra
Claes Aeriansz Bommer, ghedaagde
om voorts te procedeeren volgens
d'laeste retroacte.

In advijs.

Claes Symonsz, eyscher
Den ghedaagde ontkent yet
contra
schuldich te zijn. Concludeert
Aerian Pietersz Smeertenborst,
tot apsolutie.
ghedaagde om voorts te procedeeren
Schepenen achtervolgende
volgende die laeste retroacte.
d'keure deser stede ontseggen den eyscher van der instantie & om recht hier over
te moghen spreecken ten waere
den eyscher inbrachte de gheeyste penningen
van yet anders te spruyten als van
dranckschult. Actum den 6en augusti 1607.
Condemneeren Claes Symonsz, eyscher tegen den Schout in de boete van
3 pont. Actum den 6en augusti 1607.
OR 5658/205v
Schepenen ordonneeren
Symon Jacopsz t'antwoorden
ende 't zelve behoorlyken te

Griet Evertsdr, eyssersse
contra
Sijmon Jacopsz van Oude
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laeten aenteycken 't zy heden
ofte ten langsten ten naesten rechtdaghe.

Nieudorp, ghedaagde om voorts
te procedeeren volgens die laeste
retroacte.

Schepenen persisteeren
by haer voorgaende vonnisse
verclaren den gherequireerde
te wesen versteecken. Actum
den 6en augusti 1607.

Jan Symonsz Bode, in der
qualite zoe hij procedeert,
requirant
contra
Cornelis Jansz Usts, ghedaagde
ende gherequireerde.

Fiat een weet.

Jan Jansz Smits & Cornelis Claesz
Buyten versoecken een rechtelyken weet gedaen te mogen werden tot Calverdyck
aen Aerian Jansz man & voocht van
Maritgen Jan Grotewals tegen adt primam
hen te betalen ofte aff te doen 200 gulden
hooftpenningen met het verloop van dien competeerend Pieter Jansz van Hoorn by den requiranten voor tyden als voochden opgheheven tot vervallinge van seeckere kustin
& by dien d'requiranten costeloos, schadeloos daer van te vrijen vermogens
den arreste op desselffs lant alhier tot Nieudorp ghelegen. Gedaen
ende ten daghe dienende etc.

OR 5658/206
Vierschaer ghehouden den 20en augusti 1607
Griet Evertsdr van Hoorn, eyssersse
contra
Symon Jacopsz van Oude Nieudorp,
ghedaagde omme alsnoch volgende
Schepenen appoinctement in date den
6en augusti laestleden t'antwoorden
off versteecken te werden van 't effect van
dien.

Symon Jacopsz soe voor hem
selven ende als oom en voocht in desen van de
kinderen van Jan Jacopsz ende
Cornelis Jacopsz sustineert dat
hy het eene seste paert van 't
landt alhier in questie wettelyken
in huiere heeft ghehat & alsnoch
te hebben van Jan Jacopsz als usufructuarius van dien
breder blyckende bij de huiercedulle daer van zynde ende d'bekentenisse
ofte verclaringhe van Jan Jacopsz immers dat in allen
gheval dese eyssersse recht actie noch eygendom en competeert
aen de 2 seste paerten landts in den eysch gheroert ghemerckt
d'selve paerten ende andere vordere paerten van 't zelve lant grondt
eygen competeert d'kinderen van Jan Jacopsz Bont ende Cornelis Jacopsz
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als henluyden by testamente ghemaeckt & naeghelaten by haer en
† grootvader breder blyckende by desselffs testament in date
anno 1593 't welcke de voorseide Jan Jacopsz ende
Cornelis Jacopsz hebben ghacquiesseert ende d'grondteygendom van
dien oock hebben ledich ghestaen & gheassigneert op ten respective kinderen ghelyck zy het tot dien eynde hebben laeten
regystreeren tot behoeff van haere kinderen in den weesboecke
tot Oude Nieudorp den 20en meij anno 1594 waernae in
hen vermoghen niet en is gheweest 't zelve lant in 't gheheel ofte
deel te vercoopen transporteeren ofte alieneeren. Concludeert daeromme den voornoemden Symon Jacopsz in qualite voorseid tot niet ontfanckelyck dat by myne heeren Schepenen vonnisse verclaert zal werden
d'opdrachts off quytscheldinghe brieve in den eysch gheroert ende by de
eyssersse overgheleyt te weesen nul & van geender waerden
ende den eyserse tot haeren eysch en concluisie niet ontfanckelyck ontseggen haer van haeren eysch & apsolveeren den ghedaagde
van den zelven mette costen hieromme ghedaen.
Claes Pietersz als Procureur van de eyssersse copie en dach
om te repliceeren.
(zie ook /199v)

OR 5658/206v
Den Officier eyscher contra Thijs Aeriansz
Schuytvoerder ghedaagde employeert alle behoorlyke
ende ghewoonlycke reprochen van recht ende
op alles myne edele heeren ex officium ende versoeckt
dat den ghedaagde van ghelycken zal dienen van
reprochen off versteecken werden van 't effect
van dien ende dat perthyen hinctude te 14 dagen
zullen ghefurneert incomen & moghen overleveren
advertissenment van rechten.
Thys Aeriansz ad idem employeert
alle behoorlyke & ghewoonlyke reprochen van
rechte & op alles myne edele heere
ex officium
ende nemen perthyen hinctude aen omme
adt primam by advertyssement ghefurneert
in te comen. Actum den 20en augusti 1607.
Jan Cornelisz Keijser
van wegen den ghedaagde
bekent die penningen versoeckt
atterminatie.
Schepenen condenmneeren den ghedaagde

Claes Pietersz, ontfanger
van Cornelis Jan Keucx boelbrieff, eyscher
contra
Symon
, een swager
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d'gheeyste penningen te betalen
mette rechtelyke costen surcherend
d'executie 6 weecken.
Actum den 20en augusti 1607.

Schepenen houden d'saeck
in advijs.

van † Claes Oloffsz,
ghedaagde om betalinge ter
somma van 5 gulden reste
van vleys. Concludeert tot
condemnatie van dien cum expensis.
Albert Cornelisz Snel, eyscher
contra
Gerrit Amelsz van Schoorll,
ghedaagde met een weet om
voorts te procedeeren volgens
die laeste retroacte. Dienvolgende versoeckt den eijscher dat de
ghedaagde alsnoch ghecondemneert zal werden
hem eyscher te betalen 28 gulden mette
interesten van dien volgende de eysch te
rolle gestelt den 22en july 1607.

OR 5658/207
Schepenen accordeeren
den ghedaagde copie uuijt
den eijsch & uuijt
voorgaende ghedaen slot
van rekeninge in 't
weesboeck ende
ordonneeren d'eyschers rekeninghe te doen van haere
voochdie & administratie
sedert datum van de laeste
rekeninge voor den
weesboeck ghe- + volgens d'obligatie
daen.
by hen daer van
gepasseert
Actum den 20en
augusti 1607.

Jan Jansz Smits & Cornelis Claesz
Buyten, t'samen eyschers in cas van
indemnite
contra
Aerian Jansz van Calverdijck, man
& voocht van Maritgen Jan Grotewals, ghedaechde met een weet in't zelve cas.
Sustineeren d'voornoemde eyschers dat zij eertijts als voochden van de voorseide Maritgen
Jans & t'haeren behoeve nootsaeckelyken
opgheheven hebben van Pieter Jansz
van Hoorn woonende tot Winckel die
somma van 200 gulden hooftpenningen+ die
zy gheemploijeert hebben tot betalinge
van zeeckere lantskustinge van
welcke penningen d'voornoemde Pieter Jansz
zijne
betalinge versoeckt van de eijschers hoewel d'ghedaagde d'selve penningen schuldich is immers hen eyschers daervan costeloos & schadeloos te
indemneeren. Concludeeren daeromme
d'eijschers dat d'ghedaagde more uxoris
ghecondemneert zal worden d'voorseide
penningen te betalen & obligatie aff#
te lossen & quiteeren & by dien heneyschers costeloos & schadeloos te
indemneeren cum expensis.

346

Den ghedaagde copie
& dach.

D'selve Jan Jansz Vooruit, in zyn prive
naam, eyscher
contra
d'voorseide Aerian Jansz, ghedaagde om
betalinge ter somma van 25 gulden
ter cause van zeeckere verlopen
interesten voochdi penningen & verdient salaris.
Concludeert tot condemnatie van dien cum
expensis.

OR 5658/207v
Aerian Cornelisz Meelmolenaer
van Medenblyck selffs in
persoon ghecompareert zynde
heeft by eede by den Schout
hem wettelyk affghenomen
verclaert dat hy den boelbrieff
in voorgaende vonnisse gheroert
van Cornelis Rensz zynen vader
ontfanggen heeft alleen
voor hem & tot behoeff
van Rens Cornelisz zynen
broeder & tot haer bevrijdinghe & niet ten
behoeve van Cornelis Cornelisz.

Cornelis Cornelisz, in der qualite
zoe hy procedeert, requirant
& eyscher
contra
Rens & Aerian Cornelisz
Meelmolenaers, ghedaagdens
om voorts te procedeeren volgende
die laeste retroacte. Dienvolgend versoeckt den eyscher off
Claes Pietersz Procureur voor
hem dat d'ghedaagdens
hen by eede zullen purgeeren
volgens Schepenen vonnisse.

Rens Cornelisz reserveert hem
totte verclaringe by Aerian Cornelisz ghedaen &
sustineeren daermede te moghen volstaen versoecken
apsolutie.
Schepenen verclaeren d'gedaagdens daermede te moghen volstaen.
Actum den 20en augusti 1607.

Schepenen ghehoort perthyen
dingtalen houden d'saeck
in advys 14 dagen.

Schepenen appoincteeren
perthyen aen de zelve mannen

Albert Barentsz, eyscher
contra
Mr. Hans Jansz van Hoorn,
ghedaagde om voorts te procedeeren volgende die laeste
retroacte.
Joncheer Floris Bam, vanwegen Agneta van Alckemade, eyscher
contra
Wyloff Pietersz, zoe hij ghe-
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ende ordonnneeren d'selve mannen
schriftelyke uuytinge te doen.
Actum den 20en augusti 1607.

roepen is, ghedaagde om voorts te
procedeeren volgende die laeste
retroacte alsoe perthijen voor mannen
hebben ghweest en niet hebben
connen accordeeren.

OR 5658/208
Vierschaer ghehouden den 3en september 1607
Schepenen condemneeren Mr.
Hans Jansz d'gheeyste
30 gulden te betalen
mette rechtelyke costen.
Actum den 3en september
1607.
Mr. Hans Jansz protesteert op 't
vonnisse.

Albert Barentsz, eyscher
contra
Mr. Hans Jansz, ghedaagde met
een weet om voorts te procedeeren
volgende die laeste retroacte. Dienvolgend
versoeckt den eyscher alsnoch condemnatie cum expensis.

In state 14 dagen
ten versoecke van de
huysvrouw van Luytgen
mits d'siecte van haeren
man.

Joncheer Floris Bam, vanwegen Agneta van Alckemade,
eyscher
contra
Wyloff Pietersz, zoe hij gheroepen
is, ghedaagde om voorts te procedeeren.

In state 14 dagen ten
versoecke van den procureur
van den eyscher.

Griet Evertsdr van Hoorn,
eyssersse
contra
Sijmon Jacopsz van Oude Nieudorp, ghedaagde om te repliceeren.
Jan Jansz Smits & Cornelis Claesz
Kistemaecker in cas van indemnite, eyschers
contra
Aerian Jansz van Calverdyck,
ghedaagde om voorts te procedeeren.

D'eyschers verclaren tevreden
te zyn rekeninge
te doen volgens Schepenen
appoinctement van huijden
14 dagen.
Schepenen verclaren alsnoch by
vonnisse dat d'eijschers sullen rekeninge doen voor de Schepenen
volgens voorgaende apoinctement.
Actum den 3en september 1607.
D'selve Jan Jansz, eyscher
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In state 14 dagen.

contra
den selven ghedaagde om voorts
te procedeeren.

OR 5658/208v

Schepenen condemneeren Cornelis Jan
Reijers d'verschenen achterstallige huier te
betalen surcherende d'executie 14 dagen ontseggen
den eyscher zyn vorderen eysch
ende 't saet uuyt den arreste
ontslagen te zyn. Actum
den 3en september 1607.

Den ghearresteerde dach te
14 dagen.

Schepenen condemneeren d'ge
daagdes in qualite als voordien
d'gheeyste renten te betalen binnen 14 dagen mette
rechtelyke costen. Actum den
3en september 1607.

Remmet Cornelisz van Wieringen,
collataris van vicarie van †
Harmon Jacopsz van Wieringen,
eyscher
contra
Cornelis Jan Reyers, ghedaagde
om betalinge van 17 gulden
verschenen lanthuier overlange
verschenen & voorts behoorlyke
verseeckertheyt te doen voor de
lopende huier tot goetkennen
van Schepeen & dat van 't Wieringer lant by den gedaagde ghebruyckt.
Concludeert tot condemnatie van dien &
dat het saet ofte vruchten
tegenwoordich op't lant ghearresteert daer voor verclaert
zal worden executabel cum
expensis.
Ysbrant Cornelis Jansz, voor hem
selven & zyn broeder, eyscher
contra
Pieter Cornelisz van Spanbroeck,
ghearresteerde als man & voocht
van zyn huijsvrouw om betalinge
van 3 gulden 16 st berekent
gelt. Concludeert tot condemnatie van dien
cum expensis.
D'selve eyscher
contra
Jacop Garbrantsz & Jacop
Pietersz Koemon, voochden
van Reyers kinderen, ghedaagdens
om betalinge van de selve
kinderen verlopen renten tot meij
laestleden voor de hout van de kinderen.
Concludeert tot condemnatie cum expensis.
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OR 5658/209
off

Dirck Jansz Snyder, eyscher
contra
erffgenamen van Jan
Spanis, & als possesseur van
desselffs huys, gedaagde om
4 gulden 7 st ter cause
van laecken by † Jan Spanis
aen den eyscher beschuldicht.
Concludeert tot condemnatie van dien cum
expensis.
Den Schout van de Nieudorpercogge ratione offitie, eijsscher
contra
Mr. Hans Jansz van Hoorn, verweerder.
Sustineert den voornoemde Officier by Mr. Hans Jansz
verbeurt te wesen zijn rechter hant vermoghens
d'previlegie deser stede Nieudorp vermits den selven
Mr. Hans stipulatie aen handen van den E. Schout
der stede Hoorn heeft ghedaen ghehat voor desen gerechte
te compareereen & dies nochtans zyne stipulatie
illusoir ghelaten heeft & niet en was ghecompareert. Concludeert daeromme den selven eyscher
dat den ghedaagde ghecondemneert zoude werden verbeurt
te hebben zyn rechter hant cum expensis.
Mr. Hans neffens zyn ghedaen defentie presenteert
d'saecke te stellen aen de verclaringe ofte decisie van den
E. Schout van Hoorn Mr. Jacop Bobeldijck & Mr. Rychard.
Eyntelyk perthyen hinctude submitteeren d'saecke aen de
uuytspraecke van de E. Schout van Hoorn Mr. Jacop Bobeldyck & Mr. Rychardt omme hen nae de zelve te
ghedraghen mits dat Mr. Hans zal betalen den
wagenvracht van den Schout ofte Havick van Vollenhove
wanneer hy tot Hoorn over d'selve zaecke zal
compareeren.
Schepenen ghehoort perthyen gheblyff & submissie
approbeeren 't zelve & verclaeren 't zelve voor vonnisse.
Condemneeren perthyen hinctude in 't zelve gheblyff. Actum
den 3en september 1607.

OR 5658/209v
Schepenen wysen voor vonnissse interlocutoir
tusschen den Schout, eyscher & Reijner Pouwelsz,
verweerder, dat Reyner Pouwelsz een
questieusen penning onder Schepenen zal leveren
ende dat d'selve penning onder den gherechte
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zal berusten teynders recht. Actum den
3en september 1607.
Reyner Pauwelsz protesteert op 't vonnisse.

In advijs 14 dagen.

Aerian Jansz van Calverdyck,
man & voocht zyn huysvrou, eyscher
contra
Jacop Garbrantsz, voocht van Gerrit Jansz, ghedaagde
om betalinge van 16 gulden verschoten
penningen. Concludeert tot condemnatie
van dien cum expensis.

Albert Cornelisz Snel, eyscher
Schepenen wysen den oblicontra
gatie inhoudend 28 gulden
Gerrit Amelsz van Schoorll,
hooftpenningen van waerden. Condemneeren ghedaagde met een weet
den ghedaagde den eyscher 't inhouden
om voorts te procedeeren volgende
van dien te betalen affslaend
die laeste retroacte.
12 gulden 12 st by Gerrit Amelsz daer tegen in rekeninge
ghebracht & condemneeren Gerrit Amelsz
in de rechtelyke costen. Actum den 3en september
1607.

off

Jan Sygersz, eyscher
contra
Aerian Jansz van Calverdyck, ghearresteerde om betalinge
van 37 st.

vonnissse interlocutoir tussen oordeel [PW/55]
OR 5658/210
Jan Jacobsz van Schagen seyt Dirck Aerian Piet
Gerrits aen dat hy zyn landt (in de contributie
van ongelden) onrechtelyk aengegeven heeft dat
hy d'helft van zyn lant verswegen heeft
't welck den Officier in kennisse heeft gheleyt &
versocht heeft getuigen te hebben. Actum den 3en
septemher 1607.
De voorseide Jan Jacopsz laet hem den aenseg ontvallen
volgend d'previlegie & costuym alhier.
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Jan Jacopsz, eyscher
contra
Jan Cornelisz Jongen & Dirck
Aerian Piet Gerrits, ghedaagdens
om voorts te procedeeren volgend
die laeste retroacte.

Schepenen wysen voor
vonnisse dat Jan Jacopsz
zyn molengelt zal betalen
nae grote sulck die in de
legger ghelegen ofte aengheteyckent zyn soe verre
d'selve aldaer te vinden zyn.
By ghebreecke d'selve aldaer niet connen ghevonden
werden dat hy zal betalen
naer groote van zyn lant te wets zoe groot zyn lant is & dat Jan Jacopsz
daer mede zal moghen volstaen. Ontseggen zyn vorderen
eysh opte ghedaagdes ghedaen, apsolveeren d'selve gedaagdens
& compenseeren d'costen. Actum den 3en september
1607.
OR 5658/210v
Vierschaer ghehouden den 17en september 1607

Aeriaentgen Reyersdr, weduwe Symon Claesz
versoeckt haer een voocht gheordonneert te
hebben.
Schepenen ordonneeren Jan Floris Harmons
te wesen voocht van Aeriaentgen Reyers ende
over haere goeden. Actum den 17en
september 1607.
Isbrant Jansz & Maerten Jansz,
eyschers
contra
Pieter Cornelisz van Spanbroeck
soe hy gheroepen is, ghearresteerde
omme t'antwoorden.

Den ghearresteerde doet eysch
in reconventie ter somma
12 gulden uuyt saecke
van dat d'oorigineele eyschers
d'ghedaagdend paert ghebeesicht hebben
4 jaeren. Concludeert tot condemnatie
van dien cum expensis.
Schepenen ghehoort perthyen dingtalen, doende recht condemneeren den
ghearresteerde d'gheeyste 3 gulden 16 st d'eysschers in conventie te
betalen ontseggen den eysch in reconventie apsolveeren d'verweerders daervan & compenseeren d'costen.
Actum den 17en september
Albert Cornelisz Snel tryum1607.
phant van Schepenen vonnisse
contra Gerrit Amelsz leijt
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over declaratie van costen
ende versoeckt tacxatie.
Griet Evertsdr van Hoorn
eyssersse
contra
Sijmon Jacopsz van Oude Nieudorp, gedaagde om voorts te procedeeren
volgend die laeste retroacte.

D'eyssersse voor replyck persisteert
by haeren eysch. Leyt over haere
besegelde quytscheldinge ende
versoeckt recht. Is tevreden
dat Schepenen tot costen van perthijen
zullen nemen advys van rechtsgeleerden volgende die laeste retroacte
omme dienvolgend recht te doen.
Symon Jacopsz persisteert van ghelycken by zyne defentie te
rolle ghedaen. Leyt over zyne verificatie & versoeckt recht.
Schepenen houden d'saeck in advijs.
OR 5658/211
Claes Pietersz dach om
zyn Mr. den gedaagde te
betalen.

Aerian Cornelisz Schippers, eyscher
contra
Olbrant Jansz Wit, ghedaagde om
betalinge van 26 gulden toegheseyde
penningen by hem belooft te betalen voor
Pieter Jansz Wit, zyn broeder ter
cause van een huysgen overlange verschenen.
Concludeert tot condemnatie van dien cum
expensis.

Schepenen ghehoort 't versoeck van Cornelis Cornelisz
Jonge Dirck Aerian Jacopsz Moerbeeck &
Pieter Lambertsz omme aduova die
buiren van Nieuwe & Oude Nieudorp ghepacht
te werden vermoghens d'previlegie deser stede
wysen voor vonnisse dat pachtinge ghedaen zal
worden in conformite van de previlegie ordonneeren t' zelve aenghevangen te werden huyden
8 daghen. Actum den 17en september
1607.
Schepenen wysen by vonnisse interlocutoir
tusschen den Schout, eyscher & Reyner Pauwelsz,
ghedaagde. Ordonneeren perthyen hinctude te 14 dagen
ghefurneert in te comen & haere stucken te
leveren onder Schepenen om recht te doen op
pe(ne) van versteck. Actum den 17en september
1607.
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Schepenen wysen voor vonnisse interlocutoir tusschen
den Schout, eyscher & Thys Aeriansz, ghedaagde
dat in der saecke ghenomen zal worden advys van
rechtsgheleerden omme 't zelve ghesien daer nae
recht te doen nae behooren. Actum den 17en
september 1607.
OR 5658/211v
Schepenen ghehoort den eysch ende concluisie bij den Schout ratione offitij ghedaen in cas
van delict & prive fortse op ende tegens Wyert
Jansz Schrienwercker ende Cornelis Jansz Hoochtwoudt.
Contendeeren dat d'selve een schuldigen man zouden
maecken van 't prive fortse bij Wijert ghesustineert dat Cornelis Jansz tegen zyn wil & danck
't segel van seeckeren offghelosten brieve hem
Wyert competeerend ghetrock & onder hem ghehouden heeft concludeerend dat den schuldigen ghecondemneert zoude werden in een boete van 17 pont
& ghesien 't bewys by Wyert Jansz overgheleyt & gheexhibeert doende recht apsolveeren Wyert Jansz ende condemneeren Cornelis Jansz
Hoochtwoudt tegen den Schout in de
boete van 17 pont salvo nochtans d'voornoemde
Cornelis Jansz zyn naerders keer te 14 dagen zoe
hij eenich heeft. Actum den 17 September
1607.

Compareerde aen
desen regyster
Claes Pietersz
Sevenhuysen als
Procureur & ghemacht van Cornelis Jansz Hoochtwoudt & heeft hem van den
vonnisse by Schepenen 17 september gewesen tot nadeel van Cornelis Jansz & voordele van de
Schout deser stede ghestelt als hy hem stelt by desen reformant voor den Hove
van Hollandt. Actum den 1en october 1607.
Joncheer Floris Bam, vanwegen
Agneta van Alckemade zijn moeder,
Schepenen ghesien den
eyscher
uuytspraeck van mannen
contra
ghedaen ----- die van waerden condemneeren Wyloff Pietersz, soe hy gheroepen
dienvolgend den ghedaagde
is, gehedaagde om uuytinge van vonnisse
aen den eyscher te betalen
te gheven.
21 gulden & compenseeren
d'costen om redenen ende condemneeren
Luytgen Jansz volgens zyn bekentenisse Wyloff Pietersz
costeloos & schadeloos te indemneeren. Actum den 17en
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september 1607.

Den ghedaagde versoeckt d'costen
van voorgaende reterdemente
& die op d'jongste comparitie
ghemaeckt zyn alsoe d'eyschers
van haer vermeten in ghebreecke
ghebleven zyn
ende versoeckt wyder alsnoch
dach te 14 dagen t'antwoorden.
Schepenen houden d'saeck in advys.

Jan Jansz Smits & Cornelis Claesz
Buijten, eyschers in cas van indemnite
contra
Aerian Jansz van Calverdijck,
soe hy gheroepen is, gedaagde met
een weet om t'antwoorden.

OR 5658/212
2 den den gedaagde noch
dach.

In advijs.

D'voornoemde Jan Jansz, in zyn prive naem,
eyscher
contra
den voornoemde Aerian Jansz, ghedaagde
om t'antwoorden.
Aerian Jansz van Calverdijck, man
& voocht van zyn huysvrou, eyscher
contra
Jacop Garbrantsz, als voocht van
Gerrit Jansz, gedaagde om betalinge
van 16 gulden verschoten penningen volgens
den eysch te rolle gestelt. Den
2en september 1607.

OR 5658/212v
Vierschaer ghehouden den eersten october 1607
Den Officier als eijscher contra Reyner
Pauwelsz, ghedaagde versoeckt prolongatie
omme alsnoch te 14 dagen zyne stucken
onder Schepenen te leveren & te furneeren
alsoe hy eyscher niet ghereet heeft comen
werden.
Schepenen ex super abondanti ex offitio prolongeeren
't versoeck 14 dagen. Actum den 1en october 1607.
Schepenen condemneeren Joris Claesz, Jan Cornelis Jans,
Floris Pieter Floris, Jacop Comen Syvertsz ende
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Adriaen Walichsz van Winckel alle ghedaagdens
met een weet in haer eerste default. Actum
den 1en october 1607.
Den Officier triumphant van Schepenen vonnisse
tegen Cornelis Jansz Hoochtwoudt versoeckt zoe
Cornelis Jansz eenygen keer heeft te doen dat
hy d'selve op huyden zal doen off versteecken werden
van 't effect van dien.
Claes Pietersz Procureur van Cornelis Jansz persisteert
by zyn voorgaend gehdaen defentie seggende by zyn Mr.
geen gewelt gheattenteert te syn. Seyt voorts hem
reformant ghestelt te hebben persisteert insgelyks
daer by.
Schepenen houden d'saeck in advys.
Actum den 1en october 1607.
OR 5658/213
Ghecondemneert in
haer 1e default.

1e default.

1e

default.

Pieter Jan Jaep Mes, eyscher
contra
Aerian Aeriansz van den Zydtwint,
gedaagde om betalinge van 6 gulden ter
cause van verteerde costen. Concludeert
tot condemnatie van dien cum expensis.
D'selve eyscher
contra
Jacop Arentsz Snyder, gedaagde
om betalinge van 2 gulden berekent
gelt van verteerde costen. Concludeert
tot condemnatie van dien cum expensis.
D'selve eyscher
contra
Symon Pieter Deckers, ghedaagde
om betalinge van 9 gulden 13 st berekent gelt. Concludeert tot condemnatie
van dien cum expensis & wyder
in 8 st van een verteert gelach.
Jan Boykisz, eyscher
contra
Rens Aeriansz van de Blockhuysen,
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ghedaagde. Sustineert den eyscher dat
hy ende zyne voorouderen boven menschenmemorie een vryen ganck ende
passagie hebben ghehat & ghebruyckt
over d'ghedaagdens lant tot opten
Zydtwint. 't Is nu zoe dat den ghedaagde
d'selve passagie beleth heeft met een
swaer heck aldaer te stellen. Concludeert daeromme den eyscher dat den
ghedaagde ghecondemneert zal werden 't zelve
heck weder te openen & open te
laten ten minsten tot ghenochsaem gerijff van hem eyscher om zyn passagie
daer door te moghen hebben tot
op ten Zydtwint als te vooren cum expensis.

D'ghedaagde copie &
dach.

[zie verder /223]

OR 5658/213v
Gerrit Amelsz van Schoorll ghecompareert zynde
voor desen vierschaere & ghehoort & gheleth
hebbende dat den Schout voorts procedeert om
van wegen Albert Cornelisz Snel te procedeeren ter
executie van voorgaend vonnisse & tot dien eynde in arreste ghenomen heeft zyns comparants goeden alhier tot Nieudorp ghelegen
om executie daer aen te decerneeren protesteert
van nullite van de zelve proceduren & ist noot
stelt hem daer van reformant aen den Hove
van Hollandt. Actum den 1en october 1607.
Den Officier persisteert by de ghedaen procedueren & d'ghedaen aenwysinge van goeden bij
hem als executeur ghedaen aende portie ofte
goeden van Gerrit Amelsz naedien Gerrit Amelsz
gheweygert heeft selffs aenwysinghe te doen.
Actum den 1en october 1607.
Den eyscher belooft den
impost tot 50 st te
furneeren binnen 8 dagen.

Schepenen ghehoort die
defentie van de ghedaagdens

Jan Piet Schorks van
Barsingerhorn, pachter van
's heeren tiendinge binnen Nieuwen Nieudorp van't block genaemt d'Oude
Dyck, eyscher
contra
Pieter Aerian Jacop Dircks van
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ende perthyen wydere dingtalen ontseggen den eyscher
zynen eysch apsolveeren d'gedaagdes van de zelve &
compenseeren d'costen. Actum
den 1en october 1607.

Hoochtwout & Jan Aerians
Jacop Dircks van Winckel, gedaagdes.
Sustineert d'voorseiden eyscher dat d'gedaagdes
hen vervordert hebben henluyder saet van
seeckeren acker t'huys te haelen
zonder die alvooren wettelyken te
hebben laeten tienden van hem eyscher off
zyn ghemacht. Concludeert daeromme
dat d'selve ghecondemneert sullen werden
in 300 gouden realen te
appliceeren nae behooren & wyders
in viervout van tiendinge cum
expensis.

decerneeren bestemmen, verlenen [PW/28]
OR 5658/214
Schepenen houden d'saeck
in advis.

Griet Evertsdr van Hoorn,
eyssersse contra
Symon Jacopsz van Oude Nieudorp
gedaagde om voorts te procedeeren
& uuytinge van recht te begeeren.

Schepenen houden d'saeck
in advys ordonneeren perthyen hinctude selffs te
compareeren.

Aerian Cornelisz Schippers, eyscher
contra
Olbrant Jansz Wit, ghedaagde om
voorts te procedeeren volgens d'laeste
retroacte.

Den ghedaagde ontkent
d'200 gulden hem te
toucheeren tenzij Jan Jansz
& Cornelis Claesz sulcx bewysen
by de rekeninge hem die
te toucheren.

Jan Jansz Smits & Cornelis Claesz
Buyten, eyschers in cas van indemnite contra
Aerian Jansz van Calverdyck, ghedaagde
met een weet.

Schepenen houden d'saecke in
advijs.
Jan Jansz, eyscher
contra
Aerian Jansz voornoemt, ghedaagde
om voorts te procedeeren.
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Schepenen ordonneerren
perthyen in te brengen
verclaringe van de grootvader
& oom van Maritgen Jans
ende Gerrit Jansz.

Aerian Jansz van Calverdijck, man
ende voocht van Maritgen Jans, eyscher
contra
Jacop Garbrantsz als voocht
van Gerrit Jansz, ghedaagde om
betalinge van 16 gulden verschoten penningen.
Concludeert als apudt acta.

OR 5658/214v
Vierschaer vlot vaerdich den 13en october 1607
Pieter Garbrantsz Keyvis
& Dirck Jansz Robbis requiranten
& eyschers
contra
Schepenen ghehoort perthyen dingtalen
Jan Aerian Rens Magnus van
verclaren voor vonnisse dat d'requiranten
Hoghebieren, ghedaagde met een
verclaringe sullen doen wanneer zy die
weet. Sustineeren d'voorseide requiranten
schapen hebben ghecocht.
dat den ghedaagde wel pretenselyk
hem vervordert heeft arrest te
Dienvolgend verclaren d'requiranten d'selve
doen op haere schapen binnen
ghecocht te hebben van eenen Pieter Aelbertsz
deser jurisdictie hoewel
omtrent mey laestleden.
hy noch recht noch actie heeft
op haer goeden tendeerend
Den ghedaagde excipieerend seijt
tot schade van hem eyschers.
onghehouden t'antwoorden alsoe
Concludeeren daeromme d'requiranten
hy heeft doen arresteeren d'schapen
dat d'ghedaage ghecondemneert zal
van Pieter Aelbertsz & geen andere.
werden den voorseide arreste costeConcludeert tot apsolutie van der inloos & schadeloos aff te
stantie.
doen & wijder hen eyschers
D'requiranten verseeckeren dat d'gedaagde ghe- haere schade te beteren tot
condemneert zal worden t'antwoorden ende
discretie van Schepenen mette
zyn actie te institueeren opte schacosten hieromme ghedaen ofte
pen in questie zoe hy eenich
tot anderen fyne etc.
heeft by weygeringe. Concludeert
als apudt acta.
Schepenen condemneeren den ghedaagde revecteeren d'exceptie condemneeren
den ghedaagde t'antwoorden & zyn actie opte ghearresteerde
schapen te institueeren zoe hy eenich heeft. Actum den
13en october 1607.
(vervolg op /215)
OR 5658/215

(vervolg van /214v)

Den ghedaagde voor antwoort sustineert dat d'schaepen in questie competeeren Pieter Aelbertsz van
Huysduynen & immers dat hem ghedaagde d'selve
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gheobligeert zyn voor zyn achter weesen ende dat
hy ghedaagde uuyt occasie van dien die wettelyken heeft
doen arresteeren om zyn actie dien aengaende
te institueeren op Pieter Albertsz. Concludeert
oversulcx tot apsolutie van de concluisie by de requiranten ghenomen & dat verclaert zal worden 't zelve
arrest stat houdend & hem daerop een weet gheaccordeert
te hebben aen de voorseide Pieter Aelbertsz.
D'requiranten sustineeren haer d'schapen in questie
eygen te competeeren & niemant anders ontkennen ter goeder trouwen dese schapen aen den
ghedaagde gheobligeert ofte verbonden te zijn. Concludeeren
daeromme als apudt acta.
Perthijen door tusschen spreecken van Schepenen accordeeren
dat d'requiranten met namen Pieter Garbrantsz &
Dirck Jansz Robbis d'schapen zullen mogen vercopen mits furnerend onder den gherechte alhier d'penningen van dien
ter somma van 65 gulden 14 st 't welcke Pieter Garbrantsz & Dirck Jansz aenghenomen hebben belovende
d'selve penningen onder den gherechte te furneeren onder
verbant van haer persoon & goeden alles ongvermind't
elcx gherechticheijt versoeckende nietemin recht
& vonnysse.
Schepenen houden d'saecke in advys ter naester
vierschaer. Actum den 13en october 1607.
fiat een
weet
ende aenghenomen by Jan Aeriansz
om 't gunt hy daer
op verschieten zal
aen Schout, secretaris
& bode.

Jan Aeriansz versoeckt hem gheaccordeert te hebben
een rechtelyke weet tot Huijsduijnen aen Pieter Albertsz
tegens adt primam te compareeren hem te betalen 154 gulden
14 st 8 penn verschenen mey laestleden mett behoorlyke interest
van dien totte eyntelyke betalinge ter cause van schapen by Pieter Aelbertsz
ghecocht & ontfangen vermogens den obligatie offslaende 11 gulden 10 st
daer op betaelt ende dat op seeckere 4 schapen ende
een paert by den requirant ghearresteert & ten dage dienende
etc.
[zie verder /218v]

OR 5658/215v
Vierschaer vlot vaerdich ghehouden den 18en October 1607
Aerian Hillebrantsz requirant
ende eyscher
contra
Geert Dircksdr, weduwe Jacop
Hillebrantsz off haer gherechte
voocht, ghedaagde & gherequireerde.
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Sustineert den requirant dat
d'voorseide ghedaagde wel pretenselyck haer
onderwindt hem requirants huijs
te bewoonen zonder nochtans daer
coop off huier aen te hebben
al tot prejuditie hinder ende
schade van hem requirant. Concludeert daerome d'voorseyden requirant
dat d'selve Geert Dircks bij
mijns heeren vonnisse ghecondemneert
zal worden datelyck binnen
24 uren uuyt het selve huijs
te vertrecken & ruymen op
seeckere peynen by Schepenen daer
toe te stellen te verbeuren ende
hem eyscher daer mede als niet zyn
eygen goet te laeten bewarden
cum expensis ongvermindert
ende ghereserveert hem eysschers
actie van zyne schade & interen
rede door 't zelve inwoonen gheleden & noch te lyden protesterende zyn actie dien aengaende
te institueeren daer & zoe hy te
rade vinden zal versoeckende
al vooren d'voorseide ontruyminghe
zoe voorseid staet ten minste by provisie.
OR 5658/216

[zie verder /216]

[vervolg van /215v]

Vierschaer vlot vaerdich den 20e october 1607
Perthijen hinctude namelyk Aerian
Hillebrantsz ter eenre & Dirck
Jansz Keuck als vader & voocht
van Geert Dircks zyn dochter ter andere
submitteeren d'saecke clacx aling &
al aen de verclaringe & uuytspraecke van
Schepenen.

Aerian Hillebrantsz, requirant &
eyscher
contra
Geert Dircksdr, weduwe Jacop
Hillebrantsz off haer gherechte voocht,
ghedaagde & gherequireerde om uuytinge van vonnisse te begeeren. DienDienvolgende verclaeren Schepenen voor volgende versoeckt den requirant dat die gheuuytspraecke dat Aerian Hillebrantsz aen daagde alsnoch ghecondemneert zal worden uuyt
Geert Dircksdr & haere kinderen datezyn huys te vertrecken & te ruymen
lyck zal betalen 6 gulden zal oock gheheugen
alsoe niet en blijckt dat zy coop
dat Geert Dircks tot mey naestcomend in't huijs
ofte huier daer aen heeft
zal blyven metter woon & zal voorts aen
cum expensis.
Geert & haer kinderen betalen 300
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gulden op zyn voorghenomen reyse ende
behoorlyke interest van dien gerekent tegen
den penning sestien van desen tyt aff
mits dat Aerian daer van zal passeeren behoorlyke acte in den weesboecke by
welcke hy zynen dienstloon dien hy in godt wil verdienen zal daer vooren
tot verseeckeringe zal obligeeren waermede Geert & haere kinderen voorhaer achter weesen in den besegelden schultbrieve geroert tevreden zal zyn &
den selven brieff affghedaen weesen zoe wanneer Aerian Hillebrantsz Jan
Hillebrantsz & Jacop Jansz off der selver curatoors tevreden stelt &
vernoecht van haer contingent in den zelven brieve zal oock noch d'voornoemde Aerian Hillebrantsz aen Geert & haer kinderen restitueeren karstijt 227 gulden 8 st verschoten kustinge &
voorts Geert Dircks indemneeren van de 200 gulden die d'kinderen van Harck
Backer noch zouden
mogen resteSchepenen ghehoort 't versoeck by den Schout ghedaen
ren voor welcke 200
dat Jan Syvertsz van Hoochtwoudt ghecondemneert zoude
27 gulden 8 st mitsworden in de boette van 5 pont vermits hij gheageert
gaders d'indemnite van
zoude hebben in der saecke van Dirck Jansz Keuck voocht
de 200 gulden 't huys zal
van Geert Dircksdr contarie die keur houden
subiect & verbonden
d'saecke soe veel d'boeten aengaen in advys ter
blyven. Compenseeren
naester vierschaere ende admitteeren dien
voorts d'costen tusschen
ongvermindert Jan Syverts voorts in zyn voorseide
perthyen in desen gedaen.
Mrs. saecke te mogen ageeren. Actum den 20en octobr.
en
Actum den 20 october
1607.
1607.
OR 5658/216v
Vierschaer ghehouden den 29en october 1607
Jan Boykisz, requirant & eyscher
contra
Rens Aeriansz van de Blockhuysen
gedaagde & gherequireerde omme
t'antwoorden off versteecken
& ghecondemneert te werden in
den eysch te rolle gestelt den
1en october.

Den ghedaagde voor defentie
seyt onder behoorlyke protestatie
van niet vorder te verantwoorden dan
't gunt zyn eygen lant touceert &
ongvermindert zyns huiermans gherechticheyt ter goeder trouwen
[cf. 222v]
& by expresse te ontkennen
dat den eyscher ende zyn voorouderen boven menschen memorie
een vryen ganck & passagie hebben ghehat & ghebruyckt
over zyn landt t'zal daeromme by den eyscher nimmer meer bewesen
werden den rechte ghenoch zijnde mits welcken den eyscher niet
en in combeert off toucheert yet te seggen te hebben op 't heck
welcken hy op zyn eygen gehstelt heeft tot nootsaeckelyke
schuttinge om anderluyden beesten van zyn lant & uuyt zijn saet te
keeren in verhoedinge van zyn schade. Concludeert daeromme hij
ghedaagde tot niet ontfanckelyck & by ordine tot apsolutie
van den eyschers pretensen eysch cum expensis.
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In state 14 dagen.
Schepenen der stede Nieudorp ghesien hebbende
den eysch & concluisie bij den Schout deser stede
ghedaen op & tegens Reyner Pouwelsz van
Hoochtwout, ghedaagde met een weet, sustineeren
dat den selven een valsche gemunte
penning wesende in 't emanuael van den placcate
niet bekent voor 56 st sinisterlyck hadde uuijtgegeven voor goet gelt in plaetse van een gout
gulden concludeerend dat den selven ghedaagde zoude werden
ghebannen zyn leven lang uuyt d'jurisdictie van
Nieudorper cogge & zyne goederen gheconfisqueert tot
behoeff van den graefflijk ofte tot sulcken fyne
den eyschers nae rechte competeeren ende daer
[vervolg op /217]
sinisterlyk valschelyk, met bedrog [PW/103]
OR 5658/217

[vervolg van /216v]

tegen die defentie van den ghedaagde sustineerend by hem
geen valscheyt ofte bedroch ghepractiseert veel min
ghepleecht oock geen quaet gelt uuytgegeven
& sulcx niet gedelinqueert te hebben concludeerend
dat den Officier zyn eysch & concluisie zoude werden
ontseyt & hy ghedaagde daer van gheapsolveert
com expensis ende daer beneven d'verificatien
& documenten by perthyen hinctude overheleyt
& op allen gheleth doende recht ontseggen den eyscher zijnen eijsch ende
concluisie apsolveeren den gedaagde van de zelve
ende nopende d'costen van den processe houden 't
dies in advijs adt primam. Actum den 29en october
1607.
Den Schout protesteert op 't vonnisse & stelt hem
daer van appellandt voor den Hove van Hollandt.
Actum ut supra.
Schepenen condemneeren Joris Claesz, Jan Cornelis Jans,
Floris Pieter Floris, Jaep Komen Syverts & Aerian
Walichsz van Winckel alle ghedaagdens in haer
twede default. Actum den 30en october 1607.
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Griet Evertsdr van Hoorn,
eyssersse
contra
Symon Jacopsz van Oude Nieudorp, ghedaagde om uuytinge
van vonnisse te begeeren.

Noch in advijs.

Schepenen ghehoort 't versoeck van Aerian Hillebrantsz
als oom van Jacop Hillebrants kinderen off zyne ghemachtige omme d'selve kinderen een voocht gheordonneert
te hebben, ordonneeren Jacop Pietersz Koeman
te wesen voocht van de kinderen van Jacop Hillebrantsz
& over haere goeden. Actum den 29en october
1607.
OR 5658/217v
Schepenen apsolveeren
Claes Cornelisz van den
eysch by den eyscher op
hem ghedaen.

Schepenen houden d'saeck
in advijs.

Den ghedaagde ongvermindert zijn
actie van garant bekent

Isbrant Jansz, voor hem & zyn
broeder, eyscher
contra
Claes Cornelisz van de Langereys, ghedaagde om restitutie
& voldoeninge van 3 gulden 10 st
uuyt saecke van verschoten penningen
& anders by den ghedaagde ontfangen.
Concludeert tot condemnatie van dien
cum expensis.
Jacop Jansz Waterdrincker
van Hoorn, eyscher
contra
Jan Cornelis Dircks, van wegen
zyn zoon, ghedaage om voorts
te procedeeren. Dien volgend
versoeckt den eyscher dat den
ghedaagde alsnoch zal werden
ghecondemneert te betalen een
wissel ofte opgelt van de
ransoen penningen by den eyscher voor de
gedaagdes soon verschoten volgens den
eysch in date den 14en junij
1605 cum expensis.
Claes Wyloffsz, eyscher
contra
Harck Jansz van de Wysent
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d'penningen versoeckt atterminatie
mits d'apsentie van Cornelis Potman.
Schepenen condemneeren den ghedaagde
d'gheeyste penningen te betalen
mette rechtelyke costen surcheerend
d'executie tot paesschen ten langsten
mey naestcomend. Actum den 29en
october 1607.

ghedaagde als borch en principael
voor Cornelis Potman om betalinge van
28 gulden 12 st 8 penn van een
koe verschenen St Jacop laestleden
volgende den boelbrieff daer van zynde.
Concludeert tot condemnatie van dien cum expensis & versoeckt gelt off uuytleg.

OR 5658/218
Schepenen condemneeren den ghedaagde
in zyn defaut & condemneeren den
Claes Wyloffsz, eyscher
zelven volgens den boelfbrieff
contra
d'gheeyste somma te betalen
Ghys Jansz, ghedaagde om betalinge
mette rechtelyke costen surcheerend
van 39 gulden 10 st van een koe,
+ op
d'executie een maent+. Actum
verschenen Sint Jacop laestleden. Conclupene van den 29en october 1607.
deert tot condemnatie van dien vermogens
uuytleg
den boelbrieff daer van zynde
cum expensis & versoeckt gelt off uuytleg.

Den ghedaagde bekent d'penningen
door Pieter Heyndricksz secretaris van Oude Neudorp. Laet
hem ghewillich condemneeren d'geeyste penningen volgens den boelbrieff
te betalen surcherend d'executie 14 dagen
mette rechtelyke costen. Actum den
29en october 1607.

Schepenen condemneeren den ghedaagde
in zyn 1e default ende
condemneeren den selven volgens
den boelbrieff d'gheeyste
somma te betalen mette rechtelyke
costen binnen een maent
op peene van uuytleg.
Actum den 29en october 1607.

Claes Wyloffsz, eyscher
contra
Willem Jacopsz van Oude Nieudorp
op 't Zydtwint, ghedaagde om betalinge
van 40 gulden van koeyen verschenen
St Jacop laestleden volgende
den boelbrieff daer van zynde. Concludeert
tot condemnatie van dien cum expensis affslaend datter op betaelt is & versoeckt
gelt off uuytleg.
Claes Wyloffs, eyscher
contra
Heyndrick Cornelisz Ouweneels
ghedaagde om betalinge van 62 gulden
5 st van koeyen volgend den
boelbrieff daer van zynde.
Concludeert tot condemnatie van dien &
versoeckt gelt off uuytleg cum expensis.

Jan Cornelisz Keyer*) Ontfanger
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Schepenen condemneeren den gedaagde
in zyn default & wyder
den eyscher te betalen volgende
zyn boeck mette rechtelyke costen
binnen een maent op pene van
uuytleg. Actum den 29en october
1607.

van de verpondinge & lantschot tot
Oude Nieudorp, eyscher
contra
Heyndrick Cornelisz Ouweneels, gedaagde
om betalinge van verlopen & verschenen
honderste penning & lantschot van
hem gedaagdens huys & lant volgende
zyn regyster. Concludeert tot condemnatie van
dien & versoeckt gelt off uuytleg cum
expensis.

*) Jan Cornelisz Keyser in index 1604, 1605.
OR 5658/218v

[vervolg van /214v]

Jan Aeriansz versoeckt dat
Pieter Garbrantsz Keyvis
d'requiranten d'penningen onder
& Dirck Jansz Robbis, requirant
den gherechte zullen leveren volgende
& eyscher
den accoorde voor Schepenen ghecontra
maeckt.
Jan Aerian Rens Magnus, ghedaagde
Schepenen wysen voor vonnisse
om voorts te procedeeren
dat Pieter Garbrantsz ende
volgende die laeste retroacte.
Dirck Jansz Robbis d'penningen ter
Dienvolgende concludeeren d'requiranten
somma 65 gulden 14 st onder den
tot nullite van den arreste in den
gherechte zullen furneeren binnen sonnen- eysch gheroert & dat den
schyn & dat d'selve penningen onder
gedaagde tt gecondemneert zal worden
den gerechte sullen blyven t'eyndens
't zelve costeloos & schaderecht. Actum den 29en october
loos aff te doen cum expensis.
1607.
Perthijen hinctude namelyk Pieter Garbrantsz &
Dirck Jansz Robbis ter eenre & Jan Aeriansz
ter andere zyn hinctude tevreden metter
saecke te consuleeren & te nemen advys van
rechtsgheleerden off d'coop welcken Pieter
Garbrantsz & Dirck Jansz aen de schapen in
questie pretendeeren effect zal mogen & behoort
te sorteeren mits dat perthyen elckander hinctude zullen leveren copie van de documenten ofte
verificatien by haer overgheleijt & dat
perthyen mondelinge voor rechtsgeleerden zullen
mogen reprochen & salveeren & wettelyken
concludeeren om finalen advys te mogen nemen.
Dienvolgende ordonneeren Schepenen dat perthyen
zullen consulleeren binnen Haerlem ten waere
zy zelffs een ander wech verdroegen. Actum den
29en october 1607.
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[vervolg en besluit op /221v]

OR 5658/219
Schepenen houden d'saeck
in advijs.

In state.

Jan Jansz Smits & Cornelis Claesz,
requiranten & eyschers
contra
Aerian Jansz van Calverdyck,
soe hy gheroepen is, gedaagde om
voorts te procedeeren.
Jan Jansz voornoemt, eyscher
contra
Aerian Jansz, verweerder.

Schepenen accordeeren den Schout t'zynen versoecke
een rechtelyken weete aen Louris Jansz tot Barringhorn tegen adt primam. Actum den 29en october 1607.

Schepenen houden
d'saeck in advijs.

Aerian Jansz van Calverdijck,
eyscher
contra
Jacop Garbrantsz, als voocht van
Gerrit Jansz, ghedaagde om voorts
te procedeeren volgende die laeste retroacte.

OR 5658/219v
Vierschaer ghehouden den 26en november 1607
Den Officier ratione offity versoeckt alsnoch
dat Cornelis Jansz Hoochtwoudt zyn keer zal doen
zoe hy eenich heeft off versteecken te werden
van 't effect van dien.
Schepenen ghehoort perthyen dingtalen persisteeren
by haeren vonnisse in date den 17en september laestleden. Verclaeren Cornelis Jansz Hoochtwoudt te wesen versteecken van keer & weer. Actum den 26en
november 1607.

Compareerde aen
desen regyster Claes
Pietersz Sevenhuysen
als Procureur van Cornelis
Jansz Hoochtwoudt &
heeft vertoont d'naevolgende
quitantie luydend van
woort tot woort aldus:
"Ick ondergheseid kenne
uuyt handen van Mr. Claes
Claes Pietersz Sevenhuijsen als procureur & ghemachtich
Pietersz vanwegen
van Cornelis Jansz Hoochtwoudt stelt hem reformant
Cornelis Jansz Hoochtwoudt
voor den Hove van Hollandt. Actum ut supra.
ontfangen te hebben
een somma van 17 gulden & dat van toegeweesen boeten bedancke den selven van zyne betalinge. Actum desen
19en januarij 1608" & was ghetekend: Ryckert van Vollenhove Schout van de Nieudorper cogge.
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Ende verclaerde d'voorseide Claes Pietersz d'selve penningen by provisie aen den Schout betaelt te hebben onder
protestatie van ongvermindert zyns Mrs.
goet rechterlyken reformatie. Actum den 2en february 1608.

Den Officier, eyscher contra Jan Syvertsz Procureur van
Hoochtwoudt, verweerder nemen hinctude
aen metten anderen te nemen advys van rechtsgheleerden mits dat Jan Sijvertsz voor rechtsgheleerden zal bekennen dat hy t'anderen tyden over een
jaer off een halff by den Schout wel ghewaerschout
is gheweest dat hy in perthyen saecke niet mochte
ageeren zonder consent van Schout en Schepenen.
Jan Syvertsz seyt 't zelve soe voorseid staet wel te
bekennen onder conditie dat in de zelve bekentenisse oock vervaet & begrepen zy dat hem d'selve
waerschouwinghe ten daghe dienende was vergheten
als hy doen verclaert heeft & noch t'allen tyden
affirmativelyck bereyt is te verclaren. Actum
den 26en november 1607.
OR 5658/220
Schepenen in der saecke tusschen den Schout, eyscher
& Reyner Pauwelsz, verweerder persisteeren by haer
voorgaend vonnisse compenseerend d'costen om redenen ende
onseggen den Officier zynen vorderen eysschen zoe tegen
d'voorseide Reyner Pauwelsz als oock Jan Claesz zyn
procureur ghedaen. Apsolveeren d'voorseide verweerders van de
zelve & compenseeren d'costen om redenen. Actum den
26en november 1607.
Op welcken voorseide vonnisse den Schout hem stelt appelant
voor den Hove van Hollandt. Actum ut supra.
Schepenen ghehoort den eysch bij den Schout ghedaen
op & tegens Louris Jan Piet Schocks van Barringhorn,
ghedaagde met een weet, contendeeren dat d'selve ghecondemneert
zoude werden in de boeten van 40 ponden volgens den placcate
over secker mestieck, vechtelis & ghegeven quetsuiere
& daer tegen die defentie van Jan Piet Schocks zyn
vader, condemneeren denselven Louris Jansz in de boeten van
40 ponden mitsgaders in de costen van den weet. Actum
den 26en november 1607.
Schepenen ghehoort den eijsch by den Schout ghedaen
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op & tegens Claes Aerian Butterpots, ghedaagde wysen
voor vonnisse dat den selven Claes Aeriansz hem sal expurgeeren bij eede niet te weten wie hem d'quetsuere in
zyn been heeft gheinfligeert ghehat. Actum den 26en
november 1607.
OR 5658/220v
Den Schout, eyscher in cas van delict
op & tegen Jacop Koman Syverts van
Winckel. Ghedaagde zeyt den selven aen dat hij
hem vervorder heeft voorgaende tyt by nachte
met seeckere complicen in't water te trecken
seeckere waghens, hecken te breecken & andere
petulantien meerder te bedryven & sulcx mette
selve in varenden velde geweest te zyn contendeerend dat
d'selve daeraen verbeurt zouden hebben twe mael
17 ponden versoeckend dat d'selve daer inne
ghecondemneert zouden werden. Actum den 26en november 1607.
Schepenen ghehoort den eysch by den Schout ghedaen op ende tegens Joris Claesz, Jan Cornelis
Jans, Floris Pieter Floris, Jacop Koman Syverts
& Aerian Walichsz alle van Winckel ghedaagdens
sustineerend dat d'selve hen hadden vervordert voorgaende
tyt by nachte zeecker wagens in't water te
trecken, hecken te breecken & anderen petulantien
meer te bedryven & in't selve metten anderen
in varend velde gheweeest te zyn contendeerend dat
d'selve ghecondemneert zoude werden elcx in de boeten
van twe mael 17 ponden. Condemneeren d'selve
ghedaagdens in haer derde defaut ende wyder
elcx in een boete van 17 ponden salvo
haerluyder keer te moghen doen wanneer d'selve
weder thuys ghecomen ende
daer toe ghedaecht ofte gheinsinueert zullen
zyn. Actum den 26en november 1607.
OR 5658/221
Schepenen ghehoort hebbende
den eysch by Griet Evertsdr
ghedaen op ende tegens Symon
Jacopsz & daer tegens die
defentie bij den selven Sijmon Jacopsz

Griet Evertsdr van Hoorn, eyssersse
contra
Symon Jacop Symons van Oude Nieudorp, gedaagde om uuytinge van vonnisse
te begeeren.
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soe voor hem selven ende als
oom & voocht van zyn broeders
kinderen ghedaen mitsgaders gesien 't gunt perthyen hinctude
tot verificatie van haerluyder goet recht hebben willen exhybeeren
ende op allen gheleth 't gunt heeft moghen moveeren doende recht
ontseggen d'eyssersse haeren eysch & concluisie by haer op ten
ghedaagde ghedaen & ghenomen. Apsolveeren den ghedaagde van de
zelve & compenseeren d'costen om redenen. Actum den 26en november
1607.
Griet Everts door Claes Pietersz haeren Procureur stelt haer
reformants voor den Hove van Hollandt. Actum ut supra.

1e default.

Den Procureur van de ghedaagde
versoeckt d'saecke in
state mits apsentie van
zyn Mr. 14 dagen.
Den requirant versoeckt dat 't gerecht
sullen comen ter plaetse contetiens
& nemen inspectie oculaer op
costen van ongelyck.

Maritgen Pieters Schoonert, eyssersse
contra
Symon Jan ex ghedaagde om betalinge
van 6 gulden 8 st van verteerde
costen. Concludeert tot condemnatie van dien
cum expensis.

Jan Boykisz, requirant ende eyscher
contra
Rens Aeriansz van Blochuysen
ghedaagde & gherequireerde om
voorts te procedeeren volgende
die laeste retroacte.

Schepenen ackordeeren den
Procureur van den ghedaagde zyn versoeck.
OR 5658/221v
[vervolg van /218v]

Jan Cornelisz Keyser als
Pieter Garbrant Keijvis &
procureur van de requiranten seyt
Dirck Jansz Robbis, requiranten &
perthyen hinctude verdragen te
eysschers
zynde & sulcks d'saeck aff
contra
te wesen blyckende by den uuytJan Aerian Rens Magnus, ghespraecke van rechtsgheleerden
requireerde.
volgens welcke d'requiranten
d'penningen van de schapen sullen behouden.
[zie verder /222]

D'eysschers repliceeren

Jan Jansz Smits & Cornelis Claesz
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Schepenen ackordeeren
Aerian Jansz copie van d'eysschers
replyck.

Schepenen houden d'saeck
in advijs.

In advys te 14 dagen.

In advys te 14 dagen.

Buyten, requiranten & eyschers
contra
Aerian Jansz van Calverdyck,
ghedaagde om voorts te procedeeren.
Aerian Jansz, eyscher
contra
Jacop Garbrantsz als voocht
van Gerrit Jansz, ghedaagde
om voorts te procedeeren.
Pieter Jan Jaep Mes, eyscher
contra
Jacop Arents Kuyper, ghedaagde
om voorts te procedeeren.
D'selve eyscher
contra
Symon Pieter Deckers, gedaagde
om voorts te procederen.

OR 5658/222
Vierschaer ghehouden den 10en december 1607
Schepenen ghehoort 't versoeck van Jan Cornelisz Keyser
hem seggend last te hebben van Jonge Janoom ordonneeren Aerian Meynertsz te wesen medevoocht neffens
Jonge Janoom voocht van Styn Karsis, weduwe Aerian
Jan Usts & over haere goeden. Actum den 10en december
1607.
Schepenen ghehoort 't versoeck van Jan Floris Harmons,
voocht van de weduwe van Symon Claesz, ordonneeren
Jan Jan Claes Loops te wesen medevoocht van voornoemde Aerian
Reyers & over haere goeden neffens hem Jan
Florisz. Actum den 10en december 1607.
[voortzetting van /221v]

Schepenen ghehoort 't versoeck by Pieter Garbrant Keyvis ende Dirck Jansz Robbis ghedaen tegen Jan
Aerian Rens Magnus dat den selven ghecondemneert zoude
werden te dragen & betalen 't recht van consignatie van de
penningen by haer ten versoecke van Jan Aeriansz ghe-
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consigneert houden d'saeck in advys ter naerster
vierschaer. Actum den 10en december 1607.
Schepenen condemneeren Aerian Pieter Jan Wits ende Dirck
Willemsz Pat in haer 1e default contra den
Schout. Actum den 10en december 1607.
Schepenen houden d'saeck tusschen den Schout,
eyscher & Meynert Aerian Meynertsz, gedaagde in
advys totten naesten rechtdach. Actum den 10en
december 1607.
OR 5658/222v
Den Procureur van den gedaagde
versoeckt dach adt primam
alsoe hy zyn Mr. zelff niet ghesproocken noch d'replyck ghecommuniceeert heeft.

Jan Jansz Smits ende Cornelis Claesz
Buyten, requiranten & eyschers
contra
Aerian Jansz van Calverdyck,
ghedaagde om voorts te procedeeren.

Schepenen accordeeren den
procureur van den ghedaagde zyn
versoeck.

Schepenen houden d'saeck
in advijs ter naester
vierschaer.

Aerian Jansz van Calverdyck,
eyscher
contra
Jacop Garbrantsz, voocht van
Gerrit Jansz, ghedaagde om voorts
te procedeeren.

Perthyen hinctude versoecken
dat den gherechte sullen willen
comen ter plaetse contensieux
op costen van ongelyck.
Schepenen accordeeren perthyen
haer versoeck.

Jan Boijkisz, requirant & eyscher
contra
Rens Aeriansz van de Blockhuijsen,
ghedaagde & gherequireerde om
voorts te procedeeren.

Schepenen condemneeren den ghedaagde
den eyscher d'gheeijste penningen
als twe gulden te betalen mette
rechtelycke costen surcheerend
d'executie tot lichtmisse.

Pieter Jan Jaep Mes, eyscher
contra
Jacop Arentsz Kuyper,
ghedaagde om voorts te procedeeren.
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Actum den 10en december 1607.
Die selve eyscher
Schepenen condemneeren den gedaagde
contra
d'geeijste penningen ter somma
Symon Pieter Deckers, ghedaagde
9 gulden 13 st aen den eyscher
om voorts te procedeeren.
te betalen mette rechtelycke
costen surcherende d'executie tot
lichtmisse. Actum den 10en december 1607.
OR 5658/223
Den 17en december 1607
Schepenen ghenomen hebbende
ter plaetse contesieux inspectie oculaer houden
d'saecke in advijs totten
22en december toecomende
op hope van accoort.
Actum den 17en december
1607.

Jan Boykisz, requirant & eyscher
contra
Rens Aeriansz van Blockhuysen,
ghedaagde & gherequireerde om voorts
te procedeeren volgens die laeste retroacte.

Den 22en december 1607
Schepenen ghehoort den eysch
Jan Boykisz, requirant & eyscher
ende concluisie by Jan Boykisz
contra
ghedaen & ghenomen op ende
Rens Aeriansz van Blockhuijsen,
tegens Rens Aeriansz van de
ghedaagde & gherequireerde om
Blockhuysen & daer tegen die
uuytinghe van vonnisse te
defentie van den ghedaagde & ghebegeeren.
sien hebbende d'verificatien by perthyen
hinctude overgheleyt &
op allen ghelet nae dat perthyen waeren gheconcludeert &
recht hadden versocht doende recht condemneeren Rens Aeriansz
't heck by hem ghestelt te openen & 't zelve alsulcx te
maecken ende te stellen dat den eyscher & zynen naeste ghebuier
aldaer langs & door 't zelve heck moghen passeeren & repasseeren
met koe ofte paert ofte ander beesten in sulcker voegen dat den
selven Rens Aeriansz 't zelve heck het onderste bordt van dien laech
by der aerde zal mogen vast maecken ofte spijckeren nochtans dat
een beest daer over zal moghen gaen & dat volgens d'bovenste
houten van dien aen 't zelve heck ghebonden off anders ghemaeckt
zullen zyn dat men d'selve sullen moghen nederleggen om met een beest
daer door te passeeren & weder opleggen mits zoe hem Rens Aeriansz buyten
't pat eenyge schade wart aenghedaen dat hem d'selve zal worden
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betaelt als volgens die keuren der stede Nieudorp ende compenseeren
d'costen om redenen. Actum den 22en december 1607.
Rens Aeriansz protesteert op 't vonnisse om t'appelleeren offte reformeeren.
Actum ut supra.
OR 5658/223v
Vierschaer ghehouden den 7en januarij 1608
by Schepenen:
Pieter Lambert Aerians
Gerrit Heertsz
Thys Jorisz Blockhuijs
Jan Floris Harmons
Aerian Dircksz
Cornelis Cornelisz
Dirck Aeriansz Brouwer
Den Schout ratione offitij, eyscher contra Jan d'Ruijter
van Heeringcarspel, inghedaagde. Concludeert den eyscher
dat den ghedaagde mits zyn non comparitie ghecondemneert
zal worden in zyn eerste defaut met het proffyt
van dien.
Schepenen houden 't versochte defaut in advijs.
dien ongvermindert.
Accordeeren den Schout t'zynen pericule een rechtelyke
weet om ghedaen te mogen werden tot Haringcarspel
aen Jan d'Ruyter ofte t'zynen woonste om by dien
den selven over ghedaecht te werden en naesten
rechtdach tot Nieudorp te compareeren in persoon
te aenhooren sodanygen eysch ende concluysie
als den Schout over zeecker zyn misdaet op hem
zal willen doen & nemen. Actum den 7en
januarij 1608.
Schepenen accordeeren den Schout t'zynen perikel een weet tot Winckel aen Pieter
Jan Jaep Mes tot Winckel tegen den naesten
rechtdach. Actum den 7en januarij 1608.
OR 5658/224
Schepenen condemneeren
die ghedaagdes d'eysschers haere

Pieter Claesz Dirck Jansz, con socius,
eyschers
contra
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verdient arbeytsloon te
betalen tot laste van de polder
mette rechtelyke costen mits dat zij 't zelve in rekeninge zullen mogen brengen.
Actum den 7en january 1608.

In advijs.

Schepenen houden d'saeck
in advys.

Cornelis Jansz & Jan Claesz, Molenmeesters van de Leyer polder anno 1607,
ghedaagdens omme d'eyschers te betalen
heurluyder dachloon ofte arbeytsloon verdient aen de molendyck tot proffyt
van de polder & als van den Molenmeester
te werck ghestelt zynde. Concludeert
tot condemnatie van dien cum expensis.
Dirck Florisz van Oude Nieudorp,
eyscher
contra
Willem Cornelisz van Veenhuysen,
ghedaagde om betalinge van 30 gulden
ter cause van een koe. Concludeert
tot condemnatie van dien cum expensis.
Jan Jansz Smits & Cornelis Claesz
Buyten, t'samen eyschers in cas van
indemnite
contra
Aerian Jansz van Calverdyck, gedaagde
om voorts te procedeeren.

OR 5658/224v
Vierschaer ghehouden den 21en januarij 1608

In advijs.

In advijs.

Griet van Pomeren, requirante
contra
Symon Claesz, man en voocht
van Lysbeth Gerrits zyn huysvrouw,
ghedaagde om restitutie van een
pack cleederen by de requiranten soon
naeghelaten ten fyne om d'lakenschult daer met te betalen.
Concludeert tot condemnatie van dien cum
expensis.
Maritgen Pieters Schonert, eysersse
contra
Symon Jansz, ex ghedaagde om
betalinge van 7 gulden 8 st
ter cause van verteerde costen.
Concludeert tot condemnatie van dien cum expensis.
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Claes Pietersz ontfanger van Cornelis
Jan Keucks boelbrieff, eyscher
contra
Symon Jans, ex ghedaagde
om betalinge van 7 gulden
ter cause van een vierendel
vleijs. Concludeert tot condemnatie
van dien cum expensis.

1e

Schepenen ghehoort 't versoeck van
Cornelis Jansz Keuck door zyn Procureur
ende mede 't versoeck van Dirck Jansz
Cornelis Jansz Keucx versoeckt
Keuck & Jacop Garbrantsz die versochten dat hem in plaetse
ontslagen te zyn & een ander voocht ghe- van Dirck Jansz Keuck ende
ordonneert te hebben,
Jacop Garbrantsz een andere
ontslaen & apsolveeren d'selve Jacop
curateur met namen Pieter
Garbrantsz & Dirck Jansz van haere
Dissel hem gheordonneert zal
curateele. Stellen & ordonneeren
worden om redenen hem moveerend.
Sijvert Jansz te wesen curateur van
Cornelis Jansz & over zyne goeden neffens Havick van Vollenhove. Actum den
21en january 1608.
OR 5658/225

Schepenen ghehoort 't versoeck van Jacop Garbrantsz & Jacop
Pietersz Koeman om ontslagen te zyn van haer curateele off
voochdie over d'kinderen van Reyer Jansz van de Langebreg
apsolveeren & ontslaen d'selve van de voorseide haere voochdye.
Actum den 21en january 1608.
Schepenen ghehoort 't versoeck van Willem Willemsz van
Hoeff, oom van de kinderen van † Maritgen Willems om een voocht
te hebben ordonneeren Jan Jansz Oomes te weesen voocht
van de kinderen van Maritgen Willems voorseid met namen Sybrich &
Tryntgen gheprocreert by Thomas Jansz & over haere goeden.
Actum den 21en january 1608.
Schepenen condemneeren Symon Claesz, Maerten Claesz &
Thoms Cornelisz, allen van Oude Nieudorp om ter requisitie van den Schout ghetuychnisse der waerheyt te geven.
Actum den 21en january 1608.

Den ghedaagde copie

Cornelis Jaspersz, eyscher
contra
Pieter Cornelisz, swager van de erffgenaam
van Claes Beun, ghedaagde om
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en dach.

1e default.

restitutie van 31 gulden by den
requirant voor tiendinge aen den
Rentemeester verschoten & betaelt vanwegen Claes Beun voorseid. Concludeert
tot condemnatie van dien cum expensis.
Meynert Aeriansz, eyscher
contra
Pieter Claesz Kuyper, ghedaagde
om betalinge remboursement
van 12 gulden voor smert, meesterloon,
versuymenisse & verteerde costen by den
eyscher ghedragen van seecker quetsure
by den gedaagde hem aengedaen. Concludeert
tot condemnatie van dien cum expensis.

OR 5658/225v
Schepenen condemneeren Pieter Jan Jaep Mes van
Winckel, als ghedaagde tegen den Schout, eyscher
in zyn 1e default met 't proffyt van dien
& accordeeren den Schout een ander de
weet. Actum den 21en january 1608.
Ryckert Ryckertsz van Vollenhove, Schout
van Nieudorper cogge ratione offitij, eyscher in
cas van vrouwen cracht contra Jan d'Ruyter
van Calverdyck, ghedaagde met een weet
in persoon in 't zelve cas om eysch te hooren.
Den eyscher versoeckt alsoe den ghedaagde met ey
compareert dat den selven zal werden ghecondemneert in zyn eersten default alsoe den
selven wettelyk over ghedaecht is volgens
die weetbrieff daer van zijnde.
Schepenen condemneeren den ghedaaagde mits zyn
non-comparitie in zyn eerste default met
't proffyt van dien. Accordeeren den eyscher een
ander de weet ofte sitatie. Alles zoe
verre d'saecke alhier voor desen vierschaer
betreckbaer is & berecht mach worden
waarop Schepenen sullen mogen nemen advys van
rechtsgheleerden ende des neen soe d'saecke
alhier voor desen vierschare niet mach betrocken en berecht werden. Reynvoieeren in
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sulcken val d'saecke aen den Hove in Hollant.
Actum den 21en january 1608.
OR 5658/226
Willem Cornelisz seyt den
koe ghecocht te hebben
van Claes Wyloffsz &
alsoe Claes Wyloffsz hem
neffens Dirck Florisz voecht
de penningen van de koe
te eyschen.

Dirck Florisz, eyscher
contra
Willem Cornelisz van Veenhuysen
ghearresteerde om t'antwoorden
off versteecken & gecondemneert te werden
in den eysch ter somma 30 gulden.

Doet hy Willem Cornelisz
eysch in reconventie om betalinge
ter somma 27 gulden ter goeder rekeninge.
Is tevreeden metten voornoemde Claes Wyloffsz te rekenen
mits 't gunt hem van Claes Wyloffsz comt soe voorseid staet ter affslach zal strecken. Concludeert daermede te mogen volstaen.
Schepenen accordeeren Claes Wyloffsz t'zynen versoeck copie van de obligatie
& transpoort by Willem Cornelisz gheexhibeert ende houden d'saeck
te principaelen in advys. Actum den 21en january 1608.

In advys.

Jan Jansz Smits & Cornelis Claesz
Buyten, eyssers in cas van indemnite
contra
Aerian Jansz van Calverdijck, ghedaagde
met een weet in 't zelve cas om
uuytinge van vonnissse te begeeren.

OR 5658/226v
Vierschaer ghehouden den 4en february 1608
Den Officier ratione offity, eyscher
contra Jan d'Ruyter van Calverdyck, gedaagde om twede default
te begeeren.
Schepenen houden d'saeck in advys om
alsnoch naerder advys van rechtsgeleerden
te mogen nemen. Actum den 4en february 1608.
Den Officier, eyscher in cas van delict
contra Pieter Jan Jaep Mes, ghedaagde om
twede defaut te begeeren.
Den Schout stelt d'saeck 6 weecken in state.
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Jan Jansz Smits & Cornelis
Claesz Kistemaecker, requiranten
& eyschers
contra
Aerian Jansz van Calverdyck,
ghedaagde met een weet om
voorts te procedeeren.

Schepenen appoincteeren
perthyen te compareeren voor
twe mannen met namen: Syvert
Jansz & Cornelis Reyersz Oom
ten overstaen van twe Schepenen om t'accordeeren is 't
doenlyk.

Schepenen appoincteeren perthyen aen
mannen: Jonge Janoom &
Symon Jacopsz.

Griet van Pomeren, requirante
contra
Symon Claesz man & voocht
van Lysbeth Gerrits.

OR 5658/227

off
door den requirant selff.

Jacop Willemsz van Hoochtwoudt,
als oom en bloetvoocht van
zyn † susters kinderen
gheprocreert bij † Reyer Jansz
van de Langebreg, requirant ende
eyscher
contra
Ysbrant Jansz & Maerten Jansz
van de Langebreg, mitsgaders die
sequesteren van desselffs boel,
ghedaagdens ende gherequireerdens
omme metten eyscher te rekenen &
slot van rekeninge te maecken
van 't gunt desselfs kinderen van den
boel resteert van verlopen renten,
voorts mede omme te roeyeeren in den
boelbrieff zeecker bedt ofte die
penningen van dien d'kinderen competeeren
mitsgaders oock d'kinderen te leveren
& laeten volgen alsulcke goeden
als d'selve kinderen ten huyse
van de ghedaagdens hebben. Concludeert
tot condemnatie van dien cum expensis.
D'zelve requirant contra
d'selve ghedaagdens sustineert hij
requirant dat d'gedaagdens in cost
hebben aenghenomen Willem Reyersz
een van de kinderen te houden eerlyck
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ydem

in cost en cleederen tot zyn mondyge
jaeren voor desselffs renten.
't Is nu zoe dat 't zelve kint zeer
aban haefflyck & desolaet woont
by de ghedaagdes & zonder gheleert
off ghestuiert te werden tot 't voorseide
kints bederffenisse. Concludeert daeromme hy requirant dat d'gedaagdes ghecondemneert
zullen werden hem 't voorseide kint te laten
volgen met zyne renten ten fyne om
't zelve te besteden tot eerlyk onderhout
& goede onderwysinge. Concludeert tot
condemnatie van dien cum expensis.

OR 5658/227v
Jan Willemsz, eyscher
contra
Cornelis Reyersz Schipper,
ghedaagde om betalinge van
6 gulden 10 st ter cause
van toegheseyde penningen.
Concludeert tot condemnatie van dien
cum expensis.

off

Schepenen accordeeren
d'requiranten den weet
tegens ad primam t'haeren
pericule.
Aenghenomen by Jan Symonsz
om 20 st.

Jochum Heertsz & Gerrit
Huyberts, ontfangers van
Wyloff Gerritsz boelbrieff
versoecken een rechelyke weet
tot Schagen aen Symon den
sopeeter om betalinge van
4 gulden 5 st van een
hokeling.

Schepenen ghehoort 't versoeck van Ysbrant
& Maerten Jansz ordonneeren Arent Gysbertsz
te wesen voocht van de kinderen van Reyer Jansz
& over haere goeden. Actum den 4en februarij
1608.

1e default.

Pieter Claesz Kuijper, requirant
& eyscher
contra
Aerian Pieter Jan Wits, ghedaagde
om den eyscher te rembourseeren
& betalen Meesterloon smert gele-
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den costen mitsgaders schaede off
verleemdinge over seecker kanslach
& quetsinge by den ghedaagde hem
aenghedaen tot discretie
van Schepenen ofte andere
mannen hem des verstaend. Concludeert tot condemnatie van dien cum
expensis.
OR 5658/228
Schepenen ghehoort 't versoeck van Jacop Aerian Jacops
ordonneeren Pieter Cornelisz Grotewal te wesen voocht
over d'kinderen van Gerrit Jan Blancks & over haere
goeden. Actum den 4en february 1608.
Schepenen condemneeren Pieter Huybertz tegen den Schout,
eyscher in 12 gulden toeghedaengde penningen salvo
zyn keer ter 14 dagen zoe hy eenich heeft. Actum
den 4en februarij 1608.

Aen mannen.

1e

default.

Den gedaagde versoeckt exhibitie van de quitantie van de
gheeyste penningen.
Den eyscher dach adt
primam.

Den ghedaagde zeyt niets

Maritgen Pieters Schonert, eyssersse
contra
Symon Jansz, ex gedaagde om uuytinge
van vonnisse & volgens dat den
ghedaagde ghecondemneert te werden in
7 gulden 8 st mette costen.
Claes Pietersz, eyscher soe hy procedeert
contra
Symon Jansz, ex ghedaagde
om uuyt 't eerste default te
purgeeren.
Cornelis Jaspersz, eyscher
contra
Pieter Cornelisz Swager ende erffgenaam
van Claes Beun, ghedaagde om
t'antwoorden.

Meynert Aeriansz, eyscher
contra
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te hebben ghedaen dan in
Pieter Claesz Kuyper, ghedaagde
zyns lyffs defentie. Concluom t'antwoorden.
deert tot apsolutie.
Schepenen appoincteeren perthyen
aen mannen: Jan Jansz Wit & Jonge Janoom.
OR 5658/228v
Schepenen houden d'saeck
in advijs.

Dirck Florisz, eyscher
contra
Willem Cornelisz van Veenhuysen,
ghearresteerde om voorts te
procedeeren. Dienvolgende versoeckt
den eyscher condemnatie van 30 gulden volgens
den eysch.

OR 5658/229
Vierschaer ghehouden den 18en februarij 1608
Ontfangen den nobel voor
impost. Actum den 18en februarij
1608.
Schepenen ghehoort hebbend
den eysch & concluisie by Jan
Jansz Smits & Cornelis Claesz
ghedaen op ende jegens Aerian
Jansz van Calverdyck, man ende
voocht van Maritgen Jansdr zyn
huysvrouw e--- ende daer tegen die
defentie by den ghedaagde ghedaen
ende voorts alle 't gunt d'selve
vorder tot deductie van haer saecke
hebben willen sustineeren ende
oock ghesien 't gunt d'selve
hebben willen produceeren, oock
ghehoort 't rapport van Gerrit
Heertsz & Thys Jorisz mede
Schepenen ende op allen gheleth hebbend 't geen heeft mogen
moveeren doende recht, condemneeren
Aerien Jansz die 200
gulden in den eysch gheroert met
het verloop van dien aen Pieter
Jan van Hoorns te betalen &
d'obligatie daer van zynde t'zynen
laste te nemen ofte aff te lossen
eede by dien d'eyschers daer van
te bevryden mits dat Jan

Jan Jansz Smits & Cornelis Claesz
Buyten, requiranten & eysschers
contra
Aerian Jansz van Calverdyck, soe
hy gheroepen is, ghedaagde met een
weet om voorts te procedeeren.
Dienvolgend versoecken die eyschers
dat den ghedaagde alsnoch ghecondemneert zal
worden in den eysch te rolle ghestelt
den 20en augusti 1607 laestleden
alsoe hen eyschers eerste ende laeste
rekeninge van haere voochdye &
administratie ter presentie ende
aenhooren van hem ghedaagde ten
overstaen van Gerrit Heertsz &
Thys Jorisz als Schepenen voor
goede mannen met namen: Jan Pietersz
Koeman Weesmeester, Cornelis Reyersz Oom
out Schepen & Syvert Jansz oudt
Burgermeester wettelycken is
gheresumeert ende uuyt dien uuijtdruckelyck & claerlyck is bevonden
d'penningen in den eysch gheroert by
hen eyschers gheemployeert te zyn
tot betalinge van de lants kustinghe van hem ghedaagdes lant employeerend hierop d'kennisse
van de voorseide Schepenen &
versoecken recht.
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Jansz & Cornelis Claesz by haeren
ende ofte jae in plaetse van
eede sullen verclaren d'selve 200
gulden ghelicht van Pieter
Jansz ghelicht & gegeven te hebben tot betalinge van de lants kustinge
van d'eyschers huuysvrouwen landt, condemneeren den ghedaagde wyder te
betalen den impost tot 50 st aen den secretaris & voorts het
weetgelt & compenseeren alle vordere costen tusschen perthyen om
redenen. Actum den 18en february 1608.
Jan Jansz & Cornelis Claesz presenteeren datelycken d'voorseide verclaringe te doen.
Actum ut supra.
OR 5658/229v

Schepenen renoveeren den
voorgaenden verjaert vonnisse
in date den 26en augusti
1602 omme 't zelve
ter executie ghestelt te
mogen werden. Actum den
3en martij 1608.

De sequesteren van den desolaten
boel van † Jacop Jansz
van Winckel, requiranten ende
eyschers
contra
Geert Dircksdr, weduwe Jacop
Hillebrantsz & haer kinderen
off derselver gherechte voochden,
ghedaagdens om renovatie
van Schepenen verjaert vonnisse
in date den 26en augusti
1602 ghewesen dienvolgende
dat d'voorseide weduwe & erven van
Jacop Hillebrantsz ghecondemneert werden de voorseide sequesteren ten behoeve
van de boel van Jacop Jansz
alsnoch te voldoen slot van
rekeninghe ende daer uuyt
voor eerst te betalen d'rechtehelft van dien ter somma van
305 gulden 9 st
ongvermindert & ghereserveert
d'vorder helft mette costen
hieromme ghedaen.

Ontfangen den impost tot 25 st.

Schepenen accordeeren
den ghedaagdes copie &
dach te 14 dagen. Actum
den 3en marty 1608.

D'selve eyschers
contra
d'selve ghedaagdens om
betalinghe van
74 gulden 11 st uuyt
saecke van kaes & anders verschoten penningen.
Concluderen tot condemnatie van dien
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cum expensis.
OR 5658/230

off

Willem Willemsz van Hoeff, voor
hem selven, Pieter Claesz Buyten, als
man & voocht van zyn huysvrouw mitsgaders den voocht van de kinderen van
† Maritgen Willems t'samen eyschers
contra
Harmon Amelsz van Hoghebieren, ghearresteerde & ghedaagde. Sustineeren
die voorseide eijsschers dat in levenden lyve
gheweest is Reynu Willemsdr haer
overleden suster & moeije die welcke
aen den ghedaagde ghehuwelijckt ofte getrouwd
is gheweest onder expres contract
antenuptiael dat desselffs goeden
by haer overlyden zonder achter te laten
blyvend gheboorte niet en mochten
devolueeren aen den ghedaagde. 't Is nu
zoe dat dien niettegenstaende den
ghedaagde onder hem houdt d'cleederen
by Reynu Willems & haer kint naeghelaten achterhoudend oock vorder
wel ter quader trouwen 't zelve huwelycxcontract. Concludeeren daeromme zij
eysschers dat den ghedaagde by U myn
E. heeren vonnisse gehcondemneert zal worden
te exhybeeren 't zelve huwelycxcontract
ende voorts d'eyschers als naeste bloetverwanten van Reynu Willems te restitueeren d'voorseide clederen mitsgaders haer
te betalen 3 gulden 10 st van een
pels by hem ghecocht ende wyder
d'eysschers rustelyck en vredelyck
te laten bewerden mette vordere
goeden cum expensis off tot anderen
alsulcken fyne ende concluisie als
myn E. heeren d'eyschers oirbaerlyste
bevinden sullen te behooren.

OR 5658/230v
Claes Pietsz, van wegen
zyn swager copie & dach.

Thys Aeriansz, eyscher
contra
Dirck Willemsz Pat, ghedaagde
om betalinge ter somma van
6 gulden 12 penningen ter cause
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van toegheseyde penningen
by den ghedaagde hem eyscher toegheseyt te betalen voor Cornelis
Jansz Wever. Concludeert tot
condemnatie van dien cum expensis.

in state by den
eyscher selff.

Jan Jansz Ooms, eyscher
contra
Cornelis Rembrantsz & Anna
Dircks, off haer voocht erffgename
van Jan Pietersz & Brecht
Cornelis of haer kint, ghedaagdens
om betalinge ter somma van
65 gulden hooftsom
& verlopen intrest ter cause
van gheleende penningen verschenen
karstyt laestleden met 't vorder
verloop van dien totte eyntelyke betalinge vermogens d'obligatie daer
van zynde offslaend datter
op betaelt is. Concludeert tot
condemnatie van dien cum expensis.

Jan Jansz van de Wysent, eyscher
default.
contra
Albert Cornelisz van de Weel, ghedaagde
Schepenen ghehoort den ghedaagde
om betalinge van 15 gulden reste
die atterminatie versocht condemneeren
van meerder somma van waeren
den selven ghedaagde d'gheeyste
overlange verscheenen. Concludeert
somma te betalen mette rechtelyke
tot condemnatie van dien cum expensis.
costen surcheerend d'executie tot pincxteren
naestcomend. Actum den 3en martij 1608.
1e

OR 5658/231
In state 14 dagen.

Jan Thysz van Winckel voor hem
& Anna Thys zyn suster, eyscher
contra
Aerian Pieter Mathys off haer
voocht, ghedaagde om betalinghe
ofte restitutie van 18
gulden ter goeder reekeninge ghecomen van de erffenisse van †
Berming. Concludeert
tot condemnatie van dien cum expensis.
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Schepenen appoincteeren perthyen
aen mannen met namen: Heyndrick
Ouweneels & Pieter Symonsz
mits dat den gedaagde een van zyn
buieren mede over d'saeck zal mogen
nemen om t'accordeeren is 't
doenlyk. Actum den 18en februarij
1608.

1e default.

Jochum Heertsz & Gerrit Huybertsz
ontfangers van Wyloff Gerritsz's
boelbrieff, eyschers
contra
Symon Sopeeter van Schagen,
ghedaagde met een weet om betalinge
van 4 gulden 5 st ter cause
van een hokeling volgens een boelbrieff daer van zynde. Concludeert tot
condemnatie van dien & versoecken gelt off uuytleg
Jacop Symonsz & Jacop Claesz,
t'samen eyschers
contra
Cornelis Sybrantsz van de Langereys,
ghedaagde om betalinge van
5 gulden 15 st reste van een
paert. Concludeert tot condemnatie
van dien cum expensis.

Schepenen hebben Jan Cornelis Dircks gheordonneert
te wesen mede curateur ofte voocht neffens Syvert Jansz
over Cornelis Jansz Keuck & over zyne goeden.
Actum den 18en february 1608.
OR 5658/231v
Jan Jansz Jonge Janoom & Pieter
Heyndricksz, voochden van Jan Cornelisz
Schepenen appoincteeren
Winckel, requiranten & eyschers.
en
perthyen aen mannen. Actum den 18 februarij 1608.
contra
Schepenen ghehoort Jan Cornelis Keyser als
Pieter Jansz Almers, ghedaagde om
Procureur, mitsgaders Pieter Jansz Almers
renovatie van Schepenen verjaerden
selff die verclaerde bereyt te zyn zyne rekeninge
vonnisse in date den 6en februarij
te doen voor Weesmeesteren renoveerend 't voor1606. Concludeeren ten fyne voorseid cum
gaend verjaert vonnisse in date den 6en feexpensis.
bruarij 1606, condemneeren Pieter Jansz alsnoch
zyne rekeninge te doen voor Weesmeesteren en voor
Schout en Schepenen. Actum den 3en martius.

Schepenen condemneeren den ghedaagde
d'gheeyste penningen te betalen mette rechtelyke costen
salvo den gedaagde zyn keer
te 14 dagen zoe hy eenich
heeft. Actum den 18en

Aerian Pietersz Smeertenborst, eyscher
contra
Symon Pieter Deckers, ghedaagde
om betalinge van 6 gulden ter cause
van ghehaelde waeren volgende zyn regyster. Concludeert tot condemnatie van
dien cum expensis.
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februarij 1608.
Schepenen ghehoort
't rappoort van den bode die verclaert den ghedaagde
op zyn keer te hebben ghedaecht verclaren
den gecondemneerde te wesen versteecken
van keer & weer. Actum den 3en marty 1608.

In state.

ydem

Albert Jansz Marckus, eyscher
contra
d'voorkinderen van Gerrit Heertsz
mede erffgenaam van Pieter Reyersz
Moller off hear gherechte voocht,
ghedaagdens om den eyscher voor een
derde paert te betalen zyn verdiende
loon aen Pieter Reyersz verdient
ter somma 15 gulden. Concludeert
tot condemnatie van dien cum expensis.
D'voorseide Albert Jansz versoeckt
een rechtelyke weet tot Hoochtwoudt
aen Pieter Jansz ende voorts
tot Egmont aen Jan Reyersz
mede erffgenaam van Pieter Reyersz
tegen den naesten rechtdach den
requirant elcx betalinge te doen
ter somma 15 gulden verdient
loon & ten daghe dienend etc.

OR 5658/232
Niet gedaecht.

Schepenen appoincteeren pertyen
aen mannen met namen: als Claes Wyloffsz,
Pieter Heyndricksz & Jonge Janoom mits dat den gearresteerde Willem
Cornelisz Jacop Claesz van
Veenhuijsen in alles mede zal mogen

Mr. Claes Dircksz Barckman van Amsterdam,
eyscher
contra
Pieter Huybertsz van der Dieck, ghedaagde
om betalinge van 13 gulden 3 st reste
van Mr. loon volgens den hantschrift
daer van zynde. Concludeert tot condemnatie van
dien cum expensis.
Dirck Florisz, eyscher
contra
Willem Cornelisz van Veenhuijsen,
ghearresteerde om voorts te procedeeren
volgende die laeste retroacte.
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met hem nemen tot arbitrateur. Actum den 18en
february 1608.

Schepenen appoincteren perthijen
aen de zelve mannen, ordonneeren
dat d'selve mannen uuytinge zullen
doen.
Den eyscher exhibeert quitantie
van de E. Johan Costermans Clerck van
date den 18en julij 1606 &
refereert hem tot zyn vorder
bewijs, versoeckt condemnatie.
Schepenen appoincteeren perthyen
aen mannen met namen: Dirck
Florisz, Cornelis Pietersz & Aerian
Meynertsz om t'accordeeren is 't doenlyk.

Griet van Pomeren requirante
contra
Symon Claesz man & voocht van
Lysbeth Gerrits, ghedaagde om
voorts te procedeeren volgens die
laeste retroacte.
Cornelis Jaspersz, eyscher
contra
Pieter Cornelisz swager van Claes
Beun soe hy gheroepen is, ghedaagde
om voorts te procedeeren.

OR 5658/232v
Aenghenomen
by Jan Symonsz
tot tacxatie van
Schepenen.

Schepenen accordeeren den Schout t'zynen versoecke
een weet tot Haringhuysen aen Jan Cornelis Thysz
tegen adt primam over seecker vechtelis &
quetsuere by hem gheattenteert tegen Cornelis
Aersz.

OR 5658/233
Vierschaer ghehouden den 3en marty 1608
Den ghedaagde noch dach
te 14 dagen om Aris Bonis [= Bonifaes]
in grant te mogen roepen zoe
hy te rade vint.

Thys Aeriansz Schuytvoerder,
eyscher
contra
Dirck Willemsz Pat, ghedaagde om
t'antwoorden off versteecken ende
ghecondemneert te werden den eyscher
te betalen 6 gulden 12 penningen volgende
den eysch te rolle ghestelt
den 18en february laestleden cum expensis.
Lambert Claesz & Claes
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A eriansz Kerckmeesteren van
Oude Nieudorp, eyscher
contra
Pieter Jansz Janooms, ghedaagde
om betalinge van 15 gulden 2 st
ter cause van erffpacht verschenen
St Jacop & Ste Maerten anno
1607 laestleden. Concludeeren
tot condemnatie van dien cum expensis
& dat het ypoteeck daervoor verclaert zal worden executabel.
Schepenen ghehoort 't versoeck van Gerrit
Pietersz ordonneeren Dirck Aerian Deddis
te wesen voocht van Lysbeth Michiels & over
haere goeden. Actum den 3en marty 1608.
Schepenen ghehoort 't versoeck van Symon Pieter
Knechtis apsolveeren & ontslaen den selven van
zyn voochdye van Dirck Louwis kint. Actum den
3en marty 1608.
OR 5658/233v
Schepenen appoincteeren
perthyen aen mannen met namen:
Dirck Florisz & Jan Claesz
ter Dieck om t'accordeeren
is't doenlyk. Actum den 3en
marty 1608.

Gerrit Willemsz ter Dieck,
eyscher
contra
Aerian Pietersz Smeertenborst,
ghedaagde om remboursement &
betalinge van 5 gulden 2 s st
hem toegheseyt uuyt zeeckeren actie. Concludeert tot condemnatie
van dien cum expensis.

Schepenen ghehoort 't versoeck van Cornelis
Claesz Kruijff, Floris Claesz, Gerrit Symons
& Claes Pieter Adams ordonneeren Pieter
Cornelis Michels te wesen voocht van Floris Cornelisz
& over zyne goeden. Actum den 3en
martij 1608.
Schepenen condemneeren den ghedaagde
den eyscher te betalen volgens

Jan Cornelisz Keyser, eyscher
contra
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zyn boecken binnen 10 dagen
mette rechtelyke costen op pene
van uuytleg. Actum den
3en martij 1608.

Cornelis Cornelis Dircks, ghedaagde om
betalinge ter somma 60 gulden
ter goeder rekeninge ter cause van lantschot & verpondinge
volgens d'eyschers regyster. Concludeert tot condemnatie van dien & versoeckt gelt
off
uuytleg.

Jan Cornelisz als Procureur van den
Jan Thijsz van Winckel
eyscher neffen den eyscher selff
voor hem & zyn suster Anna
present versoeckt condemnatie
Thijs, eyscher
Jan Jansz als voocht van Aerian
contra
Pieters zeyt d'eyscher te vrooch
Aerian Pieter Mathys, off haer
op te zyn. Seyt d'selve in allen
voocht, ghedaagde om t'antwoorden.
gheval niet gheraeckt te weesen
voor het overlyden van Aerian
Pieters. Concludeert tot apsolutie van der instantie.
Schepenen houden d'saeck in advijs.
OR 5658/234
Jan Cornelisz als Procureur van den
ghedaagde beken d'penningen op
rekeninghe.
Schepenen condemneeren den ghedaagde
d'gheeyste penningen te betalen
mette rechtelyke costen offslaend
't gunt by affrekeninge ten affslach te
behooren. Actum den 3en martij 1608.

Jacop Symonsz & Jacop Claesz,
t'samen eyschers
contra
Cornelis Sybrantsz, ghedaagde om zyn
default te purgeeren.

Schepenen ghehoort 't versoeck van Pieter Thysz, ordonneeren
Pieter Jansz Janooms te wesen voocht van zyne
kinderen gheprocreert by Aecht Floris & over haere goeden.
Actum den 3en martij 1608.

Schepenen appoincteeren perthyen
aen de zelve mannen mits dat
d'selve mannen daer van uuytinge
zullen doen. Actum den 3en martij
1608.
Schepenen ghesien 't advijs

Cornelis Jaspersz, eyscher
contra
Pieter Cornelisz, swager van Claes Beun
zoe hy gheroepen is, ghedaagde
om voorts te procedeeren.

Griet van Pomeren, requirante
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& uuytspraeck van mannen
ontseggen d'eyssersse haeren eysch
apsolveeren den ghedaagde van dezelve. Actum den 3en martij
1608.

contra
Symon Claesz, man en voocht van
Lysbeth Gerrits, ghedaagde om voorts
te procedeeren.

Schepenen appoincteeren den gearresteerde Dirck Florisz, eyscher
en Claes Wyloffsz t'samen aen de
contra
selve mannen & Aerian Meynertsz
Willem Cornelisz van Veenhuysen, ghenopende d'reconventie by den ghearresteerde om voorts te procedeeren
arresteerde tegen Claes ghedaen
volgens die laeste retroacte.
uuyt saecke van de obligatie by den
ghearresteerde gheexhibeert ordonneeren d'mannen uuytinge te doen.
Actum den 3en martij 1608.
OR 5658/234v
Albert Jan Marckus, eyscher
contra
D'erffghenamen van Pieter Reyersz
Moller, ghedaagdens om betalinge
ter somma 45 gulden uuijt
saecke van verdient arbeytsloon
aen Pieter Reyersz in seecker
zynen noot bedient. Concludeert
tot condemnatie van dien cum expensis.

In advijs.

OR 5658/235
Vierschaer ghehouden den 17en martij 1608

Schepenen houden d'saeck
in advijs.

D'sequesteren van den desolaten boel
van Jacop Jansz van Winckel, eyschers
contra
Geert Dircksdr & haer kinderen
als weduwe en erven van Jacop Hillebrantsz off der selver gherechten
voochden, ghedaagdes om t'antwoorden
opten eysch te rolle gestelt off
versteecken & ghecondemneert te werden d'geeyste penningen ter somma 74 gulden 11 st
te betalen cum expensis.

Schepenen ghehoort 't versoeck van Arent Gysbertsz
ordonneeren Jan Reyersz Schagen te wesen mede voocht
over d'kinderen van Reyer Jansz van de Langebreg
& over haere goeden neffens Arent Gysbertsz. Actum
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den 17en martij 1608.

1e default.

1e default.

Claes Lambertsz, als voocht van
Guiert Kuypers, eyscher
contra
Symon Pietersz van de Weel, ghedaagde
om betalinge van 18 gulden 10 st
ter cause van lanthuier verschenen
karstyt laestleden & langer. Concludeert
tot condemnatie van dien cum expensis.
Jan Symonsz Bode, als voocht van Hillegundt Pieter Koemans, eyscher
contra
Claes Cornelisz Voorin, ghedaagde om betalinge
van 8 gulden ter cause van toegheseyde penningen spruytend van lanthuier.
Concludeert tot condemnatie van dien cum expensis.

OR 5658/235v
Schepenen wysen by haeren
vonnisse dat Jan Cornelisz ghedaagde hem zal purgeeren by zynen
mannewaerheyt. Actum den
22en marty 1608.

Den Schout, eijscher
contra
Jan Cornelis Thijsz van Heeringhuysen, ghedaagde.

Jan Cornelisz compareerend in ghespannen
vierschaer verclaert by zynen mannewaerheyt
Cornelis Arisz niet ghequetst te hebben. Actum den 14en aprili 1608.

Mr. Claes Jacop Dircks van
Winckel, eyscher
contra
Claes Jan Jaep Mes, ghedaagde om
betalinge
van 4 gulden 6 st ter cause van een de
toegift van een koe. Concludeert
tot condemnatie van dien cum expensis.

1e default.

Jan Cornelis Keyser Ontfanger van de
verpondinge & lantschot t'Oude Nieudorp, eyscher
contra

Schepenen condemneeren den ghedaagde
in zyn default & condemneeren
den selven ghedaagde wyder den eyscher
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te betalen volgens zyn regyster
mette rechtelyke costen binnen 10
daghen op peene van uuytleg
& ongvermindert d'eyscher zyn recht
aen 't landt zoe hem van den ghecondemneerde
niet werdt betaelt.

Pieter Jansz anders Piet Meynlant
als bruijcker van Wyloff Gerritsz
ghecondemneerde om betalinge van verpondinge &
lantschot volgende zyn register.

Concludeert tot condemnatie & versoeckt
gelt off uuijtleg ongvermindert zijn
actie tegen d'principael & 't lant soe
verre den ghedaagde niet en betaelt
cum expensis.
D'weduwe van Pieter Harcks Laeckencoper van Winckel, eyssersse
contra
Symon Claesz van Oude Nieudorp als
man en voocht van zyn huysvrouw als
weduwe & boelhouster van †
Claes Pietersz, ghedaagde om betalinghe
van 9 gulden 3 s st ter cause van
laecken. Concludeert tot condemnatie van dien
cum expensis.

In advijs.

OR 5658/236
Schepenen appoincteeren perthyen
alsnoch aen mannen met namen:
Aerian Meynertsz, Jonge Janoom,
Pieter Jansz Janooms & Jan
Cornelisz Keyser tot een overman.
Ordonneeren d'selve een uuytinge
te doen & die schriftelyk over
te leveren. Actum den 17en martij 1608.

Cornelis Jaspersz, eyscher
contra
Pieter Cornelisz swager van Claes Beun,
zoe hij gheroepen is, ghedaagde om voorts
te procedeeren.

Dirck Florisz, eyscher
contra
Willem Cornelisz van Veenhuijsen, ghearresteerde om voorts te procedeeren
volgens die laeste retroacte.

Schepenen condemneeren Willem
Cornelisz den eyscher te betalen
d'gheeyste 5 pont affslaende 't gunt Willem Conelisz
Claes Wyloffsz als vercoper
van den koe berekent heeft off met hem bedaengt heeft. Actum
den 17en marty 1608.

Thys Arisz Schuytvoerder,
eyscher
contra
Dirck Willemsz Pat, ghedaagde om

Schepenen houden d'saeck
alsnoch in advijs.
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Claes Pietersz als Procureur
voorts te procedeeren volgens die
van Dirck Willemsz versoeckt
laeste retroacte.
een rechtelyke weet tot
Hoochtwoudt aen Aris Bonifaes
in cas van grant tegens adt primam.
Schepenen accordeeren Dirck Willemsz een weet t'zynen peryckel.
Actum den 17en marty 1608.
Jan Thijsz van Winckel, soe hij
procedeert, eyscher
contra
Aerian Pieter Mathys off haer
gherechte voocht.

Noch in advijs.

OR 5658/236v
Albert Jan Marckus, eyscher
contra
d'erffgenamen van Pieter Reyersz
Moller, ghedaagdens om voorts
te procedeeren.

Schepenen appoincteeren perthyen
aen mannen met namen: Jan
Cornelis Dircks, Jan Koeman &
Arent Gysbertsz
om t'accordeeren is 't doenlyck.

Gerrit Willemsz ter Dieck, eyscher
contra
Aerian Pietersz Smeertenborst,
ghedaagde om voorts te procedeeren
volgens die laeste retroacte.

Schepenen appoincteeren
perthyen aen de selve mannen
& Pieter Janooms tot
een overman, ordoneeren d'selve
uuytinge te doen & schriftelyk
over te leveren.
OR 5658/237
Vierschaer ghehouden den 31en martij 1608

Schepenen ghehoort 't versoeck van Pieter Jacop Nannings
als neeff & vanwegen Anna Cornelisz weduwe Jan
Eevertsz ordonneeren Symon Willemsz te wesen
voocht van Anna Cornelisdr & over haere goeden.
Actum den 31en marty 1608.

Den Officieer neemr alhier
voor Schepenen in arrest alsulck
landt als Heyndrick Albertsz

Symon Jacopsz van de Nes man
ende voocht van Maritgen Evertsdr zyn huysvrouw sustineert dat
by Heyndrick Albertsz woonend tot
Warmenhuysen van † Jan Eevertsz
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alhier binnen Nieudorp heeft leggen.
Schepenen accordeeren den
requirant een weet t' zyen
peryckel tegens adt primam.

poorter alhier ter snuyck ghecocht
is een huys en erve alhier ghestaen
& ghelegen zonder dat 't zelve van
te vooren in de kerck geveylt ofte bij affictie
van billetten een yegelyk kenlyck gemaeckt
was om te vercopen welcken coop hij
requirant ghenaest heeft. Versoeckt daeromme hy requirant hem een rechtelyke weet
gheaccordeert te hebben tot Warmenhuysen
ghedaen te werden aen voornoemde Heyndrick
Albertsz tegens adt primam vermogens
't arrest op desselffs landen alhier gedaen
om hem requirant als weesende naerder
van bloede als Heyndrick Albertsz
de coop te laten volgen & wyders
ten daghe dienend te sien procedeeren
als nae rechte etc.

Vierschaer verleyt tot den 14en apryli 1608
OR 5658/237v

off

off

Cornelis Rembrantsz, als voocht geassisteert
met Pieter Jansz als oom van Jan
Dircksz, eyscher
contra
d'weduwe en erven van Symon
Claesz, off der selver voochden,
ghedaagde om betalinge ter somma
van 20 gulden resteerend lanthuier
van een acker saedtlant verschenen karstyt 1606 laestleden. Concludeeren
tot condemnatie van dien cum expensis.
Maritgen Pieters Schonert, eyssersse
contra
Symon Jansz, ex ghedaagde.
Concludeert d'voorseyde eijssersse
dat den ghedaagde by U myn heeren
vonnisse ghecondemneert zal werden
te onderhouden in cost en
cledinghe het kint welck
zy eyssersse by hem
gheteelt & ghewonnen heeft
ende wyders haer te rembourseeren alle costen by haer
tot onderhout van 't kint tot
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noch toe ghedaen & in de
craem gheleden cum expensis.

In advys.

Pieter Cornelisz Waert, eyscher
contra
Tryn Heyndricks, weduwe van
† Joris Amelsz, ghearresteerde
om betalinge ter somma van
6 gulden berekent gelt uuyt
saecke van verteerde costen volgens
die teyckeninnge by Joris Amelsz.
[vervolg op /238]

OR 5658/238

[vervolg van /237v]

Ghedaen & noch om betalinge
van 3 gulden 2 s st ter cause
van ghehaelt bier al by 't leven
van Joris Amelsz ghehaelt. Concludeert tot condemnatie van dien cum expensis.

off

In advijs.

D'erffghenamen van Groot Aerian,
eysschers
contra
Dirck Wyloffsz van den Zydtwint,
ghedaagde omme over te nemen
100 gulden ten behoeve Agnies
Floris tot Haerlem voor welcke penningen
hy ghedaagde hem gheobligeert heeft
ende by dien d'eysschers t'ontheffen
ende bevryden van de selve schult
ende hen eysschers daer van te
leveren behoorlycke acte van
indemnite. Concludeeren tot condemnatie
van dien cum expensis.
Claes Pietersz als broeder &
voocht van Hillegent Pietersdr
als actie & transpoort hebbende van
Claes Pietersz Schoobu-, eyscher

contra
Gerrit Heertsz & Wijert Jansz,
als Kerckmeesteren deser stede
gedaechdens om betalinge ter
somma van 26 gulden 6 st 8 penn
penningen dienstloon van de
voornoemde Claes Pietertsz verschene(
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lichtmis laestleden. Concludeert
tot condematie van dien cum expensis.
OR 5658/238v

Den ghedaagde
copie & dach.

Reyer Jacopsz Kuyper, als
broeder ende voocht van
Lysbet Jacops weduwe Pieter
Nanningsz, eyscher
contra
Jan Pietersz naeghelaten
soon van Pieter Nanningsz,
ghedaagde omme metten anderen
boelscheydinge te doen
van de goeden by Pieter
Nanningsz metter doot ontruymt ende by dien d'voorseide
Lysbeth te laeten volgen d'halve goeden volgens d'costuym
in Hollandt ten minsten
't gunt zy Lysbeth ten huwelycke heeft ghebracht
mette d'n ware haer daerboven competeerend ende daerbeneven den halven overwinst staende huwelyk vercregen
en indien mede den rechten
helft 't gunt den boel competeert voor de verteerde cost(en
van hem ghedaagde & zyn overleden broeder. Concludeert
tot condemnatie van dien cum expensis
off tot andere alsulcken
fyne en concluisie als
Schepenen d'voorseide Lysbetht
oirbaerlyckste bevinden
zullen te behooren.

OR 5658/239.
Cornelis Wyertsz versoeckt al
vooren cautie voor de costen.

Schepenen houden d'saeck
in advijs.

Gerrit Willemsz ter Dieck, eyscher
contra
Cornelis Wyertsz van Hoochtwoudt, ghearresteerde. Sustineert den eyscher
dat den gearresteerde hem vervordert heeft hem eyscher daer hy gheseten was ten huyse Syvert Jacopsz,
Waert aen de Boeckel tot Hoochtwoudt
zonder yemants iniurie hinder off pre-
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juditie zonder eenygen redenen
daer toe te hebben den stoel onder
hem vandaen te trecken & voorts
fortselyk & moetwillens op 't
lyff te vallen & te stooten waerdoor hy den eyscher zynen rechteren
arm ghekneest & ontledet
heeft daer aen den eyscher veel smert
gheleden & oock een verleemden
arm gheschonden heeft daermede
hy winnen noch wercken mach. Concludeert daeromme hy eyscher dat
den ghearresteerde ghecondemneert zal worden
hem te beteren & betalen zyn gheleden smert en costen daerover ghehat
& zyn verleemdinge ter discretie
van Schepenen off andere goede mannen
hem dies verstaend cum expensis.

Schepenen renoveeren
't zelve verjaert vonnisse
in date den 5en & 19en
marty 1607 verclaren 't zelve
nae zyne forme ter executie
ghestelt te moghen werden.
Condemneeren den ghedaagde wyder
in de vorder verlopen intrest
mette rechtelyke costen. Actum
den 14en aprili 1608.

Den burgermeester der stede Oude Nieudorp, eyscher
contra
Heyndrick Ouweneels, ghedaagde
om renovatie van Schepenen
verjaert vonnisse in date den 5en
& 19en marty 1607 & dat
den ghedaagde wyder ghecondemneert zal
werden d'vordere verlopen intrest
te betalen totte effectueele betalinge toe.

OR 5658/239v
Schepenen appoincteeren perthyen aen mannen met namen: Jan Cornelis Dircks, Jan
Pietersz Koeman & Syvert
Jansz om t'acccordeeren
is 't doenlyk.

Die sequesteren van den boel
van Jacop Jansz van Winckel,
eyschers
contra
Geert Dircks, weduwe Jacop Hillebrantsz & haer kinderen off
der selver voochden, ghedaagdens om
uuytinge van vonnisse te begeeren.

Schepenen naer voorgaend
ghenomen advys & consultatie van rechtsgheleerden
zoe binnen Hoorn als oock

Den officier ratione offity,
eyscher in cas van vrouwecracht
contra
Jan d'Ruyter van Calverdyck,
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tot Haerlem reynvoyeeren alsnoch
d'saecke aen den Hove
in Hollandt. Actum den
14en aprili 1608.

nihil

Jan Cornelisz Keyser van wegen den
ghedaagde bekent d'penningen versoeckt
attermminatie.
Schepenen condemneeren den ghedaagde
d'gheeyste penningen te betalen binnen
een maent mette rechtelycke
costen. Actum den 14en aprili
1608.

ghedaagde met een weet om
't derde default te begeeren.

Isbrant Jansz van de Langebreg,
voor hem & zyn broeder, eyscher
contra
Symon Dircksz van de Langereijs, ghedaagde om betalinge ter
somma 33 st verdient arbeytsloon. Concludeert tot condemnatie van dien
cum expensis.
Claes Lambertsz, als voocht
van Guiert Kuypers, eyscher
contra
Symon Pietersz van den Weel,
ghedaagde om zyn 1e default te
purgeeren & ghecondemneert te werden
d'geeyste 18 gulden 10 st lanthuier
te betalen.

OR 5658/240

Den gedaagde copie &
dach.

Symon Jacopsz van de Nes, als man ende
voocht van Maritgen Evertsdr syne
tegenwoordyge huysvrouw, eyscher contra
Heyndrick Albertsz woonende tot Warmenhuysen, inghedaagde. Seyt den eyscher
dat Jan Evertsz, poorter alhier onlancx
ter smuyck & onderduijm vercoft
heeft zeeckere huys, erff & boomgaert
leggende binnen deser stede Nydorp
aen den ghedaagde zonder dat het zelffde
van te vooren in de kercke gheveylt
ofte by affictie van billetten een
yegelyck kenlyck ghemaeckt was
dat men 't zelfde wilde vercopen waeromme die voornoemde coop by den eyscher
alhier weder ghedreven & ghenaest
is met presentatie van wyncoop
& godts penningen daerop ghegeven &
alle verder gherechticheyt daer
toe staend & concludeert by de voorseide
& andere middelen wyder in den
processe te deduceeren dat hy eyscher
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als weesende naerder van bloede als
den ghedaagde dat hem den coop zal
volghen & den ghedaagde daer van
zal werden ontseyt ofte tot
andere fynen etc. maeckend in
cas van proces specialycken
eysch van costen.

In advys.

Jan Symonsz Bode, als voocht
van Hillegundt Pieter Koemans,
eyscher,
contra
Claes Cornelisz Voorin, ghedaagde om
zyn eerste defaut te purgeeren
& wyder ghecondemneert te werden
in 8 gulden toegheseyde penningen.

OR 5658/240v
Schepenen ghehoort
perthijen dingtalen condemneeren
Dirck Willemsz d'gheeyste
6 gulden 12 penningen mette rechtelycke costen aen den eyscher
te betalen. Actum den 14en
aprili 1608 ghereserveert
zyn actie van grant zoe
hy eenich heeft tegerns
Aris Bonisz.

Thys Aeriansz Schuijtvoerder,
eyscher
contra
Dirck Willemsz Pat, ghedaagde
om uuytinge van vonnisse te
begeeren dienvolgend versoeckt den
eyscher dat den ghedaagde alsnoch ghecondemneert zal worden te betalen
d'gheeyste 6 gulden 12 penn hem
toegheseyt cum expensis.

Dirck Willemsz van 't Pat,
eyscher in cas van indemnite
contra
Aris Bonisz [= Bonifaes] van Hoochtwoudt,
ghedaagde met een weet om hem
eyscher costeloos & schadeloos
te imdemneeren van den eysch
& concluisie by Thys Aeriansz
op hem ghedaen & ghenomen
mette costen.

Schepenen ghehoort
perthyen dingtalen ende
ghesien seecker acte van
indemnite by Aris Bonis
gheteyckent condemneeren Aris
Bonis, Dirck Willemsz te
vryen & ontheffen van den eysch
& vonnisse by Thys Aeriansz
op Dirck Willemsz ghedaen ter
somme 4 gulden 18 st
7 penn van dien mette rechtelyke
costen by Dirck Willemsz daerom & in desen ghedaen
& gheleden. Actum den 14en aprili 1608.
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Aris Bonisz protesteert op 't voorseide vonnisse.
Schepenen wysen voor vonnisse dat Jan
Symonsz Bode zal hebben gelt off uuijtleg
ter somma 14 st van de weet by
hem ter requisitie Dirck Willemsz ghedaen
aen Aris Bonisz ende dat tot laste
van Aris Bonisz. Actum den 14en aprili 1608.
OR 5658/241
Cornelis Jaspersz, eyscher
Schepenen ghesien den
contra
uuytspraecke van mannen
Pieter Cornelisz, swager van Claes
condemneeren den ghedaagde den eyscher Beun, ghedaagde om uuytinge van
te betalen 8 gulden eens
vonnisse te begeeren.
surcheerend d'executie tot
allerheylygen & ontseggen
den eyscher zynen vorderen eijsch, compenseerend d'costen om redenen.
Actum den 14en aprili 1608.

Schepenen ghehoort
perthyen dingtalen ende
ghesien d'acte by Aerian
Pieters off van haeren wegen
gheexhibeert ontseggen
den eyscher zijnen eysch
apsolveeren den gedaagde van de zelve.
Actum den 14en aprili 1608.

Jan Thysz van Winckel, soe hij
procedeert, eyscher
contra
Aerian Pieter Thijsdr, ghedaagde
om uuytinge van vonnisse te
te begeeren.

Den ghedaagde bekent 4
Mr. Claes Jacop Dircks van Winckel,
gulden versoeckt atterminatie.
eyscher
Schepenen condemneeren den ghedaagde
contra
d'4 gulden te betalen surcerend
Claes Jan Jaep Mes, ghedaagde
d'executie tot St Jan
om zyn 1e defaut te purgeeren.
mette rechtelyke costen als aen
Schout, secretaris & bode uuijtgheleijt. Actum den 14en aprili 1608.
Schepenen ghehoort den
uuytspraeck van mannen
condemneeren den ghedaagde aen
den eyscher te betalen
4 gulden 10 st
compenseeren d'costen.

Gerrit Willemsz ter Dieck,
eyscher
contra
Aerian Pietersz Smeertenborst,
ghedaagde om voorts te procedeeren.
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Actum den 14en aprili 1608.
OR 5658/241v
Vierschaer ghehouden den 28en aprili 1608.
Schepenen houden d'versochte
cautie in advys te 14
dagen
dien ongvermindert
condemneeren Schepenen Cornelis Wyertsz
te antwoorden.

Gerrit Willemsz ter Dieck,
eyscher
contra
Cornelis Wyertsz van Hoochtwoudt,
ghearresteerde om voorts te
procedeeren volgens die laeste retroacte.

Den ghearresteerde ontkent
den eyscher beseert off yets
aen ghesteecken te hebben handt oft
vinger. Concludeert dat den eyscher zal werden
ontseyt & hy ghedaagde daer van gheapsolveert cum expensis.
Schepenen ordonneeren Gerrit Willemsz blyck off bewys in te
brengen. Actum den 28en aprili 1608.

Schepenen appoincteeren
perthyen aen de zelve mannen:
Arent Gysbertsz in stede
van Jan Cornelis Dircks &
den Schout tot een overman.

D'sequesteren van den boel van
Jacop Jansz van Winckel,
eyschers
contra
Geert Dircks, weduwe Jacop
Hillebrantsz & haer kinderen
off der selver voochden, ghedaagdens
om voorts te procedeeren &
dien volgend uuijtinge van vonnisse
te begeeren alsoe perthijen bij
mannen hebben gheweest & niet
en hebben connen accordeeren.
Pieter Cornelisz Waert, eyscher
contra
Trijn Heyndricks, weduwe Joris Amelsz
ghearresteerde, om voorts te procedeeren
volgens die laeste retroacte.

OR 5658/242
In state 14 dagen.

Cornelis Jan Reyers, eyscher
contra
Pieter Cornelisz Waert, ghedaagde
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Schepenen condemneeren Pieter
Cornelisz den eyscher te betalen
d'gheeyste 2 gulden binnen
10 dagen. Actum den
12en mey 1608 volgend op pene
van uuytleg volgens den boelbrieff.

off

om betalinge ter somma 2 gulden
reste van ghecochte goeden in't
boelhuys by hem eyscher ghehouden
ghecocht lange verschenen volgens
d'boelbrieff daer van zynde. Concludeert
tot condemnatie van dien & versoeckt
gelt off uuytleg cum expensis.
Jan Symonsz van de Moerbeeck, man en voocht
van zyn huysvrouw mede erffgenaam van
Jan Thomasz van de Moerbeeck borch en principael voor † Jan Aeriansz Backer,
eyscher
contra
Maerten Jansz Bruyn, als man en voocht
van zyn huysvrouw erffghenaam van den
selven Jan Backer, ghearresteerde om
remboursement & betalinge van 50
gulden hooftpenningen mitsgaders 9 gulden 7 s
st verlopen intrest verschenen & verlopen
totten laesten january laestleden met
het vorder verloop van dien by
Jan Thomasz als
borge voor Jan Backer betaelt aen
eenen Pauwels Pietersz & Josina
Pietersdr ende by dien hem eyscher
in qualite voorseid voldomenlyk te
ontheffen van den zelven borchtochte.
Concludeert den eyscher tot condemnatie
van dien cum expensis, affslaaend
3 ofte 4 st Jan Backer daer
tegens van hem eyscher competeerend

OR 5658/242v

off

Jan Jansz Stolp, voor hem ende
vanwegen zyn suster en broeders,
eyscher
contra
Symon Claesz van Eertswoudt,
ghearresteerde omme metten
anderen te grondt deelen sodanich
landt als zy metten anderen
ghemeen hebben leggen ten meesten
oorbaer & minsten schade by
discretie van buieren & lendens
ofte anders van den gherechte.
Concludeeren tot condemnatie van dien cum
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expensis.

off

Schepenen condemneeren den
ghedaagde den eyscher te
betalen volgens zyn boeck mette
rechtelyke costen binnen
10 dagen op peene
van uuytleg tot laste van 't
landt. Actum den 28en
aprili 1608.

Jan Cornelisz Keyser, Ontfanger
van 't lantschot & verpondinge,
eyscher contra
Jan Aerian Foppis als bruycker van
Jan Bondts off der selver kinderen landt, ghedaagde om betalinge
van de verlopen verpondinge & lantschot van 't zelve lant volgens
des eyschers regijster. Concludeerrt
tot condemnatie van dien & versoeckt gelt
off uuytleg tot laste van 't
lant cum expensis.
Jan Cornelisz Keijser, Ontfanger van 't
lantschot & verpondinge, eyscher
contra
Jan Walichsz van 't Zydtwint, ghedaagde
om betalinge van verloopen lantschot
& verpondinge volgens d'eyschers regyster
van 't lant by den ghedaagde ghebruyckt. Concludeert tot condemnatie van dien & versoeckt
gelt off uuijtleg tot laste
van 't lant cum expensis.

OR 5658/243
Cornelis Rembrantsz, eyscher
contra
Dirck Cornelisz Suyerman van den Zydtwint,
ghedaagde om betalinge van 7 gulden
van een hokeling by den ghedaagde in 't
Dienvolgend condemneeren Schepenen den ghedaagde boelhuijs van Brecht Cornelis ghecocht.
den eyscher te betalen d'gheeyste
Concludeert tot condemnatie van dien &
versoect
penningen mette rechtelyke costen
gelt off uuytleg volgende den boelbinnen 3 weecken op pene van
brieff daer van zynde cum expensis.
uuijtleg ongvermindert
zyn actie van garant. Actum den
12en mey 1608.
off
Dirck Cornelisz Snyerman bekent
d'penningen ongvermindert zyn actie van
garant. Actum den 12en mey 1608.

off

Pieter Heyndricksz van Oude Nieudorp, eyscher
contra
Jan Aerian Foppis, ghedaagde om
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betalinge van 7 gulden 15 st toegheseyde penningen by den ghedaagde toegheseyt te betalen voor Jan Bondt
spruytende van appelen & verschoten
penningen. Concludeert tot condemnatie van dien
cum expensis.
Jan Syvertsz van Hoochtwoudt, als
Procureur & in den naeme van Cornelis
Pieter Madders, requirant & eyscher
contra
Pieter Cornelisz Breeroe & Gerrit Jacopsz
Timmerman, als gheordonneerde voochden
van de voorkinderen van Cornelis Pieter
Madders, ghedaagdens & gherequireerdens.
Seyt den voorseyden eyscher dat † Pieter
Madder & zyn huysvrouw by haerluyden
testamenten gheinstitueert hebben
die kinderen van den voorseyden eyscher in
plaetse van haeren vader onder
reserve dat d'voorseyden haeren vader
van de voorseyden goeden zal ghenieten.

Die ghedaagdes voor soeveel
haer aengaet voor de minderjarigen seggen te persisteeren
by de testamenten. Concludeeren
dat den eyscher by Schepenen
vonnisse zal worden verclaert niet
ontfanckelyck & in cas
van ontfanckelycheyt dat
den eyscher zal worden ontseyt &
zij ghedaagdens daer van gheapsolveert & in allen gheval zoe den eyscher zyn concluysie
mochte toe lopen als neen seggen d'ghedaagdes.

[vervolg op /243v]

OR 5658/243v

[vervolg van /243]

Dat alsdan de cautie & vasticheyt
zoude moeten ghestelt werden vermogens
die testamenten binnen Hoochtwoudt employeerend op alles mijn
E heeren e offitium.

't usufruct zyn leven lang gheduierend.
't Is nu soe dat den eyscher nae rechte
in vryen eygendoom competeert zyn
legitime portie als wesend d'rechte
derde paert van de zelve goeden
monteerend tot omtrent 378
gulden 6 st 11 penn salvo juste
calculo ende daer en boven te
ghemeten & onder hem t'ontfangen
in vruchtghebruyck alle vordere
penningen & goeden van den zelven
ghedeelte onder sufficiante
cautie de restituende die hij
requirant daer voor presenteert
te stellen Concludeert daeromme
binnen Amsterdam tot justificatie van den gherechte aldaer.
Concludeert daeromme den requirant
en eyscher nomine quo supra dat
d'ghedaagdes zullen werden ghecondemneert

Perthyen hinctude versoecken
recht.
Schepenen ordonneeren dat
ghenomen zal worden advys van
rechtsgheleerden omme
't zelve ghesien daer nae
recht ghedaen te werden nae
behooren. Actum den 28en
aprili 1608.
Perthyen bewilligen desen voorseide
appoinctemente te volcomen
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binnen een maent.

hem 't voorseids legitime te laten
volgen & voldoen & d'vorder
penningen & goederen te leveren in
maniere voorseids cum expensis offe
tot andere fyne etc.

Den ghedaagde bekent die
penningen.
Schepenen condemneeren den ghedaagde
volgens zyn bekentennisse d'geeyste
penningen te betalen surcheerend
d'executie tot St Jan.
Actum den 28en aprili 1608.

Jan Allertsz van Langedyck,
eyscher
contra
Cornelis Jaep Grotis, ghedaagde om
betalinge van 6 gulden 14 st
8 penn ter cause van hout
aen ghedaagdes huys gheemploijeert. Concludeert tot condemnatie van
dien & dat den eyscher maecxel
zal hebben aen 't huys cum expensis.

OR 5658/244
1e default.

Schepenen accordeeren den
ghedaagde copie & dach.

Jan Cornelisz Keyser, eysschers
contra
Dirck Lourisz, ghedaagde om restitutie van seeckeren boelbrieff mitsgaders
5 gulden 11 st over ghegeven penningen.
Concludeert tot condemnatie van dien cum expensis
Claes Claesz Smit, con socius, eyschers
contra
Willem Jansz Hans, ghedaagde omme
te ruymen & gheheel veylich &
open te stellen den ganck laen
& reedt d'requiranten competeeren over d'gedaagdens landt achter
Comyffgens erff ghelegen
't welck hy gedaagde dagelycks verspart
& tegenwoordich verspart heeft &
't zelve te doen binnen drie dagen
op peyne van hoochste boeten
te verbeuren t'appliceeren ten behoeve van den Schout & wyder
pene penael. Concludeeren tot condemnatie
van dien cum expensis.
Reyer Jacopsz Kuijper, als broeder
& voocht van zyn suster, eyscher
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Den ghedaagde dient
van antwoort.
Den eyscher copie &
dach.

contra
Jan Pietersz van der Dieck, zoe hy
gheroepen is, ghedaagde om t'antwoorden.

OR 5658/244v
Symon Jacopsz van de Nes, als
Den ghedaagde dient van
man & voocht van Maritgen Everts
antwoort.
zyn huysvrouw, eyscher
Perthyen hinctude versoecken
contra
recht.
Heyndrick Albertsz, ghedaagde met
Schepenen gheleth op
een weet om t'antwoorden.
d'proceduren van perthyen bevinden d'saeck niet ghedisponeert
eyntelyck te termineeren ordonneeren den eyscher te dienen van
repelyck off daer van te renuncieeren & wyder te voldoen huir
in de die termynen in rechte & voorts daernae over te leveren
haerluyder bewys omme daernae d'saecke voldongen zynde recht te
doen nae behooren. Actum den
28en aprili 1608.
Perthyen bekennen metten anderen
te zyn verdragen.

In advys.

Jan Symonsz, Bode als gheordonneert voocht van Hillegundt Pieter
Koemans, eyscher
contra
Claes Cornelisz Voorin,
ghedaagde om voorts te procedeeren
volgens die laeste retroacte. Dienvolgend versoeckt den eyscher alsnoch
condemnatie van 8 gulden volgens den
eysch cum expensis.
Schepenen ghehoort 't versoeck van Wouter
Dircksz ordonneeren Jan Cornelis Dircks te wesen
voocht van Geert Dircks, weduwe Jacop Hillebrantsz & over haere goeden salvo zijn
wederseggen zoe hy eenich heeft. Actum den
28 aprili 1608.
Schepenen gheoort d'alligatie van Jan Cornelisz,
die versocht gherelacxeert te zijn ontslaen den
selven. Actum den 28en aprili 1608.
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OR 5658/245
Claes Pietersz, als voocht van
zyn suster, eyscher
contra
Gerrit Heertsz & Wyert Jansz
Kerkmeesteren, ghedaagdens om voorts
te procedeeren.

In state.

OR 5658/245v
Vierschaer ghehouden den 12en mey 1608
Jan Sijmonsz Bode, soe hij
procedeert, eyscher
contra
Claes Cornelisz Voorin, ghedaagde
om voorts te procederen volgende
die laeste retroacte. Dienvolgend
versoeckt den eyscher uuytinge van
vonnisse & condemnatie van de gheeyste 8 gulden cum expensis.

In advijs.

Claes Pietersz, soe hy procedeert,
eyscher
contra
Gerrit Heertsz & Wijert
Jansz, Kerckmeesteren, ghedaagdens om
voorts te procedeeren.
Aerian Jacopsz van Langedyck, ghearresteerde
bekent Tryn Pauwels schuldich 15 gulden ter
cause van lanthuier. Gheeft hem over &
belooft d'selve penningen te betalen binnen 3
weecken op peine van de hoochste boeten te
verbeuren tegen den Schout & oock hem te
moghen roepen voor desen gherechte met
een weet. Actum voor Schepenen desen 12en
meij 1608.
OR 5658/246
Den ghedaagde seyt den eyschers
niet meerder te competeeren
over zyn landt dan een ganck

Claes Claesz Smit, con socius, eyschers
contra
Willem Jansz Hans, ghedaagde om
t'antwoorden op ten eysch te rolle
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ofte voetpat tot haer weydtlant
ghestelt den 28en aprili laestleden.
achter 't saedtlandt ghelegen &
eenen reedt tot haer saedtlandt
achter d'ghedaagdes landt ghelegen
ende nopende den ganck ofte voetpat voorseid dat haer die
open leydt zonder dat hen die by den ghedaagde beleth wert
van ghelycken oock den reedt tot het saedtlandt wanneer zij
haere vruchten van 't saedtlandt zullen willen haelen.
Concludeert daeromme den ghedaagde tot apsolutie en dat d'eyschers
zullen werden verclaert niet ontfanckelyk cum expensis.
Schepenen wijsen dat by
haer inspectie oclaer
ghenomen zal worden tot costen
van perthyen. Actum den 12en
mey 1608.

Schepenen condemneeren den
ghedaagde in zyn defaut & ghesien op 't blyck by den eyscher gheproduceert condemneeren den gedaagde Dirck
Cornelisz eyscher costeloos en schadloos te indemneeren van den
eysch en vonnisse by Cornelis Rembrantsz op hem ghedaen & gheobtineert binnen 3 weecken
mette rechtelyke costen op peene
van uuytleg. Actum den 12en
mey 1608.
1e default.

Dirck Cornelisz Suyerman,
eyscher
contra
Heyndrick Ouweneels, ghedaagde
om hem eyscher te vryen costeloos en schadeloos van de eysch
van 7 gulden by Cornelis
Rembrantsz op hem ghedaen
& ghenomen met allen costen
daeromme gheleden alsoe hij
ghedaagde 't hokeling daer die
penningen van spruyten van den eyscher
overghenomen heeft. Concludeert
tot condemnatie van dien cum expensis.

D'selve eyscher om betalinge
van 4 gulden 10 st ter goeder rekeninge van wyncoop
& verteerde costen by den gedaagde ten
huijse van den eyscher verteert volgens
d'eysschers regyster. Concludeert tot
condemnatie van dien cum expensis.

OR 5658/246v
Schepenen condemneeren den
ghedaagde in zyn default
ende condemneeren wyder den selven
ghedaagde den eyscher te betalen
d'verschenen verpondinge & lantschot volgens den eyschers zyn

Jan Cornelisz Keyser, Ontfanger
van de verpondingen & lantschot,
eyscher
contra
Pieter Huybertsz van den Zydtwint, ghedaagde om betalinghe
van 'slants oncosten volgens d'eyschers
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regyster mette rechtelycke
costen binnen 10 dagen op
peene van uuijtleg tot
laste van 't landt daer van
d'penningen spruijten. Actum den 12en
meij 1608.

D'weduwe van Jongst Maerten
Wevers, eyssersse
contra
Jan Allert Spanis, ghedaagde om betalinge
van 3 gulden 12 st verdient arbeytsloon van inbinden. Concludeert tot
condemnatie van dien cum expensis.

In advijs.

Schepenen
houden saeck
in advys
adt primam.

regyster. Concludeert tot condemnatie
van dien & versoeckt gelt off
uuytleg tot laste van't landt.

Den Schout, eyscher
contra
Cornelis Jansz Vattis & Huybert Pietersz,
gehdaagdens die den Schout aenseggen is
vechtelis en mestieck ghedaen te hebben.
Versoeckend dat den ghedaagdes hem sullen purgeeren volgens die keuren.
D'ghedaagdes ontkennen 't aenseg van den
Schout. Concludeeren tot apsolutie.

OR 5658/247
Dirck Cornelisz Suydtlander bekent Jan Cornelisz Keyser
schuldich 3 gulden 15 st berekende penningen. Laet hem
daer in ghewillich condemneeren d'selve te betalen
mette rechtelyke costen surcheerend d'executie
een maent. Actum den 12 mey 1608.

Den eyscher dient van
replyck,
den ghedaagde copie & dach.

1e

default.

Reyer Jacopsz Kuijper, soe hy
procedeert, eyscher
contra
Jan Pietersz soon van Pieter Nanningsz,
ghedaagde om te repliceeren.
Cornelis Engelsz van Winckel, eyscher
contra
Willem Cornelisz Gorter, ghedaagde om
betalinge van 3 gulden 2 s st
ter cause van verteerde costen
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volgens d'eyschers regyster. Concludeert
tot condemnatie van dien cum expensis.
OR 5658/247v
Vierschaer ghehouden 9en junij 1608
Schepenen appoincteeren
perthyen aen de zelve mannen
ordonneeren een uuijtinge
te doen & schriftelyk
over te leveren. Actum
den 9en juny 1608.

D'sequesteren van den boel van
Jacop Jansz van Winckel, eyschers
contra
Geert Dircks, weduwe Jacop Hillebrantsz & haere kinderen off
der selver voochden, ghedaagde om
voorts te procedeeren.

Schepenen ghesien
d'procedueren tusschen Cornelis
Jan Sijvertsz als Procureur
Pietersz Madder, requirant & eyscher
van Cornelis Pieter Madders, requirant
op & tegens Pieter Cornelisz Breroe &
& eyscher
Gerrit Jacopsz als voochden van de voorcontra
kinderen van d'selven Cornelis Pietersz gedaagde Pieter Cornelisz Breroe &
mitsgaders die testamenten by de
Gerrit Jacopsz, voochden van de
verweerders overgheleyt, oock ghesien
voorkinderen van voorseiden Cornelis
d'consulatie by perthyen inne ghePietersz om consultatie ghebracht ende op allen gheleth doende
opent & uuytinge van vonnisse
recht condemneeren den ghedaagdens soe zij
te begeeren.
gheroepen zijn den eyscher te laeten volgen
desselffs legitime portie als een derde paert van 't vierde paert van de goeden
by Pieter Madder & zyn eer huysvrou d'requirants vader & moeder naeghelaten off een gherechte 12e gedeelte van den gheheelen boel.
Ontseggen den eyscher zynen vordere eysch van dat hy geeyst heeft d'vordere penningen om hem te helen
apsolveeren den ghedaagdens van de
zelve compenseerend d'costen om redenen.
Cornelis Engelsz van Winckel
en
Actum den 9 junij 1608.
eyscher
Jan Syvertsz vanwegen
contra
zyn mr. acquiesseert zyne default't vonnisse
Willem Cornelisz Gorter,
voor zoe veel dat hen zyn legitghedaagde om 't 2e default
time is gheadiudiceert
te begeeren.
& nopende 't vorder inhouden van
den vonnisse neemt zyn 10
dagen omme te appelleren
ofte reformeeren zoe zynen
raet ghedragen sal. Actum den
9en junij 1608.
2e default.
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OR 5658/248
In advys 14 dagen.

Claes Pietersz versoeckt
atternminatie van wegen zyn
suster.
Schepenen condemneeren den ghedaagde
d'gheeyste penningen te betalen
mette rechtelyke costen, surcherend
d'executie tot Amsterdammer
kermisse naestcomend. Actum
den 9en junij 1608.

Den ghearresteerde bekent
't calff van den eyscher ghecocht te hebben dan seyt
't zelve niet ontfangen te hebben.
Concludeert tot apsolutie.
Schepenen houden d'saeck in
advys.

Cornelis Sybrantsz, voor hem ende
zyn broeder, eyscher
contra
Gherrit Cornelisz Oomis, man & voocht
van zyn huysvrouw & desselffs kinderen, ghearresteerde om betalinge
van 15 gulden hooftpenningen mette verloopen intresten van dien vermogens t'artyckel in 't weesboeck deser stede spruytende van d'erffnisse van
Maritgen Claes Heyndricks. Concludeert
tot condemnatie van dien cum expensis.
D'selve Cornelis Sybrantsz, voor
hem selve, eyscher
contra
Maritgen Pieters Schoonert, ghedaagde
om betalinge van 3 gulden 8 st
van vlaslant. Concludeert tot condemnatie
van dien cum expensis.

Jacop Garbrantsz, eyscher
contra
Albert Willemsz, Vleyshouwer
van Hoorn, ghearresteerde om betalinge
ter somma van 13 gulden ter
cause van een gemeest calff
by den ghearresteerde van den
eyscher ghecocht. Concludeert
tot condemnatie van dien cum expensis.

OR 5658/248v
Pieter Jansz Janooms, requirant & eyscher
contra
Albert Jacopsz Predicant tot
Oude Nieudorp, gedaagde en gherequireerde. Sustineert den requirant hoe dat
den ghedaagde nae voorgaend wettelyken
versoeck van hem eyscher mitsgaders
Anna Tymons van Benningbroeck &
desselffs voocht en oom hem eyscher
& Anna Tymons als huwelyk metten
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anderen ghecontraheert hebbend ingheseyd & gheaccordeert heeft te
doen drie sonnendaechs proclamatien
off huwelycks gheboden daer van
den gedaagde een gheboth heeft ghecondicht ende dat niet tegenstaende
dien den ghedaagde heeft naeghelaten te
doen die twe laeste gheboden contrarizyn wettelyken last tot des eyschers groten
prejuditie & iniurie concludeert daeromme
dat den ghedaagde ghecondemneert zal worden
voorts te procedeeren & die
twe resteerende gheboden off proclamatien
te doen nae behooren cum expensis ghereserveert hen eyschers actie voor zyn intrest
& gheleden iniurie daer van protesteerdend.

In advys 14 dagen.

Gerrit Cornelisz van Groedt,
man en voocht van Tryn Jans
zyn huysvrouw, requirant & eyscher
contra
Cornelis Sybrantsz, ghedaagde &
gherequireerde omme costeloos & schadeloos aff te doen
alsulck arrest als hy op
hen eysschers penningen staend
onder Cornelis Jan Usts t'Oude
Nieudorp heeft doen doen alsoe
den ghedaagde noch recht noch
actie daer op noch op hem eyscher
en competeert. Concludeert tot
condemnatie van dien cum expensis.

OR 5658/249

Schepenen gheleth opt
ghesustineerde van perthyen
& der selver procueurs
condemneeren Jan Pietersz
costeloos & schadeloos dat
temtaten te repareeren binnen
drie daghen. Actum den
9en juny 1608.

Reyer Jacopsz Kuijper, als
broeder & voocht van Lysbeth
Jacops zyn suster, eyscher
contra
Jan Pietersz van der Dieck, ghedaagde
sustineert den eyscher dat den ghedaagde
hem vervordert heeft saterdachs voorpincxteren 's morgens vrooch omtrent
6 uren uuyt den huyse onwaerdelijk
te setten & stooten seecker schrien
daer inne d'clederen van Lysbeth
Jacops waeren & by dien oock
Lysbeth ghenoch uuyt doen
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+ costeloos en schadeloos met
condemnatie van ghelycken niet
meerder te doen op penen by
Schepenen daer toe te stellen.

Jan Cornelisz Keijser Procureur
van den ghedaagde dient van
duplyck.
Den eyscher ongvermindert
d'reparatie copie &
dach at primam.

gaen niet tegenstaende d'selve
Lysbeth Jacops is weduwe & boelhouster van Pieter Nanningsz
& in possessie van den boel alles
in prejuditie van de litispendentie
hangende voor desen vierschaer
smaeckend notoire attemtaten.Concludeert
daeromme hy eyscher tot reparatie
van de selve attemtaten binnen 24
uren + (daer van hy eyscher presenteert
te consuleeren is 't noot) ende
dien ongvermindert versoeckt den
eyscher dat den ghedaagde zal dienen
van duplyck off versteecken te
werden van 't effect van dien &
wyder dat hem eyscher zal volgen
& ghedaen werden recht d'wascs
nachts nootwendich.

OR 5658/249v

Jan Cornelisz Keyser
als Procureur van den ghedaagde
copie.

Den officier ratione offitij,
eyscher
contra
Jan Pietersz van der Dieck, ghedaagde.
Sustineert den eyscher hoe den ghedaagde
hem vervordert heeft hangend Lytis
zyn stiepmoeder Lysbeth Jacops
weduwe Pieter Nanningsz haer
goeden uuyt te worpen & haer
selven uuyt te stooten niettegenstaend zy boelhouster is van
Pieter Nanningsz synde notoire
attentaten & fortse. Concludeert
daeromme den eyscher dat den
ghedaagde ghecondemneert zal worden ten
behoeve van hem eyscher in viermael d'hoochste boeten & wyder
ghecorrigeert tot discretie van
Schepenen ofte anders tot sulcken
fyne etc.
Gerrit Evertsz Roos, Vleyshouder
van Leyden, eyscher
contra
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In advys 14 dagen.

Dirck Wijloffsz van Oude
Nieudorp, ghedaagde om beteringe
van schade ter somma 24 gulden
uuyt saecke van een vaers
by den ghedaagde van den eyscher
voor gelde off garst vercocht
waervan nochtans onlangs
tot groote schade van den eyscher
een calff ghehaelt is. Concludeert tot condemnatie van dien cum
expensis.

OR 5658/250
Schepenen condemneeren d'ghedaagdens
veylich & condemneeren d'selve
wyder den eyscher te betalen
volgens zyn regyster d'geeyste
schot & verpondinge mette rechtelijcke costen binnen 10
daghen op peyne van uuytleg tot laste van 't landt daer
d'penningen van spruijten ofte
op omgheslagen zyn. Actum
den 9en junij 1608.

Jan Cornelisz Keyser, Ontfanger
van de verpondinge & lantschot
t'Oude Nieudorp, eyscher
contra
Jan Vrericksz con socius, gedaagdens om
betalinge van verschenen verpondinge
& lantschot van ghedaagdens landt
volgens d'eyschers regyster. Concludeert
tot condemnatie van dien cum expensis &
versoect
gelt off uuijtleg tot laste van't
landt daer d'penningen van spruyten.

Schepenen condemneeren Cornelis Claesz Duyn, Claes Cornelisz Petten
& Pieter Thysz, alle gedaagdens & gherequireerdens
van wegen den Schout omme ghetuychnisse der
waerheyt te gheven binnen 24 uren nae dat
den Schout haer interrogatorie zal hebben ghelevert. Actum den 9en junij 1608.
Schepenen ackordeeren den Schout t'zynen versoeck
& peryckel een rechtelyke weet aen Dirck
Vechtersz & Cornelis Rensz woonende tot Hoochtwoudt tegens ad primam den requirant te betalen
d'boeten volgens den placcaet op 't stuck van mestieck
over seeckere vechtelissen alhier gheattenteert
etc. Actum den 9en juny 1608.
Schepenen ghehoort 't versoeck van Jan Symonsz Bode
om ontslagen te zijn van zyn voochdie adiunct van
Hillegumdt Pieters d'huijsvrouw van Cornelis Jansz Keuck
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om merckelycke redenen. Apsolveeren & ontslaen den
voornoemde Jan Symonsz van zelve zyn voochdie. Actum
den 9en juny 1608.
OR 5658/250v
Schepenen ghehoort perthijen
Claes Claesz Smit con socius
dingtalen & ghesien den
requiranten & eyschers
besegelden brieve by de eyschers
contra
overgheleijt & ghenomen hebbend
Willem Jansz Hans, ghedaagde
inspectie oclair ter plaetse
& gherequireerde
contencieux & op allen gheleth doen recht condemneeren Willem
Jansz 't heck & plantinghe
t'eynden zyn huys op te ruymen
zoe verre als den weech van zyn huys respondeert
& dat totten eynde toe endevoorts over zyn boomgaert &
acker den Reedt open te laten alles tot
behoeff van 't saedtlandt in conformite van den
brieve by de eyschers overgheleyt. Condemneeren
wyder den voornoemde Willem Jansz op d'westzyde van
zyn acker ofte boomgaert te laeten een voetpat van
vier d'alve roevoeten breet tot behoeff van't weydlandt nu ter tijt
competeerend Claes Claesz & zyn broeder. Condemneeren wyder
Willem Jansz in de costen van desen processe & inspectie
tot tacxatie van Schepenen. Actum den 9en junij 1608.
Willem Jansz requirant Hans
claecht alhier in juditie over
contra
Pieter Claesz Smit ghere
quireerde sustineert den eyscher
dat den gherequireerde selven hem
vervordert heeft hangende lytis
op zyn eygen grondt met
zyne eygen gheweer te
willen grieven & slaen met
een vorck.
hangende lytis litispendentie, hangende zaake [PW/60]
OR 5658/251
Schepenen ghebleecken zynde

Jan Dircksz Schuytvoerder van
Barringhorn compareerend in ghespannen
vierschaer seyt alhier ghearresteert
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by verclaringe van den bode
van den arrrest & daghement
ende alsoe den arrestant zyn
recht niet en vervolcht
apsolveeren den ghearresteerde
van den arreste & deser
instantie. Condemneeren den arrestant
in de costen van der instantie
tot tacxatie van Schepenen.
Actum den 9en junij 1608.

ende op huyden dacht van recht
beteyckent te zyn van wegen Albert
Willemsz Vleyshouder van Hoorn
& dat nochtans geen clachte noch
eysch by den selven Albert op
hem wert ghedaen.
Versoeckt daerommme comparant ende
apsolutie van den arreste & deser
instantie mette costen. Concludeert ten
fyne voorseid.

OR 5658/251v
Vierschaer ghehouden den 23en juny 1608
Schepenen condemneeren den gedaagde
in zyn 1e default &
condemneeren den selven wyder d'gheeyste penningen te betalen mette
rechtelyke costen salvo den
ghedaagde zyn keer te 14 dagen
zoe hy eenich heeft. Actum
den 23en juny 1608.

Heyndrick Jansz poorter, eyscher
contra
Willem Jacopsz, ghedaagde om betalinge
van 2 gulden ter cause van
et groede & veering gelt lange
verschenen. Concludeert tot condemnatie
van dien cum expensis.

Schepenen accordeeren den Schout zoe ten
behoeve van hem & van wegen Tryn Paulis
een rechtelyke weet tot Langedyck aen
Aerian Jacopsz tegens adt primam en t'haren
peryckel om Tryn Paulis te betalen 15 gulden
resterende lanthuier & den Schout 17 pont
vermogens zyn overgifte voor Schepenen alhier
van date den 12en mey. Actum den 23en
junij 1608.
Dirck Jansz belooft den
impost te betalen. Desen impost tot 50 st by Dirck Jansz betaald.

D'sequesteren van den desolaten
boel van Jacop Jansz van
Winckel, eyschers
contra
Geert Dircks & haer kinderen
als weduwe en erven van Jacop
Hillebrantsz off der selver
voochden, ghedaagdes om voorts

Dirck Jansz Keuck als vader en
voocht van Geert Dircksdr
doet eysch in reconventie
tegen die crediteurs van den
desolaten boel van Jacop Jansz
Winckel ter somma van 153
gulden 7 st 8
penn verder blyckend by Jacop
Hilbrants boeck & rekeninge
bij hem in zyn leven voor Syvert Pietersz & Jacop
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Oom Heynis ghedaen. Concludeert tot condemnatie cum expensis.
OR 5658/252
Schepenen ordonneeren perthyen
te procedeeren volgende die laeste
hinctude haer eysschen respecretoacte alsoe perthyen voor mannen
tivelycken schriftelyk te stellen &
zynde gheweest & niet en hebben connen
naerder te deduceeren & volgens
accordeeren.
schriftelyken te procedeeren volgens
d'ordonnantie op't stuck van justitie gheemaneert.

Schepenen condemneeren Dirck Vechtersz alsoe hy niet & compareert in zyn 1e default
met het proffyt van dien.

Den Schout, eyscher in cas van delict
contra
Dirck Vechtersz van Hoochtwoudt,
ghedaagde met een weet om 't eerste
default te begeeren zoe den gedaagde niet
en compareert.

Garbrant Aeriansz van Veenhuysen bekent met den
Schout gheaccordeert te wesen voor Baert Garbrantsz
zyn soon van seecker vechtelis & quetsuier ghedaen
tegen Dirck Vechtersz bekent den Schout daer van
schuldich 3 gulden in gelden & een vatgen haring
te wesen een achte paertgen belooft dies te betalen Ste
Catrijn & laet hem daer in ghewillich condemneeren.
Actum den 23en junij 1608.
Schepenen appoincteeren den Schout, eyscher &
Jan Pietersz van der Dieck, ghedaagde aen mannen met
namen: Aerian Meynertsz, Syvert Jansz & Cornelis Reyersz
Oom om te accordeeren is 't doenlyk. Actum den 23en
junij 1608.
OR 5658/252v
Schepenen ghehoort perthijen
dingtalen & op allen
gheleth doende recht condemneeren
den ghearresteerde d'gheeyste
13 gulden aen den eyscher
te betalen compenseerend d'costen
om redenen. Actum den 23en
junij 1608.

Jacop Garbrantsz, eyscher
contra
Albert Willemsz van Hoorn, ghearresteerde om uuijtinge van vonnisse
te begeeren dienvolgend versoeckt
den eyscher dat den ghedaagde ghecondemneert
zal worden in de gheeyste 13 gulden van't
ghemeest calff.
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Schepenen ghehoort den eijsch bij den Schout ghedaen
op & tegens Albert Willemsz contendeerend
tot 45 st veylyge boeten vermogens deser steden previlegie alsoe den selven Albert Willemsz
alhier hadde doen arresteeren Jan Dircksz Schuytvoerder
van Barringhorn & zyn recht tegen den selven niet
heeft vervolcht ten daghe dienend condemneeren Albert
Willemsz in de boeten van 45 schellingen ten behoeve
van den Schout. Actum den 23en junij 1608.

Schepenen houden saeck
in advijs.

Schepenen appoincteeren
perthyen aen mannen om
te accordeeren is 't doenlyk
aen Arent Gysbertsz &
Claes Wyloffsz.

Cornelis Sybrantsz, voor hem
& zyn broeder, eyscher
contra
Gerrit Cornelisz Oomis, zoe
hy gheroepen is, verweerder
om voorts te procedeeren.
Gerrit Evertsz Roos Vleyshouder
van Leyden, eyscher
contra
Dirck Wijloffsz van Oude
Nieudorp, ghearresteerde om voorts
te procedeeren dienvolgend uuijtinghe van vonnisse te begheeren.

OR 5658/253
Vierschaer ghehouden den 1en julij 1608.
D'sequesteren dienen van eijsch,
Concludeeren pro ut in schriptis
Claes Pietersz Procureur van den ghedaagdes copie & dach at primam
salvo d'gedaagdens eysch in reconventie

D'sequesteren van den desolaten
boel van Jacop Jansz van Winckel,
eyschers
contra
Geert Dirck Jan Keucx & haer
kinderen weduwe en kinderen van Jacop
Hillebrantsz off haer voocht, ghedaagdens
om eysch te hooren.

Schepenen condemneeren Willem Cornelisz Gorter Jan
Jaep Allerts Cornelis Amelsz ende Jan Willemsz
t'samen ghedaagdens van wegen den Schout ghetuychnisse der waerheyt te gheven van 't gunt
den Schout haer by interrogatorie zal aff vragen
naedat den Schout hen d'interogatorie twemael
24 uren te voren zal overghelevert hebben.
Actum den 7en july 1608.
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Schepenen condemneeren Claes
Cornelisz Voorin d'gheeyste
8 gulden aen Hillegundt Pieters te betalen
ghereserveert zyn actie
tegen Cornelis Jansz Oom zoe
hy eenich heeft. Actum
den 7en july 1608.

Hillegundt Pieter Jan Koemans,
eyssersse
contra
Claes Cornelisz Voorin, ghedaagde om
voorts te procedeeren volgens die
laeste retroacte bij Jan Symonsz
als haeren voocht ghehouden.
Concludeert alsnoch tot condemnatie
van 8 gulden resteerende
lanthuier cum expensis.

OR 5658/253v
Claes Pietsz vanwegen
Pieter Jansz Almers zyn Mr.
verclaert zyn Mr. tevreden te zyn
om metten eyscher te rekenen.
Schepenen appoincteeren perthyen
metten anderen te rekenen voor
Dirck Florisz & Symon Jacop
Symons. Actum den 7en july 1608.

Schepenen accordeeren
den requirant een weet
t'zynen peryckel.
Aenghenomen by Claes
Pietsz.

Idem

Claes Lambertsz, als voocht
van Guiert Kuijpers, eyscher
contra
Pieter Jansz Almers, ghedaagde
om betalinge van 18 gulden resterende kustinge van landt in Calverdyck ghelegen voorts om betalinge
van 7 s gulden resteerende lanthuier
en anders. Concludeert tot condemnatie
van dien cum expensis.
Jan Cornelisz Keyser, ontfanfger
van den boelbrieven van Cornelis Rensz
ter last van Rens Cornelisz
versoeckt een weet tot Ste
Pancraes aen Pieter Vrericx
man en voocht van Gerbrich Cornelisdr tegen ad primam den requirant
te betalen 13 gulden 13 st ter goeder
rekeninge van goederen by zyn
huysvrouw in 't sterffhuys.
D'selve versoeckt een rechtelyke
weet tot Petten aen Jacop
Cornelis Rens tegen adt primam
den requirant te betalen
7-5-4.

OR 5658/254
Schepenen ontseggen den

Cornelis Sijbrantsz voor hem & zyn
broeder, eyscher
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eijscher zijnen eysch apsolveeren
den gedaagde van de zelve eysch
verclaeren wyder d'gearresteerde
penningen uuyt den arreste te
wesen ontslagen condemneeren
d'eyschers in de rechtelyke costen.
Actum den 7en july 16o8.

D'gedaagde dach 14 dagen.

Schepenen appoincteeren
perthijen aen mannen met
namen: Jan Dignumsz ende
Jan Aeriansz.

contra
Gerrit Cornelisz Oomis, ghedaagde
soe hij gheroepen is om voorts
te procedeeren volgens die laeste
retroacte. Dienvolgende versoeckt
d'eijscher dat Gerrit Cornelisz ghecondemneert
zal worden in 15 gulden met het
verloop van dien.
Aerian Pietersz Smeertenborst,
eyscher
contra
Claes Lambertsz, voocht van Guiert
Kuijpers, gedaagde om betalinge van 19
gulden 16 st 8 penn van ghehaelde
waeren. Concludeeren tot condemnatie van dien
cum expensis.
Maritgen Aerians, weduwe van Claes
Dircksz Spaens van wegen haer
dochter, eyscher
contra
Jacop Jansz van de Langereys,
gedaagde om betalinge van 7 gulden
mitsgaders een hemt, een paer schoenen schort en cleet
& een paer muijlen voor dienstloon by den gedaagde d'eyssersses dochter
belooft alsoe hy d'selve dochter
zonder wettelyke oorsaeck van
hem heeft doen gaen. Concludeert
tot condemnatie van dien cum expensis.

OR 5658/254v
Vlot vaerdich recht ter plaetse contencieux binnen Oude Nieudorp
den 10en july 1608
Schepenen ghehoort perthyen
dingtalen & 't gunt d'selve
by verclaringhe van getuygen hebben
willen produceeren ende ghenomen
hebbende inspectie oclair &
op allen ghelet doende recht
ontseggen Jacop Jansz zyn versoeck
en eysch op Anna Claes
ghedaen apsolveeren Anna Claes-

Jacop Jan Usts, requirant & eyscher
contra
Anna Claes Lamberts, off haer
gherechte voocht mitsgaders Cornelis
& Eust Jansz, ghedaagdens ende
gherequireerdens. Concludeert den
requirant & eyscher dat d'voorseide ghedaagdens
't zy den eenen off d'ander
ghecondemneert zullen werden hem
een notwech ende reet
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dr van de zelve wysen vorder
te laeten ghebruycken over d'een
dat Jacop Jansz den reedt &
off d'ander zyn erff off landt
notwech zal mogen ghebruycken
tot het lant hem requirant comdaer d'selve van outs ende
peteerend in contot desen daghe toe ghebruyckt
formite van de keuren cum expensis.
is te weesen over 't erff van
Cornelis & Eust Jansz. Condemneeren
Cornelis & Eust Jansz sulcx te gheheugen & ghedoghen condemneeren wyder d'selve Cornelis & Eust
Jansz in de costen van desen inspectie. Actum den
10en july 1608.
OR 5658/255
Vierschaer ghehouden den 4en augusti 1608

Schepenen houden d'saeck
in advys 14 dagen.

Cornelis Symonsz, requirant & eyscher
contra
Claes Maertsz, als voocht ende
van wegen zyn moeder, ghedaagde ende
gherequireerde. Concludeert den eyscher
dat den gedaagde in qualite voorseid
ghecondemneert
zal worden te ghedogen dat den
eyscher over zyn moeders worve
en landt zal moghen ghebruycken
een notwech en ganck tot zyn
landt achter d'ghedaagdes off zyn
moeders landt ghelegen ende
dat volgend en in conformite van de
keuren & ghelyck zulcx van
outs is ghebruyckt gheweest
cum expensis.

Schepenen ghehoort den eysch by den Schout
ghedaen op & tegens Aerian Jacopsz van Langedyck in ghedaagde met een weet om betalinge van 15 gulden
resteerende lanthuier ten behoeve van Tryn Paulisdr &
noch 17 pont verstaen boeten t'zijnen selffs behoeff
volgens den overgifte bij den ghedaagde ghedaen
& ghesien d'wettelyke overdaginge &
d'overgifte condemneeren den selven Aerian Jacopsz mits
zyn noncomparitie vellich & wyder d'voorseide gheeijste
15 gulden & 17 pont te betalen mette
rechtelyke costen. Actum den 4en augusti 1608.
OR 5658/255v
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Schepenen ghehoort 't versoeck van Jan Cornelisz
Keyser uuyt den naem van Neel Claesdr
weduwe Cornelis Dircksz van Oude Nieudorp ordonneeren Jan Symonsz Bode haeren neeff te wesen
voocht van Neel Claes & over haere goeden.
Actum den 4en augusti 1608.

Dirck Jansz Keuck als
vader & vanwegen Geert
Dircks dient van antwoort in conventie &
eysch in reconventie.
D'sequesteren copie &
dach te 14 dagen.

D'sequesteren van den desolaten
boel van Jacop Jansz van
Winckel, eyschers
contra
Geert Dircks, weduwe Jacop Hillebrantsz & haere kinderen off
der selver gerechten voocht,
gedaagde om te dienen van
antwoort.

Cornelis Engelsz van Winckel, eyscher
Schepenen condemneeren Willem Cornelisz
contra
e
in zyn 3 defaut & ghesien
Willem Cornelisz Gorter, ghedaagde
den eysch condemneeren Willem
om zyn 2e default te purgeeren.
den eyscher te betalen d'gheeyste
3 gulden 2 s st salvo den
ghedaagde zyn keer te 14 dagen zoe hy eenich
heeft. Actum den 4en augusti 1608.
Schepenen verclaren Willem Cornelisz
te wesen versteecken van keer en weer &
condemneeren den selven in de rechtelyke costen.
Actum den 18en augusti 1608.

In state 14 dagen
by Schepenen.

Aerian Pietersz Smeertenborst,
eyscher
contra
Claes Lambertsz, als voocht
van Guiert Kuypers, ghedaagde
om voorts te procedeeren.

OR 5658/256
Schepenen houden d'saeck
in advijs mits dat
die dochter van Claes Symonsz
selff zal compareeren.

Maritgen Aerians, weduwe van Claes Dircksz
Spaens van weghen haer dochter
eyssersse
contra
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Jacop Jansz van de Langereys, ghedaagde
om voorts te procedeeren volgens die
laeste retroacten.

Aenghenomen
by Jan Florisz
ter Lieffeen.

Schepenen accordeeren Jan Cornelis Dircks Ontfanger
van de verpondinghe een rechtelyken weet ghedaen te
mogen werden tot Winckel aen Harmon Pietersz.
Idem aen de erffgenamen van Gerrit Beun

Aenghenomen
by Jan Symonsz Bode.

Idem tot Hoochtwoudt aen Jacop Vrericksz 9 gulden 18 st
om betalinge van resteerende verpondinghe volgens
zyn regyster.

OR 5658/256v
Vierschaer ghehouden den 18en augusti 1608
Borrit Pietersz van Winckel, gheordonneert voocht by de gherechte
van Winckel over 't naghelaeten
weeskint van Pieter Aeriansz met
t'samen Aerian Dircksz oom &
voocht van 't naeghelaten weeskint
van Jan Aeriansz mede
erffgenaam van Neel Cornelis haeren
grootmoeder, t'samen requiranten &
eyschers contra
Thys Jorisz, man & voocht van
zyn huysvrouw Cornelis & Garbrant Aeriansz ende haer andere
broeders en susters mede kinderen
& erven van de voorseide Neel Cornelisdr ghedaagdens & gherequireerdens
omme hen eyschers zoe zij
procedeeren te leveren pertinenten
inventaris met eede ghestarckt
nae behooren van alle die goeden
geen ter werelt uuytghesondert
by Neel Cornelis metter doot
gheruymt & naeghelaten
omme dienvolgend gheprocedeert te moghen werden
tot behoorlyke schiftinghe
& deelinge van desselffs goeden. Concludeeren
tot condemnatie van dien cum
expensis.

424

OR 5658/257
Pieter Jansz Janooms, requirant & eyscher
contra
Albert Jacopsz ghecompareert
Albert Jacopsz, Predicant tot Oude
zijnde bekent volgend versoeck
Nieudorp, ghedaagde & gherequireerde.
& last van Pieter Jansz &
Sustineert den requirant hoe dat den
Anna Tymons mitsgaders desghedaagde nae voorgaende wettelyk versoeck
selffs voocht & oom hen in
& last van hem eyscher mitsgaders Anna
----- & haer huwelycx
Tijmons van Benningbroeck & desselffs
gheboden gheaccordeert te hebben
voocht en oom hem eyscher & Anna
volgens acte van Anna Thymons
Thymons als huwelyk metten anderen ghealhier gheexhibeert & dat
contraheert hebbend ingheseyd ende
hy volgens dien een ghebot tot
gheaccordeert heeft te doen drie
Oude Nieudorp in der kercken
sonnendaechs proclamatien off huwelycxheeft gheproclameert ende
gheboden daer van den ghedaagde diendat hy voorts mits het schryven &
volgend een gheboth heeft ghecondicht
versoeck van Anna Thymons & haer
& dat niettegenstaende dien
voocht en oom is verhindert en beleth
den ghedaagde heeft naeghelaten te
tot het doen van de vordere ghedoen die twe laeste gheboden contrarie
boden stelt
zyn wettelyken last tot des eyschers
daeromme d'saecke volgens d'orgroten prejuditie & iniurie. Concludeert
donnantie aen de magistraet
daeromme hy eyscher dat den ghedaagde
& perthye tegens perthye
ghecondemneert zal worden voorts te proceseggend hiermede te moghen
deeren & die twe resteerende gheboden
volstaen.
off proclamatien te doen nae behooren
Pieter Jansz Janooms ongvermindert
cum expensis ghereserveert hen eyschers
zyne concluisie versoeckt aen de gherechte actie voor zyn intrest ende
om Anna Thijmons verschreven te stellen gheleden iniurie daer van protesterend.
tot seeckeren dage te seggen voor den
gherechte alhier redenen van beletsel
by haer ghedaen.
Schepenen houden d'saeck in
advys.

Schepenen houden d'saeck
in advys mits apsentie
van den ghedaagde.
Den officier vanwegen den
eyscher protesteert van onmitte
costen.

Gerrit Evertsz Roos, eyscher
contra
Dirck Wyloffsz van den Zydtwint, ghedaagde om voorts te procedeeren volgens die laeste retroacte alsoe perthijen by mannen
niet hebben connen accordeeren.
Concludeert daeromme dat Dirck
Wyloffsz alsnoch ghecondemneert zal worden
zyn schade van den vaers te beteren
met 24 gulden cum expensis.
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OR 5658/257v
Schepenen ackordeeren den officier een rechtelyke
weet tot Langedyck aen Aerian Jacops tegens
adt primam om executie te sien decerneeren tot
voldoeninge voorgaende vonnisse in date ............
aen de goeden hem Aerian Jacopsz competerend uuyt
d'erffenisse & naegelaten goeden van Symon Sijmonsz van den Zydtwint op hem requirant tot dien
eynde in arreste ghenomen. Actum den 18en
augusti 1608.

D'eyschers dienen van replyck in conventie &
exceqtie in reconventie.

D'sequesteren van den desolaten
boel van Jacop Jansz van
Winckel, eyschers
contra
d'weduwe en erven van Jacop
Hillebrantsz off der selver voocht,
ghedaagdens.

Dirck Jansz Keuck
als voocht & van wegen zyn dochter.
employeert duplyck van
recht in conventie & replyck
in reconventie renuncieert van vorder schryven
versoeckt dat perthyen hinctude sullen dienen van bewys.
Claes Lambertsz van wegen
d'weduwe bekent d'penningen.
Dienvolgend werd d'weduwe ghecondemneert d'gheeyste 19 gulden
16 st 8 penn aen Aerian
Pietersz te betalen mette
rechterlyke costen. Actum den 18en
augusti 1608.

Aerian Pietersz Smeertenborst,
eyscher
contra
Claes Lambertsz, voocht van
Guiert Kuijpers, ghedaagde om
voorts te procedeeren volgens die
laeste retroacte.

Schepenen ghehoort perthyen
dingtalen & ghesien haer
rekeninge mondelinge voor Schepenen gedaen condemneeren Pieter Jansz
aen de weduwe te betalen 13 gulden
10 st mette rechtelyke costen. Actum
den 18en augusti 1608.

Claes Lambertsz, als voocht van
Guiert Kuypers, eyscher
contra
Pieter Jansz Almers, ghedaagde
om voorts te procedeeren volgens
die laeste retroacte. Dienvolgend
versoeckt den eyscher dat den ghedaagde
ghecondemneert zal worden in 15 gulden
berekent gelt.

OR 5658/258
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Schepenen houden d'saecke tusschen den Schout, eyscher
contra Claes Maertensz & Cornelis Symonsz in advys te 14 dagen. Actum den 18en augusti 1608.
OR 5658/258v
Vierschaer ghehouden den eersten september 1608

+executabel
verclaert te hebben.

Schepenen ghehoort 't versoeck by den Schout zoe voor
hem als vanwegen Tryn Paulus ghedaen om
d'goeden van Aerian Jacopsz van Langedijck hem
aenghencomen van Symon Sijmonsz + waer toe den
selven by weet gheroepen is verclaren
vermogens voorgaend vonnisse & procedueren executabel alsulcke portie & ghedeelte als den selven Aerian Jacopsz
competeeert uuyt d'voorseide goeden om 't voorgaende vonnisse
daer aen ter executie gestelt te mogen werden nae verloop van
8 dagen zoe hij Aerian Jacopsz niet en betaelt. Actum den 1en
september
1608

D'eyschers dienen van bewys
D'sequesteren van den boel van
by inventaris. Versoecken dat
Jacop Jansz van Winckel
d'ghedaagdes van ghelycken sullen
eyschers.
doen.
contra
D'ghedaagdes leggen over voor
Geert Dircksdr & haer
bewys het boeck van Jacop
kinderen weduwe en erven
Hillebrantsz & seecker revan Jacop Hillebrantsz, gedaagdens
keninge in't cort by Jacop Hillebrantsz
om te dienen van bewijs.
ghetekend.
Schepenen appoincteeren perthyen aen
mannen om t'accordeeren is't doenlyk als namelyk aen
Jan Pietersz Koeman, Syvert Jansz & Jan Cornelis Dircks. Actum
den 1en september 1608.
Borrit Pietersz & Aerian
Schepenen ghehoort perthyen
Dircksz, zoe zij procedeeren,
dingtalen & 't versoeck van de
eyschers
gedaagdes als naeste bloetvrienden
contra
van de kinderen om alhier voochden
Thys Jorisz, Cornelis Aeriansz
gheordonneert te hebben &
zoe zy gheroepen zijn, ghedaagdens
mede ghehoort Borrit Pietersz
om t'antwoorden.
dat hy daer tegens om
niet wil opposeeren, ordonneeren
tot voocht over 't nagelaten kint van Pieter Aeriansz
neffens Borrit Pietersz, Jan Jansz Kuyper.

427

OR 5658/259
In state.

1e default.

1e default

1e default.

Pieter Cornelisz Waert, eyscher
contra
Cornelis Rembrantsz, ghedaagde om
betalinge van 36 st verteerde costen
in 't ghelach ghemaect. Concludeert
tot condemnatie van dien cum expensis.
Dirck Gerritsz van de Langereys, eyscher
contra
Jan Gerritsz Slootemaecker, ghedaagde
om betalinge van 11 gulden 10 st reste
van meerder somma uuyt saecke
van kusting. Concludeert tot condemnatie van
dien cum expensis.
Dirck Gerritsz van de Langereys,
eyscher
contra
Cornelis Aelbertsz van Oude Nieudorp,
ghedaagde om betalinge van 8 gulden
11 st 8 penn reste van meerder
somma van rog volgens des eyschers
regyster. Concludeert tot condemnatie van dien
cum expensis.
Dirck Gerritsz van de Langereijs,
eyscher
contra
Jan Pietersz Kistemaecker,
ghedaagde om renovatie van
Schepenen verjaert vonnisse in date
den .............& dienvolgend
dat den selven by dien ghecondemneert
zal werden hem alsnoch te betalen 3 gulden 10 st vermogens voorgaend
vonnisse cum expensis.

OR 5658/259v
Schepenen appoincteeren
perthyen aen de selve mannen
& Cornelis Reyersz Oom. Ordonneeren d'selve een uuytinge

Gerrit Evertsz Roos, eyscher
contra
Dirck Wijloffsz, ghedaagde om
voorts te procedeeren volgens
die laeste retroacte in date
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te doen.

den 18en augusti 1608.

OR 5658/260
Vierschaer ghehouden den 15en september 1608
Jan Gerritsz bekent
d'penningen laet hem willich
condemneeren d'geeyste penningen
te betalen mette rechtelyke
costen surcheerend d'executie 7 weecken.
Actum den 15en september 1608.

Schepenen wysen dat
perthyen hinctude zullen
moghen dienen van bewijs
tegens adt primam.

Perthyen hinctude stellen
d'saeck in state te 14 dagen
om alsnoch t'appoinctement
te voldoen.

Dirck Gerritsz, eyscher
contra
Jan Gerritsz Slootmaecker, ghedaagde
om zyn eerste default te purgeeren
& wyder ghecondemneert te werden in
11 gulden 10 st resteerend kustinge
cum expensis.

Den Schout, eyscher
contra
Pieter Claesz Smit, ghedaagde
& verweerder.

Gerrit Evertsz Roos, eyscher
contra
Dirck Wyloffsz, ghedaagde om
voorts te procedeeren volgens
die laeste retroacte.

Dirck Gerritsz, eyscher
contra
Cornelis Aelbertsz van Oude Nieudorp,
ghedaagde om betalinge van 8 gulden
11 st 8 penn. Concludeert als
volgend den eysch.

Jan Cornelisz Keyser vanwegen
d'ghedaagde versoeckt atterminatie.
Schepenen condemneeren Cornelis Aelbertsz
d'gheeyste penningen te betalen
mette rechtelyke costen
surcheerend d'executie tot
lichtmisse. Actum den
15en september 1608.

OR 5658/260v
Vierschaer ghehouden den 29en september 1608

In state.

Jan Cornelisz Keyser, Ontfanger
van 't lantschot & verpondinghe
tot Oude Nieudorp, eyscher
contra
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Heyndrick Ouweneels, ghedaagde
om betalinge van verscheenen lantschot & verpondinghe volgens zyn
regyster. Concludeert tot condemnatie van
dien cum expensis & versoeckt
den eyscher dat d'goeden daer van
d'ongelden spruiten verclaert sullen
werden executabel.
Schepenen ordonneeren Jan Cornelisz Keyser te
wesen voocht van het naeghelaten kint van
Jan Aeriansz & over zyne goeden. Actum
den 29en september 1608.
Gerrit Evertsz Roos, eyscher
contra
Dirck Wyloffsz, ghedaagde
om uuytinge van vonnisse te
begeeren.

Schepenen ghesien den uuijtspraecke van mannen tusschen
perthyen ghedaen opprobeeren
den selven uuytspraecke condemneeren
dienvolgend den gedaagde d'eyscher te
beteren & betalen voor gheleden schade eens 6 gulden 5 st ontseggen den eyscher
zynen vorderen eysch apsolveeren den ghedaagde van de zelve
compenseerend d'costen tusschen perthyen om redenen. Actum den 29en
september 1608.
OR 5658/261

Cornelis Aeriansz voor hem
& zijn medeconsoorten dach
adt primam omme te
antwoorden.

D'voochden van de kinderen van Pieter
& Jan Aeriansz, requiranten ende
eyschers
contra
Thys Jorisz, Cornelis Aeriansz con socius
soe zy gheroepen zyn, ghedaagdens om t'antwoorden off
versteecken te werden van 't effect
van dien & ghecondemneert te werden in den
eysch cum expensis.

OR 5658/261v
Vierschaer ghehouden den 27en october 1608
Cornelis & Pieter Pietersz,
broeders & vanwegen Alydt
Symons, haer suster, requiranten
& eyschers
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In state

Jan Cornelisz Keyser als Procureur
van den ghearresteerde versoeckt copie
& dach.
In advijs bij Schepenen.

contra
d'weduwe en erffgenamen van
Jacop Heyndricksz, ghedaagdens
om restitutie van 18
gulden 6 st 11 penn kustingpenningen by Jacop Heyndricks in
zyn leven als voocht & ten
behoeve van Alidt Symons
ontfangen door handen van
hem Pieter Pietersz van 't huijs
daer hy in woont breder blyckend
by den affghelosten & ghecasseerden
kustingbrieff & opteyckenenghe daer op ghedaen. Concludeert
tot condemnatie van dien cum expensis.
Claes Pietersz Sevenhuysen
als cop van Lamberts uuysin(
schultboeck, eijscher contra
Gerrit Amelsz van
Schoorll, ghearresteerde om
betalinge van 9 gulden
9 st 8 penn uuyt saecke
van verteerde costen ende
anders volgend 't regyster
van † Lambert Jansz
in zyn leven Waert tot
Winckel. Concludeert tot condemnatie
van dien cum expensis.

OR 5658/262
Schepenen appoincteeren perthyen
aen mannen.

Schepenen persisteeren
by voorgaend vonnisse
in date den 3en
september 16087 re-

Jan Walichsz, eyscher
contra
Claes Jansz Mes van den Zydtwint,
ghedaagde om betalinge van 6
gulden ter cause van coop en leverantie van een schae--- verschenen
pincxteren laestleden. Concludeert tot condemnatie van dien cum
expensis.
Jan Jacopsz van Schaghen,
requirant & eyscher
contra
Pieter Jan Harcks & Jan Jansz
Molenmeesteren van den Moerbeecker
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noveeren 't zelve vonnisse.
Actum den 27en october
1608.

molen, ghedaagdens om
restitutie van overghegeven molenschot & gheleden
oncosten vermoghen Schepenen
vonnisse. Concludeert tot condemnatie
van dien cum expensis.

Compareerde voor desen vierschaere der stede Nieudorp
Pieter Louris als man en voocht van Maritgen
Sijmons mede erffgenaam van † Eel Claesdr ende
bekende over d'administratie & voochdye by Willem
Reyersz over Eel Claes & haere goeden ghehat
vermocht te zyn & dat den selven zyn rekeninge
bewys en reliqua sulcx ghedaen heeft dat hy den
selven geen vorder rekeninge noch bewys heeft
te eysschen. Consenteerend den selven Willem Reyers van
zyn voochdye te moghen zyn ontslagen. Dienvolgend
versochte Willem Reyersz zyne voochdye te

[vervolg op /262v]

OR 5658/262v

[vervolg van /262]

mogen quijtschelden & sulcx by Schepenen
vonnisse ontslagen te zyn.
Dienvolgend hebben Schepenen gheweesen dat
Willem Reyersz d'selve voochdye mach
quytschelden ende heeft Willem
Reyersz d'selve quytgheschonden welcke
quytscheldinghe Schepenen by haeren
vonnisse gheapprobeert hebben. Actum
den 27en october 1608.

Schepenen condemneeren Heyndrick
Ouweneels den eyscher te
betalen volgens zyn regijster
mette costen binnen 14 dagen op
peene van uuytleg &
verclaren d'goeden daer voor
executabel. Actum den
27en october 1608.

Jan Cornelis Keijser, Ontfanger van verpondinghe & landt
schot tot Oude Nieudorp, eyscher
contra
Heyndrick Ouweneels, ghedaagde
om betalinge van verschenen lantschot & verpondinge volgens
d'eyscher zyn regyster. Concludeert tot condemnatie van dien cum
expensis & versoeckt den eyscher
dat d'goeden daer d'costen
van spruijten daer voor verclaert
sullen werden executabel.
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Jan Cornelisz Vut , eyscher
contra
Schepenen condemneeren den ghedaagdens Symon Pieter Deckers & Albert
d' eyscher te betalen volgens
zyn swager erffgenaam van haer
zijn regyster mette costen binnen 14 dagen moeder, ghedaagdens om betalinge
op peene van uuytleg
van verscheenen lantschot &
& verclaeren d'goeden daer
verpondinghe volges d'eyschers revoor executabel. Actum
gyster. Concludeert tot condemnatie
den 27en october 1608.
van dien cum expensis & versoeckt
dat d'goeden daer d'costen van
spruyten verclaert zal worden executabel.
OR 5658/263
Schepenen ghehoort den eysch & concluysie by den
Schout ghedaen & ghenomen op & tegens Cornelis
Arisz van Oude Nieudorp in conformite van den
placcate op 't stuck van den vechtelisse gheemaneert
over seecker mestieck vechtelis & quetsuiere
ghedaen aen Willem Gorter ende daer tegen die
defentie van den ghedaagde & ghehoort d'ghetuijgen
by den officier daerop gheproduceet ende
op allen ghelet doende recht condemneeren den selven
Cornelis Arisz tegen den voornoemde Schout in een boete
van 40 ponden van 40 grooten Vlaams 't stuck compenseeren d'costen om redenen. Actum den 27en
october 1608.

Schepenen ordonneeren
den eyscher zijn vermeten bewys
in te brengen te 14 dagen.

+ van dat hij
hem hangende

Aerian Cornelisz Schippers van der
Dieck, eyscher
contra
Cornelis Pieter Bregs, ghedaagde om
leverantie & voldoeninghe van
18 koe-pramen cleij opten
Molendyck streckend van 't Verlaet
aff tot naer den nieuwen molen toe
volgens d'belofte van hem ghedaagde
aen hem eyschers vader. Concludeert
tot condemnatie van dien cum expensis.

Schepenen ghehoort den eijsch by den Schout
ghedaen op ende tegen Pieter Claesz Smit, ghedaagde
over d'clachte bij Willem Jansz Hans over
den selven ghedaen + en ghesien 't blyck by Willem
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litis gedreycht
heeft met een
vorck te grieven.

Jansz overgheleyt & mede ghehoort die
defentie van den ghedaagde doende recht condemneeren
Pieter Claesz Smit tegen den Schout in een
boete van 10 ponden van 40 grooten 't stuck
ontseggen den Schout zynen vorderen eysch. Actum
den 27en october 1608.

OR 5658/263v
D'ghedaagdens dienen van
defentie.
Jan Cornelisz Keijser als Procureur
van de eyschers copie &
dach.

Schepenen condemneeren d'ghedaagdes
den eyscher d'gheeyste
8 st te betalen mette
rechtelyke costen solvo
d'ghedaagdes keer te 14 dagen.
zoe zy eenich hebben. Actum
den 27en october 1608.

D'voochden van de kinderen van Pieter
& Jan Aeriansz requiranten & eyschers
contra
Thys Jorisz en Cornelis Aeriansz
con socius, ghedaagdens om voorts
te procedeeren dienvolgend
d'laeste retroacte.
Jan Pietersz Backer van Oude
Nieudorp, eyscher
contra
d'erffghenamen van Maritgen Comen
Claes, ghedaagdens om betalinge
van 50 st van broot en backloon.
Concludeert tot condemnatie van dien cum
expensis.

Schepenen verclaeren den ghecondemneerdes
te wesen versteecken van keer &
weer. Actum den 24en november 1608.

Schepenen condemneeren den
ghedaagde d'eyscher d'geeyste penningen
te betalen mette rechtelyke
costen salvo den ghedaagde zyn
keer te 14 dagen zoe hy eenich heeft.
Actum den 27en october 1608.

D'selve eyscher
contra
Pieter Aeriansz Cuyper, ghedaagde om betalinge van 16
st ter cause van broot.
Concludeert tot condemnatie van dien
cum expensis.

Schepenen verclaeren den ghecondemneerde
te weesen versteecken van keer & weer. Actum den 24en november 1608.
Schepenen condemneeren Piet Jan Jaep Mes tegen
d'weesarmen in zyn 2e default. Actum
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den 27en october 1608.
OR 5658/264
Vierschaer ghehouden den 24en novembr 1609 [moet zijn:1608]

In state.
off

Schepenen ghehoort 't rappoort
& verclaeringe Reyer Jansz
wettelyk ghearresteert te zijn
condemneeren den zelven mits zijn
noncomparitie in zyn 1e
default met 't proffyt van dien
accordeeren den
eyscher een adderde citatie
tegens adt primam by een weet.
Schepenen houden 't versoeck
by den Schout tegen Reyer Jansz
ghedaen om zyne boeten in advys.

Schepenen condemneeren den ghedaagde
d'gheeyste 3 gulden 18 st 2 penn
te betalen binnen 14 dagen op pene
van uuytleg. Actum den 24en no-

Jan Pietersz Koeman & Claes
Claesz Smit, Weesmeester(en) deser
stede, eyschers
contra
Albert Barentsz & Cornelis Jansz
Castercum, Burgermeesteren deser
stede, ghedaagdens om betalinghe
ter somma van 37
gulden 10 st ter cause van
een jaer renten off verlopen
intrest verscheenen den 25en january 1608 ongvermindert 't vorder
verloop vermoghens den schultbrieve
by Burgermeesteren en Schepenen daer
van ghepasseert. Concludeeren tot
condemnatie van dien mette costen &
dat hen eyschers zal volgen gelt
off uuytleg.
Jan Aeriansz van Oude Nieudorp,
eyscher
contra
Reijer Jansz van 't Jallewall
ghearresteerde om betalinge van 35
st van arbeytsloon. Concludeert tot
condemnatie van dien com expensis.

D'Weesmeesteren deser stede, eijschers
contra
Pieter Jan Jaep Mes, ghedaagde
om zyn 3e default te purgeeren.
& wyder ghecondemneert te werden in -3-18-2
ten behoeve van de weesarmen over
d'coop van zyn huys volgens die keuren.
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vember 1608.
OR 5658/264v
Den ghedaagde bekent d'penningen
door Aerian Dircksz
versoeckt atterminatie.
Dienvolgend condemneeren Schepenen
den ghedaagde d'gheeyste penningen
te betalen mette rechtelyke
costen surcheerend d'executie
6 weecken. Actum den
24en november 1608.

In advijs.

Jan Cornelisz Keyser versoeckt
dat d'saecke simpel zal opstaen adt primam alsoe hij
notelyk apsent moet weesen.
Schepenen accordeeren
Jan Cornelisz zyn versoeck
mits betalend d'costen van 't
reterdement.

Thys Aeriansz Schuytvoerder,
eyscher
contra
Claes Dirck Jong Claes van de
Weel, ghedaagde om betalinge
van 7 gulden ter cause van
een halff vierendeel vleys lange verscheenen. Concludeert tot condemnatie
van dien cum expensis.

Claes Pietersz Sevenhuijsen,
soe hy procedeert, eyscher
contra
Gerrit Amelsz, ghearresteerde om
uuytinge van vonnisse te begeeren.

Aerian Cornelisz Schippers
van der Dieck, eyscher
contra
Cornelis Pietersz Breg, ghedaagde
om voorts te procedeeren dienvolgend dient den eyscher van
zyn bewys & concludeert als
apudt acta.

OR 5658/265
Compareerde aen desen
vierschaere Cornelis Jansz
d'vader van Jan Cornelisz,
ghedaagde alhier ende
versochte voor Jan Cornelisz
zyn soon te moghen ageeren
& dat hem zal volghen
copie van den eysch ende
dacht te 14 dagen.
Den officier seyt Cornelis
Jansz d'vader van Jan

Ryckert Ryckertsz van Vollenhove Schout van Nieudorper cogge,
ratione offity, eyscher in cas
van manslacht
contra
Jan Cornelisz Deckers van Oude
Nieudorp, ghedaagde in persoon in 't
zelve cas. Concludeert den
eyscher alsoe den ghedaagde hem vervordert heeft met een mes
te quetsen & grieven d'persoon
van Maerten Claesz Schoenlapper
tot Oude Nieudorp daer aen den
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Cornelisz alhier niet ontfanckelyk
te zyn om voor zynenn soon
te ageeren alsoe d'saecke
crym(inaal?) is breder blyckend
by de informatie by hem
Officier Schepenen alhier
vertoont. Concludeert daeromme
als hier ter syden.

selven desen werelt overleden
is dat daeromme den selven
Jan Cornelisz by noncomparitie
ghecondemneert zal werden ghebannen
te zijn zyn leven lang uuyt
den lande van Hollandt &
alle zyne goederen gheconfisqueert
tot behoeve van de graefflycheijt
op peene van gheexecuteert
te werden metten swaerde ofte
tot anderen fyne & concluisie
als Schepenen bevinden zullen
te behooren.

Cornelis Jansz persisteert by
zyn versoeck seggende vorder
dat niet bevonden zal worden
den eyscher actie van crym(inaal?)
op zyn zoon te competeeren.
Leyt tot dien eynde over seeckere certificatie ghepasseert voor Schepenen alhier.

Schepenen ghesien 't versoeck by Cornelis Jansz hier boven ghedaen
& vordere dingtalen vanwegen den Schout & d'voorseiden Cornelis
Jansz op 't zelve incedent ende mede ghesien d'informatie
by den Schout onder haer gheexhiheert & insgelyckx die certificatie by Cornelis Janszz overgheleijt verclaeren by haeren vonnisse
Cornelis Jansz ontfackelyk voor zyn persoon te ageeren. Acordeeren den
selven copie & dach. Actum den 24en november 1608.
OR 5658/265v
Vierschaer ghehouden den 8en december 1608
Den Schout deser stede
ratione offity, eyscher in
cas van homicide
contra
Jan Cornelisz Deckers van
Oude Nieudorp, ghedaagde in persoon
in't selve cas om t'antwoorden off versteecken te
werden van 't effect van dien.

Cornelis Jansz als vader
& vanweghen Jan Cornelisz
zyn zoon dient van antwoort. Concludeert pro ut in
schuptis.
Den Schout employeert
replyck van recht,
persisteert by zynen eysch &
concluisie. Refereert hem tot zyn informatie.

Cornelis Jansz voor duplyck zeyt dat den Schout zijn
ghealligeerde in den eysch gheroert nimmermeer zal
doen blycken den rechte ghenoch zijnde persisteert daeromme
by zyn defentie. Concludeert als tict eynde der selver &
employeert vorder duplyck van recht.
Den Schout leydt over zyn informatie & versoeckt
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recht.
Cornelis Jansz dient insgelyks van zyn contrabewijs.
Perthyen hinctude employeeren reprochen van recht
renunchieeren van vorder schrijven furneeren haere
stucken onder Schepenen & versoecken recht.
Schepenen houden d'saecke in advys 14 dagen.
OR 5658/266
Jan Cornelisz Campen, eyscher
contra
Garbrant Pieter Backers &
Schepenen condemneeren
Harck Jansz t'samen borghen
d'ghedaagdens in haer
en principael voor Maerten Potmans, ghedaagde
eerste default &
om betalinge van 16 gulden 17 st
wyder ghesien den boelter cause van een koe in
brieff condemneeren den ghedaagdens
Volckert Pieters boelhuys ghed'gheeyste penningen te betaelen
cocht vermogens den boelbrieff
mette rechtelyke costen
daer van zynde. Concludeert tot
binnen 14 dagen op peene
condemnatie van dien & versoeckt gelt
van uuytleg.
en off uuytleg mits d'een betalend
en
Actum den 8
d'ander ghevryt te zyn cum
december 1608 salvo d'gheexpensis.
daechdens haer keer ten
naesten rechtdach zoe zy eenich hebben.
D'selve eyscher
contra
Symon Pieter Deckers, ghedaagde
om betalinge van 32 st
ter cause van huysraet by
hem ghcocht in 't boelhuys
van Volckert Pieters volgens
den boelbrieff daer van zynde.
Concludeert tot condemnatie van dien
& versoeckt gelt off uuytleg.

Schepenen condemneeren den
ghedaagde in zyn 1e default
& ghesien den bolbrieff
condemneeren den ghedaagde d'gheeyste somma te betaelen
mette rechtelyke costen
binnen 14 dagen op peine van
uuytleg salvo den ghedaagde
zyn keer zoe hy eenich heeft tegen
adt primam. Actum den 8en december 1608.
Burgermeesteren versoecken dach in beraet.

Schepenen houden d'saeck
in advys.

Jan Pietersz Koeman & Claes Claesz
Smit, Weesmeesteren deser stede van wegen
den weeshuyse & weesarmen deser stede,
eyschers
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contra
d'Burgermeesteren deser stede, ghedaagdens om
betalinge van 37 gulden 10 st ter cause van
een jaer renten off intrest venschenen den 25en
januarij 1608 ongvermindert d'hooftsom & vorder
verloop van dien vermogens den schultbrieve by
Burgermeesteren en Schepenen daer van ghepasseert. Concludeeren tot condemnatie van dien. Versoecken gelt off uuytleg
ten minsten by provisie tot namtissement cum expensis.
OR 5658/266v
Heyndrick Ouweneels compareert in juditio
als ghedaagde contra Cornelis Michels van den Zydtwint bekent den selven schuldich te weesen
100 gulden hooftpenningen & 10 jaer verloopen
intrest ter goeder reekeninge. Laet
hem daer in ghewillich condemneren d'selve
te betalen surcheerend d'executie 6 weecken.
Actum den 8en december 1608.

Den ghedaagde copie
& dach.

Den offisier deser stede,
eyscher
contra
Jacop Walichs, ghedaagde. Seyt
den eyscher dat den ghedaagde
hem vervordert heeft met voordacht & opsette wille te laden
een seeckere nombre van appelen
daer hy die helfte niet van
aenghegeven heeft ventende
die selve
t'zynen appetyte in de jurisdictie ofte onder die
verpachtinghe van 't fruyt en
sorteerend onder die pachte van
Alckmaer.
Concludeert daeromme den offisier
dat den voorseiden Jacop Walichsz zal
werden ghecondemneert ter saecke
van de fraucde voornoemt gheattenteert
in een mulckte van 4 mael
die hoochste boeten off tot
alsulcken anderen fine als Schepenen bevinden zullen te behooren.

mulcte boete [PW/71]
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OR 5658/267

Den ghedaagde copie &
dach.

Den ghedaagde copie
en dach.

Jan Barentsz van Schagen, eyscher
contra
Jacop Walichsz, ghedaagde. Seyt den
eyscher dat den ghedaagde hem den
verleeden jaere vercoft heeft seeckere
quantiteyt van appelen die hij
eyscher daernae weder vercoft heeft
binnen Amsterdam yder ton voor
15 & 16 guldens
dat hoewel den ghedaagde schuldich
was & behoort hadde hem eyscher
d'selve appelen te leveren is hij gedaagde
niet alleen ghebleven in ghebreecke
maer heeft dat arger is d'selve
appelen tegen wil & danck van
hem eyscher anderen vercoft. Concludeert
daeromme dat den ghedaagde ghecondemneert
zal worden hem eyscher d'selve appelen
te vergoeden yder ton voor zoeveel
meer als hy eyscher die vercoft
heeft mette costen hieromme
ghedaen.
Den Schout, eyscher
contra
Jacop Walichsz, ghedaagde. Concludeert
den eyscher dat den ghedaagde ter
saecke hy Jan Baerents appelen
aen anderluyden vercoft heeft
tegen wil & danck van den Jan
Barentsz ) ghecondemneert zal worden
in een boete van 17
pont cum expensis.

OR 5658/267v
Schepenen verclaeren dat
den gedaagde zijn default
zal moghen purgeeren.
Schepenen vorder ghehoort
perthyen dingtalen houden
d'saecke in advijs.

Jan Aeriansz van Oude Nieudorp
eyscher
contra
Reyer Jansz van 't Jallewal
gedaagde met een weet om zyn
default te purgeeren off versteecken & ghecondemnert te werden
in zyn twede defaut.
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Perthyen stellen d'saeck in
state adt primam.

Claes Pietersz Sevenhuijsen
zoe hy procedeert, eyscher
contra
Gerrit Amelsz, ghearresteerde
om voorts te procedeeren.

Nopende den eysch by den Schout tegen Gerrit
Amelsz ghedaen om veylyge boeten &
ter saecke hy gheen cautie en heeft ghestelt
ghehat.
Schepenen houden d'saecke in advijs.

Schepenen houden d'saeck
in advijs.

Aerian Cornelisz Schippers van der
Dieck, eyscher
contra
Cornelis Pietersz Breg ghedaagde om voorts te procedeeren
dienvolgend uuytinge van vonnisse
te begeeren.

OR 5658/268
D'ghedaagdes door Jan Cornelisz
presenteeren mette eyschers
te rekenen.
Schepenen appoincteeren
perthyen aen mannen met
namen: Claes Claesz Smit,
Jacop Koeman & Pieter
Jacopsz.

Cornelis Pietersz & Pieter Pietersz
soe zy procedeeren, eyschers
contra
D'weduwe en erven van Jacop Heyndricksz,
gedaagdens om voorts te procedeeren.
Dienvolgend versoecken d'eyschers dat d'gedaagdes ghecondemneert zullen worden in den
eysch & wyders te betalen behoorlyke intrest tegen den penning
sestien cum expensis.

OR 5658/268v
Anno 1609
Schepenen:
Jan Cornelisz Jongen
Cornelis Pieterz Breg
Cornelis Reyersz Oom
Jan Jansz Wit
Jacop Jansz Daelders
Heyndrick Cornelisz Schoenmaker
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Piet Symonsz
OR 5658/269
Vierschaer den 12en january 1609
off

Cornelis Wyertsz, eyscher
contra
Jan Vrericksz & Willem Jacopsz,
ghedaagdens om betalinge van 15 gulden
van hoij.
Baert Garbrantsz van Veenhuijsen, ghedaagde
met een weet contra den Schout om seeckere
boeten ter somma 40 gulden van vechtelis wert
ghecondemneert in zyn 1e default met 't proffyt
van dien met een anderde sitatie.
Schepenen accordeeren den Schout een rechtelyke
weet t'zynen peryckel aen Jan Vechtersz
van Veenhuysen ende Garbrant Boots tegen
adt primam om betalinge van seecker toeghedaengt gelt.
Aerian Meynertsz voor hem & van wegen Jonge
Janoom versoeckt pen voochdye over d'weduwe van
Aerian Jan Usts ghehat te moghen quijtschelden
seggend geen meerder ontfang noch uuytgeeff gehat te hebben als van 7 gulden 8 st by hen
datelyk wettelyk uuytgegeven.
Volgens welcken versoeck alsoe d'selve jaer en
dach voocht gheweest zyn werden d'selve
van haere voorseide voochdye ontslagen & gheapsolveert. Actum den 12en january 1609.

OR 5658/269v
1e default.

Claes Symonsz Vlaer, eyscher
contra
d'weduwe en erven van
Pieter Claesz Kuyper, ghedaagdens
off haer gherechten voocht
om betalinge van 21 gulden
vermoghens d'obligatie daer
van zynde. Concludeert tot
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condemnatie van dien cum expensis.

Den ghedaagde door Jan
Cornelisz Keyser copie &
dach.

In state.

Gerrit Jansz van de Moerbeeck,
eertyts pachter van Oude
Nieudorper Zydtwinder tienden,
eyscher
contra
Pieter Pietersz Komen Piet,
ghedaagde. Seijt den eyscher
dat den ghedaagde hem vervordert
heeft zyn saet te huys
te haelen zonder 't zelve te
vooren wettelyken te hebben laeten
tienden tot groote prejuditie
van den eyscher. Concludeert daeromme dat den ghedaagde ghecondemneert
zal werden ten hehoeve van
hem eyscher in 49 gulden mette costen.
Claes Pietersz Sevenhuysen,
soe hy procedeert, eijscher
contra
Gerrit Amelsz van Schoorll,
ghearresteerde om voorts te procedeeren volgens die laeste retroacte. Dienvolgend versoeckt den
eyscher

OR 5658/270
Schepenen appoincteeren
perthyen aen de zelve mannen
& Jan Cornelisz tot een overnan.
Condemneeren d'selve schriftelyke
uuytinge te doen.

Den eyscher vermeet verder
bewys in te brenghen.

Cornelis Pietersz & Pieter Pietersz,
van weghen haer suster, eyschers
contra
D'weduwe en erven van Jacop Heyndrixz, ghedaagdens om voorts te procedeeren
volgens die laeste retroacte. Dienvolgend versoeecken d'eeyschers dat d'ghedaagdes
alsnoch ghecondemneert zullen werden haer
te betalen ofte te restitueeren 18 gulden
6 st 11 penn mette behoorlyken intrest
tegen den penning sestien.
Aerian Cornelisz Schippers van der
Dieck, eyscher
contra
Cornelis Pietersz Breg, ghedaagde om
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Schepenen accordeeren
perthijen alsnoch in te
brengen waermede zy
hen meynen te behelpen
tegen ad primam.

voorts te procedeeren volgens die
laeste retroacte. Dienvolgend versoect
den eyscher dat den ghedaagde alsnoch
ghecondemneert zal worden te leveren
18 koe-pramen cleij volgens
den eysch cum expensis.

Jan Aeriansz van Oude Nieudorp,
Schepenen condemneeren
eyscher
Reyer Jansz den eyscher
contra
te betaelen d'gheeyste 36 st
Reyer Jansz van 't Jallewal,
mette rechtelyke costen
ghedaagde met een weet om voorts
salvo Reyer Janszs zyn keer
te procedeeren volgens die
zoe hy eenich heeft.
laeste retroacte.
Condemneeren wyder den selven
Reyer Jansz in een boete
van 5 pont ten behoeve
van den officier ter saecke hy gheen borge ghestelt
heeft ghehat ten daghe van den arreste. Salvo Reyer
Jansz zyn keer zoe hy eenich heeft. Ende accordeeren
den Schout & Jan Aeriansz een weet om Reyer Jansz
op zyn keer te moghen dagen tegen ad primam.
OR 5658/270v

Schepenen acccordeeren
den requirant een rechtelyken
weet t'zijnen pericule.
Aenghenomen by Claes
Pietersz om 22 s st.

Jan Jacopsz seyt wettelyken
ghecocht te hebben van eenen
Jacop Huygen woonende op d'Berckmer
dijck seecker huys & stucke lants
daer 't huijs op staet mitsgaders
seeckeren acker al ghestaen ende
ghelegen binnen deser stede
van welcke den selven noch
niet ghelevert heeft behoorlyke
quytscheldinge aen hem Jan
Jacopsz versoeckt daeromme hy
requirant dat hem gheaccordeert
zal worden een rechtelyken
weet tot Opdam aen Jacop
Huijgen opte Berckmerdijck tegen
ad primam den requirant vermogens
& in conformite van den coop
te leveren behoorlyke quijtscheldinge mits dat hij requirant
den selven bereyt is te leveren
behoorlijke kustingbrieve & ten daghe dienende
te sien procedeeren tot condemnatie
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van dien cum expensis.
Den ghedaagde dient
van antwoort.
Den Schout van weghen
den eyscher copie &
dach.

Jan Barentsz van Schagen,
eyscher
contra
Jacop Walichsz, ghedaagde om
t'antwoorden.
Den Schout, eyscher
contra
Jacop Walichsz, ghedaagde
om t'antwoorden in beyde
die saecken.

ydem

OR 5658/271

Schepenen houden
d'saecke in
advys.

Den Schout deser steden
ratione offity, eyscher in cas
van homicidie
contra
Jan Cornelisz Deckers van
Oude Nieudorp, ghedaagde in 't
zelve cas om vonnisse
te begheeren.

OR 5658/271v
Schepenen, Burgermeesteren ende
Raden der stede Nieuwe Nieudorp
gheleth op die pretensen van de heylichgeest armenvoochden tegen weesmeesteren ofte
d'weesarmevoochden seggende dat d'heylichgeest armen behoort te volgen seeckere 600
gulden in voortyden by Cornelis Jansz Molenaer ghegeven by donatie intervyvos suupelyken aen den
armen van Nieudorp welcken 600 gulden
tegenwoordich berust onder handen van weesmeesteren & tegenwoordich te leen staende aen
burgermeesteren ofte ghemeente deser stede
verstaen dat onderlinge d'heylichgeest-armen
& wees-armen als beyde armen der stede
Nieuwe Nieudorp van noden hebben goede correspondentie te houden ende ghehouden te
werden by de respective voochden van dien
in 't alimenteeren van den armen. Ordonneeren
daeromme mits dringende noot van de huyssitten
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armen dat d'huyssitten armen by provisie
& voor eerst den tyt van 3 eerstvolgende
jaeren by forme van leeninge zal volghen
d'renten van de selve 600 gulden ende
dat weesmeesteren hen d'selve in de selve maeniere
d'voorseide tyt zullen laeten volgen mits dat
d'huyssitten off heylichgeest-armen off haere
voochden in toecomdende tyden weder sullen recompenseeren ofte restitueeren aen de weesarmen
soe d'noot van de weesarmen sulcx sal vereyschen 't welcke zal staen tot
discretie van de Schepenen en Burgermeesteren in de
tijt ende zal voorts d'saecke ghereguleert
worden by advys van Burgermeesteren & Schepenen
in der tyt sulck d'noot van de wees- & huyssitten
armen respective vereysschen oock ghelyck burgermeesteren & Schepenen nae insichte van dien ghelieven ofte goetduncken zal. Aldus ghedaen........
inter vivos onder levenden [LbgO/30]
donatie inter vivos gift onder de levenden [PW/35]
OR 5658/272
Op 't stathuys den 16en januarij 1609.
by Burgermeesteren & Schepenen als met namen
Syvert Jansz & Pieter Cornelisz Burgermeesteren Jan Cornelisz
Jongen, Cornelis Reyersz Oom, Jan Jansz Wit, Heyndrick
Cornelisz Schoenmaecker & Pieter Symonsz Schepenen
bij mij Syvert Jansen. bij mij Pieter Cornelisz.
bij mij Jan Cornelis. bij mij Cornelis Rejersz Oom.
bij mij Jan Jansen Wit. bij mij Henderick Cornelisen Schoenm-bij mij Pieter Sijmonsz.
Jansz Cz Hogheboom Notaris
OR 5658/272v
Vierschaer ghehouden den 26en januarij 1609
Den Schout der steden
Nieudorp ratione offity, eyscher
in cas van homicide
contra
Jan Cornelisz Deckers van
Oude Nieudorp gedaagde in persoon
in 't selffder cas om uuytinghe van vonnisse te begeeren
voor de derde instantie.
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Schepenen der steden Nieudorp ghesien den
eysch ende concluisie by den Schout der
steden Nieudorp ex offitio ghedaen op ende
tegens Jan Cornelis Deckers van Oude Nieudorp
die den selven aenseggen was hoe dat hy met
instrument van wapen ghequetst ofte grieft
hadde d'persoon van Maerten Claesz Schoenlappers
daer aen den selven was ghestorven concludeeren
dat den selven Jan Cornelisz daer over ghecondemneert
zoude worden als homicidie & by noncomparitie
ghebannen te zyn zyn leven lang uuyt d'graefflyckheyt van Hollandt & by incoomste gheexecuteert te werden metten swaerde datter die
doot nae volchde & zyne goederen gheconfisqueert
tot behoeff van de graefflyckheyt ende
daer teghen ghesien die defentie van Jan
Cornelisz by hem off van zynen weghen ghedaen

[vervolg op /273]

OR 5658/273

[vervolg van 272v]

by welcken hy den aenseg van den officier was ontkennend
seggende mede met Maerten Claesz geen twist noch ghescheel ghehat te hebben noch dat hy in den alderminsten
geen wille ghehat heeft Maerten Claesz te grieven jae
dat hy hem oock niet naeghestelt hadde concludeerende
tot apsolutie & dat den Schout zynen eysch &
concluisie zoude werden ontseyt mede ghesien replyck
duplick & alle verificatie by perthyen onder
haer gheexhibeert ende op allen gheleth 't geen
heeft moghen moveeren doende recht omtseggen den
Schout zynen eysch & concluisie op Jan Cornelisz voorseid
ghedaen & ghenomen & apsolveeren Jan Cornelisz
van den selven compenseerend die costen om
redenen. Actum den 26en januarij 1609.
Schepenen perthijen ghehoort
verclaeren den ghedaagde zyn keer
niet ontfanckelyk persisteeren
by haer voorgaende vonnisse condemneeren
Reyer Jansz d'eyscher te betalen
d'geeyste 36 st mette rechtelyke costen. Actum den 26en
januarij 1609.

Jan Aeriansz van Oude Nieudorp, eijscher
contra
Reyer Jansz van 't Jallewal, ghedaagde
met een weet om zyn keer
te doen zoe hy eenich heeft off
versteecken te werden van 't effect van dien
cum expensis.

Cornelis Pietersz & Pieter Pietersz

447

van wegen haer suster, eyschers
contra
d'weduwe en erven van Jacop Heyndricksz
off derselver voochden, ghedaagde
om voorts te procedeeren volgens de
laeste retroacte alsoe perthyen
voor mannen niet hebben connen
accordeeren.

Schepenen houden d'saeck
nopens d'gheeyste 18
gulden 6 st & d'gepretendeerde
intrest van dien in advijs
ende nopende d'reconventie
te weesen d'gheeyste voochdi
penningen appoincteeren perthyen alsnoch aen d'selve mannen ordonneeren mannen schriftelyk
advys te doen wat d'weduwe en erven van Jacop Heyndricksz
voor dien zoude behooren te hebben.
OR 5658/273v
Claes Pietersz bekent
de penningen & versoeckt
atterminatie.
Schepenen condemneeren den
ghedaagde d'gheeyste penningen
te betalen mette rechtelyke
costen surcheerend d'executie
tot mey naestcomend. Actum
den 25en januarij 1609.

Dirck Willemsz Schuytmaecker
van Sardam*), eyscher
contra
Claes Pietersz, swager van
Gerrit Jansz van Moerbeeck ende
borche voor den selven, ghedaagde om
betalinge van 45 gulden 11 st
4 penn resteerende kustinge van
een demde schuyt groot omtrent
3 last. Concludeert tot condemnatie van
dien cum expensis.

Schepenen ghesien die declaratie
bij Claes Pietersz Sevenhuijsen overgheleyt van wegen Dirck
Willemsz tacxeeren d'selve costen tot 10 st 8 penn. Actum
den 9en februarij 1609.
Schepenen accordeeren den Schout t'zynen
rechtelyken versoecke een weet tot Schaghen
aen Cornelis Gerritsz Gorter tegens ad primam
t' zynen perickel om den selven in te moghen
dagen om seeckere boeten & costen welck den
officier pretendeert hem verstaen te zyn van het
voorseide Gorters paert & ten daghe dienend
etc. Actum den 26en januarij 1609.
Schepenen accordeeren Jan Cornelis Dircks
Ontfanger van de verpondinge ende Dirck
Claesz Schotvanger een rechtelyken weet
tot Enchuysen ghedaen te worden aen Cornelis Jansz
Brouwer omme by dien den selven overghe-
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daecht te werden tegen adt primam d'voorseiden Jan
Cornelis te betalen d'resteerende verpondinghe ter
somma 93-1-13 Dirck Claesz te betalen
d'resteerende lantschot ter somma 50-12-6
al van des voorseiden Cornelis Janszs landt binnen Nieudorp volgens d'respective boeten van de voorseide Ontfangers
& ten daghe dienend concluysie te sien nemen tot
condemnatie van dien cum expensis.
*) Sardam = ws: Schardam: voormalig vissersdorpje aan het Markermeer,
5 km ten Zuiden van Hoorn.
OR 5658/274
Schepenen houden d'saeck
in advijs ordonneeren
dat den ghedaagde selffs zal
compareeren.

In advijs.

In state 14 dagen ten
versoecke van den eyscher
mits betalend d'costen
van den reterdemente.

Schepenen
ghehoort 't versoeck van
Claes Claesz
om gheexcuseert
te wesen van
desen voochdye
apsolveeren hem
van de zelve. Actum den 9en

Gerrit Jansz van de Moerbeeck, zoe
hy procedeert, eyscher
contra
Pieter Pietersz Komen Piet, ghedaagde
om voort te procedeeren volgens
d'laeste retroacte in date den 12en
januarij 1609.
Claes Pietersz Sevenhuysen, soe
hy procedeert, eyscher
contra
Gerrit Amelsz van Schoorll, ghearresteerde om voorts te procedeeren
volgens d'laeste retroacte.
Aerian Cornelisz Schippers van der
Dieck, requirant & eyscher
contra
Cornelis Pietersz Breg, ghedaagde
om voorts te procedeeren.
Schepenen ghehoort 't versoeck van Jan
Maertsz Schuytvoerder zyn suster met namen
Lysbeth Maertsdr een voocht gheordonneert te
hebben seggend tot sulck versoeck van haer
ghelast te weesen ordonneeren Claes Claesz
Smit te wesen haere voocht & over haere
goeden. Actum den 26en january 1609.
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february 1609.
OR 5658/274v
Vierschaer ghehouden den 9en februarij 1609
Schepenen ghehoort 't versoeck van Claes
Jansz seggend daer toe last te hebben.
ordonneeren Jacop Aerian Sijverts te wesen
voocht van Neel Pieters Vries weduwe
Gerrit Maertens & over haere goeden.
Actum den 9en januarij 1609.
Schepenen ghehoort 't versoeck van Jan
Theusz & Aerian Theusz ordonneeren
Pieter Jansz Janooms te wesen voocht
over d'kinderen van Claes Theusz
& over haere goeden. Actum den
9en februarij 1609.
Schepenen ordonneeren Cornelis Claesz
Kistemaecker te wesen voocht over
Lysbeth Maerten Volckertsz & haere goeden.
Actum den 9en februarij 1609.
Thys Pietersz, eyscher
contra
Albert Barentsz, oudt
Burgermeester deser stede, ghedaagde
om betalinge van 3 gulden.
OR 5658/275
Jan Pietersz versoeckt
copie & dach.
Schepenen accordeeren
den ghedaagde copie &
dach.

Harmon Pietersz van 't Zydtwint, eyscher
contra
Maritgen Willemsdr mitsgaders
Cornelis Pietersz & Jan Pieters
haer soons, ghedaagdens om
betalinge van 25 gulden hooftpenningen met 't verloop van dien
totte eyntelyke betalinghe
toe uuyt saecke van gheleende
penningen & vermogens den besegelden
schultbrieve daer van zynde.
Concludeert tot condemnatie van dien cum
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expensis mits d'een betalend
d'ander ghevryt te zyn.
Claes Pietersz Procureur van de
ghearresteerde versoeckt copie
& dach.
D'eyschers ter contrarie versoecken
expeditie en condemnatie volgens
den eysch.
Schepenen condemneeren den ghearresteerde d'gheeyste penningen
aen den eyscher te betalen mette
rechtelyke costen salvo den
ghedaagde zyn naerderen keer
te 14 dagen zoe hy eenich heeft. Actum
den 9en february 1609.

Jan Aeriansz Butterpot, voor
hem & zyn mede-erven
van haer overleden vader, eyscher
contra
Reyer Jansz van 't Jallewal,
ghearresteerde om betalinge van
19 gulden ter cause als reste
van 2 vette koeyen by hem
overlange ghecocht & ontfangen.
Concludeert tot condemnatie van dien
cum expensis.

Jan Willemsz, eyscher
Schepenen, ghehoort
contra
perthyen dingtalen condemneeren
Cornelis Jansz Jongert & Cornelis Jansz
d'ghedaagdes 't gheeyste
Vattis, ghedaagdens om betalinge
halffat aen den eyscher te
van 7 gulden van een halvat
betalen salvo grant
bier.
daer zy menen gheraect te zijn. Actum den 9en februarij
1609.
OR 5658/275v
Schepenen ghehoort
perthyen dingtalen en
ghelet dat Claes Dircksz
affghegaen is condemneeren Claes
Dircksz het halffat in 't
ghelach ghemaeckt te
betaelen & by dien
d'eyschers te vryen van
Jan Willemsz compenseeren
d'costen. Actum den 9en
february 1609.

In advijs.

Cornelis Jansz Jongert & Cornelis
Jansz Vattis, t'samen eijschers
in cas van indemnite
contra
Aerian Jansz & Claes Dircksz,
ghedaagdens omme hem eyschers
costeloos & schadeloos te
vrijen & grandeeren van den eysch &
concluisie by Jan Willemsz op haer
ghedaen & ghenomen alsoe 't halffat
by haer ter wyncoop in 't gelach is ghenomen
& verteert. Concludeert tot condemnatie cum expensis.
Claes Pietersz Sevenhuijsen,
eyscher
contra
Jan Aeriansz Barringer, ghedaagde
om betalinge van 36 st
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verdient salaris off veylgelt.
Concludeert tot condemnatie van dien
cum expensis.

Compareerde aen deesen regijster Jan
Pietersz Koeman als ghemachtich & procuratie
hebbend van Jacop Huygen als oock van
Michiel Cornelisz van Amsterdam ende heeft hem
in den naem van Jacop Huygen als oock van wegen Michiel Cornelisz
als opposant tegen d'proceduieren van Jan Jacopsz ghestelt
als appelant & appelleert by desen
op 't vonnisse van Schepenen tusschen Jan Jacopsz & Jan Jacopsz, eyscher
Jacop Huygen gheweesen den 9en februarij 1609 ende dat voor den Hove van Hollant protessterend
van attenSchepenen condemneeren Jacop
contra
taten van
Huygen ghearresteerde aen den
Jacop Huygen van de Berckmer
meininge zynde eyscher te leveren behoorlyke dijck, ghearresteerde
zyne grieven quytscheldinghe in conSeijt den eijscher hoe waer
te propone- formite van de coop & oock
is dat hy van den ghearresteerde
ren zoe dat d'keuren deser stede
nochteren & wel bedocht
behooren
mits dat Jan Jacopsz
zynde ghecoft heeft een huys
zal. Actum den selven wederom
ende landt leggende alhier in de
en
den 16
zal leveren behoorlyke kusting
jurisdictie van Nieudorp. Sustifebruarij
brieff. Condemneeren Jacop
neert derhalven dat die ghe1609.
Huygen in de rechtelyke
arresteerde ghehouden zal zijn hem eyscher

costen hieromme ghedaen.
Actum den 9en februarij
1609.

van dies te leveren behoorlyke quytscheldinge mits dat hy van ghelycken
overbodich is te passeeren wettelyke
kustingbrieff & dat alles in conformite & nae vermoghen deser stede keuren & ordonnantie. Concludeert tot
condemnatie van dien cum expensis.

OR 5658/276
Schepenen houden d'saeck
in advijs.
Schepenen houden mede in
advys d'saecke tusschen
den Schout, eyscher contra
den selven Gerrit Amelsz
nopende d'boeten.

Schepenen doen recht
condemneeren d'ghedaagdes aen de
eyschers zoe zy procedeeren
te betalen 18 gulden 6 st
11 penn mits afftreckend
2 gulden voor 't gunt

Claes Pietersz Sevenhuysen, zoe
hy procedeert, eyscher
contra
Gerrit Amelsz van Schoorll,
ghearresteerde om voorts te
procedeeren.

Cornelis Pietersz & Pieter Pietersz,
van wegen haer suster, eyschers
contra
d'weduwe en erven van Jacop
Heyndricksz, ghedaagdens om
voorts te procedeeren dienvolgend
uuytinghe van vonnisse te
begeeren.
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d'gedaagdes in reconventie
gheeyst hebben voor seeckere
voochdie. Ontseggen perthijen vorderen eysch respective
ghedaen & compenseeren d'costen om redenen. Actum den
9en februarij 1609.
Schepenen accordeeren Cornelis Claesz Kistemaecker
als voocht van zyn broeders kinderen een
weet tot Winckel aen Mr. Jan om 16 gulden
ter goeder rekeninge reste van laecken
ten minsten met Jan Jansz Oomis en
dit vermogens zeecker arrest opte penningen
van Mr. Jan ghedaen alles tegen adt primam.
Actum den 9en februarij 1609.
OR 5658/276v
Schepenen houden d'saeck
in advys.

Gerrit Jansz van de Moerbeeck,
soe hy procedeert, eyscher
contra
Pieter Pietersz van 't Zydtwint, ghedaagde.

OR 5658/277
Vierschaer ghehouden den 23 februy 1609

Schepenen mits apsentie
van Mr. Jan houden d'saeck
in advys.

Lysbeth Cornelis bekent
die penningen is tevreden

Cornelis Claesz Kistemaecker, als
oom & voocht van de kinderen
van † Floris Claesz Buyten,
eyscher
contra
Mr. Jan Mathysz & Jan Jansz
Ooms, ghedaagdens om betalinge
van 16 gulden ter goeder
reeckeninge ter cause
van laecken by Mr. Jan beschuldicht & by Jan Jansz toegheseyt om te betalen volgens
't regyster van † Floris Claesz
daer van zynde. Concludeert
tot condemnatie van dien cum expensis
mits d'een betalend d'ander
ghevryt te zyn.

Pieter Jansz Mes & Claes
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te betalen doch seyt haer
seeckere penningen van Claes
Jansz competeeren is tevreden mette zelve daer
op te reeckenen & betalen
seydt mede dat d'goeden belast
zyn versoeckt d'lasten voor al off ghe-

Jansz, con socius t'samen, eyschers
contra
Lysbeth Cornelisdr van Oude Nieudorp,
off haer voocht, ghedaagde om 165
gulden 8 st 4 penn ter cause
van kustinge verscheenen karstyt
laestleden. Concludeeren tot condemnatie van
dien
& dat het ypoteeck in den brieve verbonden daer voor verclaert zal worden
executabel cum expensis.

daen te hebben. Is tevrede
5 seste paerten te betalen.
Versoeckt met Claes te
rekenen.
Schepenen ordonneerren Claes mette
ghedaagde te rekenen voo Pieter Symon Jacops & Dirck Wyloffs.
OR 5658/277v
In advijs.

Schepenen wysen voor
vonnisse dat den
requirant copie zal
volghen.

Jan Willemsz Waert in de Valck,
eyscher
contra
Neel Claes, weduwe Cornelis
Dircksz off haer voocht,
ghedaagde om betalinge van
19 gulden 13 st 12 penn ter
cause van wyncoop t'zynen
huyse verteert op d'coop van de
poelen etc. Concludeert tot condemnatie
van dien cum expensis.
Maerten Pietersz van
Haringhuysen, requirant
contra
Dirck Meynertsz, con socius
om hem te leveren ofte te
laeten hebben tot zyn redelyke
costen copie van de quytscheldinghe ghepasseert
by Hillegundt Allert Walichs
uuyt welcke d'voorseiden Dirck
Meynertsz con socius versoecken
gheindemneert te weesen
van de actie by Mr. Jacop
van den Broeck gheintenteert
off d'costen, schaden en intresten
van dien. Concludeert tot condemnatie
van dien cum expensis.
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OR 5658/278
D'ghedaagde copie &
dach.

Cornelis Aeriansz bekent die
penningen mits affreeckenend
d'oncosten nae behooren. Versoeckt
atterminatie.
Schepenen condemneeren den ghedaagde
d'gheeijste penningen te betalen
surcheerend d'executie 9
weecken. Actum den 23en february 1609.

Heyndrick Ouweneels, eyscher ende
requirant
contra
Pieter Gerritsz van Oude Nieudorp,
ghedaagde & gherequireerde. Seijt d'voorseide
eyscher dat hy zyn landt aan de
ghedaagde vercoft heeft tot alinge
seggen en uuijtspraeck van mannen
& dat niettegenstaende hy ghedaagde reterdeert d'uuytspraeck van
mannen weygerend die te laeten
doen. Concludeert daeromme hy eyscher
dat d'ghedaagde ghecondemneert zal worden d'selve coop te volcomen &
d'selve alinge uuytspraecke
met hem eyscher van de mannen te
laeten doen binnen 14 dagen
cum expensis.

Cornelis Sijbrantsz van de Langereys,
eyscher
contra
Cornelis Aeriansz Wijck, ghedaagde
om betalinge van 46 gulden ter cause
van een paert. Concludeert tot
condemnatie van dien cum expensis.

Schepenen der steden
Nieudorp gheleth dat
Gerrit Amelsz hier voormaels
Claes Pietersz Sevenhuijsen
ghestelt is in curateele
soe hij procedeert, eijscher
apsolveeren
contra
Gerrit Amelsz van der
Gerrit Amelsz van Schoorll,
instantie zoe wel tegen
ghearresteerde.
den Schout als oock Claes
Pietersz ten waere
den Schout off oock Claes Pietersz conden bewijsen
dat den selven geen voochden heeft tot welck bewijs
d'selve bij desen gheadmitteeert werden. Actum den 23en
february 1609.
alinge geheel en al, volkomen [MNW/34]
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OR 5658/278v
Schepene ghehoort 't versoeck van Schepenen ghehoort 't versoeck van Jan Cornelisz
Jan Cornelis Dircksz ordonneeren Jan Cornelis Dircks & Pieter Janooms
apsolveeren den
te weesen voochden van Lysbeth Jans ende
selven Jan Cornelisz weduwe Jan Gerritsz ende over haere goeden.
& Pieter Janooms
Actum den 23en february 1609.
van desen voochdije.
Actum den 9en martij 1609.

Schepenen houden
d'saecke in advys.

Schepenen ontseggen
den eyscher zynen eysch
alsolveeren den ghedaagde
van de zelve.

Schepenen ghehoort perthyen
dingtalen ontseggen den
eyscher zijnen eysch apsolveeren den ghedaagde van de
zelve. Actum den 23en
february 1609.

Harmon Pietersz van 't Sydtwint, eyscher
contra
Maritgen Willems & Cornelis en
Jan Pietersz, haer soons, ghedaagdens om voorts te procedeeren. Dienvolgend versoeckt
d'eyscher dat d'ghedaagdes alsnoch
ghecondemneert zullen werden in den eysch
cum expensis.
Claes Pietersz Sevenhuijsen,
eyscher
contra
Jan Aeriansz Barringer, gedaagde
om betalinge van 36 st
volgens den eysch.
Gerrit Jansz van de Moerbeeck, zoe hy procedeert, eyscher
contra
Pieter Pietersz van 't Zydtwint, ghedaagde om voorts
te procedeeren dien volgend
uuytinge van vonnisse te begeeren.

Den eyscher protesteert op't
vonnisse stelt hem reformant
voor den Hove van Hollandt.
OR 5658/279
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Perthyen refereeren haer elcx
tot haer bewys.
Claes Pietersz Procureur van de
eyscher copi uuyt het overgheleyde bewys van Cornelis
Pietersz.

Aerian Cornelisz Schippers, zoe hy
procedeert, requirant & eyscher
contra
Cornelisz Pietersz Breg, ghedaagde
om voorts te procedeeren.

Pieter Heyndricksz van Oude Nieudorp stelt hem
cationaris van Reyer Jansz van Schagen ten
behoeve van Jan Aeriansz 't vonnisse by hem gheobtineert in date den 26en januarij 1609 te voldoen.
Cautionaris borg [PW/16]
OR 5658/279v
Vierschaer ghehouden den 9en martij 1609

In advys adt primam.

Schepenen condemneeren
den ghedaagdens elcx in den
haeren den eyscher te
betalen volgens den eyscher
zyn boeck binnen 8
dagen mette rechtelyke
costen op pene van
uuytleg. Actum den
9en marty 1609.

Cornelis Claesz Kistemaecker,
soe hy procedeert, eyscher
contra
Jan Jansz Oomis & Mr. Jan
Thysz, t'samen ghedaagdes om voorts
te procedeeren volgens die laeste
retroacte. Dienvolgend versoeckt
den eyscher dat d'ghedaagdes alsnoch
ghecondemneert zullen werden te betalen
16 gulden . . . .st van laecken
mits d'een betalend d'ander ghevryt te zijn.
Jan Cornelisz Keijser, Ontfanger
van verpondinghe & lantschot
tot Oude Nieudorp, eijscher contra
d'naebestaende persoonen, ghedaagdens
om betalinge van 't verschenen lantschot
& verpondinghe volgens zijn
regyster. Concludeert tot condemnatie van dien
& versoeckt gelt off uuytleg
cum expensis als tegen:
Pieter Lambertsz
Jan Jansz Gans
off Pieter Garbrants
Pieter & Cornelis Volckerts
Tryn Alberts
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Cornelis Jaspersz
Pieter Jan Almers
Harck Jansz
OR 5658/280

In state.

In advijs.

In advijs.

Thijs Aeriansz Schuytvoerder,
eyscher
contra
Frans Barentsz van Schagen,
ghearresteerde om hem eyscher te leveren
behoorlyk transpoort van omtrent
14 gulden ter cause van impost
resteerend van Maritgen Pieters
Schoonert hem eyscher vercoft ofte
overghedaen mits dat hy eyscher
tevreden is hem te passeeren behoorlyke obligatie inhoudend 35
gulden te betalen zoe verre hem
eyschers wyffs vader binnen sjaers
deser werelt overlydt & mits
cortend een gulden voor den wyncoop
alles in conformite van den coop
met hem gearresteerde ghemaeckt.
Concludeert tot condemnatie van dien cum
expensis.
Thys Aeriansz, eyscher
contra
Jacop Pietersz Koeman, ghedaagde
om betalinge van 7 gulden
1 st 8 penn wyncoop van't
huijs by hem van Willem Heyndricksz
& d'weduwe en erven van Jacop
Heyndricksz ghecocht. Concludeert
tot condemnatie van dien cum expensis.
Mr. Gerrit, eyscher
contra
Claes Aeriansz Butterpot, ghedaagde om betalinge van 42 gulden ter
cause van Mr. loon over
tameeren van zyn been. Concludeert tot condemnatie van dien cum
expensis.
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OR 5658/280v

off

Jan Cornelisz Keyser
versoeckt atterminatie
van wegen d'ghedaagdes.
Schepenen condemneeren Claes
Lambertsz & d'weduwe
respectyve d'gheeyste
penningen te betalen mette rechtelyke costen surcheerend
d'executie tot meij.
Actum den 9en martij 1609.

In advys
mits dat d'possesseurs
zullen werden ghedaecht.

Jan Cornelisz Schoolmeester, ontfanger
van Jan Walich's boelbrieff &
transpoort aen de zelve hebbend, eyscher
contra
Jan Piet Heyns, ghedaagde om
21 gulden 5 st van een varekoe verscheenen St Jacop anno 1608
affslaend 6 gulden daer op betae.
Concludeert tot condemnatie van dien cum
expensis & versoeckt gelt off uuytleg vermogens den boelbrieff.
Jan Cornelisz, Ontfanger van 't
erffpachts boeck tot Oude
Nieudorp, eyscher
contra
Claes Lambertsz, ghedaagde
om betalinge van 5
realen tot 17 s st resteerend
erffpacht.
Item als voocht van de weduwe
van
Kuyper hem te
betalen 30 st verschenn erffpacht. Concludeert tot condemnatie
van dien cum expensis.
Lambert Claesz, eyscher, Kerckmeester
contra
Jan Vrericksz, ghedaagde om
betalinge van 4 gulden van erffpacht over 2 jaeren volgens
zyn regyster ofte boeck. Concludeert
tot condemnatie van dien cum expensis &
versoe

OR 5658/281
Jan Cornelisz Keyser vanwegen d'voocht van Guiert
Kuypers versoeckt atterminatie.
Schepenen condemneeren d'ghedaagde
d'gheeyste penningen te betalen
mette rechtelyke costen surcerend
d'executie tot meij naestcomend.
Actum den 9en martij 1609.

D'selve eyscher contra
Guiert Kuijpers, off haer
gherechte voocht, ghedaagde om
betalinge van 10 gulden 15 st van
2 jaeren verlopen erffpacht volgens
zyn regyster. Concludeert tot condemnatie
van dien & versoeckt t'lan ofte
ypoteeck daer van d'penningen spruyten
daer voor verclaert te hebben exe-
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cutabel cum expensis.
Claes Aeriansz Butterpot, eyscher
in cas van indemnite contra
Cornelis Volckert Rommelaers, ghedaagde
in 't zelve cas om hem eyscher
costeloos & schadeloos te indemneeren
van den eysch & concluijsie by
Mr. Gerrit op hem ghedaen ende
ghenomen ter saecke hy ghedaagde
hem eyscher d'quetsinge heeft
gheinfligeert. Concludeert tot condemnatie
van dien cum expensis.
Aerian Cornelisz Schippers, eyscher
Schepenen ghehoort
contra
perthyen dingtalen
Cornelis Pietersz Breg, ghedaagde
& ghesien 't bewys
om voorts te procedeeren volgens
by de zelve overgheleyt
die laeste retroacte nopende
doende recht ontseggen
d'gheeyste pramen cleij.
den eyscher zijnen eysch
apsolveeren den ghedaagde
van de zelve compenseeren
d'costen om redenen. Actum den 9en marty 1609.
OR 5658/281v
Aen mannen met namen:
Pieter Janooms & Claes
Wyloffs op hope van
ackoort.

In advijs.

Harmon Pietersz, eyscher
contra
Jan & Cornelis Pietersz, mitsgaders
Maritgen Willems haer moeder,
ghedaagdens om voorts te procedeeren.
Jan Willemsz Waert, eyscher
contra
Neel Claes, weduwe Cornelis
Dircksz, ghedaagde om voorts
te procedeeren. Dienvolgend versoeckt
den eyscher condemnatie van 19 gulden
13 st 12 penn van wyncoop
cum expensis.

OR 5658/282
Vierschaer ghehouden den 23en martij 1609
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Verleyt totten 6en Aprili 1609
Mr. Gerrit, eyscher
Schepenen condemneeren Claes Aeriansz
contra
den eyscher 't gheeyschte Mr.loon te
Claes Aeriansz Butterpot, ghedaagde
betalen tot discretie van mannen
om t'antwoorden.
salvo & ongvermindert Claes
Aeriansz zyn actie van grant
tegen Cornelis Volckertsz & zoe
hy meent gheraact te zyn ordonneeren tot mannen Pieter Cornelisz, Cornelis
Claesz Buyten & Thys Aeriansz om te accordeeren is 't doenlyk. Actum den 6en aprili 1609.

Den eyscher leydt over seecker
zyn bewijs.
Den ghedaagde versoeckt daer van
copie & dach.
Schepenen accordeeren Cornelis
Volckertsz copie.

Claes Aeriansz Butterpot, eyscher
in cas van indemnite
contra
Cornelis Volckertsz, ghedaagde in 't
zelve cas om voorts te
procedeeren.

Jan Willemsz Waert, eyscher
contra
Neel Claesdr, weduwe Cornelis
Dircksz, ghedaagde om voorts
te procedeeren.

Schepenen wysen voor vonnisse
dat Neel Claes zal betaelen
den wijncoop voor 1150
gulden volgens d'kustingbrieff ontseggen den eyscher zyn vorderen eysch apsolveeren d'ghedaagde van de zelve compenseeren

Schepenen condemneeren d'ghedaagdes d'gheeyste penningen te betalen mette rechtelycke costen binnen 14 dagen op peine
van uuytleg op te poelen.
Dien ongvermindert appoincteeren
Schepenen Jan Vreericxz con socius
ghedaagdes te compareeren voor Pieter Heyndricksz
Jan Cornelisz & Pieter Janooms om voor
d'selve d'opstal te richelen & daer
van te accordeeren is 't doenlyk.
Actum den 6en aprili 1609.

Lambert Claesz Kerckmeester van Oude
Nieudorp, eyscher
contra
Jan Vreericksz, Jan Pietersz, Cornelis Pietersz,
Willem Jacopsz consocius possesseurs
van de Poelen, ghedaagdens om betalinge van
4 gulden resteerende erffpacbt van over
2 jaeren volgens zyn regyster. Concludeert tot
condemnatie van dien cum expensis & dat hij
zal
hebben gelt off uuijtleg opte Poelen daervan d'erffpacht is spruijtend.

richelen het belasting cohier herzien [MNW/493 West-Fries]
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OR 5658/282v
Schepenen ghehoort perthyen
dingtalen condemneeren Jan Jansz
d'gheeyste somma te betalen
volgens zynen toeseggen mits
affcortend daeraen zyne
moeyten & ongerieff door 't affweesen van Mr. Jan ghehat &
gheleden tot discretie van
mannen ordonneeren hen te
compareeren voor Symon Willemsz,
Jan Aeriansz & Jacop Koeman om
voor de zelve daer van te accordeeren
is 't doenlyk. Actum den 6en aprili 1609.

Cornelis Claesz Kistemaecker, soe
hy procedeert, eyscher
contra
Jan Jansz Oomis & Mr. Jan
Thysz, ghedaagdens om
voorts te procedeeren. Dienvolgend
versoeckt den eyscher alsnoch condemnatie van 16 gulden 2 st
van laecken mits d'een betalend
d'ander ghevryt te zyn.
Cum expensis.

Schepenen ghehoort 't versoeck van Pieter
Heyndricksz oom van Alidt Heyndricks
kinderen om een voocht over d'selve gheordonneert te hebben. Ordonneeren Cornelis
Jansz Jongejans te weesen voocht over
d'selve kinderen & haere goeden. Actum
den 23en martij 1609.

Maerten Pietersz
copie & dach.

Dirck Meynertsz, Claes Meynertsz & haere mede consoorten,
eysschers
contra
Maerten Pietersz van Haringhuysen, man & voocht van zyn huysvrou
erffghenaem van † Hillegunt Allerts
weduwe Cornelis Claes Uuijtschots
& Tryn Cornelis een dochter
ende mede erffghenaem van
zelve Cornelis Claesz gearresteerde sustineeren d'voorseyde eischers hoe zy als
d'essendenten van Cornelis Claesz
op desselffs naeghelaeten

[vervolg op /283]

OR 5658/283

[vervolg van /282v]

goeden en landt leggend op d'Moerbeeck achter d'huysinge ghecomen
van Cornelis Claesz nu bewoont by Jan
Cornelisz Jongen gheleden hebben zeer

462

groote schaden & costen door
eenen Mr. Jacop van den Broeck naesaet van Mr. Philips van der Mate
ende want d'voorseide Hil Allerts gheweest
is huysvrou van Cornelis Claesz voornoemt
ende Tryn een dochter ende
mede erffghenaem voor de een
helft in desselffs goeden ende
daeromme mede behooren te deylen
aen de schade op desselffs goeden opghecomen. Soe concludeeren d'eyschers
dat d'ghearresteerde ghecondemneert zal
warden hen eyschers d'selve schade
ende costen te helpen dragen &
die beteren ofte haer rembourseeren
voor 3 vierde paerten mette
costen hieromme ghedaen ofte tot
anderen alsulcken fine & concluisie
als Schepenen bevinden zullen d'eyschers
oorbaerlyckste te zijn emploijeerende
op alles myne E. heeren E. offitium.

1e default.

OR 5658/283v

In advys.

Aerian Cornelisz Schippers, eyscher
contra
Pieter Jansz Wit, ghedaagde om
ruyminghe van den boede by den
ghedaagde ghecocht & d'eyscher te
betalen 35 gulden ter goeder rekeninge ter cause van den zelven
boedt & anders concludeert tot
condemnatie van dien cum expensis.
[vervolg op /283v]

[vervolg van /283]

Cornelis Jansz van Barringhorn,
requirant seyt dat
alhier binnen Nieudorp onder Cornelis Jansz in de Leyen
door Tryn Cornelis & haere
kinderen ghearresteert zyn
zeeckere zyne lanthuier zonder
dat hy weet dat d'selve eenijge
actie op hem off zyne penningen competeeren & alsoe 't zelve arrest
oversulcx niet en streckt dan
tot impertinente vexatie versoeckt

463

hy requirant d'selve penningen ende
lanthuier te mogen lichten
onder d'cautie van 't lant daer
d'lanthuier van is ghesproten
weesend souffisanter dan d'huier
selffs.
Schepenen ghehoort 't versoeck van Reyer
Danysz ordonneeren Jan Symonsz bode te
wesen voocht over Alidt Danijs & haere
goeden. Actum den 6en aprili 1609.
Jan Cornelisz Keijser, ontfanger van Witte Wijloffs boelSchepenen condemneeren den gedaagde
brieff, eyscher
d'gheeyste penningen te betalen
contra
mette rechtelycke costen over
Jacop Arentsz Snijder, gedaagde
een maent off hy keert met
om betalinge ter somma 33 gulden
beter recht op pene
1 st 4 penn volgens den boelbrieff daer
van uuytleg volgens
van zynde. Concludeert tot condemnatie
den boelbrieff
van dien & versoeckt gelt off
Actum den 6en
uuytleg cum expensis.
aprili 1609.
OR 5658/284
Schepenen ghehoort 't versoeck van den Officier condemneeren
die dochter van Cornelis Pietersz Mos ghetuychnisse
der waerheyt te gheven. Actum den 6en aprili
1609.
Schepenen wysen bij haeren vonnisse tusschen den Schout,
eyscher & Jan Heijndricksz, ghedaagde dat d'selve
metten anderen zullen consuleeren voor rechtsgheleerden
& nemen advys omme 't zelve ghesien daer
nae recht ghedaen te worden nae behooren. Actum
den 6en aprili 1609.
Schepenen condemneeren Symon Pietersz Knechtis+ & Dirck Jansz Robbis ten
versoecke van den Schout ghetuijchnisse des waerheyts
te gheven & den Officier te leveren alsulcken copie
als Symon Pietersz den Schout toegheseyt heeft. Actum
den 6en aprili 1609.
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In advijs.

Schepenen houden
d'saeck in advijs.

Thys Aeriansz, eyscher
contra
Jacop Pietersz Koeman, ghedaagde
om voorts te procedeeren volgende
die laeste retroacte. Dienvolgend
versoeckt d'eyscher noch condemnatie van de
gheeyschte penningen.
Thys Aeriansz, eyscher
contra
Frans Barentsz van Schagen,
ghedaagde om voorts te procedeeren.

OR 5658/284v
Vierschaer ghehouden den 4en mey 1609
Schepenen ordonneeren pertyen
te compareeren voor de zelve mannen
& dat d'mannen schriftelyke uuytinge
zullen doen.

Mr. Gerrit Aeriansz, eyscher
contra
Claes Aeriansz Butterpot,
ghedaagde.

Schepenen accordeeren
Cornelis Volckertsz alsnoch
copie uuyt d'overgheleyde
ghetuychnisse.

Claes Aeriansz Butterpot,
eyscher in cas van indemnite
contra
Cornelis Volckertsz, ghedaagde
in 't zelve cas.

Den ghearresteerde
dient van exceptie
& concludeert pro ut in
schriptis.
D'eyschers copie & dach.

Dirck Meynertsz, con socius, eyschers
contra
Maerten Pietersz van Heringhuysen, zoe hy gheroepen is,
ghearresteerde om t'antwoorden off versteecken ende
ghecondemneert te werden in den
eysch te rolle ghestelt den
6en aprili laestleden.

OR 5658/285
Den eyscher versoeckt neffens
deesen zyn eysch verclaringe

Cornelis Jansz van Barringhorn,
eyscher
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van Cornelis Jansz off hy aen
den eyscher selffs eenygen huier
ghestelt heeft verleden jaere
karstyt 1607 verscheenen.
Cornelis Jansz verclaert dat hy den
voorleden huier betaelt heeft ter
last & begeeren van Cornelis Jansz aen
Tryn Cornelis off haer soon.
Seyt voorts bereyt te zyn desen huier
te betalen & dat d'penningen oock gereet leggen
doch dat die ghearresteert zijn.

contra
Cornelis Jansz uuyt d'Leye, ghedaagde
om betalinge van 70 gulden van
een jaer lanthuier van een
stuck lants van 8 gulden verschenen
karstyt laestleden offslaend
't gunt den ghedaagde by verschieten
van eenyghe oncosten daer
op betaelt heeft. Concludeert
tot condemnatie van dien cum expensis.

Jan Cornelisz voocht van Tryn
Cornelis zyn suster doende eysch
by reconventie seyt haer te
comen 76 gulden 18 st vermoghens
seeckeren uuytspraeck daer van zynde
mitsgaders 4 s gulden van 2 biggen.
Concludeert daeromme dat Cornelis Jansz
ghecondemneert zal worden d'selve penningen
te betalen mette rechtelyke costen
affslaend 51 gulden 18 st daer op betaelt
versoeckend dat d'ghearresteerde huere
daer voor verclaert zal worden executabel.
Schepenen houden d'saecken in conventie
& reconventie in advijs.

Cornelis Jansz van Barringhorn,
requirant
contra
Tryn Cornelis, weduwe Jan Willemsz
en haer soons off der selver
voochden, gedaagdens om costeloos
schadeloos aff te doen 't arrest
by haer opte boven gheseyt
lanthuier.ghedaen doen ten
minsten te ghedogen by provisie
dat hy requirant d'selve lanthuier licht onder d'cautie
van 't lant. Concludeert tot
condemnatie van dien cum expensis.

Lysbeth Gerritsdr, weduwe Piet Jan,
eyssersse
contra
Jan Piet Schocks van Barringhorn,
ghearresteerde om betalinge van 9
gulden 10 st. gheleent gelt affslaend
9 st daer op betaelt & voorts
restitutie te doen van haer eyssersse
† mans clederen soe goet en quaet hy
off d'syne die ontfangen hebben ende
te vergoeden wat zy die door dragen off
anders vermindert hebben. Concludeert
tot condemnatie van dien cum expensis.

Schepenen houden
d'saeck in advijs.

OR 5658/285v
Thys Aerian Heerts, eyscher
contra
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D'ghedaagde copie &
dach.

Den ghearresteerde
bekent d'penningen laet
hem daer in ghewillich
condemneeren mette rechtelyke
costen suceerend d'executie
tot pincxteren by faute
van dien hem alhier in
giseling te moghen roepen
met een rechtelyke weet.
Actum den 4en mey 1609.

Claes Dircksz Niekelant,
ghedaagde. Sustineert d'voorseide eyscher
hoe waer is dat hij 2
geers 5 snees in
groote van landt meerder
oncosten betaelt dan hij
heeft die nochtans den
ghedaagde competeeren te betalen.
Concludeert daeromme dat den
ghedaagde ghecondemneert zal worden d'oncosten van de zelve 2 gulden 5 st aen
hem te nemen & te betalen
& d'eyscher daer van vryen
& voorts den eyscher restitueeren d'voorgaende overghegeven
oncosten zoe veel
dyck en schot en molengelt belangt cum expensis.
Albert Jansz Marckus, eyscher
contra
Aerian Jansz Wit van de
Syp, ghearresteerde om
betalinge van 5 gulden 5 st
dienstloon van zijn eyschers
dochter. Concludeert tot condemnatie van dien cum expensis.

OR 5658/286
Schepenen accordeeren
den requirant een weet.

Schepenen accordeeren
den requirant een weet.

Cornelis Rembrantsz versoeckt een
rechtelyken weet tot Hoochtwoudt
aen Jacop Vrericksz tegens
adt primam te compareeren den
eyscher te betalen 50 gulden 5 st
van een koe vermogens den
boelbrieff daer van verschenen allerheijlyg 1608.
Claes Aeriansz Bommer, eyscher versoeckt
een weet tot Harinckarspel
op d'Slootgaerde aen Gerrit Claesz
Mantge tegens adt primam te
compareeren den requirant te betalen
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19 gulden 5 st van een koe & voorts
als borch voor Gys Jan Geels
27 gulden mede van een koe
vermogens den boelbrieff daer
van zijnde verschenen lichtmisse.
Schepenen accordeeren den Schout t'zynen
versoeck & peryckel een rechtelyke weet
ghedaen te moghen werden op Langedyck
aen Jan Bommer met zyn broeder & Pieter
Volckertsz Secretaris tegen adt primam te
compareeren den Schout te voldoen zyne boeten
vermogens 't placcaet op 't stuck van vechtelis
over seecker mestieck vechtelis en
anders by de zelve binnen Nieudorp gheattenteert. Actum den 4en mey 1609.
Allerheiligen 1 november [RK Missaal]
O.L. Vrouw-Lichtmis 2 februari [RK Missaal]
OR 5658/286v
Schepenen condemneeren Symon Claes Symons,
ghedaagde den Schout, eyscher te leveren 2
vaem branthout surcherend d'executie tot
St. Jacop es salvo zyn keer te 14 dagen
zoe hy eenich heeft. Actum den 4en mey
1609.
Ryckert van Vollenhove Schout
der steden Nieudorp, eyscher
contra
Dirck Jansz, Pieter Gerritsz, Claes Wittis
con socius, ghedaagdens. Seyt den voorseiden eyscher dat
d'ghedaagdens contrarie die keuren deser stede
op 't kerckhoff tot Oude Nieudorp hebben
staen en laeten staen zeeckere cruyssen op
hen dode vrienden graven. Concludeert daeromme
dat d'selve ghecondemneert zullen werden voor yder
cruys in een boete van 6 gulden volgens
d'zelve keur.
D'ghedaagdens sustineeren per exceptie dat
zy onghehouden zijn om alhier te antwoorden also alle saecken van fundatie van
kercken & pius causa staen tot ken-
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nisse van de graefflycheyt van Hollant ofte
de provintialen raet van Hollandt als d'selve
graefflyckheyt representeerend ende dat
het in Schepens vermogen niet en is vorder te
keuren dan tot nut proffyt & orbaer van
haere steden & dorp als in politycke
saecken. Concluderen mitsdien tot apsolutie.
St Jacop H. Jacobus 25 juli (Santiago de Compostella) [RK Missaal]
OR 5658/287
van deesen instantie cum expensis ghereserveert den Schout zyn actie diesaengaende
daer hy meent gheraeckt te zyn.
Den Schout concludeert tot revectie van de voorseide exceptie
& dat den ghedaagdens ten principaelen zullen antwoorden.
D'ghedaagdens persisteeren by haeren exceptie.
Schepenen gheleth op perthyen dingtalen
revecteeren d'ghedaagdens exceptie condemneeren d'selve
ten principaelen t'antwoorden. Actum den
4en mey 1609.
D'ghedaagdens verclaeren haer te bevoelen ghegraveert by 't voorseide vonnisse provoceeren henlieden
illico reformant voor den Hove van Hollandt &
is d'reformatie niet starck ghenoch stellen henlieden
illico appellant. Actum den 4en mey 1609.
Schepenen ghehoort 't versoeck van Jan Vrericksz
nopende om alsnoch voldaen te hebben voorgaend
vonnisse van date den 6en aprili 1609 ordonneeren dat d'selve mannen uuytinge zullen
doen tusschen hem Jan Vrericksz consocius als possesseurs ofte copers van de goeden ofte 't lant van Maritgen
Willems. Actum den 4en mey 1609.
OR 5658/287v
Vierschaer extra ordinaris den 11en mey 1609
Symon Dircksz van de Wysent
Pieter Huybertsz ter Dieck
Pieter Jansz Wit
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Jan Dircksz Ouwejan
Cornelis Huybertsz Timmerman
Dirck Jansz Keuck
Cornelis Jansz Keuck off zyne voochden
Cornelis Jan Reijers
Lysbeth Michiels off haer voocht
Maritgen Jaep Schippers off haer voocht
Cornelis Jacopsz Slotheer
Werden alle elck in't sijne bij Schepenen ghecondemneert Jan Cornelisz Ontfanger
van de verpondinghe haere pontgelt te
betaelen volgens 't regyster van den voorseiden.
Jan Cornelisz mette rechtelyke costen ende
dat binnen 8 daghen op peyne van
uuijtleg tot laste van de goeden daer de verpondinge van spruyt. Actum den 11en mey
1609.
OR 5658/288
Vierschaer ghehouden den 18en mey 1609
Dirck Garbrantsz onder anderen
bekent omtrent 5- off 6& vijftig gulden van huier ontfangen te hebben nae zyn onthout doch dat dselve voorheen
tegen d'kustinge zyn affgherekent.
Schepenen houden d'saeck in
advys.

Jan Piet Schocks doet
eysch in reconventie van costgelt. Versoeckt daer van met
Lysbeth te rekenen.

Cornelis Jansz van Barringhorn,
eyscher & requirant in conventie
& verweerder in reconventie
contra
Tryn Cornelis, mitsgaders Dirck Garbrantsz haer soon, ghedaagden & eyschers
respective. Concludeert den voorseyden
eyscher dat d'gedaagdes alsnoch ghecondemneert zullen werden 't arrest costeloos, schadeloos aff te doen ende
in reconventie dat haeren eijsch
zal worden ontseyt alsoe hy
verweerder in 't zelve cas haer
heeft voldaen cum expensis.

Lysbeth Gerrits, weduwe Piet Jan, eyssersse
contra
Jan Piet Schocks, ghearresteerde om
uuytinge van vonnisse te begeeren.

Schepenen condemneren Jan Pietersz
d'eyssersse te betalen ofte restitueeren d'gheeyste 9
gulden een stuiver, gheleent gelt. Actum
den 18en mey 1609.
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En nopende d'vorder saecken houden Schepenen in advijs.
Schepenen ghesien den uuytspraecke
Mr. Gerrit Aeriansz, eyscher
van mannen condemneeren Claes Aeriansz
contra
aen den eyscher voor Mr.loon te betalen
Claes Aeriansz Butterpot, ghe31 gulden & noch 35 st voor verdaagde om uuytinge van vonnisse te
teerde costen mitsgaders d'rechbegeeren.
telycke costen van desen rechtvordering
ongvermindert zyn actie van garant daer hy meent gheraect te zyn.
Actum den 18en mey 1609.

Schepenen houden d'saecke alsnoch
in advijs.

Claes Aeriansz Butterpot, eyscher
contra
Cornelis Volckertsz, gedaagde in cas van
garant om uuytinge van vonnisse te
begeeren.

OR 5658/288v
Niet aengheyscht.

Niet aengheeyscht mits
apsentie van de
eyscher.

off

Mr. Gerrit Aeriansz, eyscher
contra
D'erffgenamen van Cornelis Cornelis
Dircks, off derselver voochden,
ghedaagdens om betalinge ter somma
26 gulden 16 st uuyt saecke
van Mr. loon aen Cornelis Cornelisz
verdient. Concludeert tot condemnatie van
dien cum expensis.
Mr. Gerrit Aeriansz, eyscher
contra
Pieter Allertsz van Oude
Nieudorp, ghedaagde om betalinge van
7 gulden 1 st gheaccordeerde
penningen uuyt saecke van Mr.
loon overlange verdient. Concludeert tot condemnatie van dien cum
expensis.
Pieter Willemsz Kessel van
Alckmaer, eyscher
contra
Claes Wyloffsz van 't Zydtwint, ghedaagde om betalinge
van 63 gulden 3 st ter cause
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van laecken. Concludeert tot
condemnatie van dien cum expensis.
Pieter Jan Jaep Mes, eyscher
contra
Willem Dircx Matselaer, ghedaagde
om 7 s gulden 2 st van wyncoop gemaeckt tegen Claes Pieter Symons.
Concludeert tot condemnatie van dien cum
expensis.

1e default.

OR 5658/289
Claes Pietsz versoeckt van
wegen den ghedaagde atterminatie.
Schepenen condemneeren den ghedaagde
d'gheeyste penningen te betalen
mette rechtelyke costen surcheerend
d'executie 5 weecken. Actum den 18en mey 1609.

Gerrit Claesz Mautge,
eyscher
contra
Jan Pietersz Kist, ghedaagde
om 5 s gulden ter cause van schapen
overlange verscheenen. Concludeert tot
condemnatie van dien cum expensis.

Schepenen ghehoort 't versoeck van Claes
Lambertsz apsolveeren den selven van zyn
voochdije over Guiert Kuijpers & haere
goeden. Actum den 18en mey 1609.

Schepenen condemneeren
den ghedaagde in gelt
off uuytleg over
een maent salvo zyn
keer te 14 dagen zoe
hy eenich heeft.

copie & dach
salve excepte.

Claes Rycken, eyscher
contra
Cornelis Jansz Keuck, off der selver
voochden, ghedaag om betalinghe
van 26 st 4 penn uuyt saecke
van boeten vervallen over molenmeesteren keur. Concludeert tot condemnatie
van dien & versoeckt gelt off uuytleg cum expensis.
Jan Theuwsz van de
Weel, eyscher
contra
Cornelis d'Leeuw van 't Waerdtlant,
ghearresteerde om leverantie
van een koe by hem eyscher van de
ghearresteerde ghecocht. Concludeert
tot condemnatie van dien cum expensis.
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OR 5658/289v
Jan Theuwisz, eyscher
contra
Pieter Thysz van Oude Nieudorp, ghedaagde om betalinge ter somma
van 4 gulden ter goeder rekeninge van waere. Concludeert tot condemnatie van dien cum
expensis.

In advijs.

Geert Cornelis, weduwe Piet Luijt,
eysersse
contra
Thoms Cornelisz van Oude
Nieudorp, ghedaagde om betalinge
van 9 gulden toegheseyde penningen
voor Willem Cornelisz Gorter toegheseyt. Concludeert tot condemnatie
van dien cum expensis.

In advijs.

Den ghedaagde laet hem
ghewillich condemneeren d'gheeyste penningen te betaelen
versoeckend atterminatie salvo zyn
actie van grant.
Schepenen condemneeren den
ghedaagde d'gheeyste somma
te betalen mette rechtelyke
costen surceerend d'executie
een maent salvo den
ghecondemneerde zyn actie van
grant Actum zoe hij
eenich heeft. Actum den
18en mey 1609.

Claes Aeriansz Bommer, eyscher
contra
Gerrit Claesz Mautge, ghedaagde met een weet om betalinge
van 46 gulden 5 st zoe vanwegen hem selven oock als borge
voor Gys Jansz uuyt saecke
van 2 koeyen vermogens den
boelbrieff daer van zijnde. Concludeert tot condemnatie van dien cum expensis & versoeckt gelt off
uuytleg.

OR 5658/290
Schepenen condemneeren Cornelis Jansz Keuck aen den
Schout te betalen 11 gulden toeghedaengde boeten.
Actum den 18en mey 1609.
Schepenen condemneeren Jan Aeriansz & Pieter
Aeriansz Bommers van Out Carspel, ghedaagdens
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met een weet tegen den Schout mits haer noncomparitie in haer eerste default met het
proffyt van dien......ende accordeeren den Schout
een ander de weet. Actum den 18en mey 1609.
Schepenen ghehoort den
Cornelis Claesz Kistemaecker,
uuytspraecke van mannen
zoe hy procedeer, eyscher
wysen voor vonnisse dat
contra
Jan Jansz zal moghen
Omis Jan & Mr. Jan Thysz
corten 7 gulden 12
om uuytinge te begeeren van
st. Apsolveeren Jan Jansz
't gunt Jan Jansz volgens voorgaend
oversulcx van den vorderen
vonnisse zoude mogen corten.
eysch ghereserveert
den eyscher zyn vorder actie tegen Mr. Jan Thysz.
Actum den 18en mey 1609.

In advijs.

Thys Aeriansz, eyscher
contra
Jacop Pietersz Koeman, ghedaagde
om voorts te procedeeren. Dienvolgend versoeckt den eyscher alsnoch
condemnatie van de gheeyschte somme
ter cause van wyncoop.

Schepenen condemneeren Frans Baerentsz
den eyscher te leveren 't gheeyste transport
van 14 gulden hem competeerende
Thys Aeriansz, eijscher
van Maritgen Pieters Schoonert
contra
mits dat hy den ghecondemneerde wederom Frans Barentsz van Schagen, ghearresteerde
zal leveren behoorlykee obligatie in den
om voorts te procedeeren volgens d'laeste
eysch ghepresenteert salvo den
retroacte.
ghecondemneerde zyn keer te 14 dagen
zoe hy eenich heeft. Actum den 18en mey 1609.
bommer trommelslager [MNW-Supp/75]
OR 5658/290v
Alsoe perthyen tevreden
& bereyt zyn een proeff
te doen voor mannen versoecken
mannen te hebben gheordonneert.
Schepenen ordonneeren perthyen
te compareeren voor Dirck Jansz

Dirck Meynertsz, con socius, eyschers
contra
Maerten Pietersz van Heeringhuysen, zoe hij gheroepen is,
ghearresteerde. Concludeert
d'eyscher tot retectie van de
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Robbis, Jan Symonsz & Aerian
Lambertsz om t'accordeeren
is 't doenlyk.

exceptie & dat den gedaagde
ghecondemneert zal worden t'antwoorden.

Claes Dircksz verclaert
Thys Aerian Heerts, eyscher
die deelinge gheschiet te
contra
weesen om d'costen halff &
Claes Dircksz, ghedaagde
halff in als te betalen
om voorts te procedeeren
presenteerend hen daernae
volgens die laeste retroacte.
te reguleeren. Seyt daermede de moghen volstaen.
Schepenen ordonneeren perthyen
te compareeren voor de legger om t'accordeeren is 't doenlyk.
OR 5658/291
Vierschaer, ghehouden den eersten Juny 1609

Schepenen appoincteeren
perthyen aen mannen met
namen: Jan Pietersz Koeman
& Jan van Hoorn om te
accordeeren is 't doenlyk.

Schepenen houden d'saeck
in advijs.

1e default.

In state by de

Lysbeth Gerritsdr, weduwe
Piet Jan, eyssersse
contra
Jan Pietersz van Barringhorn,
ghearresteerde om voorts te
procedeeren. Dienvolgend concludeert
d'eyssersse dat den......
Claes Aeriansz Butterpot, eyscher
in cas van indemnite
contra
Cornelis Volckert Rommelaers, ghedaagde
om voorts te procedeeren. Dienvolgend
versoeckt den eyscher dat d'ghedaagde
ghecondemneert zal worden hem te
vryen costeloos & schadeloos.
Pieter Jan Jaep Mes, eyscher
contra
Willem Dircksz Mateselaer, om
zyn 1e default te purgeeren
off versteecken en ghecondemneert
te werden in zyn 2e default.
Geert Cornelis, weduwe Piet Luyt,
eyssersse
contra
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Procureurs.

Thoms Cornelisz van Oude Nieudorp,
ghedaagde om uuytinge van vonnisse
off ghecondemneert te worden in 9
gulden toegheseyde penningen.

OR 5658/291v
achtervolgend 't gheblyff aen Schepenen ghedaen
by den Schout, eyscher in conventie & verweerder
in reconventie contra Cornelis Gorter van Schagen,
ghedaagde & eyscher respective hebben Schepenen in cas van minlyck ackoort voor haeren
uuytspraecke verclaert als zij verclaren by
desen dat zy d'respective eysschen compenseeren tegen elck ander dat sulck elck
ander nopend d'questie van 't paert voort niet
meer zullen hebben te eysschen ofte te maenen
volgens welcke zal den Schout behouden d'penningen
by hem van 't paert ghenoten ende sullen perthyen elck halff en halff betalen d'costen op
d'comparitie voor mannen ghedaen. Compenseeren
alle vordere costen. Actum den 1en juni 1609.
Cornelis Jansz van Barringhorn, eyscher in conventie ende
verweerder in reconventie
contra
Tryn Cornelis en Dirck Garbrantsz
haer soon, ghedaagdens om
voort te procedeeren.

Cornelis Jansz wert ghecondemneert
accordeert copie van de
overgheleyde ghetuychnisse.
Jan Cornelisz als broeder van Tryn
Cornelis verclaert waer te zyn dat
zyn suster & haere kinderen hem
altyt & doorgaens gheclaecht
hebben dat Cornelis Jansz weygerde & in ghebreecke bleeff d'resteerende & questieuse
penningen te betalen. Actum den 1en junij 1609.

Den ghearresteerde dient
van exceptie.

Jan Theuwisz, eyscher
contra
Cornelis d'Leeuw van 't Waerdtlant,
ghearresteerde.

OR 5658/292
In advys.

Jan Symonsz, als voocht van Alidt
Danys, eyscher
contra
Cornelis Volckertsz, ghedaagde om betalinge
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van 65 gulden voor een
jaer lanthuier verscheenen karstyt
laestleden. Concludeert tot condemnatie
van dien offslaend datter op betaelt is cum expensis.

Schepenen condemneeren d'ghedaagdens
ghetuychnisse der waerheyt te
gheven binnen 24 uren naedat
haer interrogatorie ghelevert
zal zyn. Actum den eersten junij.

Cornelis Pietersz, Schepen van Oude
Nieudorp, requirant
contra
Jan Cornelisz Keyser, Jacop Jan Usts,
Jan Jan Doedts & Jan Allertsz.
Ghedaagden & gherequireerden omme
ghetuychnisse der waerheyt te
gheven.

Schepenen appoincteeren
d'saeck aen de schouwinge van de
buieren. Zoe d'sooch gortich bevonden wert zal de gedaagde
weesen gheapsolveert, anders
ghecondemneert.

Jan Cornelisz versoeckt atterminatie.
Schepenen condemneeren den ghedaagde
d'gheeyste penningen te betalen
mette rechtelyke costen
surceerend d'executie 2
maenten. Actum den 1en
junij 1609.

Thys Heyndricksz, eyscher
contra
Claes Cornelisz Kruijff, ghedaagde
om retstitutie van 3 gulden
10 st uuyt saecke van een soch.
Concludeert tot condemnatie van dien cum
expensis.
Pieter Jan Jaep Mes, eyscher
contra
Pieter Cornelisz Backer van
Oude Nieudorp, ghedaagde om betalinge
van 5 gulden 7 st berekent
gelt van verteerde costen. Concludeert
tot condemnatie van dien cum expensis.

OR 5658/292v
1e default.

Cornelis Amelsz, eyscher
contra
Pieter Aerian Kuypers van de
Zydtwint, ghedaagde om betalinge
ter somma van 20 gulden van een
ruynpaert verscheenen St
Jacop 1608. Concludeert tot
condemnatie van dien cum expensis.
Heyndrick Heyndricksz Laecken-
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Fiat een weet.

Schepenen appoincteeren
perthyen weder aen d'zelve
mannen om te accordeeren
is 't doenlyk.

cooper van Alckmaer versoeckt
hem een rechtelyken weet hem
gheaccordeert te hebben een
rechtelyken weet op d'Sijp
aen Aerian Pietersz
om ad primam te compareeren d'requirant te betalen 49
gulden ter goeder reeckeninge
van laecken vermogens
zeecker arrest bij den requirant
ghedaen op seeckere penningen berustend onder Pieter Jansz Snyder tot Nieuwe Nieudorp & ten
daghe dienend, etc.
Dirck Meynertsz, con socius,
eyschers
contra
Maerten Pietersz van Heringhuysen, zoe hy gheroepen is,
ghearresteerde om voorts te
procedeeren volgens die laeste
retroacte alsoe perthyen bij
mannen zynde gheweest ende
niet hebben connen accordeeren
dienvolgend versoeckt den eyscher
dat d'ghedaagde ghecondemneert zal
worden ten principalen fan't ----

OR 5658/293
Vierschaer ghehouden den 15en junij 1609

Aen mannen met namen:
Arent Gijsbertsz, Jan Cornelis
Dirks & Cornelis Jansz Hogheboom om te accordeeren is 't
doenlyk.

Cornelis Jansz van Barringhorn
zoe hy procedeert, eyscher & verweerder
contra
Tryn Cornelis & Dirck Garbrantsz,
haer soon, gedaagden om uuytinge
van vonnisse te begheeren.
Bovendien versoeckt den eyscher dat
Dirck Garbrantsz ghecondemneert zal
werden den eyscher te restitueeren
31 gulden vermoghens
zyne bekentenisse den 18en
mey voor Schepenen ghedaen
cum expensis.
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Aerian Cornelisz Schippers van der Dieck,
voor hem selven zyn moeder & suster,
& Aerian Meynertsz
requiranten en eyshers
als voocht van Tryn Jacops
contra
haer moeder.
Claes Wijloffsz, ghedaagde. Seijt
d'voornoemde eyscher dat zij den 6en augusti
Schepenen verclaeren Claes 1607 met Claes Wyloffsz seecker
Wyloffsz
vast & volcomen accoort hebben ghemaect
vellich off in zyn dedat Claes Wijloffs haer zoude betalen
fault. Renoveeren
1621 gulden
voorgaend verjaert
op 2 termynen als mey 1608
vonnisse in date den
& 1609 by ghebreecke van dien
en
+
6 augusti 1607.
dat d'eysschers zouden tot hun vry eygen
mits dat
Condemneeren Claes
behouden den boomweyt vermoghens
d'eyschers
Wyloffsz dien volgende
haeren voorgaend quytscheldinge waersullen restizyn handen te trecken
inne perthyen hincktude hen willich
tueeren d'ontvan de boomweijt + volgen- hebben laeten condemneeren blijckend
fangen penningen den ackoort & vonnisse
by den uuijtspraeck & willijge condemnatie
alles
van date voorseid salvo
van welcke betalinge te doen Claes
soe Claes Wyloffz
Wyloffsz in ghebreecke is ghebled'resteerende penningen furneert
ven sulck dat d'eyschers vermoghen den
& betaelt in handen van
uuytspraeck hen hebben ghehouden.
requiranten sal hy daer binnen 10 dagen zoe zal hy daermede d'voorseide weydt afflossen & aen hem houden. Actum
den 15en junij 1609.

OR 5658/293v

[vervolg op /293v]

[vervolg van /293]

aen den eygedoom van den boomweyt breder blyckend bij notariale
acte daer van zynde presenteerend
hem Claes Wyloffsz te restitueeren 't gunt by hem was ghegeven mits al vooren affghedaen
weesend d'lasten op 't selve lant
staend vermogens den quytschelding daer van zijnde. Soe concludeeren d'eyschers tot renovatie van de selve willyge
condemnatie & Schepenen
vonnisse ende volgens
dien dat Claes Wyloffsz ghecondemneert zal werden zyn handen
van 't zelve lant te trecken
cum expensis.
Pieter Jansz Almers, eyscher
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Den ghedaagde copie &
dach te 14 dagen.

+ uuyt saecke van
mestieck by haer
ghedaen tot Oude Nieudorp.

contra
Claes Lambertsz van 't Zydtwint, ghedaagde om restitutie van 2 gulden off
anders metten eyscher te harreeckenen. Concludeert tot
condemnatie van dien cum expensis.

Schepenen ghehoort den eysch ende conluisie by den
Schout ghenomen op & tegens Jan & Pieter Aeriansz
Bommers van Outcarspel, ghedaagdens met een weet + condemneeren
d'selve in haer twede default & wyder in de boeten
elcx van 10 gulden mette rechtelycke costen
salvo haer keer tegen ad primam zoe zy eenich hebben. Actum den 15en junij 1609.

OR 5658/294
Schepenen appoincteeren perthyen aen mannen met namen:
Claes Claesz Smit & Pieter
Jacop Nannings.

In state 14 dagen ten
versoecke van Jan Cornelisz
Keyser.

Schepenen ordonneeren
d'saeck aen de zelve mannen
ende dat d'selve uuytinge
zullen doen.

Thys Aeriansz Schuytvoerder, eyscher
contra
Jacop Pietersz Koeman, ghedaagde
om voorts te procedeeren.dienvolgend uuytinge van vonnisse te
begheeren.
Thys Aeriansz, eyscher
contra
Frans Barentsz van Schagen,
ghearresteerde om zyn keer te
doen zoe hy eenich heeft op voorgaend
vonnisse van den 18en mey laestleden
off versteecken te werden van 't effect
van dien.
Lijsbeth Gerrits, weduwe Piet Jan,
eyssersse
contra
Jan Pietersz van Barringhorn,
ghearresteerde om voort te
procedeeren. Alsoe perthijen bij
mannen zyn gheweest &
niet hebben g connen accordeeren.
Dirck Meynertsz, con socius,
eyschers
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Schepenen appoincteeren
d'saeck aen de zelve mannen
& Pieter Jan Harcks tot
een overman. Ordonneeren
d'selve haer advys schriftelyk
over te leveren.

contra
Maerten Pietersz van Heeringhuysen, ghearresteerde om voort
te procedeeren alsoe perthyen
by mannen zyn gheweest & niet
hebben connen accordeeren.

OR 5658/294v

Schepenen appoincteeren
perthyen aen mannen
als Aerian Jacop Dircksz Jan
Claesz & Aerian Jan Foppis.

Jan Sijmonsz Bode, als voocht
van Alidt Danijs, eyscher
contra
Cornelis Volckertsz, ghedaagde om
uuytinge van vonnisse te begeeren.

Claes Aeriansz Butterpot,
Schepenen condemneeren Cornelis
eyscher in cas van indemnite
Volckertsz tegen den eyscher
contra
in tien pont ontseggen
Cornelis Volkertsz Rommelaers,
den eyscher zynen vorderen
ghedaagde om uuijtinghe van
eijsch compenseeren d'costen
vonnisse te begeeren.
om redenen. Actum den
15en junij 1609.
Den Procureur van den eyscher protesteert op 't vonnisse.
Actum ut supra.

Schepenen condemneeren den
ghedaagde d'gheijste somma
te betalen mette rechtelycke costen. Salvo &
ongvermindert zyn actie
van grandt zoe hy eenich
heeft. Actum den 15en
junij 1609.

In state.

Pieter Jan Jaep Mes, eyscher
contra
Willem Dircksz Matselaer,
ghedaagde om voorts te procedeeren. Dienvolgend versoeckt den
eyscher dat den ghedaagde ghecondemneert zal worden in 7 gulden 12 st
volgens den eysch.

Geert Cornelis, weduwe Piet
Luyt, eyssersse
contra
Thoms Cornelisz, ghedaagde om
voorts te procedeeren.

OR 5658/295
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Schepenen condemneeren den ghedaagde
d'gheeyste 20 gulden te betalen mette rechtelyke costen
salvo den ghedaagde zyn keer
zoe hy eenich heeft. Actum
den 15en junij 1609.
Schepenen verclaeren den ghecondemneerde te weesen versteecken
van keer & weer. Actum den 29en junij 1609.
Schepenen ghesien den uuytspraecke van
mannen tusschen Jan Vrericksz & Willem Jacopsz
nopend d'jaerlycksen erffpacht die d'kercke
van Oude Nieudorp heeft op d'Poelen & volgens
den acker van Willem Jacopsz by hem ghecocht
uuyt den boel van Maritgen Willems ghedaen
& uuytghesproocken by Pieter Heyndricksz
Secretaris van Oude Nieudorp, Pieter Janooms
& Jan Cornelisz Keyser medebrengend dat Willem
Jacopsz tot laste van den selven acker voor
eeuwygen erffpacht jaerlycx zal betalen
1 gulden 14 st wysen 't zelve voor vonnisse.
Condemneeren Willem Jacopsz in de selve lasten
mits dat hy daermede zal volstaen. Apsolveeren hem van den vorderen eysch & versoeck by
Jan Vrericksz op hem ghedaen. Actum
den 15en junij 1609.
OR 5658/295v
Vierschaer ghehouden den 29en junij 1609
Schepenen ghesien den eijsch
in reconventie bij Tryn Cornelis
ghedaen op Cornelis Jansz condemneeren
Cornelis Jansz d'selve Tryn Cornelis
te betalen d'gheeyschte 25 gulden
& 4 gulden 10 st van twee biggen
mette rechtelyke costen salvo
den gecondemneerde zyn keer te 14 dagen
zoe hy eenich heeft. Actum
den 29en junij 1609.

Schepenen wysen dat
Pieter Jansz zyn actie
zoe hy eenich heeft

Cornelis Jansz van Barringhorn, eyscher in conventie &
verweerder in reconventie
contra
Tryn Cornelis & Dirck Garbrantsz om uuytinghe
van vonnisse te begeeren.

Pieter Jansz Allmers, ghe
eyscher
contra
Claes Lambertsz, ghedaagde
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tegen d'weduwe zal inom t'antwoorden.
tenteeren alsoe Claes
Lambertsz van de voochdye is gheapsolveert.
Schepenen ghesien seeckere
Thys Aeriansz, eyscher
actie van den Bode van Schagen
contra
by welcken den selven Bode Frans
Frans Barentsz van Schagen,
Barentsz gheinsinueert heeft op
gearresteerde.
zyn keer & mits Frans Barentsz
met en copareert eenygen keer
te doen verclaeren den selven versteecken
van keer en weer. Actum den 29en junij 1609.
Schepenen ghesien den
Lysbeth Gerrits, weduwe Piet Jan,
uuytspraecke van mannen
eyssersse
tusschen perthijen ghedaen condemneeren
contra
Jan Pietersz Lysbeth Gerrits
Jan Pietersz van Barringhorn,
te betalen voor de cleeren van de gearresteerde om uuytinge van
Pieter Jansz 't gunt
vonnisse te begeeren.
zij vorder prentendeert 26 gulden 10 st
mette rechtelyke costen. Actum den 29en junij 1609.
Claes Pietersz Sevenhuysen vanwegen Jan Pietersz zyn Mr.
protesteert op 't vonnisse. Actum den 29en junij 1609.
OR 5658/296
Schepenen houden
d'saeck in advys
14 dagen.

Perthyen hinctude stellen
d'saecke in state 6 weecken
midler tijt z'meent Aerian Pietersz
aen d'eerste ofte darde penning

Jan Jacopsz Sloff, eyscher
contra
Pieter Aerian Thys, ghedaagde
om betalinge te hebben van 2
stucken van achten in specie
uuijt saecke van een stuck van achten
bij den gedaagde van hem eyscher ghecocht
op conditie dat hij eijscher binnen den
tyt van een maent niet zoude drincken
in eenich harbarch by hem eyscher
ghewonnen. Concludeert tot condemnatie van
dien cum expensis.
Heyndrick Heyndricksz Laeckencooper, eyscher
contra
Aerian Pietersz van de Syp,
ghedaagde met een weet om betalinge van seeckere laeckenschult
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te betalen ongvermindert
d'vorder reste.

In stat 14 dagen.

volgens zyn regyster.

Dirck Meynertsz, con socius, eyschers
contra
Maerten Pietersz van Heeringhuijjsen, zoe hy gheroepen is, ghearresteerde om openinge van.......

Jan Theuwisz Kinne, eyscher
Schepenen apsolveeren
contra
Cornelis Cornelisz Leuw
Cornelis Cornelisz Leeuw, ghearresteerde
van den eysch by Jan Theuwisz
om voorts te procedeeren. Den
op hem ghedaen condemneeren
eyscher leydt over zeecker zijn
niettemin den selven Leeuw
bewys.
te betalen d'costen van wyncoop en anders over
d'comanschap van de koe ghemaeckt. Actum den 29en junij 1609.
OR 5658/296v
Jacop Pietersz Koeman ageert
Thys Aeriansz, eyscher
onder anderen dat hy Reyer
contra
Albertsz aenghesproocken heeft ten huyse van den eyscher Jacop Pietersz Koeman,
& gheseyt soe ghy met en
ghedaagde om uuytinghe
vercoopt ick wil U morgen wel
van vonnisse te begeeren.
een slach voegen mits dat ick
d'weydt daer neffens in huier
mach hebben item zoe ghy een goet
coopman ghecrycht en siet myn niet aen.
Schepenen doen recht condemneeren Jacop
Pietersz Koeman aen den eyscher te
betalen d'halven wyncoop affslaend
't gunt daerop betaelt es & compenseeren
d'costen om redenen. Actum den 29en
junij 1609.
Schepenen accordeeren Albert Jansz
een rechtelyken weet op d'Syp aen Aerian
Jansz Wit tegen ad primam alhier in gyseling te comen den requirant te voldoen voorgaend
willyge condemnatie in date den 4en juneij laestleden ende dat d'eijscher off zijn
Procureur d'selve zal moghen doen om d'costen
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die daer op verschoten zullen werden.
OR 5658/297
Vierschaer gehouden den 27en julij 1609
Achtervolgend d'keuren deeser stede.
Schepenen Ontseggen schepenen Gerrit
Jacopsz alsnoch omme
alhier voor deesen vierschaer
te mogen ageeren als Procureur.
Ende nopend d'gheeyschte
boeten van 5 pont houden
Schepenen in advys alsoe
zy d'vollebanck niet en
hebben. Actum den 27en july 1609.
Gerrit Jacopsz protesteert
op 't zelve vonnisse stelt
hem reformant voor den Hove van
Hollandt & zoe d'selve
d'reformatie niet starck
ghenoch is stelt hem appellant.
Actum den 27en july 1609.

Schepenen condemneeren
Heyndrickgen Heyndricksdr mits haer noncomparitie in haer 1e defalt
met het proffyt van dien
ende accordeeren den Schout
t'zynen versoecke een anderde
weet tegen ad primam.

Ryckert van Vollenhove, Schout
van Nieudorper cogge ratione offity,
eyscher contra eenen Heijndrickgen Heyndricksdr, ghearresteerde & ghedaagde
in persoon. Seijt d'voorseide eyscher hoe d'voorseide
Heyndrickgen Heijndricksdr haer vervordert
heeft te converseeren wel opelyck
& confuijselijcken met eens anderen
vrouwen echten man niettegenstaend
alsoe zy selff beleden heeft dat
zy eenen echten man selff in 't leven
heeft ghenoch in echtbreucke
& ghevend met haer lucxurieux
omhelsen & ander oneerlyck ghelaet met een anderen echten
man openbaer over 's Heeren
wech en straet & anders een
quaet exempel ledeerend
publicam honestatem et
tranquilitatem strydend tegen d'goede
zeeden 't welck onghestraft niet
en behoort te tollereeen derhalven
hy eyscher d'selve Heyndrickgen Heyndricks
op ten 17en julij laestleden
binnen Nieudorp heeft doen arresteeren
omme te aenhooren zodanyghen
eysch & concluisie als hy op
haer zoude willen doen &
nemen uuyt welcken arreste
d'selve haer vervordert heeft te
varen nae Schagen zonder alvoren
eenyghe cautie te stellen contrarie
d'previlegie der steden Nieudorp
zoe dat hy eyscher ghenootdruct is
gheweest haer vorder wechreysen
te doen beletten binnen Schaghen.
Concludeert daeromme hy eyscher [vervolg op /297v]

OR 5658/297v

[vervolg van /297]

dat by Schepenen vonnisse d'voorseide
ghedaagde alvooren ghecondemneert zal
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worden over d'violatie van den
arreste in 5 gulden ende
voorts inne te leggen vermoghens
die previlegie deser steden
van Nieudorp omme dienvolgend
wyder gheprocedeert te werden
nae behooren cum expensis.
Jan Syvertsz van Hoochtwoudt, eyscher
contra
Cornelis Jasspersse van den
Zydtwint, ghedaagde om
betalinge van seeckere lanthuier verschenen karsmisse
laestleden ter somma van
23 k gulden affslaend
datter op betaelt is. Concludeert tot condemnatie van dien cum
expensis.

1e default.

Schepenen appoincteeren
perthyen aen de zelve
mannen.

Cornelis Jansz van Barringhorn,
eyscher in conventie & verweerder
in reconventie
contra
Tryn Cornelis, weduwe Jan Willemsz
& Dirck Garbrantsz om d'eyscher
zyn keer te doen doen & wyder
condemnatie te begeeren.

OR 5658/298
Compareerden voor ghespannen vierschaer Claes &
Cornelis Fransz van Amsterdam ter eenre ende
Symon Gerritsz van de Zydtwindt ter andere &
versochten by Schepenen onpertydige mannen tusschen
henluyden gheordonneert te hebben henluyder saecke
die zij metten aanderen nopend zeecker landt
uuijtstaend hebben bij arbitrale uuijtspraecke
te decideeren.
Dienvolgend hebben Schepenen tot mannen gheordonneert: Aerian Symonsz Niekelant, Cornelis Cornelisz
Comen Nees, Jacop Pietersz Ruych & Rens Aeriansz
omme perthyen te accordeeren is 't doenlyk. Actum
den 27en july 1609.
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Schepenen aptpoincteeren
d'saecke aen mannen met
namen: Claes Claesz Smit,
& Jacop Pietersz Koeman
om t'accordeeren is 't doenlyk.

In advys.

Cornelis Claesz Uuysjans van
Winckel als bestorven voocht
van Tryn Sygersdr, eyscher
contra
Pieter Pietersz Backer om
betalinghe ter somma van 12 gulden
aen gelt een hemdt, schortelaecken
& een paer fluweelen muijlen
voor diensloon. Concludeert tot
condemnatie van dien cum expensis.
Dirck Meynertsz con socius, eyschers
contra
Maerten Pietersz van Heeringhuysen, zoe hy gheroepen is,
ghearresteerde.

OR 5658/298v
Schepenen houden
d'saecke in state
overmits zy d'vollebanck
niet en hebben.

Jan Jacopsz Sloff, eyscher
contra
Pieter Aerian Thys, gehedaagde
om voorts te procedeeren volgens
die laeste retroacte. Dienvolgend dat den ghedaagde ghecondemneert
zal worden te betalen 2 cluyten
volgens den eysch.

OR 5658/299
Vierschaer ghehouden den 10en augusti 1609

Claes Pietsz versoeckt
volgens seecker missyffgen
by Gerrit Hasen hem
ghesonden voor hem te
moghen ageeren ende
dat d'saecke zal worden
ghecontinueert 14 dagen
om redenen in 't zelve
brieffgen.
Den Officier seyt Claas Pietsz
in desen niet te weesen ontfanckelyk te meer alsoe hy geen

Rijckert Rijckertsz van Vollenhove
Schout van de Nieudorper cogge, ratione offitij,
eyscher contra
Gerrit Jacopsz Hasen, Secretaris van
Warmenhuijsen ghearresteerde & ghedaagde
in persoon. Seijt d'voornoemde eyscher alsoe
den ghearresteerde op ten 27en julij
laestleden staend voor ghespannen vierschaere deser stede Nieudorp hem
vervordert heeft confuyselycken ende
injurienselycken te spreecken op
Schepenen & haeren vonnisse in urlipendie
van justitie & injurie van den gantschen
gherechte ende bovendien in arren moede
te dreygen den gherechte ende
steden van Nieudorp seggend dat
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wettelyke procuratie heeft.
Versoeckt daeromme defaut met
het proffyt van dien & een
anderde citatie.
Schepenen condemneeren Gerrit
Jacopsz Hasen mits zyn noncomparitie in zyn 1e default
met het proffyt van dien
& accordeeren den Schout
een anderde citatie by
een rechtelyken weet.

hij 't zoude maecken dat het Nieudorp zoude
beclagen smaeckend ghewelt 't welck
sulcx niet en behoort veel min van
een secretaris & daeromme nae
rechte onghestraft niet en behoort
te tollereeren soe concludeert d'voorseiden
Officier dat den voorseide ghearresteerde
ghecondemneert zal worden te comen voor den
zelven gherechte met blooten hooffde
& ghebogen knien te revocheren
zyne voorseide iniurie & dreygement
& bidden Godt & d'justitie om ghenade
& wyder ghemullicteert ter somma
van 100 croonen t'appliceeren
d'een helft ten behoe van hem eyscher
& d'ander helft ten behoeve van den
armen & vordere arbitrare correctie ter discretie van Schepenen ofte
tot anderen alsulcken fine & concluysie
als Schepenen nae rechte bevinden te
behooren cum expensis.

OR 5658/299v
Claes Aeriansz verclaert
d'penningen t'samen geen 50 gulden te
bedragen.
Schepen accordeeren Cornelis
Jaspersz mits versoeck van
Jan Keysers copie &
dach te 14 dagen.

Schepenen ordonneeren
perthyen metten anderen
te rekenen.

Claes Aeriansz Schuytvoerder,
eyscher van Barringhorn
contra
Cornelis Jaspersz van den Zydtwint, ghedaagde om betalinge
van 42 k gulden van een nieuwen koepraem over lange
jaeren verschenen mitsgaders
noch om betalinge van seeckere andere penningen ter cause
van hout volgend d'eyschers
regyster. Concludeert tot condemnatie
van dien cum expensis.
Claes Aeriansz Schuytvoerder
van Barringhorn, eyscher
contra
Pieter Lambertsz van de
Nieuwe Sloot, ghedaagde om renovatie van Schepenen verjaert
vonnisse. Dienvolgend alsnog
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ghecondemneert te zyn den eyscher
te betalen 15 gulden van 20 g met
d'rechterlyke costen affslaend
dat er op betaelt is cum
expensis.

Schepenen ordonneeren
perthyen metten anderen
te rekenen.

D'selve eyscher
contra
d'weduwe van Pieter Maerten
Kortmans off haer gherechten
voocht, ghedaagde om betalinge
van 16 gulden berekent
gelt van rog volgend d'eyschers
regyster. Concludeert tot condemnatie
van dien cum expensis verschenen over
lange jaeren.

OR 5658/300
off

Claes Aeriansz Schuytvoerder
van Barringhorn, eyscher
contra
Jan Gerrit Maerts, ghedaagde om
betalinge van ............

Wijert Jansz Schrienwercker
requirant en eyscher in cas van
Den eyscher versoeckt voor
iniurie
al dat den ghedaagde zal
contra
kennen oft onkennen off
Cornelis Claesz Kistemaecker, gedaagde
hy hem 't zelve in den eysch
in 't zelve cas. Sustineert den
gheroert heeft aengheseyt
eyscher dat den ghedaagde seeckeren
ofte niet.
tyde gheleden hem vervordert heeft
den eyscher aen te spreecken & te seggen dat
hy een moordenaer waere ytem
hem aen te segen dat d'eijscher hem vervordert zoude
hebben des ghedaagdes werck zoe
Den ghedaagde copie
tot Alckmaer als ander wegen
& dach.
te verachten hoe wel hy eyscher tot
allen dien onschuldich is
tot grote inurie van hem eyscher
welcken hy eyscher staend ter goeder
nae
me & fame dies treckende
ad ammam niet zoude willen
lyden off van hem gheseyt hebben
om 100 nobels & meerder.
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Concludeert daeromme dat den
ghedaagde ghecondemneert zal worden zulck
zyn aenseg te revocheeren nae
behooren & voorts hem eyscher zyn
eere te beteren met 100 nobelen offte tot anderen alsulcken
fyne & concluisie als Schepenen
den eyscher oirbaerlyckste bevinden
zullen te behooren / cun expensis.
OR 5658/300v
Schepenen verstaen dese saecke
geen impost subiect te zyn.
Schepenen condemneeren d'molenmeesteren d'sloot in den eysch
gheroert op te ruymen
ofte te speten tot ter plaetse
toe laest ghespeet &
't zelve werck te beginnen
ofte aen te tasten binnen
desen lopenden weeck. Actum
den 10en augusti 1609.

Havick van Vollenhove
met t'samen Gerrit Heertgisz
voor haer & van wegen andere
inghelanden & gheintresseerden, requiranten & eysschers
contra
Willem Pietersz con socius Molenmeesteren van Sijvert Jan
Luytges & slypers
molen & over d'polder van
dien ghedaagdens omme op te
ruymen & op te doen speeten
(eerst daechs den water tocht
beginnend van de Oosterwech
tusschen 't lant van † Heertgen
Aeriansz, streckend voorseid bij d'huijsinge van Cornelis Meynsis.

Schepenen ghesien d'overdaginge
tot Schagen aen Heyndrickgen
Heyndricks ghedaen ende
mits d'noncomparitie van de
zelve Heyndrickgen condemneeren
d'selve in haer 2e default
met het proffyt van dien.
Accordeeren den Schout een
derde citatie bij een weet
tot Amsterdam & dat
tegen adt primam.

Der
Ryckert Ryckertsz van Vollenhove Schout van
Nieudorper cogge ratione offitij,
eyscher
contra
Heyndrickgen Heyndricksdr
ghedaagde in persoon om haer
eerste defaut te purgeeren off
versteecken & ghecondemneert te werden in haer 2e default met
het proffyt van dien & dat hem
eyscher gheaccordeert zal worden
een derde citatie & dat
tot Amsterdam alwaer hij
eyscher verstaen heeft dat d'selve
Heyndrickgen Heyndricks tegen-
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woordich haer onthout.
OR 5658/301
Heyndrick Heyndricksz Laeckencoper,
eyscher
contra
Aerian Pietersz van de Zijp, ghedaagde
met een weet om voorts te
procedeeren volgend de voorgaende retroacte.

Perthyen hinctude
stellen d'saecke in state
huyden 14 dagen.

Schepenen ghehoort 't versoeck van Claes Pietsz
als ghelaste van Jacop Symonsz Joppen Coudt oom
van de kinderen van Pieter Jansz Bles.
Ordonnneeren Cornelis Pietersz Breg te weesen voocht van de
kinderen van Pieter Jan Bles & over desselffs
goet hen hier op bestorven van † Jan Bles haer en
bestevader. Actum den 10en augusti 1609.

Schepenen condemneeren den
ghedaagde d'verpondinge ende
lantschot aen den eyscher
te betalen volgend zyn regyster mette rechtelyke
costen binnen 8 dagen
op peene van uuytleg.
Actum den 10en augusti 1609.

Jan Cornelisz Keyser vanwegen den ghedaagde versoeckt
atterminatie.
Schepenen condemneeren den ghedaagde
d'gheeyschte 23 k te betalen
affslaend datter op betaelt
is mette rechtelyke costen
surcherend d'executie 6 weecken.
Actum den 10en augusti 1609.

Jan Cornelisz Keyser Ontfanger
van de verpondinge & lantschot
t'Oude Nieudorp, eyscher
contra
Heyndrick Ouweneels, ghedaagde
om betalinge van de verscheenen
verpondinghe & lantschot
volgend zyn regyster. Concludeert
tot condemnatie van dien & versoeckt gelt
off uuytleg.
Jan Syvertsz van Hoochtwoudt,
eyscher
contra
Cornelis Jaspersz, ghedaagde om zyn
1e default te purgeeren.

OR 5658/301v
Schepenen appoincteeren
d'saeck alsnoch aen de zelve
mannen & Jan Syvertsz tot

Cornelis Claesz Uuysjans, als
oom & voocht van Tryn Sygers,
eyscher
contra
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een overman. Ordonneeren dat
zij haer uuytinghe schriftelyk
zullen overleveren.

Schepenen condemneeren Gerrit
Jacopsz Hasen achtervolgens
d'keure deser steden tegen
den Schout in een boete
van 5 pont. Actum den
10en augusti 1609.

Pieter Pietersz Backer, ghedaagde om voorts te procedeeren
volgend die laeste retroacte.
Alsoe perthyen by mannen zyn
gheweest & niet en hebben
connen accordeeren.
Den Schout, eyscher
contra
Gerrit Jacopsz Hasen
van Warmenhuijsen, verweerder
om uuytinghe van vonnisse
te begeeren ter saecke hij
Gerrit Hasen hem onder-wonden
heeft als procureur voor deesen
vierschaere te ageren voor
eenen Heyndrickgen Heyndricks
contrarie die keuren deser
stede.

OR 5658/302
Vierschaer ghehouden den 24en augusti 1609

Schepenen houden d'saeck
in advys adt primam.

Schepenen houden d'saeck in
advys adt primam.
& accordeeren den Schout
copie van de procuratie by
Claes Pietersz ghexhybeert.

Den Schout van Nieudorper cogge
ratione offity, eyscher in cas
van delict
contra
Heyndrickgen Heyndricksdr van
Amsterdam, ghedaagde in persoon
om haer 2e default te purgeeren
off versteecken & ghecondemneert te werden
in haer 3e default met het
proffyt van dien & dat hy eyscher
ad primam zal moghen dienen van zyn interdit.
Ryckert van Vollenhove Schout van
Nieudorper cogge ratione offity, eyscher
contra
Gerrit Jacopsz Haesen Secretaris
van Warmenhuysen, ghedaagde met
een weet om zyn eerste default
te purgeeren off versteecken ende
ghecondemneert te werden in zyn 2e default.
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Schepenen accordeeren
den ghedaagde copie & dach
adt primam.

Heyndrick Heyndricksz Pachter van
's heeren tienden mitsgaders den Schout
met hem ghevoecht, eyschers
contra
Pieter Claes van Buytens, ghedaagde.
Seggen d'eyschers dat d'gheddaagde hem vervordert heeft d'voorseide Heyndrick Heyndricksz
als tiendenaer by onwaere inductie
te abbuseeren in 't tienden van hem
ghedaagdes saet tot onthoudinge van d'eyschers
gherechticheijt. Concludeert tot beteringe
van viervout & wyder ghecorritgeert
tot discretie van Schepenen cum expensis.

Onder andere redenen tusschen
perthyen heeft Claes Claesz Heyndrick Heyndricksz gheheten pracher.
OR 5658/302v
Schepenen ontseggen
Claes Cornelisz zijnen eysch.

Schepenen condemneeren Maerten
Kornenmees ende
Jan Jangs, gedaagdens respective
Jan Cornelisz d'verschenen verpondinghe & lantschot te betalen binnen 8 dagen mette
rechtelyke costen op peene
van uuijtleg. Actum den
24en augusti 1609.

Schepenen accordeeren den
requirant zyn versoeck.

Claes Cornelisz Cruyff,
eyscher
contra
Jacop Aeriansz Vennick, ghedaagde
om restitutie van 3
gulden. Concludeert tot condemnatie van dien
cum expensis.
Jan Cornelisz Keyser, Ontfanger
van de verpondinghe & lantschot
tot Oude Nieudorp, eyscher contra
Maerten Komennees ende
Jan Jans, ghedaagdens om betalinge van de verpondinghe ende
lantschot volgend d'eyscher
zyn regyster. Concludeert tot
condemnatie van dien & versoeckt gelt
off uuijtleg cum expensis.
Heyndrick Heyndricksz Laeckencoper van Alckmaer versoeckt een
rechtelycken weet tot Koedyck aen de
weduwe van Jan Cornelis Jan Geeirt Oyts
tegens adt primam vermogens
seecker arrest op haer penningen ghedaen onder Pieter Jansz Snijder
om betalinghe van 21 gulden
ter goeder rekening.
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1e default.

Claes Symon Vlaers, eyscher
contra
Aerian Jacopsz van Oude Nieudorp, ghedaagde om betalinge van
2 gulden 2 st van vlas volgend
den boelbrieff daer van zynde.
Concludeert tot condemnatie van dien ende
versoeckt gelt off uuytleg cum
expensis.

OR 5658/303
Jan Cornelisz Keyser, Procureur van
Cornelis Jaspersz seijt voorheen
by Cornelis Jaspersz zyn boel gheabbandonneert te hebben ende d'selve
door sequesteren gheadministreert
te weesen door Claes out Claes
Pieter Cornelisz Droochscheerder &
Claes Lambertsz.
In advijs 14 dagen.

In state 14 dagen.

Schepenen houden d'saeck
in advijs.

Schepenen condemneeren Pieter
Pietersz d Tryn Sygers
te betalen 9 gulden ontseggen haer vorderen eysch
apsolveeren den ghedaagde
van zelve cum expensis.

Claes Aeriansz Schuijtvoerder
van Barringhorn, eyscher
contra
Cornelis Jaspersz, ghedaagde om t'antwoorden.

Claes Aeriansz Schuytvoerder van
Barringhorn, eyscher
contra
d'weduwe van Maerten Kortmans,
ghedaagde.
Dirck Meijnertsz con socius
eyschers contra
Maerten Pietersz van Haringhuysen,
ghearresteerde om voorts te procedeeren.
Cornelis Claesz Uiysjans oom en
voocht van Tryn Sygers, eyscher
contra
Pieter Pietersz Backer, ghedaagde.

OR 5658/303v
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Vierschaer ghehouden den 12en september 1609
Den Schout der steden
Schepenen mits non comparitie
Nieudorp ratione offitij, eyscher
van Gerrit Jacopsz, ghedaagde
contra
e
den selven in zyn 2 default
Gerrit Jacopsz Hasen van
met 't proffyt van dien ende
Warmenhuysen, ghedaagde met een
specialycken in de costen van den
weet om uuytinge van vonnisse
ghedaen weet tot tacxatie
te begeeren & dat Schepenen
van Schepenen ende in
den selven sullen condemneeren in zyn
45 schellingen als vellige boeten mitsien hy niet en 2e defaut mette costen
is ghecompareert
van dien.
ende accordeeren den Schout
een derde citatie.
Claes Pietersz versoeckt voor
Den Schout, eyscher
Heyndrickgen Heyndricks alscontra
noch te moghen ageeren vermogens
Heyndrickgen Heyndricks, ghezyn procuratie.
daagde met een weet om
Schepenen accordeeren Claes
uuytinghe van vonnisse te
Pietersz voor Heyndrickbegeeren.
gen Heyndricks te mogen ageeren
volgens zyn procuratie mits
dat by hem off zyn meestersse al vooren zal betaelt
weesen d'voorgaende costen & boeten daer inne
d'selve Heyndrickgen rede is ghecondemneert accordeeren
Claes Pietersz off zyn meestersse 't zelve te mogen
doen binnen 14 dagen.
Schepenen ghehoort 't versoeck van Gerbrich
Claes van Eertswoudt weduwe van Jan Man
ordonneeren Claes Claesz Smit te wesen
voocht over d'kinderen van Jan Man ende
over haere goeden. Actum den 7en
september 1609.
Schepenen ghehoort 't versoeck van Claes Claesz
apsolveeren Claes Claesz van de zelve voochdye
ende ordonneeren Jacop Pietersz Koeman te
OR 5658/304

Schepenen accordeeren

Jan Jan Doeds, in desen als voocht
van Maritgen Jans zyn moeder, eyscher
contra
Jan Claes Lamberts, als
borghe voor eenen Jan Jansz van de
Slootgaerde, ghedaagde om betalinghe
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den ghedaagde copie &
dach.

1e default.

van 25 gulden reste van 100
gulden hooftpenningen met seeckere verlopen
intreste van dien sedert karstyt
1607 totte effectueele betalinghe toe voor welcken hij
ghedaagde hem als borghe verbonden
heeft al in den jaere 1603
ende also den boel van den voornoemde
Jan Jansz desolaet is ghevallen
ende d'voorseide Maritgen Jans haere
penningen aldaer niet heeft moghen
innen mits dien d'prefereerende crediteuren ten vollen niet connen
werden betaelt. Concludeert hy
eyscher in qualite voorseids dat hij
ghedaagde ghecondemneert zal worden
d'voorseide penningen & 't verloop van dien
te betalen cum expensis.
Dirck Pietersz als voocht in desen
van Anna Dircks zijn moeder, requirant
en eyscher
contra
Cornelis Rembrantsz, gedaechde ende
gherequireerde om slot van reeckening mette eyscher te maecken van de
schulden & incoomsten van † Jan Pietsz ende
Brecht Cornelis. Concludeert tot condemnatie van dien cum expensis.

OR 5658/304v

In advijs.

D'kurateurs ofte voochden
van Cornelis Jansz Keuck, eyschers
contra
Pieter Cornelisz Waert, gehdaagde
omme te restitueeren alsulcken
py als hy van Cornelis Jansz
onder hem ghehouden heeft
voor dranck schulden ende
dat zoe goet & quaet hy
die ontfangen heeft ten
minsten die te leveren onder
den gherechte. Concludeeren tot
condemnatie van dien cum expensis.
Jacop Pietersz Gorter, eyscher
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In state.

Fiat een weet.
Aenghenomen by Claes
Aeriansz van Barringhorn ter lieffde.

contra
Cornelis Jansz Keuck, off zyn
curateurs, ghedaagde om betalinghe van 8 gulden 6 s st ter
cause van pleechloon. Concludeert tot condemnatie van dien cum
expensis.
Jan Symonsz van den Moerbeeck,
als erffgenaam van Jan Thomasz
Moerbeeck versoeckt een rechtelyke
weet tegen ad primam tot
Barringhorn aen Pieter Huijberts borch en principael voor
Jan Piet Schocks om 30 gulden
5 st reste van een koe verschenen Ste Barthelumeus 1607
vermogens den boelbrieff daer
van zijnde & ten daghe dienende.

H. Bartholomeus 24 augustus [RK Missaal]
OR 5658/305
1e default.

Schepenen appoincteeren
perthijen aen mannen met
namen Symon Pieter Knechtes,
Symon Jacopsz & Lambert
Moeyes.

Mencke Sybrantsz uuyt Vrieslandt, eyscher
contra
Heijndrick Ouweneels, ghedaagde
om betalinge van 4 gulden van
varckens ytem leverantie van
4 witte eenden & een witte
woort ofte 50 st aen gelde
daer voor. Concludeert tot condemnatie
van dien cum expensis.
Jan Cornelisz Keyser, eyscher
contra
Pieter Jan Almers, ghedaagde
om hem eyscher te beteren zyn schade
van een sooch by hem gedaagde aen den
eyscher vercocht datse zoude worpen
't welck zulck niet is gheschiet
ter somma 8 gulden off anders
tot discretie van Schepenen.
Concludeert tot condemnatie van dien
cum expensis.
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Schepenen accordeeren
Heyndrick Heyndricksz Tiendenaer,
Pieter Claesz zyn saet
eyscher
t'huys te moghen haelen
contra
mits dat Heyndrick HeynPieter Claesz van Buijten, ghedaagdricksz d'twee resteerende
de omme t'antwoorden.
taruwschoven daer aff
zal mogen tienden er stont off dat Pieter Claesz
d'selve by den voerman zal mogen laeten uuijtsetten.
Ende accordeeren Heyndrick Heyndricksz copie t'zijnen
costen van den defentie by Pieter Claesz overgheleyt.
OR 5658/305v
Schepenen ordonneeren perthyen
te compareeren voor mannen
met namen: Claes Pietsz &
Piet Sijkes om t'accordeeren
is 't doenlyk.

Schepenen condemneeren den
ghedaagde d'gheeyste
2 gulden 2 st te betalen
binnen 14 dagen mette rechtelyke
costen op peyne van
uuytleg. Actum den 7en
september 1609.

Schepenen accordeeren de
voochden van de ghedaagde
copie & dach.

Jan Jacopsz Sloff, eyscher
contra
Pieter Aerian Thijs,
ghedaagde om voorts te
procedeeren volgend die laeste
retroacte. Dienvolgend versoeckt
den eyscher dat den gedaagde ghecondemneert zal worden in 2
cluyten cum expensis.
Claes Symonsz Vlaer,
eyscher
contra
Aerian Jacopsz van Oude
Nieudorp, ghedaagde om
zyn 1e default te purgeeren.

Heyndrick Heyndricksz
Laeckencoper van Alcmaer,
eyscher
contra
d'weduwe van Jan Cornelis Jan
Gerrit Oijts van Koedyck
off haer gherechte voocht,
ghedaagde met een weet om
betalinge van 21 gulden ter
goeder reeckeninge ter cause van laecken. Concludeert
tot condemnatie van dien cum
expensis.
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OR 5658/306
1e default.

1e

default.

Schepenen condemneeren Aerian
Pietersz den eyscher te betalen d'gheeyste 29 gulden
mette rechtelyke costen
& verclaeren d'gearresteerde
penningen executabel zoe veele
Aerian Pietersz daeraen zoude
competeeren salvo den
ghecondemneerde zyn keer te 14 dagen
zoe hy eenich heeft. Actum
den 7en september 1609.

Schepenen ordonneeren
perthyen alsnoch metten
anderen te reeckenen voor
Jacop Aeriansz & Dirck Aerian
Deddis.

Reyer Aeriansz van de Weel,
eyscher
contra
Jan Cornelisz Backer, gedaagde
om reeckeninghe & betalinge
van ghehaelde waeren volgend
d'eyscher zyn regyster. Concludeert
tot .............
D'selve eyscher
contra
Cornelis Albertsz, ghedaagde om
reeckeninghe & betalinghe volgend
zyn regyster.
Heijndrick Heyndricksz Laeckencoper,
eyscher
contra
Aerian Pietersz van de Syp, ghedaagde
met een weet om voorts te
procedeeren volgend die laeste retroacte. Dien volgend versoeckt
den eyscher condemnatie van 29 gulden
van laecken cum expensis.

Claes Aeriansz Schuytvoerder van
Barringhorn, eyscher
contra
d'weduwe van Maerten Kortmans off
haer voocht om uuytinge van
vonnis te bergeeren.

OR 5658/306v
Schepenen condemneeren Cornelis Jaspersz d'gheeyste penningen
te betalen mette rechtelyke
costen salvo zyn keer te
14 dagen zoe hy eenich

Claes Aeriansz Schuijtvoerder,
eyscher
contra
Cornelis Jaspersz, ghedaagde om
betalinghe ter somma
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heeft. Actum den 7en
september 1609.

42 gulden van een nieuwe koepraem &
mitsgaders noch andere penningen volgend zyn
regyster alles volgend den eysch te rolle gestelt
den 10en augusti laestleden.
Dirck Meynertsz con socius, eyschers
contra
Maerten Pietersz van Heeringhuysen
zoe hy gheroepen is, ghedaagde.

In advijs.

Op huyden den 16en september 1609
is ten versoecke van Pieter Cornelisz Man
& by advys van Weesmeesteren Claes Maertensz
by Schepenen gheordonneert te wesen
voocht over Reynu Pieters & haere
goeden.
OR 5658/307
Vierschaer ghehouden den 21en september 1609
Schepenen ghesien den eijsch
Den Schout deser steden ratione
& concluijsie by den Schout deser
offitij, eyscher
steden ghedaen & ghenomen op Gerrit
contra
Jacopsz Hasen van Warmenhuijsen, ghedaagde
Gerrit Jacopsz Hasen, ghedaagde
condemneeren den selven ghedaagde mits
in persoon om zyn twede dezyn non comparitie in zyn derde
fault te purgeeren off versteecken
default ende ghesien 't inten& ghecondemneert te werden in zyn
dit by den Schout overgheleyt
derde default.
doende recht condemneeren den selven Gerrit Jacopsz tegen den
Schout in een boete van 17
pont & d'veylyge boeten tot 45 st voor elcken veylicheijt mitsgaders d'costen
van de ghedaen weeten. + Actum den 21en september 1609.

Schepenen tacxeeren
't salaris van Jan Symonsz
Bode voor 3 ghedaen weeten
by hem ter meerder somma
begroot tot 5 gulden.
Actum den 21en september 1609.

Jan Symonsz Bode versoeckt zyn
salaris voor 3 ghedaen weten
tot Warmenhuysen aen Gerrit
Jacopsz Hasen en tot tacxatie van de
Schepenen.

Schepenen accordeeren den Schout t'zynen
versoecke lettere requisiteur zoe Gerrit Jacoopsz niet en voldoet binnen 10
dagen.

Jan Symonsz Schuymis van Opperdoes, eyscher
contra
d'weduwe van Claes Grotis van
Oude Nieudorp, off haer ghe-
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D'ghedaagde copie & dach.

rechte voocht, ghedaagde om restitutie van 21 gulden opghegeven
bodinerie penningen tot laste van de
ghedaagde. Concludeert tot condemnatie van
dien cum expensis.

Claes Pietersz versoeckt
noch dach te 14 dagen te
betalen d'voorgaende boeten &
costen volgend voorgaend vonnisse
& d'saecke in state te 14 dagen
om redenen.
Schepenen accordeeren
Claes Pietersz noch dach adt primam.

Den Schout, eyscher
contra
Heyndrickgen Heyndricksdr
van Amsterdam, ghedaagde om
voorts te procedeeren volgend
die laeste retroacte.

OR 5658/307v
Jan Cornelisz Keijser vanweghen
den ghedaagde bekent d'penningen
op rekeninghe
Schepenen condemneeren den ghedaagde
d'gheeyste penningen te betalen mette
rechtelyke costen affslaend 't gunt
den gedaagde daer tegen comt. Actum
den 21en september 1609.

off

Schepenen ordonneeren den
eyscher naerder verclaringe off
specificatie over te leggen
waer van & hoe hem

Jan Allertsz van Oude Nieudorp, eyscher
contra
Gerrit Cornelisz, ghedaagde om
betalinge van 4 s gulden ter cause
van decken meer dan een
jaer gheleden. Concludeert tot
condemnatie van dien cum expensis.
Aerian Harmonsz, eyscher
contra
Aerian Reyers, off haer
gherechte voocht, ghedaagde
om beteringhe van schade by d'ghedaagdes beesten
in hem eyschers boonen en
orriten ghedaen sulck hij
eyscher mette weduwe daer
van is gheaccordeert off
anders ter discretie van
mannen. Concludeert tot condemnatie
van dien cum expensis.
Jan Thijsz Paerdebosch,
eyscher contra
Cornelis Jansz Jongert, ghedaagde
om betalinge van 27
gulden verdient salaris voor Cornelis
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d'gheyste penningen comt.

Cornelisz. Concludeert tot condemnatie
van cum expensis offslaend
dat er op betaelt is.

OR 5658/308
Schepenen ordonneeren Pieter Symon Jacops te
wesen voocht over d'weduwe & kinderen van
Claes Jan Jaep Mes. Actum den 21en september
1609.
Schepenen ghehoort 't versoeck van Pieter Symonsz ordonneeren Jan Gerritsz
te wesen medevoocht over d'weduwe & kint van Claes Jan Jaep Mes neffen hem
Pieter Symonsz. Actum den 5en october 1609.

Den ghedaagde bekent d'penningen
laet hem daer in ghewillich
condemneeren, versoeckt atterminatie.
Schepenen condemneeren den ghedaagde
d'gheyste penningen & 't verder verloop te betalen mette rechtelycke
costen surcheerend d'executie
lichtmisse anno 1610 naestcomend. Actun den 21en september
1609.

Luyckas Claesz van Hoorn, eyscher
contra
Jan Allertsz, ghedaagde
om betalinghe ter somma van 114 gulden
hooftsomma & verlopen renten uuijt saecke
van gheleende penningen verschenen den
3en augusti met het vorder
verloop van dien totte effectueele betalinge
toe vermogens den obligatie daer van
zynde. Concludeert tot condemnatie van dien cum
expensis.

Ontfangen voor 't recht van den
impost 50 st.
Jacop Cornelisz van Eertswoude,
eyscher
contra
d'weduwe van Jan Gerritsz
Schuytvoerder off haer gherechte
voocht, ghedaagde om betalinghe
ter somma van 100
Lxxi gulden als hooftsomma & 8 jaer
verlopen renten met het vorder verloop van dien totte effectueele
betalinge toe vermogens den besegelden brieve daer van zynde.
Concludeert tot condemnatie van dien cum
expensis & versoeckt dat het
huys en erve in den brieve
gheroert daer voor verclaert zal
worden executabel.
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OR 5658/308v
In state.

1e

1e

default.

default.

1e default.

Pieter Jansz Janooms ende
Symon Jacopsz, als voochden van de
kinderen van Cornelis Cornelisz, eyschers
contra
Heyndrick Ouweneels, ghedaagde
om betalinge van 5 gulden
12 st ter cause van bier.
D'selve eyschers
contra
Symon Pieter Deckers, ghedaagde
om 2 gulden 16 st ter cause
van bier. Concludeert tot condemnatie
van dien cum expensis.
D'selve eyschers
contra
Jan Kist, ghedaagde om betalinge van 4 gulden 4 st.
D'selve eyschers
contra
D'weduwe van Claes Jansz
Mes off haer voocht, ghedaagde
om 3 gulden 4 st 8 pen.

OR 5658/309
1e default.

Jan Allertsz is tevreden
zyn gtuigent te betalen seyt
daermede te moghen volstaen.
Schepenen verclaren den ghedaagde te
moghen volstaen mits betalend zyn
contingent volgend d'eyschers regyster reserveeren d'eyscher
zyn vorder actie tegen d'andere

D'selve eyschers
contra
Pieter Kuyper Aerians, ghedaagde
om betalinge van 4 gulden 4 st.
Jan Cornelisz Keyser, Ontfanger van
verpondinge & lantschot tot Oude
Nieudorp, eyscher
contra
Jan Allertsz, ghedaagde om betalinge
van schot & verpondinge van seecker
stuck landts waer van hy gedaagde
mede-eygenaer & voort verhuierder off
voor zijn mede-consoorten Administrateur
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mede-eygenaers off anders daer
hy te rade vint.

is. Vermogens zyn regyster
concludeert tot condemnatie van dien & versoect
gelt off uuytleg.
Heyndrick Heyndricksz Matselaer
zoe hy procedeert, eyscher
contra
Pieter Claes van Buytens, ghedaagde
om voorts te procedeeren.

In state mits d'apsentie
van den eyser.

OR 5658/309v
Schepenen ghehoort den eysch ende
concluisie by den Schout ghedaen op ende
tegens Pieter Gerritsz, Claes Wyloffsz, Maerten Komennees & haer mede-consocius, ghdaagdens
contendeeren dat d'selve zouden werden ghecondemneert
t'zynen behoeve voor 't stellen van elcken kruys
opten kerckhove t' Oude Nieudorp in een boete
van 3 pont ende daer tegen d'exceptie
van de ghedaagdens. Doende recht revecteeren d'exceptie ende condemneeren d'ghedaagdens over elck
cruys tegen den Schout in een boete van 3
gulden. Actum den 21en september 1609.
D'ghedaagdens protesteeren op 't vonnisse stellen
hen illico daer van appellant voor den Hove
van Hollandt. Actum den 21en september 1609.
Heijndrick Cornelisz seyt metten
eyscher te willen reeckenen.
Schepenen appoincteeren perthyen
metten anderen te reeckenen
voor Pieter Jan Almers & Jacop
Ruijch.

Schepenen appoincteeren
perthyen aen de zelve mannen
ordonneeren d'selve uuytinge
te doen.

Mencke Sijbrantsz uuyt
Vrieslandt, eyscher
contra
Heyndrick Ouweneels, ghedaagde om zyn 1e default te
purgeereen off versteecken ende
ghecondemneert te werden in zyn 2e.
Jan Cornelisz Keyser, eyscher
contra
Pieter Jan Almers, ghedaagde
om voorts te procedeeren alsoe
perthyen voor mannen zyn gheweest & niet hebbe connen
accordeeren.
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OR 5658/310
noch in state

Dirck Meynertsz con socius, eyscher
contra
Maerten Pietersz van Heeringhuysen
zoe hy gheroepen is, ghedaagde.

Aerian Pietersz seyt voor zyn
keer dat hy den eyscher een
Heyndrick Heyndricksz
obligatie in handen heeft ghelevert
van Alckmaer, eyscher
van 27 gulden tot affcortinge van de gheyste penningen.
contra

Laeckencoper

Schepenen wysen dat den eyscher
Aerian Pietersz van de Syp, ghedaagde
zal restitueeren aen de gedaagde alsulcken om zyn keer te doen zoe hy eenich
obligatie als hij van hem ontfangen
heeft.
heeft ende dienvolgend
persisteeren by haere vonnisse van huyden 14 dagen.
Verclaeren Aerian Pietersz zyn keer niet ontfanckelyk
mits surcheerend d'executie op 't zelve vonnisse en maent.
Actum den 21en september 1609.
Heyndrick Heijndricksz Laeckencoper,
Den voocht van de weduwe
eyscher
is tevreden te betalen
contra
versoeckt sursantie.
d'weduwe van Jan Cornelis Jan Gerrit
Schepenen volghend d'bekenOijts van Koedijck, ghedaagde
tenisse condemneeren d'gedaagde die
om t'antwoorden dienvolgend versoeckt
gheijste 21 gulden te betalen
den eyscher condemnatie tot 21 gulden.
mette rechtelycke costen
surcheerend d'executie tot lichtmisse anno 1610 naestcomend
mits dat d'ghearresteerde kustingpenningen daer
voor subiect blijven. Actum den 21en september 1609.
Reyer Aeriansz van de Weel,
eyscher
contra
Jan Cornelisz Backer, ghedaagde

Schepenen condemneeren den ghedaagde
metten eyscher te rekenen
& betalen op zyn keer
te 14 dagen zoe hy eennich
heeft mette rechtelyke costen. Actum den 21en september 1609.

Schepenen ghehoort 't rappoort van de Bode & mits non comparitie van de gecondemneerde
verclaeren Jan Cornelisz Backer te wesen versteecken van keer & weer.
Actum den 5en aprili 1609.
OR 5658/310v
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In advys alsoe den
gedaagde op zyn keer niet
en is ghedaecht.

Claes Aeriansz van Barringhorn,
eyscher
contra
Cornelis Jaspersz, ghedaagde om
zyn keer te doen zoe hy eenich heeft.

OR 5658/311
Vierschaer ghehouden den 5en aprili october 1609
Schepenen houden d'saeck
in advijs.

Den ghedaagde versoeckt copie
& dach.

Claes Maertensz uuyt Ditmersch*)
Cramer, eyscher
contra
Werner Arentsz, ghedaagde om
betalinge van 11 gulden 9 st
reste van meerder somma ter cause
van ghehaelde waeren. Concludeert
tot condemnatie van dien cum expensis.
Mr. Dirck Jansz van Oude
Nieudorp, requirant & eyscher
contra
Pieter Jansz Janooms, gedaagde
en gherequireerde omme
metten anderen te grondtdeelen
alsulcken acker landts als
zy ghemeen hebben & dat
by ordonnantie van den gherechte concludeert ten fine voorseid
cum expensis.

Schepenen accordeeren
't versoeck van Dirck Jansz.
Compareerde aen desen regyster
Pieter Jansz Janooms ende heeft
hem ghestelt als hy hem stelt mits
desen reformant voor den Hove
van Hollandt op Schepenen vonnisse
hier boven gheseid nopend nopend dat Schepenen Dirck Jansz zyn versoeck hebben gheadiudiceert & soe d'reformatie niet
starck ghenoch en is stelt hem appelant.
Cornelis Jansz Vattis als voocht
en
Actum den 9 october 1609.
van zyn suster weduwe van
In state 14 dagen
Claes Theuwisz, eyscher
by den eyscher.
contra
Heyndrick Ouweneels, ghedaagde
om betalinghe van 50 st ter
goeder reeckeninge van arbeytsofte meyloon. Concludeert tot condemnatie
van dien cum expensis.
*) Ditmersch: ws: Dithmarschen (Deutsche Marschen). Kweldergebied langs de westkust
van Schleswig Holstein. Hoofd- en marktplaats: Heide. Reeds in Karolingische
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tijd door Saksen bewoond, kwam sinds 1202 herhaaldelijk onder Deens gezag
[WP3/366, 1956].
OR 5658/311v
Jan Cornelis Jan Reyers, eyscher
contra
Cornelis Sybrantsz, ghedaagde om
betalinge van 5 gulden 10 st van
ghehaelde waeren.

1e default.

Schepenen condemneeren Pieter
Jansz Almers d'eyscher zyn
schade te beteren met 3 gulden.
Apsolveeren den ghedaagde van den
vorderen eysch. Actum den
5en aprili 1609.

Schepenen condemneeren den
ghedaagde d'gheeyste schot
& verpondinge aen den eyscher
te betalen volgend zyn regyster
binnen 10 daghen mette
rechtelyke costen op peyne
van uuytleg tot laste van 't
huys en landt daer 't schot en
verpondinge van spruyt. Actum
den 5en aprili 1609.

Jan Cornelisz Keyser, eyscher
contra
Pieter Jan Almers, ghedaagde
om voorts te procedeeren volgend
die laeste retroacte.

Jan Cornelisz Keijser Ontfanger
van de verpondinghe & lantschot
tot Oude Nieudorp, eyscher
contra
Pieter Jan Almers, ghedaagde om
betalinghe van verpondinghe ende
lantschot volgend d'eyschers regyster. Concludeert tot condemnatie van dien
& versoeckt gelt off uuytleg
cum expensis.

Schepenen ghehoort d'verclaringhe van Mr. Dirck
Jansz als ghedaagde tegen den Schout dat hy
d'wagenbreg niet heeft gheleyt noch
doen leggen & sulcx den Zydtwint niet heeft
ghehaiet apsolveeren den zelven Dirck Jansz
van des Schouten eysch. Actum den 5en october
1609.
OR 5658/312
Den eyscher leydt over
zyn declaratie &
versoeckt tacxatie van
't geen illiquidt is.

Jan Thysz Paerdebos, eyscher
contra
d'erffghenamen van Cornelis Cornelisz,
ghedaagdes off derselver voochden
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Schepenen ghesien den eysch
om voorts te procedeeren volgend
& declaratie by Jan Thysz
die laeste retroacte.
overgheleyt tacxeeren die
in 't gheheel tot 26 gulden.
Condemneeren d'ghedaagdes d'selve 26 gulden aen den eyscher te betaelen mette verleyde
rechtscosten van deese instantie offslaende 13 gulden 16 st daer op betaelt.
Ontseggen den eyscher zyn vorderen eysch & apsolveeren d'ghedaagdes van de zelve.
Actum den 5en aprili 1609.

Schepenen ordonneeren perthyen
voorgaend appoinctement te
voldoen.

Den Procureur van den
eyscher dach om zyn
Mr. te spreecken.

Noch in state 14 dagen
ten versoecke van d'eyschers.

Mencke Sybrantsz uuyt Vrieslandt,
eyscher
contra
Heyndrick Ouweneels, ghedaagde
om voorts te procedeeren volgend
die laeste retroacte.
Jacop Cornelisz van Eertswoudt, eyscher
contra
d'weduwe van Jan Gerritsz Schuijtvoerder, ghedaagde
om te purgeerem haer eerste default
off versteecken & ghecondemneert te
werden in haer 2e default.
Dirck Meynertsz con socius, eyschers
contra
Maerten Pietersz van Haringhuysen, zoe hy gheroepen is, ghearresteerde om uuytinghe van
vonnisse te begheeren.

OR 5658/312v
Schepenen persisteeren by
haere vonnisse verclaren
Cornelis Jaspersz zyn keer niet
ontfanckelyk & zulcx den
zelven te weesen versteecken
van keer & weer. Actum
den 5en october 1609.

Schepenen ordonneeren
perthyen te compareeren
voor mannen om te

Claes Aeriansz van Barrringhorn, eyscher
contra
Cornelis Jasspersz, ghedaagde &
ghecondemneerde om zyn keer te
doen zoe hy eenich heeft.

Jan Dircksz van Veenhuysen, eyscher
contra
Cornelis Jaspersz, ghedaagde om
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accordeeren is 't doenlyk
als: Cornelis Pietersz Mos &
Jan Willemsz

Schepenen accordeeren
den ghedaagde dach zyn
bewys in te brengen zoe
hy eenich heeft.

betalinge ter somma van 3 gulden
12 st ter cause als
reste van calveren & varckens.
Concludeert tot condemnatie van dien
cum expensis.
Jan Symonsz Schuijrnis, eyscher
contra
d'weduwe van Claes Grootis
van Oude Nieudorp off
haere gherechte voocht, ghedaagde omme t'antwoorden off
versteecken & ghecondemneert te
werden in den eysch te
rolle ghestelt.

OR 5658/313
Pieter Jansz Janooms & Symon
Jacopsz, voochden van de kinderen & erven
van Cornelis Cornelisz, eyschers.
contra
Symon Pieter Deckers, ghedaage
om zyn 1e default te purgeeren off
versteecken & ghecondemneert te werden in
zyn 2e default.

Schepenen condemneeren den ghedaagde
d'gheeyste penningen ter somma
2 gulden 16 st aen den eyschers
te betalen mette rechtelyke costen
salvo den ghedaagde zyn keer zoe
hy eenich heeft. Actum den
5en october 1609.
Schepenen
verclaeren den ghecondemneerde te weesen
versteecken van keer & weer. Actum den 19en october 1609.

D'selve eyschers
Schepenen condemneeren den ghedaagde
contra
d'gheeyschte 4 gulden 4 st
Jan Kist, ghedaagde om zyn 1e default
aen den eysschers te betalen mette
te purgeeren off versteecken & ghecondemneert
rechtelyke costen salvo den ghedaagde
te werden in zyn 2e default.
zyn keer zoe hy eenich heeft
te 14 dagen. Actum den 5en october
1609.
Schepenen verclaeren den gecondemneerde te weesen versteecken van keer &
weer. Actum den 19en october1609.

Schepenen condemneeren den ghedaagde
d'gheeyschte 4 gulden 4 st
aen den eyschers te betalen

D'selve eyschers
contra
Pieter Kuyper Aerians, ghedaagde
om zijn 1e default te purgeeren off
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mette rechtelycke costen
salvo den ghedaagde zyn keer te
14 dagen zoe hy eenich
heeft. Actum den 5en october
1609.

versteecken & ghecondemneert te werden in zyn
2e
default.

D'selve eyschers
Schepenen verclaeren den ghecondemneerde te
weesen versteecken van keer & weer.
contra
en
Actum den 19 october 1609
Jan Gerritsz Slootsmaecker
Schepenen condemneeren den
ghedaagde om betalinge van 3 gulden
ghedaagde d'gheeyschte
10 st ter cause van bier.
3 gulden 10 st aen de
Concludeeren tot condemnatie van dien
eysschers te betalen mette
cum expensis.
rechtelyke costen salvo
den ghedaagde zyn keer te 14 dagen zoe
hy eenich heeft. Actum den 5en october 1609.
Schepenen verclaeren den ghecondemneerde
te weesen versteecken van keer &
weer. Actum den 19en october 1609.
OR 5658/313v
Jan Cornelisz Keyser, Ontfanger
Schepenen condemneeren d'ghedaagde
van de verpondinghe & lantd'gheeyschte schot ende
schot t'Oude Nieudorp, eyscher
verpondinghe aen den eyscher
contra
te betalen mette rechtelyke
Sybrant Cornelisz Dullis
costen binnen 10 dagen op
Huyerman & bruycker van
peyne van uuijtleg tot
Maritgen Garbrants erven landt,
laste van 't lant daer van 't schot
ghedaagde om gelt off uuytleg van schot en verpond(
& verpondinghe spruyt mits dat
volgend zyn reegyster.
Jan Cornelisz d'eygenaers voor den
uuijtleg zal adverteeren. Actum den 5 aprili 1609.

Den eyscher dach te
moghen dienen van bewys.

In state 14 dagen by den
Schout.

Heyndrick Heyndricksz Mateselaer
Pachter van 's heeren tienden, eyscher
contra
Pieter Claesz van Buyten, ghedaagde
om voorts te procedeeren.
Den Schout deser stede,
eyscher
contra
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Heyndrickgen Heyndricksdr,
ghedaagde om voorts te
procedeeren.
OR 5658/314
Vierschaer ghehouden den 19en october 1609
Schepenen ghehoort d'bekenClaes Maertsz uuijt Ditmersch,
tenisse & vordere allegatie
eyscher
van den ghedaagde condemneeren den
contra
ghedaagde d'gheeyste 11 gulden
Werner Arentsz, ghedaagde om voorts
8 st te betalen mette
te procedeeren volgend die laeste
rechtelyke costen surcheerend
retroacte.
d'executie tot Ste Geertruydt
anno 1610 naestcomend mits dat des ghedaagdes weefftouw
daer voor gheobligeert zal blyven. Actum den 19en october 1609.
Werner Arentsz acquiesseert 't voorseide vonnisse stelt voor de voldoeninghe
van dien zyn weefftouw. Actum ut supra.

Schepenen ordonneeren perthyen
alsnoch te accordeeren by de zelve
mannen is 't doenlyk & Symon Pieter
Knechtis als overman mits dat
d'selve mannen schriftelyke uuytinge
zullen doen.

Schepenen ghehoort perthyen
dingtalen condemneeren den ghedaagde
d'gheyschte penningen te weten
2 cluyten aen den eyscher te betalen
mette rechtelyke costen
salvo den ghedaagde zyn keer te
14 dagen zoe hy eenich heeft.
Actum den 19en october
1609.

Mencke Sybrantsz uuijt Vrieslant
eyscher
contra
Heyndrick Ouweneels, ghedaagde
om voorts te procedeeren volgende
die laeste retroacte.

Jan Jacopsz Sloff, eyscher
contra
Pieter Aerian Thijs ghedaagde om
uuijtinghe van vonnisse te
begheeren. Dienvolgend versoeckt
den eyscher dat den ghedaagde ghecondemneert zal worden hem te
betalen 2 cluijten mette costen.

Ste Geertruydt (H. Gertrudis) 17 maart [RK Missaal]
OR 5658/314v
In advys te 14 dagen.

Jacop Cornelisz van Eertswoudt
eyscher
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contra
d'weduwe van Jan Gerritsz
Schuytvoerder off haer gherechte voocht, ghedaagde om voorts
te procedeeren volgende die laeste
retroacte.
Jan Sijmonsz Schuijmis van
Schepenen ghehoort
Opperdoes, eyscher
d'verclaringe van Jan
contra
Symonsz Schuymes van
d'weduwe van Claes Cornelisz Grotis
Claes Cornelisz te hebben
off haer gherechte voocht, ghegheadverteert van de aenstaende
daagde om voorts te procedeeren.
processe van de opgheheven
Dienvolgend concludeert den eyscher
bodinerye penningen & dat Claes
als apud acta.
Cornelisz tevreden was zynent
halven ghedaen te worden als
voor anderen . Condemneeren d'gedaagde d'gheeyschte
21 gulden voor een 16e paert te betalen ende
compenseeren d'costen om redenen. Actum den 20 october
1609.

Schepenen ghehoort perthijen
dingtalen & ghesien 't blyck
voor haer overgheleyt
doende recht ontsteggen den
eyscher zynen eysch apsolveeren
den ghedaagde van de zelve &
codemneeren den eyscher in de
rechtelyke costen van deesen
processe. Actum den 19en october 1609.

Heijndrick Heijndricksz Matselaer Tiendenaer, eysche
contra
Pieter Claesz Smit, ghedaagde om voorts te procedeeren
dienvolgend uuytinghe van
vonnisse te begeeren.

OR 5658/315

Schepenen perthyen hinctude
ghehoort ordonneeren d'gedaagdes
den requirant te doen reeckening, bewys & reliqua van de
resteerende onbetaelde renten
ende houden d'vorderen saecke
in advijs. Actum den 19en
october 1609.

Cappeteyn Cornelis Pietersz Madder
van Amstedam, zoe voor hem selves
als vader & voocht van zijne onmondyghe kinderen, requirant & eyscher
contra
Pieter Cornelisz Breroe & Gerrit Jacopsz,
als ghedaagdens & gherequireerdens.
Sustineert d'voornoemde requirant hoe die
ghedaagdes hen hebben onderwonden
te administreeren den boel van †
Pieter Madder zyns requirants †
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vader & moeder ende alle goeden
onder hen te houden oock d'welcke
zyn requirants voorseide kinderen competeeren. Concludeert daeromme hy requirant
dat d'ghedaagdes ghecondemneert zullen werden
te doen reeckening bewys ende
reliqua van haeren administratie
& dienvolgend hem eyscher in
qualite voorseids te restitueeren 't contingent van zyne kinderen
mitsgaders 't gunt hem cum expensis ofte tot anderen
requirant noch resteert aen alsulcken fine & concluysie als Schezyn legitima penen nae rechte bevinden te
behooren.

1e default.

Cornelis Jansz van Dirckshorn, requirant
& eyscher
contra
Gerbrich Gyses zijn moeder off
derselver voocht, ghedaagde ende
gherequireerde sustineert den eyscher
dat voor tyden eenyge schulden ghemaeckt zyn welcken ghedragen zyn
& betaelt zyn tot laste van den
ghemeenen boel. Concludeert daeromme hy eyscher dat zyn moeder
ghecondemneert zal worden mede te dragen
& tot laste van den ghemeenen boel
te betaelen off betaelt te werden
alsulcke schulden als ghemaeckt zyn
terwyle hy eyscher in den boecke mede
ghezeten heeft 'tzy door hem als
andersins -------- cum expensis.

OR 5658/315v
Schepenen houden d'saeck
in advys te 14 dagen.
Ordonneeren Pieter Jansz selff
te compareeren.

Jacop Pietersz Ruych, eyscher
contra
Pieter Jansz Almers, ghedaagde
om betalinghe ofte restitutie van 9 gulden verschoten
penningen voor de ghedaagde verschooten over
d'coop van een soech. Concludeert
tot condemnatie van dien cum expensis.

OR 5658/316
Vierschaer ghehouden den 2en november 1609
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Cappeteyn Cornelis Pietersz Madders
Den requirant presenteert
zoe hy procedeert, eyscher
ter stellen souffisante borghe
contra
voor de gheeyste penningen conserPieter Cornelisz Breroe & Gerrit
neerend zyne jonge kinderen
Jacopsz zoe zy gheroepen zyn, ghedaagdens
ende by dien d'ghedaagdes vry
omme t'antwoorden nopende
te houden voor alle naed'gheeyschte penningen competeerende
maninghe alles tot instid'eyschers tegenwoordyghe jonge
ficatie van de gherechte van
kinderen off versteecken & ghecondemneert
Amsterdam.
te werden in den eysch dien aengaend
Volgens 't welcke verclaeren d'gedaagdes op haer ghedaen & ghenomen den
zoe zy gheroepen zyn te19en october laestleden te rolle
vreden te zyn consenteeren den
ghestelt ende voorts noch
requirant & eyscher zyn versoeck
ghecondemneert te werden in 11 gulden
onder d'voorseide cautie. Actum
18 st testeerende berekende penningen
en
den 2 november 1609.
van verlopen renten cum expensis.
& nopend 't vorder versoeck van de
gheeyschte 11 gulden 17 st seggen niet meer schuldich te zijn als 3 gulden 18 st alsoe
by hen in verleden saecken tegen den requirant ------ gegeven is 7 gulden voor gedaen costen.
Schepenen verclaeren d'gedaagdes te
mogen volstaen mette ghepresenteerde
6 gulden 18 st apsolveeren de ghedaagdes
van de vorderen eysch. Actum den 2en
november 1609.
Noch in advijs.

Jacop Cornelisz van Eertswoude
eyscher
contra
d'weduwe van Jan Gerritsz
Schuytvoerder off haer gherechte
voocht, ghedaagde om voorts te procedeeren. Dienvolgend alsnoch
uuytinge van vonnisse te begeeren.

Schepenen ghehoort 't rappoort
Mencke Sybrantsz uuyt Vrieslandt,
van mannen condemneeren Heyneyscher
drick Cornelisz d'gheeyste 4
contra
gulden aen den eyscher te betalen
Heyndrick Ouweneels, ghedaagde
mitsgaders den eyscher te leveren 4
om voorts te procedeeren.
wit eynden met een woordt
ofte 50 st aen gelt daer voor
mette rechtelyke costen. Actum den 2en november 1609.
OR 5658/316v

1e default.

Reijer Pietersz Borst
eyscher
contra
Symon Pieter Deckers van 't
Zydtwint, ghedaagde om betalinge
van 3 gulden 18 st ter
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cause van verteerde costen. Concludeert tot condemnatie van dien
cum expensis.

1e

default.

off

Reyer Pietersz Borst, eyscher
contra
Jacop Arentsz Snyer, ghedaagde om betalinge van 2 gulden
5 st ter cause van verteerde costen. Concludeert tot condemnatie
van dien cum expensis.
Reyer Pietersz Borst,
eyscher
contra
Cornelis Jacopsz Sruijff van 't
Zydtwint, gedaagde om betalinge
van 3 gulden 4 st 8 penn
ter cause van verteerde
costen. Concludeert tot condemnatie
van dien cum expensis.

OR 5658/317
In advys.

Schepenen houden d'saeck in
advijs.

Jan Lambertsz als voocht
van Gerbrich Gyses seyt tevreden te zijn mede te dragen
off tot laste van den boel te re-

Jacop Pietersz Ruijch, eyscher
contra
Pieter Jansz Almers, ghedaagde
om voorts te procedeeren. Dienvolgend versoeckt den eijscher dat
d'gedaagde ghecondemneert zal worden
in 9 gulden verschoten penningen volgend
den eysch cum expensis.
Geert Cornelis, weduwe Piet Luyt, eyssersse
contra
Thoms Cornelisz van Oude Nieudorp, ghedaagde om betalinge van 9 gulden ter
cause van toegheseyde penningen haer
belooft voor Willem Cornelisz Gorter. Concludeert tot condemnatie van dien cum expensis.
Cornelis Jansz van Dirckshorn, requirant
& eyscher
contra
Gerbrich Gysis zijn moeder off
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kenen 't gunt den eyscher can bewysen
dat tot verstieck & voordeel van den
boel is ghevallen & in vorder
niet ghehouden te zyn.

haer gherechte voocht, ghedaagde
om 1e default te purgeeren
off versteecken & ghecondemneert te werden
in 't 2e default.

Schepenen appoincteeren d'saeck
aen mannen om t'accordeeren
is 't doenlyk. Actum den 2en november 1609.
OR 5658/317v
Vierschaer ghehouden den 16en november 1609
Jacop Cornelisz van Eertswoudt,
eyscher
contra
de weduwe van Jan Gerritsz
off haer gherechte voocht,
ghedaagde om uuijtinge
van vonnisse te begeeren.

Schepenen condemneeren d'ghedaechde d'gheeyschte
100 gulden hooftpenningen
mette verlopen renten tot
15 gulden 't jaars tot desen
daghe toe te betalen mette rechtelyke
costen. Condemneeren oock d'voorseide weduwe in de nobel
voor den impost ende verclaeren 't huijs en erve
in den brieve gheroert daer voor executabel. Actum den 16en november 1609.

Schepenen condemneeren den
ghedaagde in d'gheeyschte
2 gulden 5 st aen de eyscher te betalen mette
rechtelyke costen salvo
den ghedaagde zyn keer zoe
hy eenich heeft te 14 dagen.
Actum den 16en november 1609.

Reijer Pietersz Borst, eyscher
contra
Jacop Arentsz Snyder
ghedaagde om zyn 1e default
te purgeeren off versteecken
& ghecondemneert te werden in
zyn 1e default en wyder
in 2 gulden 5 st.

Schepenen verclaeren den ghecondemneerde te wesen
versteecken van keer & weer & condemneeren den
voorseide Jacop Arentsz vorder in de rechtelyke costen.
Actum den 30en november 1609.
OR 5658/318
off

Pieter Jansz Mes, eyscher
contra
Cornelis Jansz van Dirckshorn,
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ghedaagde om betalinghe van
5 gulden 9 st van verteerde
costen mitsgaders noch
om betalinghe van 1 gulden
10 st ter cause van een
paer breyde cousen. Concludeert tot condemnatie van dien cum expensis.

off

In advys te
14 dagen.

Pieter Pietersz Dissel, eyscher
contra
Symon Piet Deckers van den
Zydtwint, ghedaagde om betalinge
van . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Willem Dircksz Matselaer, eyscher
contra
d'weduwe en erven van Jan Pietsz
van Winckel, ghedaagde off derselver
voocht om restitutie van 4
gulden by haer van hem eyscher
ontfangen. Concludeert tot condemnatie
van dien cum expensis.

OR 5658/318v
1e default.

Den ghedaagde 14 dagen.

Cornelis Wyloffsz van den Zydtwint, eyscher
contra
Pieter Jansz Piet Meyn, ghedaagde om
betalinghe van 12 gulden 10 st
ter cause van lanthuier
over lange verschenen. Concludeert
tot condemnatie van dien cum expensis.
Dirck Jansz Robbis, requirant
& eyscher
contra
Thys Jorisz, ghedaagde ende
gherequireerde om alsulcken
sloot als d'ghedaagde voor d'eyschers
lant heeft behoorlyk op te ruymen
ofte te heynen tot waterlosinge
van hem eyschers landt. Concludeert
tot condemnatie van dien cum expensis.
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Den Schout dient van
eysch & concludeert pro ut
in schriptis.
Pieter Jansz copie &
dach.

Schepenen houden d'saeck
in advys ende ordonneeren
dat Maerten Pietersz zelff
zal compareeren.

Ryckert van Vollenhove, Schout
van Nieudorpen cogge ratione
offity, eyscher
contra
Pieter Jan Jaep Mes, ghedaagde
in persoon om eysch te
hooren.
Dirck Meynertsz, con socius,
eyschers
contra
Maerten Pietersz van
Heeringhuysen zoe hij gheroepen is, ghearresteerde om
vonnisse te begeeren.

OR 5658/319
Den ghedaagde bekent d'penningen
dienvolgend wert den zelven ghecondemneert d'gheeyste penningen
te betalen binnen 14 dagen.
Actum den 16en november
1609.

In state off advijs
te 14 dagen.

Schepenen ghehoort perthijen
dingtalen & ghesien
't blyck voor haer overgheleyt condemneeren den ghedaagde d'gheeijschte 9
gulden aen den eyscher te
betalen mette rechtelyke
costen. Actum den
16en november 1609.

Alidt Cornelis Reyers oom voocht van de
weduwe
Cornelis Pietersz Gorter, eyscher
contra
Thoms Cornelisz, ghedaagde om betalinghe van 5 gulden ter
cause van hoey. Concludeert tot
condemnatie van dien cum expensis.
D'weduwe van Piet Luyt, eyssersse
contra
Thoms Cornelisz, ghedaagde om betalinge
van 9 gulden toegheseyde penningen
volgend den eysch den 2en november
te rolle ghestelt. Concludeert als
apudt acta.
Jacop Pietersz Ruych, eyscher
contra
Pieter Jansz Almers, ghedaagde
om voorts te prodcedeeren. Dienvolghend uuijtinghe van vonnisse
te begeeren.
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OR 5658/319v

& een clamp
hoev staende in zyn
wooninghe.

Op huijden den 23en november 1609
compareerde voor Cornelis Reyersz Oom &
Heyndrick Cornelisz Schepenen deser stede
aen deesen regyster Cornelis Jaspersz van
den Zydtwint ende bekende deuchdelyk
schuldich te weesen aen Gerrit Gerritsz
zyn swagher die somma van 250
gulden daer inne hy voor seeckeren tyde is ghecondemneert te betalen
tot affcortinghe van welcke penningen hij
comparant in handen & vollen eygendoom
van den zelven Gerrit Gerritsz opghedraghen heeft als hij den selven opdraeght
& in zyn vryen eygendoom stelt mits deesen
3 koeyen met een vaerse & een calff
ende bovendien alle den huijsraet dien
hy comparant tegenwoordelycken binnen den
huyse heeft in sulcker voeghen dat
den selven Gerrit Gerritsz zijnen
vryen wille daer mede zal mogen doen als
met zyn andere vrye goeden zonder tegenseggen van hem comparant ofte yemant
anders bekennend hem comparant geen
vorder recht noch eygendoom aen den zelve goeden
te hebben alle welcken voorseide opdrachte
Gerrit Gerritsz selff mede tegenwoordich
zynde gheacceteert heeft in minderinghe
& op reeckeninge van zyne voorseide penningen
zonder bedroch ende versochten desen alhier
gheteyckent & bevesticht te hebben date
ut supra.
by mij Cornelis Reijersz Oom
bij mij Heindrick Cornelisz Schommaker
Jansz Hogheboom not.mr.

OR 5658/320
Vierschaer ghehouden den 30en november 1609

Schepenen ontseggen den
eyscher zynen eysch &
apsolveeren den ghedaagdes
van dezelve. Actum den
30en november 1609.

Willem Dircksz Matselaer,
eyscher
contra
d'weduwe en erven van Jan
Pietsz off haer gherechte
voocht, ghedaagde om voorts te procedeeren. Dienvolgend versoeckt den
eyscher noch restitutie van 4 gulden.
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Schepenen ghehoort 't versoeck van Jacop Pieter
Theuwis als oom van de kinderen van Pieter
Gerritsz gheprocreert by † Maritgen Cornelis ordonneeren
Aerian Jansz Robbis & Jacop Aerian Jacops te
wesen voochden over d'selve kinderen & haere
goeden. Actum den 30en november 1609.

Den ghedaagde dient
van antwoort
& concludeert pro ut
in schriptis.

Den Schout deser steden
Nieudorp ratuine offitij, eyscher
contra
Pieter Jan Jaep Mes, ghedaagde
omme t'antwoorden off
versteecken & ghecondemneert te
werden in den eysch by hem
eyscher overgheleyt.

OR 5658/320v

off

Cornelis Reijersz Oom als gheordonneerde voocht van Aris
Allertsz, requirant
contra
Aelbert Heijndricksz man &
voocht van Sy Aris moeder
van de voornoemde Aris Allertsz, ghearresteerde mitsgaders Cornelis Jan Reyers
Guiert Olbrants con socius vrunden
van vaders zyde van den voornoemde
Aris Albertsz ghedaagdes & t'samen
gherequireerdens omme den
requirant te zien doen voor weesmeester)s
deser steden rekeninge bewys
& reliqua van zyn administratie als voocht voorseids ghehat voorts
oock dat zij ghedaagdens in qualite zoe zy gheroepen zijn sallen
institueeren haerluyder actie zou
zy eenich hebben van dat den
requirante eenyge pennngen qualyken
uuytghestelt zoude hebben off
anders in zyne voochdie gheabuseert te hebben by weygeringe & ghebreecke van dien voorseid
steeckend & gheimponeert te
werden een eeuwich swyghen.
Concludeert ten fine voorseids

520

cum expensis off tot
anderen etc.
OR 5658/321
Schepenen ordonneeren
dat zy inspectie oclair
sullen nemen saterdach naestcomend soeverre perthyen
niet en accordeeren.

Dirck Jansz Robbis, requirant ende
eyscher
contra
Thys Jorisz ghedaagde & gherequireerde om voorts te procedeeren.

Compareerden voor Schepenen Dirck Jansz
Robbis & Thys Jorisz bekenden t'samen
gheaccordeert te zijn dat zy t'samen een bequaeme sloot tot waterlosinge van Dirck Jansz
acker sullen speeten & houden dwers over het eyndt tusschen Thys Joris acker & Dirck
Jansoons twe derde paerten tot laste & opte grondt van Thys Joris & een derde paert
tot laste & opte grondt van Dirck Jansz tot eeuwyge waterlosing van Dirck Janszs acker
mits dat voorts Thys Joris & zyn naecomers d'westzyde
langs zyn acker behoorlyck zal opcruyunen tot waterlosinge als vooren.
Actum den 30en november 1609.

In state by perthyen
Jan Cornelisz Jongen stiepvader van Dirck
Meynertsz con socius intervenieerend voor de
zelve ter eenre ende Maerten Pietersz
ghedaagde alhier ter andere. Submitteeren
die saecke in't gheheel clacx aluiy
& al aen de arbitragie & uuytspraecke van de E. Ryckert van Vollenhove Schout van Nieudorper cogge.
Pieter Symonsz & Jacop Jansz
mitsgaders van Volckert Jacopsz
Rommelaers & Cornelis Heyndricksz
van de Moerbeeck ghelovend des selven
uuytspraeck te volcomen zonder daer
tegen te doen ofte te doen doen onder
alle verbanden van rechtswegen daer
toe staende versoecken bovendien in
desen gheblyff hinctude te wesen
ghecondemneert. Dienvolgend hebben
Schepenen d'voorseide perthyen in 't innehouden van den voorseide gheblyff ghecondemneert. Actum den 30en november
1609.
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Dirck Meynertsz con socius, eyschers
contra
Maerten Pietersz van Haringhuysen in der qualite zoe hij
gheroepen is ghearresteerde om
selff te compareeren volgend Schepenen
appoinctement & volghens
dien uuytinge van vonnisse te
begheeren.

D'weduwe van Piet Luyt, eyssersse
contra
Thoms Cornelisz, ghedaagde om
voorts te procedeeren.

D'saecke van de weduwe van Piet Luyt contra
Thoms Cornelisz werdt noch ghehouden in
advys.
OR 5658/321v
Vierschaer gehouden den 14en december 1609
Den Secretaris versoeckt alvooren
den impost.
Schepenen houden 't versoeck van den
Secretaris in advys.
D'ghedaagdens seggen hen 't erff
in den eysch gheroert niet
te competeeren maer dat
d'eygendoom van dien toecomt
Jacop Jacopsz Gasthuys Vaer
& Louris Heyndricksz Grol
& verclaeren 't heck uuijt haeren
last ghestelt te hebben.

Garbrant Pieter Garbrants
van de Westermoerbeeck in de
banne van Oude Nieudorp, eyscher
contra
Rens Aeriansz & Schrevel
Aeriansz van de Blochuysen mede
in de banne van Oude Nieudorp,
ghedaagdens ter anderen zyde. Versoeckt
den eyscher omme te hebben
eenen vryen notwech omme
te gaen met een paert ofte
koe over die ghedaagdens erff
en landt tot opten Zydtwint
toe vry & vranck zullen wandele zonder yemant weder
seggen alsoo het over 100
& langer jaeren eenen
vryen wech is gheweest omme te wandelen met koeyen
& paerden. Versoecken daeromme
dat zy ghedaagdens by U myn
E. Heeren vonnisse zullen werden
ghecondemneert cum expensis.

Garbrant Pietersz versoeckt
den eygenaers te moghen in
daghen met een weet tegen
den naesten rechtdaghe
omme te hebben een vryen
notwech omme te gaen met
een paert ofte koe over des
selffs erf etc. als volgende
den eysch hier ter zyden & ten
daghe dienende concluisie te sien nemen tot condemnatie van dien cum
expensis.
Schepen accordeeren den requirant
Pieter Symonsz anders genaemt
zyn versoeck t'zynen peryckel.
Jan Koenis uuyt d'Abbekercker
Weeren, eyscher
D'selve weet voorts aenghenomen by
contra
Schrevel & Rens Aeriansz ter
Heyndrick Ouweneels van de
lieffden.
Weel, ghedaagde om betalinge
ter somma van 6 gulden
e
1 default.
over d'royling van twe vaersen
tegen een paert & noch 14 st
st van verteerde costen. Concludeert
tot condemnatie van dien cum expensis.

522

OR 5658/322
Pieter Jan Jaep Mes, eyscher
contra
Pieter Pietersz, ghedaagde om
betalinghe van 6 gulden 18 st
toegheseyde penningen vanwegen
Pieter Aerians Kuypers & voorts
berekent gelt reste van 11 gulden
2 st. Concludeert tot condemnatie van dien
cum expensis.

1e default.

Pieter Pietersz Dissel, eyscher
contra
Symon Pietersz Deckers, ghedaagde
om betalinge van 9 gulden 6 st
ter cause van ghehaelde waeren.
Concludeert tot condemnatie van dien cum expensis.

1e default.

D'weduwe van Piet Luyt, eyssersse
contra
Thoms Cornelisz van Oude Nieudorp,
ghedaagde om 10 gulden toegeseyde
penningen volgens den eysch te rolle ghestelt den 2en november 1609.

Noch in advys.

OR 5658/322v
Vierschaer ghehouden den 11en januarij 1610
Schepenen ghehoort 't versoeck van de --weduwe
van Jan Jansz Jonge Janoom
ordonneeren Pieter Heyndricksz te wesen
voocht van dezelve weduwe. Actum den
11en january 1610.

Den Schout
versoeckt copie uuyt d'gedaagdes antwoort om te repliceeren.
Den ghedaagde versoeckt copie uuijt
d'informatie van den Schout.
Schepenen houden d'saeck in advijs.

Den Schout van Nieudorper cogge ratione offitij,
eyscher
contra
Pieter Jansz Mes, ghedaagde
om te repliceeren.

Schepenen ghehoort 't versoeck van Jacop
Pietersz Koeman, ordonneeren Jan Cornelisz
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Dircks te wesen voocht van de weduwe &
kinderen van Cornelis Jansz Keuck & over
haere goeden. Actum den 11en january 1610.
Schepenen ghehoort 't versoeck van Cornelis
Jansz Kastercum ordonneeren Cornelis Claesz
Kistemaecker te weesen voocht van
Meyns Cornelis weduwe Dirck Jacopsz. Actum
den 11en january 1610.
OR 5658/323
ANNO 1610
Schepenen:
Pieter Jansz Moerbeeck
Gerrit Heertsz
Thys Jorisz Blochuijs
Dirck Jansz Leyen
Pieter Jansz Janooms
Jan Aeriansz Barringer
Heyndrick Aelbertsz

2e default.

Pieter Symonsz anders genaamt
Jan Koenis uuyt d'Abbekercker
Weeren, eyscher
contra
Heyndrick Ouweneels, ghedaagde
om zijn 1e default te purgeeren
off versteecken & ghecondemneert te
werden in zyn 2e default ende
wyder ghecondemneert te werden in
6 gulden over d'roylinge
van 2 vaersen tegen een paert
& noch in 14 st verteerde costen
cum expensis.

OR 5658/323v
Schepenen condemneeren Cornelis Jansz Scharpmes
van Dirckshorn, ghearresteerde tegen den Schout,
arrestant mits zijn noncomparitie in zijn
1e default met het proffyt van dien ende
accordeeren den Schout een anderde citatie
by een weet.
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Schepenen ghesien d'rekeninghe
by den ghedaagde gheset condemneeren
den ghedaagde d'gheeijste
6 gulden 18 st aen den
eyscher te betalen mette
rechtelijke costen tot 8 st
7 p penn surcheerend d'executie
een maent. Actum den
11en january 1610.

2e default.

In advijs.

Pieter Jan Jaep Mes, eyscher
contra
Pieter Pietersz, ghedaagde
om zyn 1e default te
purgeeren off versteecken ende
ghecondemneert te werden in zijn
2e default ende wyder
ghecondemneert te werden in 6 gulden
18 st volgens den eysch.

Pieter Pietersz Dissel,
eyscher
contra
Symon Pietersz Deckers,
ghedaagde om zyn 1e default
te purgeeren off versteecken
& ghecondemneert te werden
in zyn 2e
D'weduwe van Piet Luyt,
eyssersse
contra
Floris Cornelisz, ghedaagde
om voorts te procedeeren
dien volgend uuytinge van
vonnisse te begeeren.

OR 5658/324

Arent Gysbertsz als
procuratie hebbende van de
ghedaagdens copie & dach.

Garbrant Pietersz van de Wester
Moerbeeck, eyscher
contra
Jacop Jacopsz Gasthuijsvaer &
Louris Heijndricksz Groll van Haerlem, ghedaagdes met een weet. D'eyscher
seyt hem te competeeren over het
erff & landt van den ghedaagdes een
vryen notwech omme te gaen
met een paert ofte koe
& dat dien niettegenstaende hem d'selve gang &
notwech van de ghedaagdes off derselver
huierluyden wert beleth. Concludeert daeromme hy eyscher dat
d'ghedaagdens ghecondemneert zullen werden
hem eyscher den selven notwech ende
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ganck te laeten volgen tot opten
Zydtwint toe vry ende vranck
te wandelen zonder yemants wederseggen alsoe het over hondert ende
langer jaeren eenen vryen wech
is gheweest omme te wandelen met
koeyen ende paerden cum expensis.

Schepenen accordeeren
den requirant een weet.
Aenghenomen by Heyndrick
Jansz selff om d'uuytgheleyde costen.

Heyndrick Jansz poorter versoeckt
een rechtelyke weet aen Frans
Aeriansz Krijchsman woonende
op d'Stroedt om betalinge van
22 gulden 5 st ter cause van
een koebeest verschenen allerheylygen
anno 1609 laestleden vermogens
den obligatie & clausule van
prorogatie van jurisdictie daer in
begrepen tegens ad primam.

OR 5658/324v
Vierschaer ghehouden den 25en januarij 1610
Schepenen ghehoort 't versoeck van Jan
Jansz Kuyper om gheapsolveert & ontslagen
te zyn van zyne voochdye over 't kint van
† Pieter Aerian Jans & desselffs goeden
& gheleth hoe den selven meer dan jaer &
dach voocht is gheweest apsolveeren ende
ontslaen den zelven Jan Jansz van de voorseide
voochdye. Actum den 25en januarij 1610.

Schepenen ghehoort perthyen dingtalen & ghesien d'obligatie condemneeren den
ghedaagde d'geeyste penningen aen den
eyscher te betalen mette
rechtelyke costen tot 14 s
st surcheerend d'executie
tot midt vasten mits dat
den ghecondemneerde cautie zal
stellen binnen 8 dagen.
Actum den 25en januarij 1610.

Heyndrick Jansz poorter, eyscher
contra
Frans Arentsz Krychsman
van de Stroedt, ghedaagde met
een weet om betalinghe
van 22 gulden 5 st ter cause
van een koebeest verschenen
allerheylygen anno 1609
vermogens d'obligatie daer
van zynde. Concludeert tot condemnatie
van dien cum expensis.
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Schepenen condemneeren Cornelis Jansz Scharp van
Dirckshorn, ghearresteerde tegen den Schout zyn
default te purgeeren tot tacxatie van
Schepenen ende volgens dien tacxeeren
Schepenen d'selve tot 22 s st om redenen.
Actum den 25en january 1610.
OR 5658/325

In state by den
Procureur van den eyscher.

Arent Gysbertsz voor de
ghedaagdens antwoordende ontkent
't pretens voorstel van de eyscher
sulcx dat hy hem ghebaptiseert
werdt noch en zal daer van den
rechte ghenoch zynde nimmermeer
blycken. Immers zoude het contrarie
waer 't noden zonder astrinctie
nochtans van overtollich bewys
destructive wel blycken concludeeren mitsdien tot niet
ontfanckelyk en by ordine
tot apsolutie van de ghedaen
eysch mette costen.
Den eyscher copie ende dach.

1e default.

Harmon Amelsz van Hooghebieren,
eyscher
contra
Willem Willemsz van de Hoeff,
ghedaagde om betalinghe van
223 gulden
6 st 6 penn kustinghe van
omtrent 2 geers 2 snees landts
leggende boven paedt by den ghedaagde van
hem eyscher ghecocht verscheenen
karstyt 1608 een reste
& voorts karstyt 1609 laestleden. Concludeert tot condemnatie van dien
cum expensis ende versoeckt hij
eyscher dat 't zelve landt hem daer
voor verclaert zal worden executabel.
Garbrant Pietersz van de Wester
Moerbeeck, eyscher
contra
Jacop Jacopsz Gasthuysvaer &
Louris Heyndricksz Groll van
Haerlem, ghedaagdens met een weet
omme t'antwoorden off versteecken
& ghecondemneert te werden in den eysch
te rolle ghestelt den 11en
january laestleden.

Pieter Gerrit Piers, eyscher
contra
Ust Jan Usts, ghedaagde om betalinge
van 20 gulden 10 st ter cause
van lanthuier verschenen rede 3 jaer.
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Concludeert tot condemnatie van dien cum
expensis.
OR 5658/325v
Schepenen accordeeren
Den Schout ratione offiden Schout copie uuyt
ty, eyscher
den defentie off antwoort
contra
van den ghedaagde omme te
Pieter Jan Jaep Mes, ghedaagde.
mogen dienen van replyck
adt primam ende houden
voorts 't versoeck van Pieter Jansz in advijs.
Actum den 25en januarij 1610.

Schepenen condemneeren den
ghedaagde d'gheyste 9
gulden 6 st aen den eyscher
te betalen mette rechtelyke
costen salvo den ghedaagde
zyn keer te 14 dagen zoe
hy eenich heeft. Actum
den 25en january 1610.

Pieter Pietersz Dissel,
eyscher contra
Symon Pieter Deckers, ghedaagde om zyn 2e default
te purgeeren.

OR 5658/326
Vierschaer ghehouden den 8en februarij 1610
Schepenen ghehoort 't versoeck van Claes Claesz
Out Claes apsolveeren & ontslaen den selven
van zynen voochdie over d'kinderen
van Maritgen Cornelis Michels by hem meer dan jaer
en dach bedient en ghehat. Actum den 8en
february 1610.
Schepenen ghehoort 't versoeck van Claes Claesz
& Schrevel Aeriansz ontslaen & apsolveeren
d'selve van de voochdie van de weduwe en kinderen
met namen Lysbeth Cornelis by haer meer dan jaer
& dach ghehat. Actum den 8en februarij
1610.

Schepenen wysen voor

Cornelis Pietersz Breg, Claes Lambertsz
& Cornelis Jansz Jongert, requiranten
contra
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vonnisse dat
d'gedaagdes haerluyder reeckeninghe sullen doen
mits dat zy te vooren
by omroepinghe
den dach & plaetse van
reeckeninge yegelyck sullen
adverteeren. Actum
den 8en february 1610.

d'Molenmeesteren van de Leyer molen
met naemen Dirck Jansz Jonge
Jans & Cornelis Pilgrums, gedaagdens
& gherequireerdens omme henluyder
reeckeninghe van haeren regieringe
& molenmeesterschap opelycken
te doen als nae behooren. Concludeert tot condemnatie van dien cum expensis.

OR 5658/326v

Schepenen ordonneeren
den eyscher adt primam
selff te compareeren.

Harmon Amelsz van Hoghebieren, eyscher
contra
Willem Willemsz van de Hoeff,
ghedaagde om betalinghe van
23 gulden 6 st 6 penn ter goeder
reeckeninge resteerende
kustinge van omtrent 2 geers
2 snees landts leggende boven
paedt by den ghedaagde van den eyscher
ghecocht verschenen karstyt 1608
& 9. Concludeert tot condemnatie
van dien & versoeckt dat hem
't landt daer d'cooppenningen van
spruyten daer voor verclaert
zal worden executabel cum
expensis.

Schepenen accordeeren den Schout t'zynen versoeck
& peryckel een weet tot Calverdyck aen
Jan Jansz Beyes om d'boeten van 40 gulden
ter cause van vechtelis & quetsinghe
binnen Oude Nieudorp gheattenteert etc tegen
adt primam.

Den eyscher dient van
replyck.
Den ghedaagde copie & dach.

Den Schout ratione
offity, eyscher
contra
Pieter Jan Jaep Mes, ghedaagde
om te repliceeren.

OR 5658/327
Garbrant Pietersz van de
Wester Moerbeeck, requirant & eyscher
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Den eyscher dient van
contra
replyck.
Jacop Jacopsz Gasthuysvaer
Arent Gysbertsz als procuratie
& Louris Heyndricksz Grol
hebbend van de ghedaagdes versoeckt
van Haerlem, gedaagdens om te
copie & dach te duplirepliceeren.
ceeren.
Garbrant Pieterssz ackordeert Arent Gysbertsz copie.
Den Schout der stede
Oude Nieudorp ratione
offitij voecht hem
mede eyscher neffens Garbrant Pietersz sustineert ende
seyt alsoe d'ghedaagdens hen vervordert hebben te setten ofte
laeten setten een heck op 't pat & wech competeerend
die van de Westermoerbeeck weesend oock van ouden
tyden een ghemeen ganckpat contrarie recht ende
redenen ende specialycken contrarie d'keuren deser stede.
in 3 pont Concludeert dat daeromme dat d'ghedaagdens ghecondemneert zullen werden
& voort 't zelve heck dadelycken te openen. Bij ghebreecke van dien
dat d'selve zullen verbeuren jegens hem als officier dach
over dach in gebreecke zynde d'boeten van 10 pont &
wyders dat hy eyscher ex offitio nae 10 daghen 't zelve zal
moghen openen tot cost & last van de ghedaagdes cum
expensis.
OR 5658/327v
Vierschaer ghehouden den 22en februarij 1610
Arent Gysbertsz soe hij
procedeert versoeckt eerst
& al vooren visie & copie
is 't noot van de stucken bij
off van weghen den eyscher den
7en deser overgheleyt
& bij zijn replycke ghealligeert mitsgaders dach
ten minsten 14 daghen nae
dat hen die copien ghelevert
zullen zijn omme pertinentelyk te
moghen dupliceeren.

Garbrant Pietersz van de
Wester Moerbeeck, requirant &
eyscher
contra
Jacop Jacopsz Gasthuijsvaer
& Louris Heyndricksz Grol
van Haerlem, ghedaagdens om
te dupliceeren.

In state 14 dagen by perthyen.

In state by den eyscher

Ryckert van Vollenhove
ratione offitij soe
hij procedeert, eyscher
contra
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om redenen.

Den ghedaagde dient van
duplyck in schuptis.
Den Schout copie &
dach.

Jacop Jacopsz Gasthuysvaer
& Louris Heyndricksz Grol
van Haerlem, verweerders.
Den Schout deser stede ratione offitij, eyscher
contra
Pieter Jansz Mes, ghedaagde om
te dupliceeren.

OR 5658/328

Schepenen appoincteeren
d'saecke aen mannen met
namen: Aerian Meynertsz
& Jan Pietersz Koeman om te accordeeren is 't
doenlyk.

Mr. Gerrit Aeriansz Syrurgijn,
eyscher
contra
Cornelis Claesz Duijn & Pieter
Thysz, ghedaagdens om betalinge
van 12 gulden uuyt saecke
van dienst mr. loon en oncost
by den eyscher ghedaen aen de persoon
van Gerrit Willemsz over
seecker quetsuere by Cornelis Claesz
voornoemt den selven Gerrit Willemsz
gheinfligeert daer voor zy ghedaagdens gheseyt hebben mits d'een
betalend d'ander ghevryt te
blyven. Concludeert tot condemnatie van dien
cum expensis.

Jan Cornelisz Keyser
versoeckt atterminatie.
Schepenen condemneeren Jan Cornelisz
d'gheeijste wijncoop te betalen binnen 15 daghen mette
rechtelyke costen ende
apsolveeren Jan Pietersz van den
eysch. Actum den 22en februarij
1610.

Thys Aeriansz, eyscher
contra
Jan Cornelisz Keyser & Jan
Pieter Nannings t'samen ghedaagdens
om betalinghe van 10 gulden ter
cause van landts wyncoop
ten huyse van hem eyscher ghemaeckt. Concludeert tot condemnatie
van dien cum expensis mits d'een
betalend d'ander ghevryt te
zyn.

Schepenen condemneeren d'ghedaagdens

Thys Aeriansz, eyscher als actie hebbend
van Gerrit Jansz
contra
Jan Cornelis Dircks & Jan Cornelisz
Keyser t'samen ghedaagdens om
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d'gheeyschete penningen te betalen
surcheerend d'executie tot paesschen
Actum den 22en februarij
1610.

betalinge van 9 gulden toegheseyde
penningen by de ghedaagdens toegheseijt
voor Droncken Dirck's Knits kostgelt.
Concludeert tot condemnatie van dien cum
expensis.

OR 5658/328v
D'eyscher hebbend veniam
agendi persisteert bij
zynen eysch.
1e default.

Schepenen verclaeren dat
Pieter Aeriansz zijn keer
noch zal mogen doen by wettelyk
bewys van ghetuygen te 14 dagen.

Schepenen condemneeren
den ghearresteerde d'geeyste penningen aen den
eyscher te betalen onder
conditie als den eyscher heeft gepresenteert.

Jan Pietersz Backer
van de Langereijs, eyscher
contra
Gerrit Allert Tielmans,
ghedaagde om betalinge van
38 gulden resteerend moedererve. Concludeert tot condemnatie van
dien cum expensis.
Jan Jacopsz Sloff, eyscher
contra
Pieter Aerian Thys, ghedaagde
om zyn keer te doen op
Schepenen vonnisse van den 19en october
1610 zoe hy eenich heeft off
versteecken te werden.
Cornelis Jansz Hogheboom,
eyscher
contra
Jan Dircksz Nieckelant
van Heeringhuijsen, ghearresteerde
om betalinge van 32 st
tacxatie gelt by den eyscher verschoten over die tacxatie
van zyns gearresteerdens huijs
& erve voorgaende tyt veroylt
aen Jan Dircksz Moerbeeck.
Concludeert tot condemnatie van dien
cum expensis.

OR 5658/329
Schepenen ghehoort 't versoeck van Jan
Jansz van Hoorn omme ontslagen te zyn van
zynen voochdije ende administratie over † Maritgen
Aelberts & haere goeden ghehat naedien hij
zyn reeckeninghe ende neffens dien affscheyt
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ghedaen heeft voor de vrunden apsolveeren ende
ontslaen den selven Jan Jansz van zyne voochdie &
administratie. Actum den 22en febuarij 1610.
Schepenen ghehoort 't versoeck van de vrunden van
Jannitgen Pieter van 't Pats 2 jongste kinderen
met namen Anna Jaspers & Neeltgen Jacopsdr
ordonneeren Dirck Pietersz te weesen voocht over
d'voorseide kinderen & haere goeden. Actum den 22en
februarij 1610.
Schepenen ghehoort 't versoeck van Jan Cornelisz Dircks
& Jan Cornelisz Keyser ontslaen & apsolveeren d'selve
van haere voochdie over d'kinderen van Droncken
Dirck. Actum en 22en february 1610.
Claes Wyloffsz Wittes, requirant &
eyscher
contra
Maritgen Pieters, weduwe Pieter Bremer
off haer gherechte voocht, ghedaagde
om reeckeninge & betalinge.
OR 5658/329v
Harmon Amelsz van HogheSchepenen ghehoort perthyen
bieren, eyscher
dingtalen verclaeren voor
contra
vonnisse dat Willem Willemsz
Willem Willemsz van de Hoeff,
't lant zal moghen laeten meten
ghedaage om voort te proceby de Landtmeeter van Schagen
deeren.
tot zynen costen & met voorweeten van den eyscher ende
dat hy dienvolgend d'resteerende kustinghe
zal betalen. Actum den 22en februarij 1610.

Fiat een weet.

Heijndrick Jansz poorter
versoeckt een rechtelyke weet
tot Sinte Maerten opte Stroedt
aen Frans Arentsz Krijchsman
om ad primam te compareeren
te sien verclaeren executabel
alsulcke penningen als hy requirant
heeft doen arresteeren onder
Vischer op ten Zydtwint
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om daer aen te mogen executeeren zyn vercregen vonnisse in
date den 25en januarij 1610
ter somma van 22 gulden 5 st
mette costen.
Schepenen accordeeren den Schout een
weet tot Calverdyck aen Jan Jansz Beyes
tegen ad primam.
Schepenen accordeeren den Schout een weet
tot Eertswoudt aen Thonis Cornelisz tegen
adt primam.
OR 5658/330
Vierschaer ghehouden den 8en martij 1610
Schepenen verclaeren by
haeren vonnisse Pieter
Aerian Thys te weesen
versteecken van keer &
weer. Persisteeren by
het vonnisse van den 19en
october 1609.

Jan Jacopsz Sloff, eyscher
contra
Pieter Aerian Thys, ghedaagde
om zyn bewys inne te brengen
off versteecken te werden van
keer & weer.

Schepenen gheSchepenen ghehoort 't versoeck van Dirck
hoort 't versoeck
ordonneeren Claes Claesz Smit te weesen
van Claes Claesz
voocht van Aeff Gerritsdr weduwe
apsolveeren den
Jan Sijgersz. Actum den 8en martij 1610.
selve & den selven
van de voochdie van
Aeff Gerrits. Actum den 8en martij 1610.

Sijgersz

Schepenen ghehoort 't versoeck van Jan Symonsz
Bode uuijt last van Maritgen Jaep Schippers
ordonneeren Cornelis Claesz Kruijff te wesen
voocht over 't naeghelaten kint van Wen
Thys Jan Mathys & over desselffs goet.
Actum den 8en martij 1610
Schepenen ghehoort 't versoeck van

Schepenen ghehoort 't versoek van Jan Jacopsz Bont
& Symon Jacopsz ordonneeren Aerian Jacop Dircks
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Aerian Jacopsz &
ter Dieck & Aerian Meijnertsz t'Oude Nieudorp
Aerian Meynertsz
te wesen voochden van de kinderen van Dirck
apsolveeren d'selve
Jacopsz Droncken. Actum den 8en martij 1610.
van desen voochdie ende ordonneeren in haeren stede
tot voochden Symon Willemsz tot Nieuwe Nieudorp &
Symon Jacopsz haeren oom mitsgaders Mr. Dirck Jansz. Actum den 22en
martij 1610.

OR 5658/330v
Schepenen ghehoort 't versoeck van
Dirck Sygersz ordonneeren Jan Jansz
Oomis te wesen voocht van Aeff Gerrits
weduwe Jan Sygersz. Actum den 8en martij
1610.
Den Schout ratione offitij,
Den Schout leyt over zyn
eyscher
informatie neffen zyn eysch &
contra
replyck & versoeckt dat den
Pieter Jan Jaep Mes, gheghedaagde van ghelycken zal dienen
daagde in persoon omme hinctude in te
van bewys zoe hy eenich heeft
dienen van bewys.
off versteecken werden van 't effect
van dien.
Schepenen ordonneeren dat
den ghedaagde insghelyck zal exhibeeren
& onder haer leveren zynen antwoort &
duplycke mitsgaders zyne verificatie zoe hy eenich
heeft omme dien volgend by Schepenen advys van
Rechtsgheleerden ghenomen te mogen werden ende
daer nae te interloqueeren.
Schepenen condemneeren Symon Jansz Feuwis
Cornelis Claes Jansses & Dirck Pieter Lamberts
tegen den Shout elcx in een boete van
3 gulden ter saecke van clootschieten
opten laestleden bedach slalvo haer
keer zoe zy eenich hebben. Actum den
8en marty 1610.
Schepenen verclaeren Dirck Pieter Lamberts
versteecken van keer & weer ende nopende
Cornelis Claesz ordonneeren den Schout bewijs
in te brengen. Actum den 22en marty 1610.
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OR 5658/331
Heyndrick Jansz Secretaris van Barringhorn ontfanger van den boelbrieff
Jan Maertsz bekent
van de desolaten boel van Gerrit
d'penningen versoeckt atterminatie
Cornelisz, eyscher
salvo zyn actie van garant contra
contra
Gerrit Jansz.
Jan Maertsz Schuytvoerder borch
Schepenen ghesien d'bekentenisse
en principael onder renunciatie
van den gedaagde condemneeren de selven voor Gerrit Jansz van de Moerbeeck,
d'gheeyschte penningen te betalen mette
ghedaagde om betalinghe van 10 gulden
rechtelyke costen surcheerend
18 s st van vlas en anders lange
d'executie tot St Jacop
verscheenen volgens den boelbrieff
en
naestcomend. Actum den 8
daer van zynde. Concludeert
martij 1610.
tot condemnatie van dien cum expensis.
Jan Maertsz, eyscher in cas van
grandt
contra
Gerrit Jansz van de Moerbeeck,
ghedaagde om hem eyscher costeloos schadeloos te indemneeren
van alsulcken eysch & concluisie als Heyndrick Jansz scecretaris
van Barringhorn zoe een selven
procedeert op hem ghedaen
& ghenomen heeft ter saecke
van 10 gulden 18 s st. Concludeert
tot condemnatie van dien cum expensis.

Gerrit Jansz neemt ghewillich 't grandt aen &
belooft Jan Maertsz costeloos
schadeloos te indemneeren laet
laet hem daer in ghewillich
condemneeren.
Schepenen ghesien d'bekentenisse van den ghedaagde condemneeren
den selven Jan Maertsz costeloos schadeloos te indemneeren van gheeyste penningen
by Heyndrick Jansz soe hy procedeert gheeyscht
ter somma van 10 gulden 18 s st mette costen
daeromme ghedaen. Actum den 8en martij 1610.
OR 5658/331v
In state by den eyscher
te 14 dagen.

Mr. Roeloff Henricxz Conrector
der Latynscher scholen tot
Alckmaer als ghemacht van
Hillegundt Dircksdr d'huysvrouw
van Jan Pietersz Kamerling,
eyscher
contra
Heyndrick Cornelisz Ouweneels,
ghedaagde om betalinghe van
---- gulden kustinge en 20
gulden verlopen intrest. Concludeert
tot condemnatie van dien cum expensis.
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Schepenen ghehoort d'bekentenisse van den ghedaagde
condemneeren den selven d'gheeijste
penningen mette rechtelycke
costen aen den eyscher te betalen
binnen 14 dagen. Actum den
8en marty 1610.

Aerian Aelbertsz Houtcoper
van Schaghen, eyscher
contra
Heijndrick Ouweneels,
ghedaagde om betalinghe
van 13 gulden 4 st 8 penn
ter cause van hout
& anders. Concludeert tot
condemnatie van dien cum expensis.

OR 5658/332
Schepenen ghehoort d'bekentenisse van den ghedaagde
condemneeren den selven die gheeyschte penningen te betalen
mette rechtelycke costen
binnen 14 dagen op peyne
van uuytleg. Actum den
8en marty 1610.

Schepenen condemneeren den ghedaagde d'geeyschte penningen
aen den eyscher te betalen mette
rechtelyke costen binnen een
maent op peyne van
uuytleg. Actum den 8en
martij 1610.

Den ghedaagde bekent d'penningen
versoeckt atterminatie.
Schepenen condemneeren den
ghedaagde d'gheeyschte
penningen aen den eyscher te
betalen mette rechtelyke
costen binnen een maet
op peyne van uuytleg.
Actum den 8en marty 1610.

Jan Claesz out Kerckmeester van
Oude Nieudorp, eyscher
contra
Heyndrick Ouweneels, ghedaagde
om betalinge van 37 s st erffpacht de anno 1608 volgens 't kerckeboeck. Concludeert tot condemnatie van dien
& versoeckt gelt off uuytleg cum
expensis.
D'selve eyscher contra
Jan Cornelisz Rinckel, ghedaagde
om betalinge van 7 gulden 7 st 4 penn
reste van meerder somma van
erffpacht de anno 1608 volgens 't kerckeboeck & versoeckt gelt off uuijtleg.
Concludeert tot condemnatie van dien cum
expensis.
D'selve eyscher
contra
Harck Jansz, ghedaagde om betalinge
van 12 gulden 9 st verscheenen
erffpacht de anno 1608
& versoeckt gelt off uuytleg.
Concludeert tot condemnatie van dien cum
expensis.

Lambert Claesz out Kerckmeester
van Oude Nieudorp, eyscher
contra
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off

Harck Jansz, ghedaagde om betalinge
van . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

OR 5658/332v
1e default.

Schepenen ghehoort
d'bekentenisse van den
ghedaagde condemneeren den selven
ghedaagde d'gheeyschte somma
te betalen binnen 14 dagen
mette rechtelyke costen. Actum
den 8en martij 1610.

Schepenen
houden d'saeck in
advijs.

Schepenen ghehoort den
ghedaagde condemneeren den selven
d'gheeyste 52 st aen den eyscher
te betalen mette rechtelycke
costen binnen 3 weecken op
peyne van uuijtleg. Actum
den 8en martij 1610.

Lambert Claesz, eyscher
contra
Cornelis Sybrantsz, ghedaagde
om betalinge ter somma 58 st
4 penn uuyt saecke van
toegift van roylinge van
beesten. Concludeert tot condemnatie van dien
cum expensis.
Jan Cornelisz Keyser als
voocht van de kinderen van
Jonghe Janoom, eyscher
contra
Heyndrick Ouweneels, ghedaagde
om betalinghe van 41 gulden
ter cause van gheleende
penningen. Concludeert tot condemnatie
van dien cum expensis.
Claes Claes van Hoorn,
eyscher
contra
Jan Meynertsz, ghedaagde om
betalinge van 35 gulden 10 st
reste van rogge aen
Witte Wyloff ghelevert volgend
d'eijschers regyster. Concludeert
tot condemnatie van dien cum expensis.
Jochum Heertgisz houder van seeckeren
boelbrieff, eyscher
contra
Heyndrick Oudeneels, ghedaagde om
betalinge van 52 st ter cause van
volgende den boelbrieff daer van
zynde. Concludeert tot condemnatie van dien
& versoeckt gelt off uuytleg cum
expensis.

OR 5658/333
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1e default.

Thys Aeriansz Schuytvoerder,
eyscher
contra
Jan Aeriansz Gans, ghedaagde
omme reeckeninghe ende
betalinge. Concludeert tot condemnatie van dien
cum expensis.
Jan Claes Neel Garbrants van de
Langereys, eyscher
contra
Pieter Jan Harcks, ghedaagde
om betalinghe ter somma van
18 gulden 15 st ter cause
van lanthuier verscheenen karstyt
laestleden. Concludeert tot condemnatie
van dien cum expensis.

Schepenen condemneeren
d'ghedaegdes d'gheeyschte
somma aen den eyscher
te betalen surcheerend
d'executie tot mey naestcomend, actum den 8en
martij 1610.

Arent Gerritsz Smit van
Heeringhuysen, eyscher
contra
Jan Cornelis Dircks & Jan Cornelisz
Keyser t'samen ghedaagdens om
betalinghe van 28 gulden 10
st ter cause van verteerde
costen van droncken Dirckssoon.
Concludeert tot condemnatie van dien cum
expensis.

OR 5658/333v
Arent Gysbertsz met
t'samen den eyscher stellen
d'saecke in state tot nae
paesschen ende accordeeren
dat den eyscher by provisie
den gang zal moghen ghebruycken & gaen totte coomste van de ghedaagdens ongvermindert & zonder preinditie
van de saecke ten principaele.

2e default.

Garbrant Pietersz van de
Wester Moerbeeck, requirant &
eyscher
contra
Jacop Jacopsz Gasthuys
vaer & Louris Heyndricksz
Grol van Haerlem, ghedaagdens
om voorts te procedeeren.

Jan Pietersz Backer van de
Langereys, eyscher
contra
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Gerrit Allert Tielmans, ghedaagde
om zyn 1e default te purgeeren.

Schepenen condemneeren den
ghedaagde d'gheeyschte
penningen te betalen volgens
d'eysschers regijster mette
rechtelyke costen binnen
14 dagen op peene van
uuytleg. Actum den 8en
martij 1610.

Jan Cornelisz Keyser Ontfanger
van de verpondinge t'Oude Nieudorp,
eyscher
contra
Heyndrick Cornelisz Ouweneels,
ghedaagde om betalinge van 't
resteerend schot & verpondinghe
volgend d'eyscher zyn regyster.

OR 5658/334
Vierschaer ghehouden den 22en martij 1610
Den Schout ratione offitij,
eyscher
contra
Pieter Jan Jaep Mes, ghedaagde in
persoon.

Den ghedaagde dient op huyden
van inventaris & betooch
& versoeckt dat den eyscher van
ghelycken sal doen off versteecken
ende dat voor 't Schepenen
perthyen sullen dach ordonneeren
omme te haelen advijs van
rechtsgheleerden volgens Schepenen appoinctemente.

Schepenen ordonneeren perthyen elcx in te leggen off onder haer te
furneeren tot consultatie penningen 47 st. Actum den 22en marty 1610.
OR 5658/334v

1e default

Gerrit Willemsz Butterpot
requirant & eyscher
contra
Cornelis Claesz Duijn, ghedaagde
om den eijscher costeloos &
schadeloos te indemneeren
van 't Mr. loon ende allen costen
over d'cure van seeckeren
quetsuere by bem ghedaagde
den eyscher gheinfligeert zonder
reden ofte oorsaecke & dat van 't geen by Mr.
Claes Arisz verdient is mitsgaders den eyscher te betalen
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alle vordere costen daerover
gheleden. Concludeert tot
condemnatie van dien cum expensis.
OR 5658/335
Ontfangen voor den impost
-----------------25 st
Alsoe perthyen verclaren dat
mits afftreckend d'landts costen
desen eysch geen 100 gulden bedraecht.
Schepenen houden d'saeck
in advijs.

off

Heyndrick Cornelisz
bekent d'penningen laet hem
daer in ghewillich condemneeren
mette rechtelyke costen. Actum
den 22en marty 1610.

Heyndrick Cornelisz
laet hem ghewillich condemneeren
metten eyscher te reeckenen
& betaelen mette rechtelyke
costen. Actum den 22en marty

Jan Pietersz Koeman als ghemachtich
van Michiel Cornelisz van Amsterdam
zoe hy procedeert, requirant & eyscher
contra
Pieter Jacopsz & Jan Jacopsz
zoe zy gheroepen zyn, ghedaagdens.
Den eyscher leyt over zynen
deuchdelyken eysch ende concludeert
pro ut in schriptis ofte als in 't
eynde der selver eyssche.
Cornelis Jansz Koedyck & Claes Pietersz,
eyschers
contra
Jan Syvertsz, ghedaagde om betalinge
van 17 gulden 10 st toegift
over d'roylinghe van een
koe by den ghedaagde van de eysschers
gheroylt tot Schoorll by uuytspraecke ofte seggen van mannen.
Cocludeeren tot condemnatie van die cum
expensis.
Pieter Cornelisz Waert, eyscher
contra
Heyndrick Ouweneels, ghedaagde
om betalinge van 6 gulden berekent
gelt ter cause van verteerde
costen. Concludeert tot condemnatie van dien
cum expensis.
Pieter Cornelisz Waert, eyscher
contra
Heyndrick Ouweneels, ghedaagde
omme reeckeninghe ende
dienvolgend betalinge volgens zyn
regyster. Concludeert tot condemnatie van
dien cum expensis.
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1610.
OR 5658/335v
1e

default

Den ghedaagde ontkent
toeseg ghedaen te hebben.

Jan Cornelisz Mos, eyscher
contra
Maerten Jacopsz Backer, ghedaagde
om betalinge van 6 gulden 5 st
ter cause van turff. Concludeert tot condemnatie van dien cum expensis.
Griet Thomas, eyssersse
contra
Aerian Cornelisz Ter Dieck,
ghedaagde om betalinge van 13 gulden
3 st 12 penningen van coop van
een schaep by den ghedaagde haer
toegheseyt voor Rens Cornelisz.
Concludeert tot condemnatie van dien
cum expensis.

OR 5658/336
Vierschaer ghehouden den 19en aprili 1610
Perthijen hinctude versoecken
openninge van de consultatie
& copie van dien & dach ad primam
Schepenen accordeeren perthyen
hinctude. Copie.

Den ghedaagde versoeckt gheindemneert te weesen
van Claes Claes Jans
die haer d'quetsinge hadde
gheinfligeert. Concludeert tot
condemnatie van dien cum expensis.
Schepenen houden d'saeck in
advijs.

off

Den Schout ratione offitij,
eyscher
contra
Pieter Jan Jaep Mes, ghedaagde
in persoon.

Mr. Gerrit Aeriansz Sirurgyn,
eyscher
contra
Styn Oom Yffgens off haer
gherechte voocht, ghedaagde om
betalinge van 10 gulden ter
cause van Mr. loon. Concludeert
tot condemnatie van dien cum expensis.

Mr. Gerrit Aeriansz Syrurgyn,
eyscher
contra
Pieter Claesz Moller, gedaagde
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om betalinghe van 25 gulden
ter cause van Mr. loon. Concludeert
tot condemnatie van dien cum expensis.
OR 5658/336v
Schepenen condemneeren den
ghedaagde d'gheeyschte
38 gulden aen den
eyscher te betalen mette
rechtelyke costen salvo
den selven ghedaagde zyn
keer zoe hy eenich
heeft te 14 dagen. Actum den 19en aprili
1610.

In advys.

Schepenen ghehoort perthyen
dingtalen wysen voor vonnisse
dat d'huier onder den
bruijcker zal berusten tot
dat den processe staende tusschen
Jan Pietersz Koeman soe hy
procedeert & Jan Jacoopsz
zal gheeyndicht weesen.
Actum den 19en aprili 1610.

Jan Pietersz Backer van de
Langereijs, eyscher
contra
Gerrit Allert Tielmans, gedaagde om zyn 2e default te
purgeeren off versteecken ende
ghecondemneert te werden in zyn
3e default & voorts den
eyscher te betalen 38 gulden
resteerende moeder-erve cum
expensis.

Gerrit Willemsz Butterpot, requirant
ende eijscher
contra
Cornelis Claesz Duijn, ghedaagde
om zyn 1e default te purgeeren off versteecken ende
ghecondemneert te worden in zyn
2e default cum expensis.
Jan Pietersz Koeman soe hij
procedeert, requirant & eyscher
contra
Pieter Jacopsz & Jan Jacopsz
ghedaagdens om voorts te
procedeeren dienvolgend uuytinghe van vonnisse te begeeren.

OR 5658/337
Claes Wyloffsz voor hem &
den ghedaagde ignoreert d'geeyschte schult alsoe die
oudt is van zyn ouders affcoomstich niet twyffeldende off

Claes Claesz van Hoorn, eijscher
contra
Jan Meynertsz, ghedaagde om uuijtinge
van vonnisse te begeeren. Dienvolgende
dat den ghedaagde ghecondemneert zal werden
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d'selve over lange betaelt.
Concludeert tot niet ontfanckelyk
vermogens den placcaete daer van
gheemaneert.

hem eyscher te betalen.

Schepenen ordonneeren Jan Meynertsz selff te compareeren.
OR 5658/337v
Vierschaer ghehouden den 3en mey 1610
Jan Jansz van Hoorn &
Thomas Jansz Armevoochden deser stede de anno,
eyschers
contra
Cornelis Rembrantsz, ghedaagde.
Den Schout ratione
offity, eyscher
contra
Pieter Jan Jaep Mes, ghedaagde
in persoon.
Den Officier presisteert by
seinen eysch & concluisie
ende refereert hem tot
zyne informatie daer neffens
overgheleijt versoeckt dat
Schepenen recht doen nae behooren.

Den ghedaagde versoeckt uuytinge
van vonnisse by Schepenen jongst
in advijs ghehouden omme
die consultatie ende advijs van
rechtsgheleerden by perthyen
hincktude door Schepenen appoinctemente ghereconvreert
te sien verclaeren & approbeeren
in plaetse van sententie omme
daernae voorts te procedeeren
conform d'ordonnantie van justitie op het stuck van dien
gheemaneert & nae luydt van de consultatie. Concludeert
& persisteert die voorseide ghedaagde als apudt acta & versoeckt
uuytinge van vonnis cum expensis.
Schepenen ghesien perthyen dincgtalen & stucken onder haer gheexhibeert & consultatie van rechtsgeleerden interloquerend ontseggen
den eyscher zyn versochte hechtenisse ende admitteeren den verweerder om
by procuratie te moghen occupeeren ende ackordeeren perthyen hinctude.
Van alles copie. Reserveeren d'costen ten uuyteynde van de saecke.
Actum den 3en meij 1610.
OR 5658/338
Jan Aeriansz & Aerian Jacopsz versoecken
een rechtelyken weet ghedaen te werden
in de Langestreeck aen Ente Pietersz
tegens ad primam te compareeren hen
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Fiat

te restitueeren & betaelen 10 gulden 12
st uuyt saecke van ploechloon
saet & beseymge van d'voorseides Entes
landt by hem vercocht aen Jan
Cornelisz Deckers ende ten daghe
dienend concluysie te saen nemen tot
condemnatie van dien cum expensis & te
procedeeren zoe nae rechte vermoghens
wettelyken arrest opte kustingpenningen
by haer ghedaen doen aen Jan Cornelisz
voornoemt.
Schepenen ghesien den uuytspraeck van mannen
tusschen den Schout, eyscher & Claes Claesz, ghedaagde
ter saecke van mestieck & quetsuere by den
ghedaagde ghedaen condemneeren den ghedaagde tegen den
eyscher in een boete van 10 pont te betalen
d'een helft ghereet & d'ander helft t'aller
heylygen naestcomend & apsolveeren den
ghedaagde van den vorderen eysch. Actum den
derden mey 1610.

Den ghedaagde dach.

D'voochden van Maritgen Pieters
weduwe van Pieter Bremer, eyschers
contra
Garbrant Piet Heijns, ghedaagde
als borch voor Jan Piet Heyns om
betalinghe van 34 gulden hooftpenningen mette behoorlycke intresten
van dien cum expensis.

OR 5658/338v

Den ghedaagde copie
uuyt den bolbrieff
& dach te 14 dagen.

Aerian Pietersz van de Zyp,
man en voocht van zyn huysvrou
naeghelaten weduwe van Cornelis
Jan Gerrit Oyts, eyscher
contra
Willem Dircksz Matselaer,
ghedaagde om betalinge van
23 gulden 5 st 8 penningen
vermoghens den boelbrieff
daer van zynde affslaende
8 gulden daer op betaelt. Concludeert tot condemnatie van dien cum
expensis.
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De ghedaagde copie &
dach.

Schepenen houden d'saecke
in advys.

D'selve eyscher
contra
D'weduwe van Jan Jan Gerrit
Oyts off haer gherechte
voocht, ghedaagde om betalinge
van 13 gulden 5 st vermogens
den boelbrieff daer van zynde.
Concludeert tot condemnatie van dien cum
expensis.
Jan Pietersz Backer van de
Langereijs, eijscher
contra
Gerrit Allert Tielmans,
ghedaagde om zyn keer
te doen zoe hy eenich
heeft.

OR 5658/339
Schepenen appoincteeren
d'saecke aen mannen met
namen: Aerian Jacop Dircks,
Pieter Heyndricksz &
Dirck Florisz om t'accordeeren
is 't doenlyk. Actum den
3en mey 1610.

1e default.

In state.

Gerrit Willemsz Butterpot, eyscher
contra
Cornelis Claesz Duyn, ghedaagde om
voorts te procedeeren volgende die laeste
retroacte, dienvolgend vonnisse
te versoecken.

Gerrit Willemsz Butterpot, eyscher
contra
Jan Symonsz Glaesemaecker,
ghedaagde om betalinge van 18
schell praemhuier & noch betalinge
voor de waerde van een slicker haeck &
een cloet. Concludeert tot condemnatie van dien
cum expensis offslaend 5 st daer op betaalt.
Jan Cornelis Mos, eyscher
contra
Maerten Jacopsz Backer, ghedaagde
om zyn 1e default te purgeeren
off versteecken & ghecondemneert te
werden in zyn 2e default & in
6 gulden 5 st ter cause van
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turff cum expensis.
Claes Claesz van Hoorn, eyscher
contra
Jan Meijnertsz, ghedaagde om
voorts te procedeeren volgens
d'laeste retroacte. Dienvolgende
versoeckt den eyscher dat d'ghedaagde als
erffgenaam van Witte Wyloff ghecondemneert
zal werden hem eyscher te betalen
35 gulden 10 st reste van rog cum expensis.

In state 14 dagen.

OR 5658/339v
Schepenen ghehoort 't versoeck van den Schout
als eyscher contra Heert Jansz van Veenhuijsen,
ghedaagde condemneeren den selven ghedaagde mits zyn noncomparitie in zyn default ende renoveeren
voorgaend verjaert vonnisse in date den 12en
junij 1606.

D'gedaagde versoeckt indemnite
van Claes Claes Jans volgens
voorgaende retroacte.
Schepenen condemneeren Claes Claesz
Styn Oom Yffgens te
bevryden van 't Mr. loon.
Ende apoincteeren Mr.
Gerrit mitsgaders Styn Oom Yffgens
aen mannen met namen: Claes Claesz Smit
& Dirck Sijgers. Actum den 3en mey 1610.

Mr. Gerrit Aeriansz Syrurgyn,
eyscher
contra
Styn Oom Yffgens, ghedaagde
om voorts te procedeeren
volgende die laeste retroacte.

OR 5658/340
Vierschaer ghehouden den 17en mey 1610

Den ghedaagde copie.

Den Schout van Nieudorper cogge
ratione offitij, eyscher in cas
van vrouwencracht en overspel
contra
Pieter Jan Jaep Mes, ghedaagde in't
zelve cas om voorts te procedeeren
volgend die laeste retroacte. Dienvolghend den eyscher --- quo supra nemend
concluisie ten principaelen concludeert
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dat den ghedaagde ghecondemneert zal werden
als eerloos & meyneedich incappabel
eenygen staet ofte offitie te mogen bedienen
en wyder in een boete van 100
k gulden & voorts ghecorrigeert te werden
tot arbtralycken cum expensis ofte tot
anderen alsulcken fine etc.

In advijs.

Schepenen ghesien d'weet
rechtelyk ghedaen te weesen
condemneeren Ente Pietersz in
zyn eerste default met het
proffyt van dien & accordeeren
den eyschers een anderde citatie.
Den Schout wert een weet
gheaccordeert t'zynen peryckel
om zyn veylige boeten die hy pretendeert.

Jan Pietersz Backer van
Ouden Nieudorp, eyscher
contra
Claes Wyloffsz Wittes,
ghedaagde om betalinge van
16 gulden ter cause van
broot & backloon. Concludeert
tot condemnatie van dien cum expensis.
Jan Aeriansz & Aerian Jacopsz,
eyschers
contra
Ente Pietersz uuyte Langestreeck,
ghedaagde met een weet om restitutie & betalinge van 10 gulden 12 st
ter cause van seijsaet, beseijinghe
& ploechloon van d'ghedaagdes landt.
Concludeert tot condemnatie van dien
mette costen daeromme ghedaen
& dat d'kustingen hier voor ghearresteert
verclaert zullen werden executabel.

OR 5658/340v

In advys.

In advijs.

Aerian Pietersz soe hij procedeert, eyscher
contra
Willem Dircksz Matselaer,
ghedaagde om voorts te procedeeren.
Dienvolgend concludeert den eyscher
dat d'ghedaagde alsnoch ghecondemneert zal worden te betalen 23
gulden 5 st 8 penn volgens
den eysch cum expensis.
D'selve eyscher contra
d'weduwe van Jan Jan Gerrit
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Oyts off haer gherechte
voocht, ghedaagde om voorts
te procedeeren. Dienvolgend
versoeckt den eyscher dat d'gedaagde
ghecondemneert zal worden te betalen 13 gulden 5 st volgens
den eysch cum expensis.
D'voochden van Maritgen Pieters
weduwe Pieter Bremer, eychers
contra
Garbrant Pietersz Backer,
ghedaagde om voorts te procedeeren volgende d'laeste retroacte.

Den ghedaagde ontkent te
wesen borch en principael
onder renumeratie van de beneficaen ordinis et executionis.
Seyt derhalven dat d'eyschers den
principaele namelyk Jan Pietersz
eerst ghehouden zynde aen te spreecken
& executeeren. Concludeert oversulcx hy ghedaagde tot
apsolutie van der instantie cum expensis.
OR 5658/341
In advijs.

Schepenen appoincteeren
perthyen aen mannen als:
Cornelis Jansz Hogheboom
Secretaris & Pieter Heyndricksz
om te accordeeren is 't
doenlyk.

In advijs.

Claes Wyloffsz Wittes, eyscher
contra
Maritgen Pietersdr weduwe Pieter
Bremer off haer gherechte voocht,
ghedaagde om betalinge van 13 gulden
yet meer uuyt saecke van varckens
& oost. Concludeert tot condemnatie van
dien cum expensis.
Claes Claesz van Hoorn, eyscher
contra
Jan Meijnertsz, ghedaagde om voorts
te procedeeren volgende die laeste
retroacte. Dienvolgend versoeckt den
eijscher dat den ghedaagde ghecondemneert
zal worden als erffgenaam van Witte
Wyloff hem eyscher te betalen 36
gulden 10 st reste van rog. Concludeert
tot condemnatie van dien cum expensis.
Gerrit Willemsz Butterpot, eyscher
contra
Jan Sijmonsz Glaesmaecker,
ghedaagde om zyn 1e default te
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purgeeren.

In 1e default.

Jan Sijmonsz Glaesmaecker, eyscher
in cas van indemnite contra
Cornelis Jacopsz Slotheer ende Pieter
Lambertsz zyn swager, ghedaagdens
om hem costeloos schadeloos te vrijen
& indemneeren van de eysch by
Gerrit Willem.

OR 5658/341v
Gerrit Willemsz, eyscher
Schepenen gheleth op
contra
perthyen dingtalen & d'bekenCornelis Claesz Duyn, ghedaagde
tenisse van Cornelis Claesz Duyn
om voorts te procedeeren
condemneeren den selven Cornelis Claesz
volgende die laeste retroacte
den eyscheer te bevryden van 't
alsoe perthijen bij mannen
Mr. loon ende ordonneeren
hebben gheweest & niet en
perthyen hinctude hun vorderen
hebben connen accordeeren.
eyschen zoe in conventie als
reconventie naerder te
begrooten & specificeeren ende voorts te procedeeren
nae behooren reserveeren d'rechts costen ten eynde
van der saecken. Actum den 17en mey 1610.
OR 5658/342
Vierschaer ghehouden den 14en junij 1610

Schepenen ghesien
d'weet rechtelyken ghedaen
te weesen condemneeren Ente
Pietersz mits zyn non-comparitie in zyn 2e default
met het proffyt van dien
ende accordeeren den
eysschers een derde citatie.
Ad yden tegen den Schout in
zyn 1e default
ende accordeeren den Schout
een twede citatie.

Jan Aeriansz & Aerian Jacopsz
gheswagers, eyschers
contra
Ente Pietersz uuyt d'Langhestreeck,
ghedaagde met een weet om zyn
1e default te purgeeren off versteecken
& ghecondemneert te werden in zyn
twede default & wyder ghecondemneert
in 10 gulden 12 st mette costen
hieromme ghedaen vermogens
den eysch te rolle ghestelt den
17en mey laestleden &
dat d'kustinge hier vooren gearresteert
verclaert zal worden executabel.

Den Schout van Nieudorper cogge
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Claes Pietersz Procureur
van den ghedaagde mits
apsentie van zijn
Mr. versoeckt noch
dach adt primam.
Den ghedaagde noch dach.

ratione offity, eyscher
contra
Piet Jan Jaep Mes, ghedaagde
om voorts te procedeeren volgen
die laeste retroacte. Dienvolgend
versoeckt den eyscher dat den gedaagde
zal dienen van defentie zoe hy
yet naerder heeft & voorts
van contrabetooch zoe hij eenich
heeft off versteecken werden
van 't effect van dien cum expensis.

OR 5658/342v
1e

Heyndrick Albertsz, eyscher
contra
Harmon Garbrantsz Cramer,
ghedaagde om betalinge van 16
gulden 19 st 4 penn ter cause
van grutten overlange by den
ghedaagde ghecocht & ontfangen.
Concludeert tot condemnatie van dien cum
expensis.

default.

Den Schout leydt over
zyn schriftelyken eysch &
concludeert pro ut in schriptis.
Dirck Florisz voor hem &
zyne soons copie & dach.

In state.

Den Schout van Nieudorper cogge ratione offitij, eyscher
contra
Dirck Florisz van den Zydtwint & desselffs zonen
mitsgaders Cornelis Jansz Bles,
ghedaagdens.
Jan Jacopsz van Schagen,
requirant & eyscher
contra
Jan Cornelisz Jongen ende
Cornelis Volckert Rommelaers.

OR 5658/343
Schepenen apoincteeren den Schout, eijscher ende
Cornelis Jansz, ex ghedaagde weder aen mannen namelyk
aen: Jan Koeman & Jan van Hoorn ende ordonneeren
d'selve uuytinghe te doen. Actum den 14en junij 1610.
Jan Pietersz Backer, eyscher
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Schepenen ordonneeren perthijen
namelyk: Jan Pietersz, Claes
Wijloffsz & Maritgen Pieters
off haer voochden onderlinge
metten anderen te reeckenen &
't gunt Jan Pietersz schuldich
blyft condemneeren Jan Pietersz
't zelve aen Maritgen Pieters
te voldoen d'een helft met
backen en d'ander helft met
gelt. Actum den 19en
junij 1610.

contra
Claes Wijloffsz Wittes, ghedaagde
om voorts te procedeeren.

Claas Wyloffsz, eyscher
contra
Maritgen Pieters weduwe Pieter
Bremer off haer gherechte
voocht, ghedaagde om voorts te
procedeeren.

In advys & ordonneeren
Garbrant Pietersz zelff
te compareeren.

D'voochden van Maritgen Pieters, weduwe
Pieter Bremer, eyschers
contra
Garbrant Pietersz Backer,
ghedaagde om voorts te procedeeren.

OR 5658/343v

Schepenen op allen gheleth
ontseggen den eyscher zynen
eysch & apsolveeren den
ghedaagde van de zelve. Actum
den 14en junij 1610.

Schepenen op allen gheleth ontseggen den eyscher
zynen eysch & apsolveeren

Aerian Pietersz van de Zype
zoe hy procedeert, eyscher
contra
Willem Dircksz Matselaer,
ghedaagde om voorts te procedeeren. Dienvolgend versoeckt den
eyscher dat d'ghedaagde alsnoch
ghecondemneert zal worde te betalen
d'resteerende penningen volgens den
boelbrieff daer van zynde
& volgens den eysch te rolle
ghestelt.
D'selve eyscher
contra
d'weduwe van Jan Jan Gerrit
Oyts, ghedaagde om voorts
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den die ghedaagde van den zelve.
Actum den 14en juny 1610.

In state om
redenen.

te procedeeren.

Claes Claesz van Hoorn,
eijscher contra
Jan Meynertsz, zoe hij
gheroepen is, ghedaagde
om voorts te procedeeren
volgende die laeste retroacte.

OR 5658/344
Vierschaer ghehouden den 28en junij 1610

In state ad primam.

Dirck Florisz voor hem
selven dient van antwoort.
Den Schout copie & dach.
Cornelis Jansz Bles ontkent
eenich ghewelt ghedaen off
ijet gheattenteert te
hebben. Refereert hem tot
zyn overgheleyde attestatie, concludeert tot apsolutie.
Den Schout copie & dach.

Heyndrick Heyndricksz Matselaer,
eyscher
contra
D'weduwe en erven van Albert Jan
Dircks off der selver voocht, ghedaagde.
Sustineert d'voorseyde eyscher hoe hy eenyge
ghemeenschap heeft mette ghedaagdes uuyt
saecke van oost metten anderen ghecocht
als oock van
waeren by de ghedaagdens ghehaelt oock
van zyn verdienden loon over 't vercoopen
van den oost & anders alles yliquydt.
Concludeert daeromme den eyscher dat
d'ghedaagdes ghecondemneert zullen werden met
hem eyscher van alles te reeckenen & slot van reeckeninghe te
maecken cum expensis.
Den Schout van de Nieudorper cogge
ratione offitij, eyscher
contra
Dirck Florisz van den Zydtwint,
& desselffs soonen mitsgaders
Cornelis Jansz Bles, ghedaagdens om
t'antwoorden.

Den Schout van Nieudorper cogge
ratione offitij, eyscher
contra
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Den ghedaagde noch dach.

Piet Jan Jaep Mes, ghedaagde
om voorts te procedeeren volgende
die laeste retroacte.

OR 5658/344v
Jan Cornelisz Keyser Ontfanger
van de verpondinghe tot Oude Nieudorp, eyscher
contra
Pieter Volckertsz
Schepenen condemneeren
d'ghedaagdens respective
d'gheyschte schot &
verpondinge aen den eyscher
te betalen volgens zyn
regijster mette rechtelyke
costen binnen 10 daghen op
peyne van uuytleg.
Actum den 28en junij 1610.

idem contra
Dieuwer Louris
idem contra
Pieter Cornelisz van de Moerbeeck
idem contra
Jan Bartelmies
idem contra
Symon Pieter Deckers
idem contra
Claes Dirck Jong Claes
Alle ghedaagdens om betalinghe van schot & verpondinghe volgense d'eysschers regyster. Concludeert tot condemnatie
van dien & versoeckt gelt off
uuytleg.

Schepenen accordeeren
den requirant een weet
tegen adt primam.

Jan Cornelisz Keijser versoeckt
een rechtelyken weet tot
Eertswoudt aen Cornelis
Jacopsz om 37 st resteerend
schot & verpondinge van desselffs landt tot Oude
Nieudorp volgens d'eyschers regyster.

OR 5658/345
Jan Aeriansz & Aerian Jacopsz,
eyschers
contra
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Schepenen ghesien d'weet rechtelyk
Ente Pietersz uuyt d'Lange Streeck,
ghedaen mits non-comparitie
ghedaagde met een weet om te purvan den ghedaagde condemneeren den selven geeren zyn 2e default off versteecken
ghedaagde in zyn 3e default &
& ghecondemneert te werden in zyn
te wesen versteecken van alle
3e default met het proffijt van dien
exceptien & defentien paremptoir
& wyder ghecondemneert werden in de
ende ghesien by Schepenen
gheeyste 10 gulden 12 st mette
den eysch & concluysie ende
costen hieromme ghedaen vermoghens
daernevens d'intendit van de
den eysch te rolle ghestelt
eijsschers ende op allen gheleth
den 17en meij laestleden & dat
't geen heeft moghen moveeren
de kustinge berustend onder Jan Cornelisz
doende recht condemneren den ghedaagde d'gearres( Decker hier voor verclaert zal worden
d'gheeyschte 10 gulden 12 st
executabel.
aen de eysschers te betalen mette
rechtelyke costen ende verclaeren
die kustinge onder Jan Cornelisz ghearresteert daer voor executabel.
Actum den 28en junij 1610.#
Den ghedaagde seyt alreLambert Aeriansz Molenaer
de op d'kustinge betaelt
van Oude Nieudorp, eyscher
te hebben 201
contra
gulden 5 st. Is tevreden
Pieter Lourisz, ghedaagde om
d'vorder reste daerop te
betalinge van 46 gulden ter
tellen.
goeder reeckeninghe reste
Den eysscher seyt niet
van kustinghe. Concludeert tot
meerder ontfangen te hebben
condemnatie van dien cum expensis.
als 148 gulden 18 st.
Schepenen ghesien 't different te bedragen 47 st mits vertellen van 't gelt compenseeren d'selve tusschen perthijen elck halff & halff & dat
perthyen elckander daer op sullen voldoen. Actum den
28en junij 1610.
# Ente Pieters stelt hem op't voorseide vonnisse by Jan Aeriansz
& Aerian Jacopsz tegen hem vercregen appellandt voor den Hove
van Hollandt. Actum voor Jan Aeriansz & Heyndrick Albertsz,
Schepenen den 6en july 1610.
OR 5658/345v
In advys.

Maritgen Pietersdr, weduwe
Pieter Bremer, eyssersse
contra
Garbrant Pietersz soe hij
gheroepen is om voorts te
procedeeren volgende die laeste
retroacte.
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Den ghedaagde wert ghecondemneert
in zyn 2e default met
het proffijt van dien ende
den eyscher gheaccordeert een
3e citatie.
Aenghenomen bij Jan Sijmonsz
nae voorgaend op veylinge
om 50 st.

Schepenen ghehoort d'Procureur
van den ghedaagde condemneeren den
ghedaagde d'gheeyschte 16 gulden
19 st 4 penn aen den eyscher
te betalen mette rechtelycke
costen. Actum den 28en
junij 1610.

Den Schout, eijscher
contra
Ente Pietersz uuyt d'Lange
Streeck, ghedaagde met een
weet om zyn 1e default
te purgeeren off versteecken &
ghecondemneert te werden in zyn
2e default.

Heyndrick Albertsz,
eyscher
contra
Harmon Garbrantsz, ghedaagde
om zyn eerste default te
purgeeren.

OR 5658/346
Vierschaer ghehouden den 26en julij 1610

In advys.

D'ghedaagdens copie
& dach.

Jan Cornelisz Decker van Oude
Nieudorp, requirant & eyscher
contra
Ente Pietersz uuyt d'Langhestreeck,
ghearresteerde omme den
eyscher te passeeren & stellen by behoorlyken brieve souffisante waerborge
ende hypoteeck binnen d'steden
Nieudorp tot goet kennen van Schepenen tot waernisse ende bevrijdinghe van alsulcke 4 geersen
2 snees landts als den eyscher
van de ghedaagde ghecocht heeft
& dat vermoghens d'voorwaerden
daerop 't zelve landt vercocht
is & volgende die keuren deser
steden. Concludeert tot condemnatie
van dien cum expensis.
Ente Pietersz uuyt d'Langestreeck, requirant & eyscher
contra
d'weduwe & erffghenamen van
Jacop Cornelis Jacops, ghedaagde en ghe-
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requireerden omme den eyscher te
passeeren & stellen by behoorlycken
brieve souffisante waerborghe &
hypoteeck ten goet kennen van Schepenen
tot waernisse van 4 geersen 2
snees landts vermoghens d'eygen
handt van Jacop Cornelisz & d'keuren
deser stede. Concludeert tot condemnatie van dien
cum expensis.
OR 5658/346v
Den Schout ratione offitij,
eyscher
Dirck Florisz copie
contra
& dach te dupliceeren.
Dirck Floorisz & zijn soons
& Cornelis Jan Bles, t'samen ghedaagdens. Den Schout
employeert replyck van
recht als niet waert op ten
antwoordt te letten. Persisteert
by zyn eysch en concluysie.

Den gedaagde dient van
eysch in reconventie
tot beteringe van zyn
eer ter discretie van
Schepenen
& dient voorts van defentie
ten principaele. Concludeert
pro ut in schuptis.

Schepenen appoincteeren
d'saecke weder aen zelve
mannen ordonneeren uuytinge
ofte henluyder advys schriftelyk
te doen.

Den Schout ratione offity,
eyscher
contra
Piet Jan Jaep Mes, ghedaagde
om voorts te procedeeren.

Claes Claesz van Hoorn
soe hij procedeert, eyscher
contra
Jan Meijnertsz van 't Zijdtwindt mede erffgenaam van
Witte Wijloff & zijn huysvrouw,
ghedaagde om voorts te procedeeren volgende die laeste retroacte.

OR 5658/347
S
Jan Pieters als principael
is tevreden mette eysschers

D'voochden van Maritgen Pieters weduwe
Piet Bremer, eyschers
contra
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te rekenen & te betaelen.

Garbrant Pietersz Backer, soe hij
gheroepen is, ghedaagde om voorts
te procedeeren volgende die laeste
retroacte.

Schepenen ghesien perthijen
dingtalen ende dat Jan Pietersz
over d'reeckeninge van Claes
Wittes 't gunt hij was manend
van Maritgen Pieters vermogens
voorgaend vonnisse op alle haere
questien tegens Maritgen Pieters affghetrocken heeft 12 gulden
10 st ende sulcx d'selve nae andere ghedaen betalinge noch
rechtelyk schuldich te zyn 22 s gulden. Daer inne Jan Pietersz
pretenteert eenyge penningen te moghen inbacken ende op allen
gheleth doende recht condemneeren Jan Pietersz Backer als principaele debiteur d'eysschers te betalen in gelde 17 gulden
10 st ongvermindert d'borchtochte by Garbrant Pietersz daer
voor aenghegaen. Condemneeren vorder Jan Pietersz aen de weduwe
voorseid te voldoen met backen 5 gulden ontseggen perthijen
zoe in conventie als reconventie haer vorderen eyschen. Actum
den 26en july 1610.
OR 5658/347v
Vierschaer ghehouden den 23en augusti anno 1610

Jan Cornelisz Decker, eyscher
Schepenen ghehoort den
contra
eysch ende concluysie bij
Ente Pietersz uuyt d'LangeJan Cornelisz op Ente Pietersz
streeck, ghearresteerde om voort
ghedaen & daer tegen die
te procedeeren volgende die laeste
defentie van de
retroacte. Dienvolgend versoeckt
ghearresteerde doende recht
& concludeert den eyscher alsnoch
condemneeren den ghearresteerde den
volgende den eysch te rolle
eijscher behoorlyk souffisant speciael
ghestelt den 26en july laesthypoteeck tot waernisse
leden cum expensis.
van 't landt in questie te
stellen 't zy alhier ofte daer
hy woonachtich is mits dat den eyscher d'costen van dien zal
betalen om redenen ende compenseeren
d'costen van deser instantie.
Actum den 23en augusti 1610.

Off door den eyscher
voor dese instantie.

Rembrant Dircksz Schoenmaecker, requirant & eyscher
contra
Pieter Pietersz Backer zynen
buierman, ghedaagde. Seyt d'voorseiden
requirant dat hy gheleden omtrent
twaelff jaeren 't huys en erve
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welck hy bewoont ghecocht
Pieter Pietersz ghedaagde
heeft van Maerten Jansz Bruijn
versoeckt voorts te procemet een vryen gang ende reedt
deeren off dat den eyscher
tusschen 't voorseyde huys ende
zal worden versteecken van 't
ghedaagdens huys streckende van den
effect van dien.
straet tot achter den
welcken hy eyscher den voorseiden tyt
Schepenen apsolveeren
tot noch toe oock sulcks heeft
den ghedaagde van der inghebruyckt & ghepossideert.
stantie condemneeren Rembrant
't is nu soe dat den ghedaagde
Dircksz in de costen tot
hem onderwonden heeft hem retacxatie van Schepenen &
quirant d'selve gang ende reedt.
ghehoort die begrootinghe tacxeeren d'selve costen
[vervolg op /348]
tot 2 gulden. Actum den 23en augusti 1610.
OR 5658/348

[vervolg van /347v]

te beletten met d'selve onlangs
gheleden omtrent 3 weecken
toe te hecken dat soe niet en
behoort. Concludeert daeromme hy
requirant dat den ghedaadgde ghecondemneert
zal worden hem eyscher
den zelven ganck ende reedt rustelyk
& vredelyck te laten ghebruycken
ende by provisie 't zelve heck
costeloos & schadeloos op te
ruijmen in voegen als hy eyscher d'zelve
ganck ende reedt tot desen tyt
toe ghebruijkt & ghepossideert heeft
cum expensis.

1e default.
Pieter Jansz protesteert van de
costen, schaden & intresten.

off

Pieter Jansz Mes, eyscher
contra
Piet Meyn van de Weel, ghedaagde
om den eyscher leverantie te
doen van alsulcke 25 sacken
cooren als hy van de ghedaagde
ghecocht heeft. Concludeert tot
condemnatie van dien cum expensis.
Pieter Jansz Mes, eyscher
contra
Cornelis Jan Usts, ghedaagde om
betalinge van ............. ter cause
van toegheseyde penningen voor
Aerian Jansz zyn broeder.
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OR 5658/348v
1e default.

Jan Allertsz, eyscher
contra
Pieter Thijsz, ghedaagde om
betalinge van 60 gulden ter cause
van een ruynpaert by den ghedaagde
van hem ghecocht lange verscheenen.
Concludeert tot condemnatie van dien cum
expensis.

Dirck Florisz dient
van duplyck.
Den Schout copie &
dach.

Den Schout ratione
offity, eyscher
Dirck Florisz, & zyn soons
mitsgaders Cornelis Jan Bles,
ghedaagdens om te dupliceeren.

Den Schout versoeckt
alsnoch copie & dach
te repliceeren.
Den Schout copie & dach.

Den Schout ratione offity,
eyscher
contra
Piet Jan Jaep Mes, ghedaagde
om voorts te procedeeren.

In state 14 dagen.

Evert Meynertsz, eyscher als
bruycker van de dyckgraeff van
Rynlandt
contra
Jan Jan Thomas, ghedaagde
om behoorlyken te vervollen
alsulcke kuijlen als d'selve
in zyn landt gheslagen heeft
& bovendien den eyscher zyn
schade te beteren nae behooren.
Concludeert tot condemnatie
van dien cum expensis.

OR 5658/349
In state by den Schout
mits d'saecke van
Jan Keyser.

Den Schout, eyscher
contra
Jan Cornelisz Keyser, ghedaagde.
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In state.

Heyndrick Heyndricksz Matselaer,
eyscher
contra
d'weduwe & erven van Albert Jan
Dircks, ghedaagdens om voorts
te procedeeren.

Ente Pietersz uuijt d'Langhestreeck,
Schepenen ghesien den eijjsch
eyscher
by Ente Pietersz ghedaen
contra
ende daer tegen die defend'weduwe ende erven van Jacop
tie van de ghedaagdens ende
Cornelis Jacops, ghedaagde om
op allen gheleth 't geen heeft
te antwoorden.
moghen moveeren doende recht
ontseggen den eyscher zynen
eysch & apsolveeren d'ghedaagdens van de zelve. Actum den
23en augusti 1610.

In advijs 14 dagen.

Claes Claesz van Hoorn, zoe
hy procedeert, eyscher
contra
Jan Meynertsz van't Zydtwint,
mede erffgemaam van Witte Wyloff
& zyn huysvrouw, ghedaagde
om voort te procedeeren.

OR 5658/349v
Schepenen ghehoort 't versoeck van Jan Cornelisz
Keyser om ontslagen te zyn van zyn
voochdye over d'kinderen van † Jan
Jansz Janooms & der selver goeden alsoe
hy zyne reeckeninge heeft ghedaen voor
Pieter Jansz Janooms Schepen & Pieter Heyn
Dircksz ende ghehoort d'bekentenisse
van Pieter Jansz ontslaen d'voorseide Jan Cornelisz
van zelve voochdye & apsolveeren hem
daer van. Actum den 23en augusti anno
1610.
OR 5658/350
Vierschaer ghehouden den 6en september 1610.
Den gedaagde ontkent den
eyscher eenich kooren vercocht

Pieter Jansz Mes, eyscher
contra
Piet Meyn van de Weel, ghedaagde
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te hebben & 't zal oock
om zijn eerste default te purgeeren
by den eyscher nimmermeer
off versteecken & ghecondemneert te
beweesen worden den rechte
werden in zyn 2e default.
ghenoch zynde concludeert over
sulcx tot apsolutie van den eysch cum expensis.
den eyscher dach ad primam om te
dienen van bewijs.

Cornelis Volckertsz copie
& dach adt primam.
Schepenen wijsen dat Cornelis
Volckertsz zal volgen copie
om ad primam t'antwoorden.

+ landt. Dienvolgend versoeckt hy eyscher
& presenteert Schepenen vonnisse voorseid
te voldoen & dat d'voorseide ghedaagdens
zullen worden ghecondemneert 't inhouden
van 't zelve vonnisse nae te
comen & hemluyden daer nae te
reguleeren & under d'ghedaagdens
hier tegens yet attemteerden
in preinditie van den eyscher zyn goet
recht zoe protesteert den eyscher
van attemtaten versoeckend op alles disposityss.

Jan Jacopsz van Schaghen,
requirant & eyscher
contra
Jan Cornelisz Jongen & Cornelis
Volckertsz Molenmeesteren van de
Moerbeeck, ghedaagdens alsoe
d'eysscher heeft gheobtineert
by de gherechte alhier seeckere
vonnisse condemnatoir in
date den 3en september 1607 en
dat tot laste van de ghedaagdens voornoemt
beroerend seeckere molengelt ende
oncosten etc. van de landen ghelegen in de Moerbeeck hem eyscher
competeerend dicteeren 't voorseide vonnisse dat hy eyscher zal moghen
volstaen mits betalend zyn molengelt nae groote
zulcx d'landen in de legger aldaer
ghelegen zyn off ten minsten
zoe d'selve aldaer niet en connen
ghevonden worden dat hy eyscher
zal betalen nae groote van zyn +

OR 5658/350v
Ontfangen den impost tot -1-5-0

1e defaut.

Jan Jansz anders Jan Piets
van Spanbroeck, eyscher
contra
Jan Cornelisz & Gerrit Cornelisz
van Oude Nieudorp, ghedaagdens
om betalinge van 56 gulden
6 st 10 penn ter cause
van 2 verschenen kustinge
van een deunde schuijt vermogens den obligatie daer van
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zijnde concludeert tot condemnatie van dien
cum expensis & dat den
schuyt daer voor verclaert zal
worden executabel mits
den eenen betalend den
anderen ghevryt te zijn.

Rembrant Dircksz institueert zyn actie & concludeert pro ut in schriptis
Pieter Pietersz versoeckt copie
& dach uuyt den eysch
& den brieve by Rembrant Dircksz overgheleyt.

Pieter Pietersz Backer, requirant
& eyscher in der qualite
zoe hij procedeert
contra
Rembrant Dircksz, gherequireerde ende ghedaagde ende
dat om by de ghedaagde voorseid
op huyden zyn actie te
institueeren zoe van seeckere
overreedt alsmede een
gang die d'ghedaagde hem
vermeet over d'eysschers
erve te hebbem & by refuys van dien dat hem
ghedaagde volgens d'copie bij

[vervolg op /351]

OR 5658/351

[vervolg van /350v]

d'eyscher hem ghelevert van de
origineele eysch gheimponeert
zal worden een eeuwich silentum
& swygen protesteerend van de costen
rede gheleden & alsnoch te
lyden.

Den Schout dient
van replijck.
Den ghedaagde copie & dach.

Perthyen dienen
hinctude van bewys
leveren hen stucken ondr
Schepenen & versoecken
recht.
Schepenen wysen dat perthyen

Den Offitier ratione offitye,
eyscher
contra
Pieter Jan Jaep Mes, ghedaagde
om voorts te procedeeren.
Den Schout ratione offitij,
eyscher
contra
Dirck Florisz & zyn soonen
mitsgaders Cornelis Jansz Bles,
ghedaagdens om voorts te procedeeren.
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met haer stucken sullen consulleeren
& inbrengen consultatie van Rechtsgheleerden. Actum den 6en september 1610.

1e default.

Jan Piet Heyn, eyscher
contra
Sybrant Cornelisz Dullis, ghedaagde om
betalinge van 25 st 4 penn van backloon. Concludeert tot condemnatie van dien
cum expensis.

OR 5658/351v
1e default.

Jan Piet Heyns, eyscher
contra
Pieter Jansz Wit, ghedaagde
om betalinge van 7 gulden 4 st van
broodt overlange ghehaelt.
Concludeert tot condemnatie van dien
cum expensis.

Ontfangen den impost tot -1-5-0

Die ghedaagde in rechte compaJan Allertsz, eyscher
reerend bekent d'penningen tot
contra
goede reeckeninghe & versoeckt
Pieter Thysz, ghedaagde om
mitsdien dach karsmis toecomend
zyn 1e default te purgeeren.
d'een helft te betaelen & paeschmarckt daer aen volgend d'ander helft
mits stellend cautie fide insoir versoeckend daermede te moghen volstaen.
Schepenen ghehoort d'bekentenisse van de ghedaagde
condemneeren den selven d'gheeyschte 58 gulden
aen den eyscher te betaelen mette rechtelyke costen d'een helft
Sinte Cathryn & d'ander helft karstyt
daer aen volgend mits stellend souffisante cautie
binnen 10 daghen. Actum den 6en september 1610.

Schepenen appoincteeren
perthyen aen mannen om
te accordeeren is 't doenlyk.

Evert Meynertsz, soe hy procedeert, eyscher
contra
Jan Jan Thomas, ghedaagde
om voorts te procedeeren
volgende die laeste retroacte.
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OR 5658/352
fiat

D'weduwe & erven doen
eysch in reconventie
volghens haer regijster.
Schepenen compenseeren
d'eysch van conventie &
reconventie tegens den
anderen. Actum den
6den september 1610.

Jan Claesz Oterlick versoeckt
een rechtelyken weet tot Schellinkhout aen Aerian Cornelisz Meelmolenaeer om
tegen adt primam hem te betalen 7 gulden 17 st ter cause
van 2 roocken hoij mette costen
hieromme ghedaen vermogens den
boellbrieff daer van zynde.
Heyndrick Heyndricksz Matselaer,
eyscher
contra
d'weduwe & erven van Albert Jan
Dircks, ghedaagdens om voorts te
procedeeren.

OR 5658/352v
Vierschaer ghehouden den 20en september 1610
off

Piet Jan Jaep Mes, eyscher
contra
Piet Meijn van de Weel,
ghedaagde.

Den verweerder dient van
defentie exceptioneel
Rembrant Dircksz possesseur
& versoeckt dat
van 't huys en erve van Maerten
den eyscher ofte instituant
Jansz Bruyn, requirant & eyscher
zal voorts procedeeren volgende
contra
d'ordonnantie.
Pieter Pietersz Backer,
Maerten Jansz Bruijn &
gherequireerde en verweerder om
Pieter Gerritsz Gorter
voorts te procedeeren.
haer voegende met Rembrant Dircksz dienen
van replijck alhier overgheleijt
& versoecken voorts recht opte versochte provisie
omme d'ganck & reedt openghestelt hebben
in zyn eerste staet.
D'verweerder seyt dat alhier gheen provisie en valt
ten waer saecke dat d'instituant clachtich was.
Versoeckt mitsdien Schepenen ghesien den uuijtspraecke
copie van 't
van mannen tusschen den Schout,
overgheleyde
eyscher & Cornelis Jaspersz, verweerder ter

565

betooch ende
replyck.

saecke van den Zydtwindt hatinghe
verclaeren den selven uuytspraecke van
waerden condemneeren Cornelis Jaspersz in de boete
van een cluijt & apsolveeren Cornelis Jaspersz
van den vorderen eysch. Actum den 20en september 1610.

OR 5658/353
Schepenen appoincteeren
perthyen aen mannen
met namen: Dirck Sygersz
& Symon Willemsz omme
te accordeeren is 't doenlyk.

1e default.

Den ghedaagde persisteert
voor duplycque als by
acte ofte notele.
Den Schout copie.

Jan Claesz Oterlick, eyscher
contra
Willem Jansz Hans, ghedaagde om
betalinge van 23 gulden van landt
huier affslaend een halven cluyt
& noch om betalinge van 2 gulden
10 st van outs mede van
landthuier. Concludeert tot
condemnatie van dien cum expensis.
Cornelis Symonsz voor hem selven
& vervangend zyn mede consoorten, requirant
& eyscher
contra
Aris Jansz uuyt d'Leyen, gherequireerde & ghedaagde omme metten
eyscher te maecken pertinente slot
van reeckeninge over twe
laest gheleden jaeren bruyckwaer
van een saete landts leggende aen de
Hoochsloot by den ghedaagde van de
eyscher con socius in huiere ghebruyckt ofte ghehat ende
dien volgend hem eyscher te
betaelen d'resteerende huiere
van dien. Concludeert tot condemnatie
van dien cum expensis.
Den Schout ratione offitij, eyscher
contra
Piet Jan Jaep Mes, ghedaagde
om voorts te procedeeren.

OR 5658/353v
D'ghedaagdens seggen

Jan Jacopsz van Schagen,
eyscher

566

instantielyk begeert te
contra
hebben aen Jan Jacopsz
Jan Cornelisz Jongen & Cornelis
omme 't vonnisse by hem
Volckertsz Molenmeesteren van de
ghementioneert nae gheMoerbeeck, ghedaagdens om
comen te werden derhalven
voorts te procedeeren.
inpertinent is dat hij
sulck aen de ghedaagdes met recht zoude versoecken
syn oversulcx zy ghedaagdens hier zonder redenen
ghemolesteert & in rechte gheroepen concludeeren
oversulcx tot apsolutie van der instantie ende dat
Jan Jacopsz ghecondenmneert zal worden haere costen hier
omme ghedaen te betalen tot tacxatie van Schepenen.
Ende doende eysch in revonventie seggen alsoe Jan
Jacopsz alsnoch niet en bewijst hoe zijne landen
in questie in de legger ghelegen zynd comandeeren
dat den selven by vonnisse van Schepenen zal werden
verclaert versteecken van 't zelve bewys & dat den
selven dienvolgend zyn molengelt ofte molenschot zal
betalen specialyken nae groote van zyn landt in conformite van 't voorgaende vonnisse cum expensis.
D'eyscher seyt voor replycke dat d'molenmeesters ofte haeren
adtjuncten hem noyt nae't vonnisse in questie hebben
willen reguleeren & mitsdien den eyscher ghenoot druct
hebben omme hemluyden daer over in rechte te betrecken
overmits hy niet en mach volstaen zoe d'eyschers lant in
legger bevonden wert persisteeren hiermede als apud
acta & neemt dach om zyn intentie te verifieeren.
D'molenmeesteren voornoemt persisteeren als boven & versoecken
recht.
D'eyscher leydt over datelyk zyn bewijs.
OR 5658/354

Den gedaagde concludeert tot
apsolutie. Leyt over
zeeckere attestatie.
Den Schout copie van de
zelve attestatie.

Den Officier ratione offitij,
eyscher
contra
Jan Jansz Beyes van Calverdyck,
nu woonend tot Hoochtwout, ghedaagde
met een weet. Concludeert den eyscher
dat den ghedaagde ghecondemneert zal
worden ter saecke van seeckere
mestieck & vechtelis by hem
in deeser stede jurisdictie gheattenteert tegen eenen Jan Reyersz
van Veenhuysen in een boete
van 20 k gulden vermoghens
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't placcaet op 't stuck van dien ghemaeckt cum expensis.
Schepenen ghehoort 't versoeck van Claer Pietsz uuijt
den naem van Jan Jansz Wit oom van Jan Lourisz
naeghelaeten soontgen van Louris Claesz &
ordonneeren Jan Symonsz Glaesmaecker te weesen
voocht over d'voorseide Jan Lourisz & desselffs goeden.
Actum den 20en september 1610.

2e default.

Jan Jansz anders Jan Piet van
Spanbroeck, eyscher
contra
Jan Cornelisz & Gerrit Cornelisz
van Oude Nieudorp, ghedaagdens om
haer 1e default te purgeeren.

OR 5658/354v
Vierschaer ghehouden den 4en october 1610
Schepenen ghehoort 't versoeck
alhier ghedaen ordonneeren
Pieter Jansz Janooms mede
broeder in Schependoom tegenwoordich present te weesen
voocht van Tryn Jacops &
over haer goeden. Actum
den vierden october 1610.

Den ghearresteerde compareerend
aen de rol bekent d'penningen.
Laet hem daer inne ghewillich condemneeren mette rechtelyke
costen mits hebbende surcautie
tot Ste Maerten naestcomende
& by ghebreecke van betaling
hem alsdan alhier in
gyselinge te moghen roepen.
Schepenen ghehoort d'bekentenisse van den gharresteerde
aprobeeren d'willyge condemnatie
condemneeren Garbrant Aeriansz
in 't inhouden van dien. Actum
den 4en october 1610.

Jacop Claes Tinges ver[Tiengis /171]
soeckt van weegen Tryn
Jacopsdr weduwe van Willem
Jacopsz haer een voocht
gheordonneert te hebben over
haer & haere goeden.

Cornelis Claesz Kistemaecker,
als oom & vanwegen Albert & Claes Florisz zyn †
broeders zoonen, eyscher
contra
Garbrant Aeriansz van
Veenhuijsen, ghearresteerde
om betalinghe van
10 gulden 17 st
bereeckende penningen van laecken
& reste van meerder somma
overlange verschenen. Concludeert tot condemnatie van dien
cum expensis.
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Dirck Cornelisz Suyerman
Bode van Wieringen, eyscher
contra
Gerrit Willem Hackels uuyt
Zeelandt, ghearresteerde om betalinge
van 4 gulden bedaengde penningen uuijt
saecke van gansen op seeckeren
actie ghecocht. Concludeert tot
condemnatie van dien cum expensis.
Ste Maerten (H. Martinus) 11 november [RK Missaal]
OR 5658/355
Den verweerder dient van
inventaris & betooch &
versoeckt dat den eyscher & requirant
van ghelycken zal doen.
Schepenen ghehoort perthyen
dingtalen ende ghesien
't gunt by de selve hinctude
t'haeren intentie is
gheproduceert condemneeren
Pieter Pietersz 't heck
in questie
by provisie te openen
ende te stellen in
zyn eersten staet.
Actum den 4en october 1610.

Rembrant Dircksz, eerst
gherequireerde & nu eyscher mitsgaders Maerten Jansz Bruyn
& Pieter Gerritsz zyne ghevoechdens.
contra
Pieter Pietersz Backer, eerst
requirant & nu verweerder
om voorts te procedeeren.
Dien ongvermindert versoeckt
den eyscher met zyne ghevoechden vonnisse opte
versochte provisie.

Pieter Pietersz ghehoort hebbende 't provisioneele vonnisse alhier in
questie seyt eerst en alvooren dat Thys Joris Schepen alhier susteling staet over Rembrant
& indien d'ander Schepenen onghevraecht zyn & in de provisie ghelycken accordeeren soe stelt
hey
Pieter Pietersz illico appelandt opte provisioneele sententie voor den Hove van Hollandt ende indien Schepenen niet en mochten accordeeren
zoe hout hy Pieter Pietersz gereserveert totten
naesten rechtdach 't geen dat hy dan
heeft te seggen. Actum den 11en october 1610. Jan Jansz anders Jan Piet
omintte costen & Pieter Pietersz ad idem. van Spanbroeck, eyscher
Schepenen condemneeren
contra
d'ghedaagdens in haer
Jan Cornelisz & Gerrit Cornelisz
3e default ende
van Oude Nieudorp, ghedaagdens
wyder den eyscher te
om haer twede default
betalen d'gheeyschte
te purgeeren off versteecken
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56 gulden 6 st 10 penn
metter rechtelyke costen
& verclaeren d'schuyt
daer d'penningen van spruyten
daer voor executabel.
Actum den 4en octobris
1610.

& ghecondemneert te werden
in zyn derde defaut &
wyder d'eyscher te betaelen
56 gulden 6 st 10 penn cum expensis.

OR 5658/355v
Dronckens
kinderen.
Schepenen van Nieuwe en Oude Nieudorp
authoriseeren & nietemin ordonneeren
Schepenen der
Jan Cornelis Dircks & Jan Cornelisz Keyser
steden Nieuwe
gheordonneerde voochden van de kinderen van Dirck
& Oude Nieudorp
Jacopsz Droncken d'50 gulden die
ordonneeren Symon
d'voorseide kinderen uuytstaend hebben aen
Jacobsz & Dirck Janssen mitsgaders Jan Cornelisz Oomes Jan te lichten ende te
Sijmon Willemsz als voochden employeeren tot behoeff van deselve kinderen
van de kinderen van
in betalinge van haere verteerde costen
Dirck Jacobsz Dronc& zal haer sulcx in reeckeninge werden
ken te vercoopen
ghepasseert & by de respectyve gemeenten
alsulcke 16 s snees
van Nieuwe & Oude Nieudorp vry ghehouden
landts als d'voorseide
worden voor alle naemaninghe van restikinderen aenghecomen
tutie. Actum op 't stathuijs den 4en
is van haer grootOctober 1610.
vader omme 't zelve
te employeeren tot
haer nootdruftich
onderhoudt ende
zal haer in dier
voegen in reeckeninge
werden ghepasseert
in maniere als hier ter syden.
Actum den 19en september 1611.

2e default.

Jan Jacopsz leydt
over seeckere staet
tot naerder verclaringe.
Schepenen apponcteeren d'saecke

Cornelis Symonsz, soe hij
procedeert, eyscher
contra
Aris Jansz uuyt d'Leyen
om zyn 1e default
te purgeeren.
Jan Jacopsz van Schagen,
eyscher
contra
Jan Cornelisz Jongen ende
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aen mannen met namen:
Cornelis Rembrantsz, Arent
Houtsagers & Dirck Claesz
ten overstaen van drie Schepenen.

Cornelis Volckertsz Molenmeesters van de Moerbeeck.

OR 5658/356
Schepenen condemneeren Aerian Cornelisz
Schippers tegen den Schout in 36 st &
apsolveeren den selven van den vorderen eysch.
Actum den 4en october 1610.

Den Schout, eyscher
contra
Piet Jan Jaep Mes, ghedaagde.

Perthyen hinctude
nemen aen adt primam
te furneeren.

OR 5658/356v
Vierschaer ghehouden den 18en octobr 1610
Perthyen hinctude
furneeren haere stucken
onder Schepenen & versoecken
recht.
Schepenen houden d'saeck in
advys.

Schepenen houden d'saeck
in advys ordonneeren
den eyscher het boeck
te exhibeeren.
Den eyscher protesteert
van omitte costen.
Claes Wyloffsz voor hem
& zyn swager protesteert
insgelycks van costen.

Den Schout ratione
offitij, eyscher
contra
Pieter Jansz Mes, ghedaagde
om voorts te procedeeren
& dienvolghend te concludeeren in rechte.
Claes Claesz van Hoorn,
soe hy procedeert, eyscher
contra
Jan Meynertsz van 't Zydtwindt, mede erffgenaam van
Witte Wyloff & zijn huysvrouw,
ghedaagde om voorts te procedeeren alsoe perthyen bij
mannen hebben gheweest &
niet hebben connen accordeeren.

Schepenen condemneeren Jacop Jansz Daelders,
ghedaagde omme ghetuychnisse der
waerheyt te gheven ten versoecke
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van den Balliu van Haringcarspel ende
dat binnen 24 uren naedat hij wettelyk daer toe zal weesen gheinsinueert. Actum den 18en october 1610.
OR 5658/357
Claes Pietersz vanwegen
d'ghedaagde bekent d'penningen
versoeckt atterminatie.
Schepenen condemneeren den ghedaagde d'gheyschte penningen te
betalen mette rechtelyke
costen binnen 14 dagen. Actum
den 18en october 1610.

Schepenen appoincteeren
perthyen aen mannen
met namen: Dirck Sygersz,
Jan Jansz Oomis &
Symon Willemsz.

Den eyscher
dient op huyden van
inventaris & betooch
salvo recollement ende
versoeckt dat perthye van
ghelycken zal doen op
pene van versteecken ongvermindert 't provisioneele
vonnisse van date den 4en
october alhier gheweesen.

Sybrant Cornelisz van de Langereys,
eyscher
contra
Jan Pieter Nannings van der Dieck,
gedaagde om betalinghe van 3
gulden 18 st van ploeghloon. Concludeert
tot condemnatie van dien cum expensis.

Pieter Pietersz Backer, eyscher
contra
Thomas Jansz, voocht van de kinderen
van † Cornelis Garbrantsz, ghedaagde
om beteringe van schade over
't overgaen over zyn erff.
Rembrant Dircksz, eerst gherequireerde en nu eyscher mitsgaders Maerten
Jansz Bruijn & Pieter Gerritsz
zyne ghevoechdens
contra
Pieter Pietersz Backer, eerst requirant
& nu verweerder.

Pieter Pietersz verweerder dient van ghelycken van zyn inventaris
& betooch ghereserveert recollement als vooren & zal
leveren ter halver vierschaer op versoeck accepteerend
d'provisioneele sententie niet wyder dan in quantum pro.
OR 5658/357v
Claes Pietersz Sevenhuysen
vanweghen d'ghedaagde bekent
d'penningen versoeckt atterminatie.

Jan Cornelisz Breet, eyscher
contra
Maritgen Pieters Schoonert,
ghedaagde om betalinge van 7 gulden
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Schepenen condemneeren Symon
Jansz man en voocht van
Maritgen Pieters d'gheeyschte
penningen te betalen mette rechtelyke
costen surcherend d'executie
tot karstyt naestcomend
mits stellend cautie binnen 14 dagen.
Actum den 18en october 1610.

Den ghedaagde is tevreden
meten eyscher con socius te
reeckenen woonesdach
naestcomend 8 daghen
& dienvolgende
d'eysschers te betaelen.

Schepenen ordonneeren
Jan Jacopsz dat hij
den geenen die mede op
zijn som comen alhier zal
roepen.

ter goeder reeckeninge van
een vierendeel vleys.
Concludeert tot condemnatie van dien
cum expensis.

Cornelis Sijmonsz, zoe hij
procedeert, eyscher
contra
Aris Jansz uuijt d'Leyen,
ghedaagde om zyn 2e default
te purgeeren.

Jan Jacopsz van Schagen,
eyscher
contra
Jan Cornelisz Jongen ende
Cornelis Volckertsz Molenmeesteren van de Moerbeeck,
ghedaagdens.

OR 5658/358
Vierschaer ghehouden den eersten november 1710.
Claes Claesz van Hoorn, eyscher
Den eyscher exhibeert zijn
contra
regyster & versoeckt
Jan Meynertsz, zoe hy gheroepen
recht.
is, ghedaagde om uuytinghe van
Schepenen ordonneeren
vonnisse te begeeren.
perthyen te nemen advys van rechtsgheleerden mits dat den eyscher het boeck zal exhibeeren voor t'misten
om 't zelve ghesien daer nae recht ghedae te werden
nae behooren. Actum den eersten november 1610.
Schepenen ordonneeen perthyen te compareeren binnen Hoorn.
Schepenen condemneeren Jan Reyersz Mollers
als ghedaagde tegen den Schout over
't aanseg van den Schout van seecker
wanstuier te purgeeren volgens die
keure op 't stuck van dien ghemaeckt. Actum
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den eersten november 1610.

In advijs.

Pieter Pietersz Backer, eijscher
contra
Thomas Jansz, voocht van de
kinderen van Cornelis Garbrantsz
om voorts te procedeeren.

OR 5658/358v

D'ghedaagde copie & dach.

+
daer inne hy Dirck Aeriansz
& Jan Jansz Janooms haer
gheobligeert hebben &

Claes Pietersz dach
om zyn Mr. te
spreecken.

Dirck Aeriansz Brouwer,
voor hem zelven & Pieter Heyn
Dircksz voocht van de kinderen
van Jan Jansz Janooms, t'samen
eyschers
contra
Cornelis Pietersz Breg, ghedaagde
om d'eyschers costeloos, schadeloos te indemneeren & ontheffen
voor alsulcke borchtochte van
200 gulden hooftpenninge
met 't verloop van dien als bij
Jan Cornelisz Keyser opgheven
zyn van d'Jan van Teylinge +
van wegen off tot behoeff van de
ghemeente van Oude Nieudorp
ghegeven aen Dr. Adam van Foreest
tot betalinge van de verpondinge
voor welcke den ghedaagde hem
verbonden & zelffs als principael gheobligeert heeft.
Concludeert tot condemnatie van dien
cum expensis.
Jan Cornelisz Keyser & Cornelis
Jansz Backer van Oude
Nieudorp voeghen haer
als opposanten teghen
d'ghepretendeerde executie
by eenen Jan Piet onder wonden op 't huysgen met zyn erff
bewoont by Gerrit Cornelisz
seggen hen d'een het erff &
d'ander die tummerage als
eygen toe te behooren sulck (vervolg op /359)
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OR 5658/359

(vervolg van /358v)

dat 't zelve voor gheen schulden
van Gerrit Cornelisz mach gheexecuteert werden. Versoecken &
concludeeren oversulcx dat d'impetrant zal ghecondemneert werden d'voorseide
ghecommitieerde executie costeloos schadeloos aff te doen
cum expensis.

1e

default.

In advys.

Fiat tot perikel
van den Schout.

Pieter Jansz Mes, eyscher
contra
Heert Jansz, ghedaagde omme reeckeninghe & betalinge volgens zyn
regyster. Concludeert tot condemnatie van dien
cum expensis.
Den Schout ratione offitij,
eyscher
contra
Piet Jan Jaep Mes, ghedaagde
om uuytinge van vonnisse te begeeren.
Den Schout versoeckt een weet
tot Hoochtwoudt aen Jonge
Pieter Eddis Waert aldaer
over seecker delict by den
zelven tot Nieudorp in de nacht
begaen tusschen den 9en & tienden
october daer van hy niet
onghestraft zoude behooren te blyven & derhalven eysch te
hooren tegen ad prymam.

OR 5658/359v
Perthyen hinctude nemen
dach haere ghetuygen te
doen recolleeren.
Binnen Nieudorp huyden acht
daghen.
Binnen Winckel morgen acht

Rembrant Dircksz eerst
gherequireerde en nu eyscher mitsgaders
Maerten Jansz Bruyn ende
Pieter Gerritsz zyne ghevoechdens
contra
Pieter Pietersz Backer, ghe
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daghen.
daagde eerst requirant & nu
Hiernae perthyen andermael
verweerder.
ghecompareert zynde hebben
verclaert mette anderen te wesen
gheaccordeert elckanders
stucken te houden voor gherecolleert zulcx zynde
houden mits deesen neemen hinctude dach adt primam
te dienen van reprochen ende bekent Pieter Backer off zyn
procureur voor hem Jan Jacopsz van Schagen te wesen susterling over van
Pieter Pietersz. Actum den 1en november 1610.

Schepenen apsolveeren
Willem Jansz van de gheeyste nobel van outs
& houden d'vorderen saeck
in advijs.

Jan Claesz Oterlick, eyscher
contra
Willem Jansz Hans, ghedaagde
om voorts te procedeeren.

Jan Jacopsz, eyscher
contra
d'Molenmeesteren van de
Moerbeeck.
Schepenen ordonneeren dat Jan Jacopsz
alsnoch mede zal roepen d'andere apsenten
die mede op d'som comen die wettelyken op
huyden niet en zynde ghecompareert.
OR 5658/360
Vierschaer den 15en november 1610
Pieter Jansz Jongman, ontfanger
van de boelbrieff van Cornelis Aeriansz
Wyckerman, eyscher
contra
Thys Aerian Heerts uuyt d'Bomen,
ghedaagde om betalinge van 66 gulden
15 st ter cause van een koe
verschenen St Jacop laestleden
volgens den boelbrieff daer van
zynde. Concludeert tot condemnatie van dien
& versoeckt gelt off uuytleg
cum expensis.
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fiat

Schepenen condemneeren Dirck
Claesz verclaringe te doen.
Dienvolgend verclaert Dirck
Claesz d'ceel ofte acte
gheteyckent te hebben uuijt
monde & verclaringe van
Jan Jacopsz.

D'selve versoeckt een weet tot
Langedyck in Oudt
Carspel aen Jan Aeriansz voor
hem selven & als borch ende principael voor Cornelis Gerritsz is
tegens ad primam den requirant
te betalen 20 gulden van
een waghen en 13 gulden 8 st
reste van een vaers vermogens
d'clausule in den boelbrieff.
d'Molenmeesteren van de Moerbeeck met
t'samen Jan Cornelisz Jongen con socius,
requiranten
contra
Dirck Claesz ghedaagde ende
gherequireerte om te doen verclaringe waeruuyt hy Jan Jacopsz
ceel off acte ghegeven heeft
't zy uuijt d'legger van de molencontributie oft uuyt verclaringe van Jan Jacopsz selff &
dit nae de waerheyt. Concludeeren tot condemnatie van dien.

OR 5658/360v
Jan Cornelisz Keyser &
Cornelis Jansz Backer, opposanten
contra
Jan Piet, impetrant van
executie.

D'impetrant seyt dat d'opposanten hen vermeeten niet zullen
bewysen jae dat d'selve sulcx
haer voorgeven met eede niet
zullen bevestigen. Concludeert
dat d'selve verclaert zullen
werden quaet opposanten
& ghecondemneert in de costen.
Schepenen verclaeren d'opposanten qua opposanten salvo haer
keer te 14 dagen zoe zij eenich hebben. Actum den 15en november 1610.

Schepenen condemneeren d'gedaagde
soe hij gheroepen is d'eyscher
schade te betaelen naer
ad venandt d'langte van de
gang ghelycken prijs als
d'gedaagdes hebben gegeven

Pieter Pietersz Backer,
requirant & eyscher
contra
Thomas Jansz, voocht van de
kinderen van Cornelis Garbrantsz, ghedaagde om voorts
te van procedeeren.
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voor de gang over Michiel Aerians acker
ten waer d'gedaagdes bewysen een eygen gang te
hebben. Actum den 15en november 1610.
Ende ordonneeren voorts den zelven
ghecondemneerdens hen bewys in te
brengen binnen een maent op
peyne van versteck. Actum ut
supra.

Schepenen condemneeren den
ghedaagde d'gheeyste penningen
aen den eyscher te betalen mette
rechtelyke costen salvo den
ghedaagde zyn keer te 14 dagen zoe hij
eenich heeft. Actum den 15en november
1610.

Pieter Jansz Schoenmaeck,
eyscher
contra
Jan Allertsz van 't Verlaet,
ghedaagde om betalinghe van
29 st ter cause
van schoenen. Concludeert
tot condemnatie van dien cum
expensis.

OR 5658/361
Ontfangen den impost tot 50 st
Den ghedaagde ontkent
yet aen de eyschers ghehouden
te zyn. Concludeert tot apsolutie
cum expensis.
D'eysschers seggen voor replyck dat
d'gedaagde alhier heeft gheconsenteert in 't oplichten van de penningen in questie & dat d'selve
penningen zyn ghegaen & ghestreckt rembour
se tot betalinge van de verpondinghe
daer voor hy gedaagde gheobligeert is.

Dirck Aeriansz Brouwer voor hem
selven mitsgaders Pieter Heyndricksz
zoe hy procedeert, t'samen eyschers
contra
Cornelis Pietersz Breg, ghedaagde om
t'antwoorden opten eysch te rolle
ghestelt den eersten november
laestleden.

Den ghedaagde ontkent eenich consent ghegeven te hebben.
D'eyschers dach adt primam te moghen dienen van bewys.

Den eyscher & ghevoechdens dienen van
reprochen & versoecken
dat den verweerder van

Rembrant Dircksz eerst gherequireerde & nu eyscher mitsgaders
Maerten Jansz Bruyn & Pieter
Gerritsz zyne ghevoechdens
contra
Pieter Pietersz Backer eerst
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ghelycken zal doen off versteecken werden van 't
effect van dien.

requirant & nu verweerder om
voorts te procedeeren volgens die
laeste retroacte.

Den verweerder seyt voormiddelen van reprochen
dat Lysbeth Gerrits ende
Aeff Gerrits van Winckel zyn vacileerend & contrarieerend
henluyden eerste getuychnisse dat oock mede Cornelis Jan Reyers
is een swager van Pieter Gerritsz Gorter die eertijts
toeghecomen heeft d'hoffstede daer Rembrants huys op staet
is daeromme tegenwoordich procxumun dominans & ghevoechde
van desen proces zeyt vorder dat Maritgen Jacop Oom Heyns &
Neel Jansdr met haer landt en erve medeghelendt zyn
omtrent d'steeck in questie. Deposeeren daeromme zyn ghetuygen in proprium commodum & tot haer eygen proffyt seggend
voorts dat Claes Claesz Smit eertyts zyn licht by de verweerder
is betimmert waerom hy opte verweerder zeer verstoort was zoe
dat het staet te presumeeren dat hy meerder uuyt nydt heeft
ghedeposeert als anders seggend vorder dat Alidt Syverts.
OR 5658/361v

[vervolg op /361v]

[vervolg van /361]

is een susterling van Rembrant Dircksz
& daeromme haer ghetuychnisse in desen
reprochabel en alle d'andere hier
vooren verhaelt voor't zoe veele belangt
d'andere ghetuygen die geen perthye zynde noch
van den bloede daerop soe seijt den verweerder
dat haer ghetuychnyssen geen ghelooff mach
meriteeren overmits zy ghetuygen tegen de
gheene die apsent zyn gheweest den
tyt van 22 jaeren ofte langer ende
boven dien menoris anno off minderjaerich
zyn gheweest persisteert mits dien als
apudt acta.
Perthyen hinctude copie ende dach
om ad primam te moghen dienen van
salvatie.

Schepenen appoincteeren
perthijen aen mannen om
voor de zelve te reeckenen ende volgens dat
mannen uuytinghe sullen
doen. Ordonneeren d'voorgaende

Jan Claesz Oterlick,
eyscher
contra
Willem Jansz Hans, ghedaagde
om voorts te procedeeren.
Dienvolgende versoeckt den
eyscher condemnatie van 21 gulden 16 s
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mannen.

In advijs.

st lanthuier cum expensis.
Jan Jacopsz van Schaghen,
eyscher
contra
d'Molenmeesteren van de Moerbeeck,
ghedaagdens.

OR 5658/362
Compareerde aen deesen regyster voor
Gerrit Heertsz & Jan Aeriansz Schepenen
der steden Nieudorp Gerrit Cornelisz van
Oude Nieudorp & verclaerde zijn boel alsoe beswaert te zijn met schulden dat hem niet doenlyk
is d'selve te redden & d'schulden te betaelen.
Heeft daeromme d'selve zynen boel & alle
zyne goeden opgedraeghen als hy d'selve opdraecht by deesen in handen van den gherechte
deser stede tot behoeff van zijne crediteuren en
doende hy comparant daer van bij dese desolate & miserable sessie. Actum den 21en november 1610.
OR 5658/362v
Vierschaer den 29en november 1610
Mr. Gerrit Aeriansz Syrurg(yn,
eyscher
contra
Claes Aeriansz Butterpot,
ghedaagde om betalinge van 22
gulden ter saecke van Mr. loon
over 't cureeren van zyn
hooft. Concludeert tot condemnatie
van dien cum expensis.
Thomas Jansz con socius, verweerder(s
D'verweerders dienen op
contra
huyden van haer bewys daer
Pieter Pietersz Backer, eyscher
toe zij ghadmitteert zijn.
om op huyden te dienen
Den eyscher persisteert by zyn voorgaend van betooch.
appoinctement & sustineert d'exceptie
litis finite seggend mitsdien voor deese
tyt geenyghe vordere uuytstal

580

mette ghedaagdes te hebben, concludeert mitsdien tot niet ontfanckelyk
& apsolutie van der instantie.
Schepenen houden d'saeck in
advijs.

Den gedaagde copie &
dach.

d'Burgermeester van Oude Nieudorp,
requirant & eyscher
contra
Cornelis Pietersz Breg, Aennemer
van 't pontschot & lantschot
t'Oude Nieudorp van de voorgaende
jaeren, ghedaagde omme den eyscher
tot behoeff van de ghemeente
te leveren behoorlyke quitantie
van volle betalinghe van de
verpondinge & 't schot ofte
d'costen tot laste van 't lantschot
gherekent volgens d'aenneminge van de ghedaagde. Concludeert tot
condemnatie van dien cum expensis.

OR 5658/363
Pieter Jansz Jongman, ontfanger
van de boelbrieff van Cornelis Aeriansz
Wyckerman, eyscher
contra
Jan Aeriansz ofte anders Jan
Claesz van Oudt Carspel,
zoe hy gheroepen is, ghedaagde met
een weet om betalinghe
van 20 gulden van een
waghen by Cornelis Gerritsz Ocs
in 't boelhuys ghecocht & concludeert tot condemnatie van dien cum expensis
& versoeckt gelt off uuytleg.

Den ghedaagde compareerend by
ghespannen vierschaer
bekent d'penningen laet hem
daer in ghewillich condemneeren
d'selve te betalen mette
rechtelyke costen surcherend
d'executie 3 weecken
mits hem by ghebreecke
van betalinghe alhier in
gyseling te moghen roepen
welcke willyge condemnatie Scbepenen approbeeren ghereserveert
den ghecondemneerde zyn actie van grandt tegen den
principaele. Actum den 29 november 1610.

Schepenen ghehoort den eijsch by den Schout
ghedaen op & tegen Jan Jansz Kastercum
woonende Ter Dieck, ghedaagde ter saecke d'selve
Jacop van Alckemaeden landt heeft ghehuiert
om vrij gelt contrarie d'keur. Condemneeren den
zelven ghedaagde tegen den Schout in de boete van
10 pont. Actum den 29en november 1610.

581

Schepenen ghehoort d'keer
Jan Cornelisz Keyser & Cornelis Jansz
& d'verclaeringhe van de
Backer, opposanten
opposanten by haeren mannecontra
waerheyt in plaetse van
Jan Piet van Spanbroeck impetraneede dat zy respective eygete van executie om by d'opponaers zyn van 't huys en erve
sante haer keer te doen vermoin questie verclaren by haer
ghens Schepenen vonnisse van date
vonnisse deselve goet opposanten.
den 15en november 1610.
Condemneeren den impetrant d'executie
van 't huys en erve costeloos schadeloos aff te doen. Actum den
29en november 1610.
OR 5658/363v
Rembrant Dircksz, eerst
Rembramt Dircksz, eyscher alhier
gherequireerde & nu eyscher
remonstreert den gherechte dat
mitsgaders Maerten Jansz Bruijn
Pieter Pietersz Backer, verweerder
& Pieter Gerritsz zijne gheSchepenen vonnisse interlocutoir
voechden
en
in date den 4 october alscontra
noch niet en heeft voldaen by welcken
Pieter Pietersz Backer, eerst
hy ghecondemneert is 't heck in questie
requirant & nu verweerder.
by provisie te openen & te stellen
in zyn eerste staet hoewel 't selve
vonnisse ghegaen is in cracht van
ghewysde & daerom by hem moet
voldaen worden / ende alsoe het impertinent jae onnut
is een tweden vonnisse te weten ten principaelen te begeeren zoe langhe het voorgaende dat rede gheweesen
is & oversulcx vaststaet niet gheobedieert en wert
zoe versoeckt d'voorseide Rembrant Dircksz dat Schepenen d'saecke ten
principaele in state sullen stellen tot dat by Pieter Pietersz 't voorseide
ghewesen vonnisse zal worden voldaen.
D'verweerder employeert salvatie van rechte
ten fine van zyn advertisst & zal
ad primam ghefurneert in comen by advertyst ende versoeckt dat perthye van
ghelycken zal doen off versteecken van
advertyst.
Ende nopend 't versoeck van de provisie daerop
seyt d'verweerder dat het vonnisse van de
provisie is desert overmits dat Schepenen in 't vonnisse discordeeren en dat derhalven by den eyscher hierop 't geen versoeck aen
Schepenen en valt off dat het soude smaecken dat Schepenen zouden wysen het eene
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vonnis over 't ander ende indien den
verweerder eyscher hem op deese sententie fundeert
dat hy d'selve mach stellen ter executie
tot zynen peryckel salvo den verweerder
zyn oppositie.
OR 5658/364
Dirck Aeriansz Brouwer, voor
D'eysschers leggen over
hem selven & Pieter Heyndricksz
positien versoecken dat Jan Cornelisz
zoe hy procedeert, requiranten & eyschers
Keijser ghecondemneert zal werden
contra
d'selve te beantwoorden per
Cornelis Pietersz Breg, ghedaagde
verbom credit velno.
om voorts te procedeeren.
Schepenen condemneeren Jan Cornelisz
d'overgheleijde positien te
beantwoorden nae 24 uren. Actum den 29en november
1610.

In advys.

Jan Jacopsz van Schaeghen,
eyscher
contra
Jan Cornelisz Jongen & Cornelis
Volckertsz Molenmeesteren van de
Moerbeecker molen.

OR 5658/364v
Vierschaer den 13en december 1610
Jan Jacopz van Schagen,
eyscher
contra
d'Molenmeesteren van de Moerbeeck,
ghedaagdens.

Die ghedaagedens seggen alsoe
Jan Jacopsz alsnoch niet
en bewyst hoe zyn landt
in de legger leydt dat
hy verclaert zal worden versteecken
te zyn van 't zelve bewys
& ghecondemneert werden in de costen tot tacxatie
van Schepenen.
In advijs.
Cornelis Pietersz Breg wert
gecondemneert te leveren
behoorlyke quitantien van
schot & verpondinge te
tusschen dit & een maent
salvo sijn keer soe hij

d'Burgermeester van Oude Nieudorp,
requirant & eyscher
contra
Cornelis Pietersz Breg, ghedaagde
& gherequireerde om t'antwoorden.
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eenich heeft.
Wert van gelyken gecondemneert in de
rechtelyke costen.
In advijs.

OR 5658/365
In advijs.

Thomas Jansz con socius, verweerders
contra
Pieter Pietersz Backer,
eyscher.

Dirck Aeriansz Brouwer, voor hem
selven & Pieter Heyndricksz zoe
hy procedeert, requiranten en eyschers
contra
Cornelis Pietersz Breg, ghedaagde om
voorts te procedeeren.

In state.

Jan Piet van Spanbroeck, triompfant
van Schepenen vonnisse in date
den 4en october tot laste
van Jan Cornelisz & Gerrit Cornelisz
ghecondemneerdens remonstreert den
gherechte alhier dat hy 't zelve
vonnisse behoorlyken ter executie heeft
gheleydt aen de goeden van de ghecondemneerdens ende dat hy nochtans
zyne betalinge daeraen niet heeft connen
obtineeren & naedien hy triumpfant
geen verdere goeden weet d'selve
toebehoorend daer aen hy zoude mogen
executeeren. Soe versoeckt hy
dat d'persoonen van de ghecondemneerdens
verclaert zullen worden executabel.

Betaelt den impost tot 25 st.

Jan Koenis uuyt Abbekercker Weeren,
eyscher
contra
Gerrit Jansz van de Moerbeeck, gedaagde
om betalinge van 77 gulden 10 st ter
cause van een merripaert by den gedaade
van den eyscher ghecocht & te wille ontfangen.
Concludeert tot condemnatie van dien cum
expensis.

Gerrit Jansz wert ghecondemneert
op syn keer tusschen
dit en een maent.
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OR 5658/365v
Op huyden is eenen Jan Gerritsz van
Noort Scherwoudt op Langedijck homesidie in den
persoon van Jan Schrul uuyt Westphalen als
latrant by den Schout deser stede nae voorgaend
clockgheslach openbaerlyck voor den volcke
van den stathuys inne ghedaecht & dach
van rechte beteyckent te compareeren in
persoon voor desen gherechte van Nieudorp tegen
huyden acht weecken te aenhooren zodanygen eys(
& cocluisie als den Schout deser stede ratione
offitij ter saecke van den voorseide neder slach op
hem zal willen doen & nemen & wyder
te zien procedeeren zoe nae rechte. Actum
den 13en december 1610.
Den 10 januarij 1611 is Jan Gerritsz
van Noortscherwoudt voor den tweden mael in gheroepen.
Den 24en januarij 1611. D'bovengheschreven
Jan Gerritsz van Noortscherwouwdt ingheroepen & bij dien ghedaecht te compareeren
tegen huyden 14 dagen in persoon.
OR 5658/366
Anno 1611
Schepenen:
Jan Cornelisz Dircks
Jacop Pieter Theuwis
Jan Syvertsz
Cornelis Cornelisz Langedijck
Aerian Dircksz van Oude Nieudorp
Dirck Aeriansz Brouwer
Wyert Jansz Schrienwercker
Vierschaer ghehouden den 10en januarij 1611
Schepenen verclaeren
Gerrit Jansz te
wesen versteecken van
keer & weer cum

Jan Koenisz vuyt Abbekercker
Weeren, eyscher
contra
Gerrit Jansz van de Moerbeeck,
ghedaagde om zyn keer te doen
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expensis. Actum den 10en
januarij 1611.

zoe hij eenich heeft off versteecken
te werden van 't effect van dien cum
expensis.

In advijs.

Thomas Jansz con socius, verweerders
contra
Pieter Pietersz Backer, eyscher.

OR 5658/366v

1e default.

D'erffgenamen Cornelis Cornelisz
van 't Verlaet, eyschers
contra
Jan Allertsz, ghedaagde om
betalinghe van 626 gulden
verscheenen kustingpenningen van 't
huys & erve by 't Verlaet vermoghens d'kustingbrieff daer
van zynde. Concludeeren tot condemnatie
van dien & versoecken dat 't huys
& vorder hypoteeck en erve ± in den brieve gheroert
daer voor verclaert zal werden
executabel cum expensis.

Aen mannen met namen:
Pieter Janooms & Pieter
Heyndricksz.

fiat

Cornelis Jansz Usts, eyscher
contra
Claes Cornelisz Voorin, ghedaagde
om betalinge van 11 gulden van
huyshuier affslaend 6 gulden 5 st
daerop betaelt. Concludeert tot
condemnatie van dien cum expensis.
Pieter Jansz Jongman ontfanger van Wyckermans boelbrieff versoeckt een weet tot
Outcarspel aen Jan Aerians
tot Outcarspel tegens
ad primam in gijselinghe
te compareeren den requirant te
voldoen 20 gulden mette costen
vermoghens voorgaend vonnisse
in dat den 29en november
1610 laestleden.

OR 5658/367
In advys.

Den Schout, eyscher
contra
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Piet Jan Jaep Mes, ghedaagde
om vonnisse te begeeren.

In advys.

Jan Jacopsz van Schagen,
eijscher
contra
D'Molenmeesteren van de Moerbeeck,
ghedaagdens.
D'Burgermeester van Oude Nieudorp,
requirant & eyscher
contra
Cornelis Pietersz Breg, ghedaagde om
zyn keer te doen zoe hy eenich
heeft.

In advijs.

Dirck Aeriansz Brouwer &
Pieter Heyndricksz, zoe zy procedeeren, eyschers
contra
Cornelis Pietersz Breg, ghedaagde
om voorts te procedeeren.

OR 5658/367v
Rembrant Dircksz, eerst
gherequireerde & nu eyscher mitsgaders Maerten Jansz Bruijn &
Pieter Gerritsz zijne ghevoechden
contra
Pieter Pietersz Backer, eerst
requirant & nu verweerder.

Pieter Pietersz Backer, eyscher
& requirant zoe hy procedeert
volgende de voorgaende rol.
contra
Rembrant Dircksz Schoenmaecker,
ghedaagde & gherequireerde om by perthyen
hinctude alsnoch te leveren haere
stucken & munimenten ghefurneert
off van den effecte van dien versteecken
conm expensis.

Pieter Pietersz dient op huyden van zyn stucken
& munimenten by soe verre den ghedaagde van ghelycken
doet & by weygeringe van dien zoe versoeckt Pieter
Pietersz eyscher 't reterdement van huyden & wyder
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als bovenseyt vorder dat hy tevreden is zoo't perthye
belieft zoewel opte provisie als ten principaelen
Schepens t'ontlasten & te haelen advys van rechtsgheleerden tot costen van ongelyck ende indien den
ghedaagde hem vervordert yets t'attemteeren ofte inmoveeren
uuyt saecke van voorgaende provisie zoe hy seijt die nochtans is illusoir overmits Schepenen altemael in de
provisie niet en accordeeren dienvolgend zoe zoude
den eyscher ghenootdruct zijn te protesteeren van notoire
attemtaten.
OR 5658/368

[vervolg op /368]

[vervolg van /367v]

Perthijen hinctude namelyken Pieter Pietersz Backer
eerst requirant & eyscher & nu verweerder ter eenre
& Rembrant Dircksz eerst ghedaagde & nu eyscher
met Maerten Jansz Bruijn zyne ghevoechden ter
andere submitteeren haerluder questie aen
advys van nortrale Rechtsgheleerden om te
weten dat zij zullen nemen advys van Rechtsgeleerden op t poinct van rechte
gheloven hinctude hen nae 't zelve advys
te reguleeren zonder d'saecke vorder te
betrecken off eenyge questie te moveeren
onder alle verbanden van rechtswegen daer
toe staend. Actum in vollen vierschaer tot
Nieudorp den 10en january 1611.
Vierschaer ghehouden den 24en januarij 1611
D'eyscher innereerend zyn voorgaende ghealligeerde seyt dat het vonnisse in questie daer hem d'verweerder
eenichsins schynt op te fundeeren gheleden bynaest over die 19 jaeren is ghepreschribeert &
verjaert zeyt vorder dat alhier anders
geen questie en is dan dat d'eyscher versocht heeft
dat het vonnisse gheweesen over die 4 jaeren tot zynen voordeel
verclaert zal werden executabel persisteert
Tomas Jansz, con socius, verweerders
daer by en versoeckt uuytinge van vonnis.
contra

Pieter Pietersz Backer, eijscher.
In advys.

In advijs.

Jan Jacobsz van Schaghen,
eyscher
contra
d'Molenmeesteren van de Moerbeeck,
ghedaagdens.

OR 5658/368v
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Schepenen condemneeren
d'ghedaagdes reeckeninge
bewys & reliqua te
doen binnen 3 daghen.
Actum den 24en januarij 1611.

off

D'gedaagde copie & dach.

Neel Jorisdr, weduwe van Yff Cornelisz,
eysserse
contra
Jan Pietersz Koeman ende
Claes Claesz Smit, voochden van
d'eysserses suster & broeders, ghedaagdens om reeckeninghe bewys
en reliqua te doen van haere
administratie over 't aenvaerden
& vercoopen van de goeden
------ eyssersse & haere suster
& broeders aenghecomen van
† Amel Gerritsz & dat
voor Schepenen & Weesmeesteren ten
langsten binnen 3 daghen. Concludeert ten fine voorseid cum expensis.
Willem Dircksz Matselaer,
eyscher
contra
Jan Cornelisz Snyer, ghedaagde
om betalinge van 4 gulden
14 st by den eyscher ghewonnen vermoghens d'obligatie
daer van zynde. Concludeert tot
condemnatie van dien cum expensis.
Aerian Jansz Poep, eyscher als voocht
van zyn dochter's kint
contra
Mr. Gerrit Aeriansz, gedaagde
om betalinge van 4
gulden ter cause van een
deecken by de ghedaagdes huysvrouwen z'moeder ghecocht.
Concludeert tot condemnatie van dien
cum expensis.

OR 5658/369
Claes Pietersz vanwegen d'gedaagde bekent
d'penningen versoeckt atterminatie ter
last van de gedaagdes huysvrouw.
Schepenen houden d'saeck in
advijs.

Cornelis Claesz Kistemaecker,
eyscher
contra
Harmen Garbrantsz Cramer, ghedaagde om betalinghe van 8
gulden 11 st reste van kaerssen
by den eyscher hem ghedaagde zoe
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verleeden jaer & daernae ghelevert. Concludeert tot condemnatie van dien
cum expensis.

1e default.

In advys.

OR 5658/369v
Molenmeesteren

Mr. Aerian van Hoghebueren, eyscher
contra
Garbrant Pieter Keyvis, ghedaagde
om betalinghe van 24 gulden
6 st 4 penn uuyt saecke
van koorn bier & costen van
een koe. Voorts den eyscher als
tiendenaer leverantie te doen
van tienden van alsulck koolsaet als d'ghedaagde gheteelt heeft.
Concludeert tot condemnatie van dien
cum expensis offslaen 5 gulden
dien den ghedaagde daer tegencomt.
Den Schout ratione offitij, eyscher
contra
Pieter Jan Jaep Mes, ghedaagde
om uuytinge van vonnisse te
begeeren.

Schout en Schepenen der steden
Nieuwe & Oude Nieudorp gheleth
hebbende hoe diverssche tyden & menichmael
verschil is gheresen tusschen d'Molenmeesteren van de
oude & nieuwe molens staende op d'landen
eensdeels van Oude & Nieuwe Nieudorp door
welck d'inghelanden intrest & schade lyden
als Schout en Schepenen voor ghecomen ende
aenghedient is ende want zij Schout en
Schepenen vermoghen ordonnantie te stellen
nae vermelden haere privilegie over alle
haere inghesetenen & mitsdien op 't stuck
van de molens regieringhe ordonneeren daeromme dat voor desen lopende jaere voor Molenmeesteren der voorseide molens zullen weesen Nan Cornelisz
woonende aen de Langereys, Lambert Claesz tot
Oude Nieudorp & Gerrit Heertsz woonende tot
Nieuwe Nieudorp aen den straet. Apsolveeren mitsdien
Aerian Dirck Hauskes van de zelven molenmeesterschap
voor desen jaere alsoe verclaert werdt dat hy
mey naestcomend tot Nieuwe Nieudorp op Ter
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+ ofte op 't West
eynde.

1e

Dick in meyninge is te comen woonen ende
ordonneeren dat d'Molenmeesteren der voorseide molens
in 't affgaen van haeren dienst 't jaerlycks drie
Molenmeestere zullen ordonneeren een van Oude
Nieudorp item een tot Nieuwe Nieudorp aen den
straet + & een op Ter Dieck ofte opten
Wysent in de banne van Nieuwe Nieudorp. Actum
den 24en januarij 1611 by volle vergaderinge
van Schout en Schepenen.
Den Schout, eyscher
contra
Cornelis Jansz Ex om betalinge
van een rosennobel toeghedaengde penning.

default.

OR 5658/370
Schepenen accordeeren den Schout op zijn versoeck t'zijnen
peryckel een weet aen Jonge Pieter Waert tot
Hoochtwoudt in de "Groene Valck" tegen huijden 14 dagen
over seecker delickt bij den zelven in Nieudorp gheattenteert. Actum den 24en januarij 1611.

Scbepenen houden 't versoeck
in advijs.

Jan Piet van Spanbroeck, triumphant
van Schepenen vonnisse in date den
4en October 1610 op en tegen Jan Cornelisz
& Gerrit Cornelisz versoeckt alsnoch
d'persoonen van de ghecondemneerdens verclaert te
werden executabel.

Schepenen ghehoort 't versoeck van Rembrant Dircksz
con socius eyschers ende van Pieter Pietersz verweerder
ordonneeren by haere vonnisse dat perthyen sullen
consulleeren binnen Haerlem vrydach naestcomende
8 daghen ende admitteeren perthijen die
het ghelieft dat zij een off meer Schepenen uuijt
den college zullen moghen medenemen ofte ten overstaen begeeren mits dat die sulcx begeert d'costen
van de zelve Schepenen selffs draghen. Actum den
24en january 1611.

Den ghedaagde bekent d'ghe-

D'erffghenaemen van Cornelis Cornelisz,
eyschers
contra
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eyschte penningen ter somma
Jan Allertsz, ghedaagde om zyn eerste
626 gulden laet hem
default te purgeeren off versteecken
daer in ghewillich condemneeren
& ghecondemneert te werden in zyn 2e
mette rechtelyke costen
default.
D'eyschers versoecken approbatie van de
voorseide willyge condemnatie & dat het ypoteeck verclaert zal worden executabel.
Schepenen houden d'saeck in advys ad primam.
OR 5658/370v
Schepenen appoincteeren
perthyen aen de zelve mannen
en S.

Cornelis Jansz Usts, eyscher
contra
Claes Cornelisz Voorin, gedaagde
om voorts te procedeeren alsoe
perthyen by mannen hebben gheweest
& niet en hebben connen accordeeren.
Pieter Jansz Jongman, ontfanger van de boelbrieff van de
Wyckerman, requirant & eyscher
contra
Jan Aeriansz van Outcarspel,
ghedaagde met een weet om
in gyseling te gaen & gyseling
te houden tot dat hy voorgaend
vonnisse in date den 29en
november 1610 ten vollen zal
hebben voldaen ter somma 20
gulden mette costen.

Mits noncomparitie
van de ghedaagde in
advys ad primam.

OR 5658/371
Vierschaer ghehouden den 7en februaij 1611
Schepenen apsolveeren
Pieter Cornelis Michels van
zyn voochdie over Floris Cornelisz
& zijn goeden ghehat. Actum
den 7en februarij 1611.
Jan Jansz
Oomis.

Pieter Cornelisz versoeckt
apsolutie van zyne voochdye
over Floris Cornelisz ende
zyne goeden ghehat.

Ende werdt versocht Jan Jansz
Oomes tot een een ander voocht
Schepenen ordonneeren Jan Jansz Oomis te weesen voocht
over Floris Cornelisz & zyne goeden. Actum den 7en
februarij anno 1611.
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D'erffghenamen van Aerian
Gerritsz Butterpot als beschuldigde borghen voor Claes
Pietsz aen † Jacob Ewoudt Bruynsz
van der Dussen ende volgens van de zelve
off zyn erffghenaemen gheauthoriseerde
versoecken een rechtelycken weet tot
Amsterdam aen Mr. Claes Dircksz
Barckman possesseur van haer ypoteeck
tegens ad primam om d'requiranten
te rembourseeren & betaelen 200 gulden
by de requiranten als borge voor Claes
Pietersz betaelt.
Schepenen ontslaen ende apsolveeren
Claes Claesz & Jan Pietersz Koeman
van haere voochdye over d'kinderen van
Joris Amelsz. Actum den 7en februarij
anno 1611.
OR 5658/371v

Off voor
dese instantie.

off

Pieter Thysz, als actie
& toeseggen ofte mondelinge
opdracht en transpoort hebbende
van Gerrit Cornelisz van Groedt,
eyscher
contra
Cornelis Pietersz Mos, ghedaagde
om betalinge van 52 gulden 10 st
ter cause van lanthuier
verschenen karstyt laestleden.
Concludeert tot condemnatie van dien
cum expensis.
Garbrant Pietersz, eyscher
contra
Aerian Aelbertsz van Niekelandt, ghedaagde omme met
hem eyscher slot van reeckeninge
te maecken van haere matschappie over die dyckwercken
soe op't Sandt ende d'Wieringerwaert t'samen ghehat zoe
van voordeel als achterdeel
als oock van haere zelffs
dachwercken tot ghelycken
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proffyt & schade. Concludeert tot condemnatie van dien cum
expensis.
Schepenen ghehoort 't versoeck van Jacob
Pietersz Ruych ordonneeren Jan
Lambertsz te weesen voocht over d'weduwe
van Huybert Jan Geels & haere goeden.
Actum den 7en februarij 1611.
OR 5658/372
In state.

Schepenen houden
d'saeck in advijs.

Schepenen condemneeren den
ghedaagde d'geeyschte 8
gulden 11 st aen den eyscher te
betaelen binnen 14 dagen mette
rechtelijke costen. Actum den
7en februarij 1611.

Thys Aeriansz, eyscher
contra
d'weduwe & kinderen van
Joris Amelsz off derzelver
voochden, ghearresteerden ende ghedaagdens omme metten eyscher te
reeckenen ende volghens den
eyscher te betalen 't gunt hij
haer wettelyk zal bereeckenen
uuyt saecke van bier & waer en
concludeert tot condemnatie van dien cum
expensis ende dat hy eyscher zyn
penningen zal moghen verhaelen ende
executeeren aen de penningen ofte
goeden d'gedaagdens competeerend
uuyt den sterffhuyse van †
Amel Gerritsz haer grootvader
binnen deser stede.
Claes Heijndricksz & Jan
Pietersz Meelmolenaers, ghedaagdens & verweerders contra
den Schout, eyscher versoecken
apsolutie volgens haer en
defentie.
Cornelis Claesz Kistemaecker, eyscher
contra
Harmen Garbrantsz Cramer, ghedaagde.
D'eyscher versoeckt dat den ghedaagde ghecondemneert zal werden hem te betaelen
8 gulden 11 st beleder penningen uuijt
saecke van kaersen volgens den eysch
van huyden 14 dagen cum expenis.
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OR 5658/372v
Aerian Meynertsz voocht
van de weduwe & kinderen
dach ad primam.
Cornelis Claesz 1e default.

+ van sulcken eysch &
concluisie als d'Kerckmeesteren

off

D'erffghenamen van Aerian
Gerritsz Butterpot, eyschers
contra
Cornelis Claesz Leijer & d'weduwe
en erven van † Volckert Jacopsz
Groed off haeren voochden possesseurs van
haer hypoteecken, gedaagdens om hen
eyschers costeloos & schadeloos te indemneeren van 50 gulden hooftsom en renten van dien
& volgens zoe veel dien aengaet van
sulcken eysch & concluisie als Kerckmeesteren van Oude Nieudorp
+ op haer gedaen & ghenomen hebben
cum expensis.
Tryn Heyndricks, als moeder
van haere kinderen ende in
desen voor de zelve ageerend mitsgaders Neel Joris haer dochter, requirante
contra
Jan Heeringsz, swager ende
mede-erffgenaam van Amel
Gherritsz ghearresteerde omme
d'requiranten als mede-erffgenaam buyten
haere costen te leveren copie
autentyck van alsulck testament als by † Amel
Gerritsz is ghemaeckt onder
hem ghearresteerde berustend. Concludeeren tot condemnatie van dien cum
expensis.

Schepenen ghehoort 't versoeck van
Tryn Heyndricks weduwe Joris Amelsz moeder
& vanwegen haere jonge kinderen ordonneeren
Jan Aeriansz Barringer & Jan Jansz Oomis
te weesen voochden over d'jonge kinderen van
Joris Amelsz & over haere goeden hen aenghecomen van † Amel Gerritsz haeren grootvader. Actum den 7en februarij 1611.
OR 5658/373
D'Kerckmeesteren van Oude Nieudorp,
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D'erffghenamen van Butterpot
bekennen een jaer renten
tot 24 gulden zynde tevreden
die te betalen seggen daermede
te mogen volstaen.
In state ad primam.

eschers
contra
D'erffgenamen van † Aerian Gerritsz
Butterpot possesseurs van haer
hijpoteecq, ghedaagdens om betalinge
van 27 gulden ter cause van een
jaer renten verscheenen karstyt laestleden mitsgaders om betalinge van
alle vordere verlopen & onbetaelde
renten van dien ter goeder reeckeninge. Concludeert tot condemnatie van dien
& versoecken dat haere ypoteeck
daer voor verclaert zal worden executabel cum expensis.

Schepenen wijsen ende ordonneeren dat Jan Aeriansz
Barringer acte zal inbrengen van de clachte
welcken Dirck Aerian Piet Gerrits tegens hem
ofte t'zynen nadeel ghedaen zoude hebben. Actum
den 7en februarij anno 1611.

Schepenen aprobeeren
het vonnisse in desen
van date den 3en september
1607 renoveeren 't zelve
ende persisteeren daerbij ende compenseeren
d'costen. Actum den 7en februarij 1611.

Jan Jacopsz van Schagen,
eyscher
contra
d'Molenmeesteren van de Moerbeeck,
ghedaagdens om uuytinge van
recht te begeeren.

OR 5658/373v
Schepenen houden d'saeck nopende den
ghedaen eysch by den Schout ratione
offity ghedaen op & tegens Jan Gerritsz
van Noortscherwouwd in cas van homecide ghedaagde in persoon in advys. Actum den 7en
februarij 1611.

Schepenen appoincteeren
perthyen aen mannen met
namen: Syvert Jansz Burgermeester,
Cornelis Reyersz Oom & Cornelis
Jansz Hogheboom Secretaris om

Thomas Jansz, con socius, verweerders
contra
Pieter Pietersz, eyscher
om uuijtinge van recht te
begeeren.
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te accordeeren is 't doenlijck.

In advijs.

Dirck Aeriansz Brouwer
& Pieter Heyndricksz, zoe
zy procedeeren, eyschers
contra
Cornelis Pietersz Breg, ghedaagde. Dienvolgende versoecken
d'eysschers dat d'gedaagde alsnoch
ghecondemneert zal worden d'positien
te beantwoorden.

Schepenen condemneeren den
ghedaagde d'gheijste penningen tot
Aerian Jansz Poep, soe hy proce4 gulden te namtiseeren
deert, eyscher
ende dat den eyscher die zal
contra
lichten onder suffisanten
Mr. Gerrit Aeriansz, ghedaagde
cautie omme den ghedaagde
om uuytinge van vonnisse te
te bevryden van sulcke penningen
begeeren.
als een Koeckebacker van
Alckmaer opten eyscher off zyn dochter zoude pretendeeren
daervoor d'gedaagdes wyff's moeder als borgen gheobligeert
zoude zijn. Actum den 7en februarij 1611.
OR 5658/374
Schepenen approbeeren
d'willyge condemnatie. Condemneeren
dienvolgend Jan Allertsz
d'gheeyschte 626 gulden
mette rechtelyke costen
& verclaeren d'ypoteecken
in de eyschers kustingbrieve
gheroert daer voor executabel.
Actum den 7en februarij 1611.

fiat

D'erffghenamen van Cornelis Cornelisz,
eyschers
contra
Jan Allertsz, ghedaagde
D'eysschers versoecken approbatie van de
willijge condemnatie & volgens dat
d'ypoteecken daer voor verclaert
zullen werden executabel.

Pieter Thijsz versoeckt een rechtelycken weet tot Groedt aen Gerrit Cornelisz
Pieters tot Groedt tegens ad
primam den requirant te leveren &
voldoen 52 gulden 10 st
hem toegheseydt uuyt saecke van een
koe.
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Op huijden den 19en february anno 1611
compareerde voor de ondergheseyde Schepenen der stede Nieuwe Nieudorp Dirck Jansz van Nieudorp nu tegenwoordich
woonachtig tot Amsterdam den welcken bekende &
hem niettemin beclaechde hoe dat hy hem verscheyden malen
verloopen & gheabuseert heeft door dronckenschap ende
malle coopmanschappen tot zyn & zyn wyff en kinderen vercortinge in voegen dat zulcks zyn doen hem zoude brengen totte uuyterste desolatie waerdoor hy verclaerde
te bevinden ende daeromme bekende zyn eygen voochdie
hem niet langer nut te zyn heeft daeromme den
selven comparandt met zyn vryen & lyberalen wille
ghedeesisteert & gherenunchieert als hy desisteert
& renunchieert mits desen van zyn zelffs voochdie
over hem zyn wyff & kinderen & zyne goeden
present en toecomend stellende hem onder protexie
van den gherechte der steden Nieudorp & voorts zulcken
voocht als den selven gherechte ofte anders zijne
[vervolg op /374v]
OR 5658/374v

[vervolg van /374]

vrunden over hem sullen stellen & committeeren
ichelyck hy neffens desen versoeckt dat
ghedaen zal worden gheloven hier tegens
niet te doen noch te doen doen in rechte
noch daer buyten noch in geen der manieren
onder alle verbanden van rechtswegen daer
toe staende willend en begeerend expresselyken dat
desen volcomen effect zal sorteeren niettegenstaende
alle solemniteyten nae rechte tot dezen gherequireert hier inne niet en waeren gheobserveert daer
van hy versoeckt ghehouden te werden voor gheexcuseert. Aldus ghedaen voor Jan Syvertsz
& Wyert Jansz Schepenen tot Nieuwe Nieudorp
date ut supra.
Schepenen ghehoort 't versoeck van de vrunden
van Dirck Jansz off desselffs huysvrouw
& ghesien 't versoeck van Dirck Jansz selffs
zoe vorseids staet ghedaen ordonneeren ende
committeeren tot voochden over Dirck Jansz
mitsgaders zyn wyff en kinderen ende haere
goeden Havick van Vollenhove ende
Jan Dircksz Stapel. Actum den 21en
february anno 1611.

Mr. Gerrit.

Op huyden den 1en augusti 1611 compareerde
aen desen regyster voor den ondereseyde Schepenen Aerian
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Jansz Poep ende bekende ontfangen te hebben door handen
van den secretaris 4 gulden by Mr. Gerrit volgens Schepenen
vonnyse gheconsingneert & belooffde Mr. Gerrit Aerians
& zynen erven te vryen & ontheffen costeloos schadeloos
van alsulcke borchtocht & toeseg als zyn wyffs moeder
haer gheobligeert & toegheseyt heeft voor Aerian Jansz off
oock zyn dochter aen een koeckebacker tot Alckmaer
onder verbant van zyn persoon & alle zyn goeden submitterend
die tot bedwanck en executie den gerechte van Nieudorp
waervoor Dirck Gerritsz van de Langereys hiermede ghecompareert
hem ghestelt heeft als hy hem stelt mitsdesen borge als principael renuncieerend d'beneficien ordinis et executionis stellen
ten onderpand zyn persoon & goeden submitteerend die geldende rechte
als boven zonder bedroch. Present Wyert Jansz & Jan Cornelisz.
OR 5658/375
Vierschaer den 21en februarij 1611
Symon Willemsz, eyscher
IJsbrandt Jansz & Pieter Pietersz
contra
gheswagers van Cellien Oomis gheIJsbrant Jansz van Abbekerck,
loven Symon Willemsz wettelycken
con socius mannen & voochden van haer huysvrouw
brieff van indemnite te leveren
als erffghenaemen van †
daer in 't huys en erve van
Heyndrick Claes Loops, ghearresteerdens
Cellien Oomis staende aen de banscheyding en ghedaagdens omme den eyscher
van Nieudorp & Winckel specialyken
te betalen d'somma van 100
verbonden zij tot onthefinge & begulden mette intresten van dien voor
vrijdinge van Symon Willemsz van
deesen loopenden jaere totte
alsulcke 100 gulden hooftpenningen
effectueele betalinge toe al
en d'renten van dien als eenen
ter cause & uuyt saecke van
Tryn Jans anders Tryn Heyckis uuyt
verschoten penningen vermoghens den
Hoochtwouder Weeren van hem te
obligatie by Heyndrick Claesz
maenen heeft volgens seecker oblidaer van ghepasseert. Concludeert
gatie alsoe d'selve penningen verstreckt
tot condemnatie van dien cum expensis
zyn tot betalinge van 't zelve huijs
& dat d'kustingpenningen by den
en erve ende waneer 't zelve
eyscher ghearresteert daer voor verclaert
huys en erve niet zal moghen volzullen werden executabel versoeckend
strecken tot ontheffinge van Symon
tot dien eynde dat d'kustingpenningen onder
Willemsz soe beloven zy comparanten
arrest zullen blyven teyndens rechts.
wat Symon Willemsz daeraen te
cort comt zulcx te betaelen onder
verbant van haer persoonen & goeden
geen uuytghesondert 't welcke
Meyns Jorisdr, eyssersse
zij niet alleen beloven maer laeten
contra
haer daerinne oock willich
Maritgen Remmisdr, weduwe Dirck van 't
condemneeren ghelyck
Pat off haer voocht, ghedaagde om
d'selve willyge condemnatie bij
betalinge van 40 gulden uuyt
Schepenen mitsdesen wert
saecke van gheleende penningen &
gheapprobeert. Actum in
verloopen interest. Concludeert tot
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vollen vierschaer den 21en
februarij 1611.
Copie & dach.

condemnatie van dien cum expensis.

Claes Pietersz Sevenhuysen, eyscher
contra
Maritgen Remmis, weduwe Dirck van 't
Pat off haer gherechte voocht, ghedaagde
om met hem eyscher te maecken slot van
reeckeninge om seeckere waeren ende
oock verteerde costen & arbeytsloon
ende hem eyscher die te betalen. Concludeert tot condemnatie van dien cum expensis.

Copie & dach.

OR 5658/375v

Schepenen ontslaen
Pieter Symonsz ende
Jan Gerritsz van haere
voochdie over d'weduwe
ende kint van Claes
Jansz & apsolveeren
haer van de zelve.
Actum den 21en february
1611.

Schepenen ghe
hoort Cornelis Reyersz
apsolveeren hem
van desen voochdie.
Actum den 7en
martij 1611.

Pieter Symonsz ende
Jan Gerritsz als voochden
van de weduwe & kint van
† Claes Jansz Mes
versoeckend gheabsolveert
van haere voochdye alsoe
zy die meer dan jaer en
dach die bedient hebben
ende want zy oock haere
reeckeninge ghedaen hebben
tot goet ghenoegen van vrunden als Pieter Jan Jaep Mes
ende Symon Pietersz hier
neffens ghecompareert
bekennen.

Schepenen ordonneeren Cornelis Reyersz
om te wesen voocht over Maritgen
Remmis weduwe Dirck van 't Pat ende
over haere goeden. Actum den 21en februarij 1611.

Schepenen ordonneeren
dat metter saecke zal
werden gheconsulleert
omme d'selve ghesien
daer nae recht ghedaen
te werden nae behooren.

Den Schout, ratione offitij,
eyscher
contra
Piet Jan Jaep Mes, ghedaagde
om uuijtinge van vonnisse
te begeeren.
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OR 5658/376
Lambert Lambertsz & Dirck Jansz van onder dyck,
ghedaagdens contra den Schout mits haer non-comparitie
werden verckaert vellich. Actum den 21en february 1611.
Gerrit Cornelisz
Pieter Thysz, eyscher
transporteert in handen &
contra
eygendoom van Pieter
Gerrit Cornelisz van Groedt, ghedaagde
Thysz d'lanthuier berustend
met een weet om betalinge
onder Cornelis Pietersz Mos
van 40 gulden van een koe. Concludeert
tot affcortinge van de ghetot condemnatie van dien cum expensis.
eyschte penningen 't welck Pieter
Thysz aenneemt &
d'vordere penningen bekent hy ghedaagde
& laet hem daer in
ghewillich condemneeren.
Dienvolgend wert den ghedaagde ghecondemneert d'resteerende penningen
aen den eyscher te betaelen compenseerend die costen
om redenen. Actum den 21en february 1611.
Thomas Jansz, zoe hy procedeert,
verweerder contra
Pieter Pietersz Backer, eyscher
om uuytinge van vonnisse te
begeeren.

Schepenen ordonneeren dat
advys van rechtsgheleerden
zal werden ghenomen om
't zelve ghesien daernae
recht ghedaen te worden
nae behooren.
Ordonneeren dat perthijen haere
stucken onder Schepenen sullen furneeren & elcx 6 gulden
tot consultatiegelt tusschen dit & ad primam. Actum
den 21en februarij 1611.
OR 5658/376v
Schepenen condemneeren
Cornelis Pietersz d'positien
te beantwoorden.

Dirck Aeriansz Brouwer
ende Pieter Heyndricksz,
zoe zij procedeeren, eyschers
contra
Cornelis Pietersz Breg, ghedaagde
om alsnoch d'positien te
beantwoorden.

In state.

D'Kerckmeesteren van Oude Nieudorp, eyschers
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contra
d'erffgenaemen van Aerian
Butterpot, zoe zy gheroepen
zyn, ghedaagdens om voorts
te procedeeren.

In state.

D'erffghenaemen van Aerian
Gerritsz Butterpot, eyschers
in cas van indemnite
contra
Cornelis Claesz Leyer &
d'weduwe en erven van Volckert Jacobsz, gedaagdens
om voorts te procedeeren.

OR 5658/377
Vierschaer den 7en martij 1611
Meyns Joris, eyssersse
contra
Maritgen Remmis, weduwe Dirck
van 't Pat off haer voocht,
ghedaagde om t'antwoorden.

Maritgen Remmisdr compareerend zelff aen de roll
ignoreert de penningen by Meyns
Joris gheeyst verclaert dat
† Dirck Willemsz haeren man haer
noyt verclaert noch te kennen ghegeven
heeft dat hij van Meyns Joris zyn moeder
eenygen 25 gulden gheleent heeft off haer
schuldich zoude zyn noch ook dat Meyns Joris
haer desgelycks daer van noyt mentie ghemaeckt heeft
dat haer zulcx zoude comen voor nu onlangs geleden.
dat derhalven Meyns Joris schuldich zoude zijn sulcx haeren
eysch deuchdelyck te bewysen met schrift 't zy obligatie ofte anders
off met wetachtyge ghetuygen by ghebreecke van dien concludeert zy ghedaagde tot apsolutie van den zelven eysch cum
expensis.
In advijs.

Maritgen Remmis versoeckt
specificatie off by gheschrift
te hebben alle 't gunt den
eyscher voor reeckeninge pretendeert.
Den eyscher accordeert d'gedaagde
haer versoeck.

Claes Pietersz Sevenhuijsen,
eyscher
contra
Maritgen Remmis, weduwe Dirck
van 't Pat off haer gherechte
voocht, ghedaagde om t'antwoorden.
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Schepenen wysen dat perthyen
hinctude haere stucken alsnoch
sullen furneeren onder Schepenen
tusschen dit & vrydach naestcomend ende accordeeren
den eyscher t'zynen costen copie
uuyt d'gedaagdes quitscheldinge
van 4 s guldens landts achter d'acker
van Michiel Aerians ghelegen.
Actum den 7en martij 1611.

Pieter Pietersz Backer, eyscher
contra
Thomas Jansz, zoe hy gheroepen is, ghedaagde.
D'eyscher versoeckt alsnoch dach
om Schepenen vonnisse te voldoen
tusschen dit & een saterdach naestcomend ende dien ongvermindert versoeckt
hy eyscher dat d'ghedaagdes zullen exhibeeren haer
quytscheldinghe.

OR 5658/377v

Maritgen Remmisdr selff
compareerend aen de rolle zeijt Claes
Pietersz nae uuytwysen van zyne
concluisie alhier ghenomen
geen last te hebben noch
ontfanckelyck
te weesen in desen te ageren veel min totte concluisie
by hem ghenomen te meer
oock want by hem geen
saecke werdt verhaelt waer
inne zy ghedaagde haer zoude
hebben vergreepen.
Ende off d'selve ontfanckelyk
waere alsneen seyt zy ghedaagde zonder aen den eysch ofte
------- van dien te lyden
zoe zy eenichsins door haestiche
off andersins by eenyge woorden
ofte een veltreen haer † mans
moeder te nae ghesproocken
mochte hebben sulck geen gestant
te doen.
Concludeert oversulcx tot niet
ontfanckelijck & by ordine
tot apsolutie cum expensis.
Claes Pietersz copie &

Mr. Claes Pietersz, van weghen
zyn wyffs moeder, eyscher in cas
van injurie
contra
Maritgen Remmis, ghedaagde ter
andere zyde.
Seyt d'eyscher hoe waer is dat
die ghedaagde haer vervordert heeft
zyne voornoemde huysvrouwen moeder achter
haer rugge te diffameeren & verstroijen
seeckere injuriose propoosten en
redenen die niet by wereltlycke
maer oock deur goddelycke
gheboden & rechten by achterclap
onder vreemde persoonen niet en
behooren ghedivulgeert & verstroyt
te werden hoe veel te min by de
ghedaagde alhier zonder waerheyt
van haer † mans moeder is
ghedaen alles tot groot leedtweesen & quetsinge van de
zelve haere mans moeder
naem faem die welcke haer
van dies kent puier suyver &
inculpabel te zyn.
Concludeert derhalven den eyscher
in qualite als voorhaelt staet
dat die ghedaagde by U myn Edele Heeren
Schepenen vonnisse zal werden ghecondemneert te revocheeren & in 't openbaer te harroepen haer ghedivulgeerde diffamacie verspreydinge
van haers † mans moeders

603

dach te repliceeren.

naem schendinge ten waere
zij t' zelve in rechte wilde staende
houden zoe requirant d'eijscher dat perthyen zullen werden ghecondemneert te stellen
bien by bien ofte tot alsulcken anderen fyne & concluisie als Schepenen bevinden zullen nae rechte
te behooren.

diffamacie schande, oneer [MNW-Supp/97]
OR 5658/378
Mr. Gerrit Aeriansz Syrurgyn,
eyscher
contra
Gerrit .......... Droncken van de
Weel, ghedaagde om betalinge
van 3 gulden over seeckere
verbanden by hem eyscher ghedaen
over quetsueren in zyn hooft
& handt. Concludeert tot condemnatie
van dien cum expensis.

1e default.

Schepenen ordonneeren Jacob Aeriansz
Syverts voocht van de onghehuwede dochteren van Pieter Maertsz
Kortman & over haere goeden. Actum
den 7en martij anno 1611.

fiat
Aenghenomen bij
Pieter Gerritsz.

fiat
Aenghenomen by
Pieter Gerritsz.

Pieter Gerritsz, ontfanger
van de boelbrieff van Heyndrick
Cornelisz Ouweneels, versoeckt
een weet tot Outcarspel aen
Aerjan Jacobsz om 14 s gulden
van mis by hem ghecocht &
dit vermogens d'clausule in den
boelbrieff daer van zynde.
D'selve versoeckt een weet
aen Jonge Jan Huyberts
woonende in Noort Scherwoudt
tegens ad primam om
betalinge van 23 gulden 14 st
reste van meerder somma van
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een koe & een schaeckel volgens
die boelbrieff.
OR 5658/378v

D'ghedaagde copie &
dach.

Claes Pietersz van wegen
d'gedaagdes zeyt tevreden te
wesen d'schade te betalen
nae waerde van de grondt, seyt daermede te mogen volstaen. Concludeert tot vorder niet ontfanckelyck.
Schepenen appoincteeren perthyen aen mannen met namen:
Lambert Claesz & Cornelis
Claesz Kruyff.

Lambert Claesz, als bruycker
& van wegen Syvert Pietersz
van Hoorn, requirant & eyscher
contra
Symon Jacobsz van Oude Nieudorp,
gherequireerde. Seyt den requirant hoe den
gherequireerde hem onderwint d'requirantsts
dyck in de Vogelesanck te maecken
daer door den requirant ghedrongen
wert op een ander oort dat zoe
niet behoort. Concludeert daerom den
requirant dat den gerequireerde ghecondemneert
zal worden hem zyn oude plaets
te laeten houden & bedycken
cum expensis.
Evert Ysbrantsz als bruycker
& lastehebbende van Aerian Rensz
van Keyns, requirant & eyscher
contra
Danys Reyersz & Garbrant
Aeriansz, als hooftluyden opten
Zydtwinder dijck, ghedaagdens
om d'schade te beteren van d'eyschers
landt by hen tot maecken van den
Zydwindt verdolven off laeten
verdelven ende dat nae behooren.
Concludeert tot condemnatie van dien cum
expensis.

Schepenen condemneeren Cornelis Cornelisz alias Poepgen,
ghedaagde tegen den Schout als eyscher ratione
offity in een boete van 40 gulden over mestieck
vechtelis & quetsuere by hem ghedaagde ghedaen salvo den ghedaagde zyn keer te 14 dagen
zoe hy eenich heeft. Actum den 7en martij
1611.
Schepenen verclaeren Cornelis Cornelisz Poepgen te wesen versteecken van
keer & weer. Actum den 18en aprili 1611.
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OR 5658/379
Cornelis Jansz ex gedaagde tegen den Schout als eyscher
bekent den Schout schuldich 8 gulden 16 st toegedaenge boeten laet hem daer in ghewillich condemneeren.
Dienvolgend werdt den selven by Schepenen ghecondemneert
d'selve penningen den eyscher te betalen. Actum den 7en martij
1611.

Den ghedaagde doet eysch in reconventie ter somma 12 gulden
hem ghetransporteert by Jan Harcksz
van Medenblick uuyt saecke van
geleent gelt mitsgaders betalinge
van 14 gulden 2 s st resteerende batsmans huier. Concludeert tot condemnatie
van dien cum expensis ende voorts
in conventie presenteert opte voorseide
penningen te tellen mits hebbend suffisante
waernis van een vrij paert scheeps.
In advijs.

D'eyschers dienen van henluyder
bewijs & versoecken condemnatie
volgens haeren eysch.
Schepenen houden d'saecke
in advijs.

Cornelis Claes Ja vo Jans van Winckel,
eyscher
contra
Heertgen Pieter Everts, ghedaagde
om betalinghe van 55
gulden 13 st uuyt saecke
van houdt een paert scheeps verscheenen karstyt
laestleden vermogens den obligatie daer van zynde. Concludeert
tot condemnatie van dien cum expensis.

Dirck Aeriansz Brouwer ende
Pieter Heijndricksz zoe zij
procedeeren, eyschers
contra
Cornelis Pietersz Breg, ghedaagde
om voorts te procedeeren, volgende
die laeste retroacte.

Schepenen apsolveeren Willem Dircksz Matselaer
als ghedaagde contra Jan Cornelisz Suyer van de Westerwech
mits desselffs non-comparitie van der instantie.
Condemneeren Jan Cornelisz in de rechtelyke costen. Actum den
7en martij 1611.
OR 5658/379v

Aenghenomen
by Jan Cornelisz

Schepenen ackordeeren Dirck Claesz
een rechtelyke weet aen Reijer Hillebrantsz
tot Lamberschaech tegen adt primam den
requirant te betalen zyn verschenen lantschot molenschot & dyckscosten volgens zyn regyster
van desselffs landt in Nieudorp gelegen.
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om 28 st.
Den 21en marty 1611
Schepenen ghehoort 't versoeck van Cornelis
Cornelisz ordonneeren Pieter Jan Jacobs
te weesen voocht van Tryn Willems &
over haere goeden. Actum den 21en
martij 1611.
Verleyt tot 14 dagen.
OR 5658/380 A
Memorie van de incoomen
van Floris Cornelisz.
Rest van de erven van Guiert
Floris----------------------75 gulden
hooftpenningen staet op intrest &
verschynt karstijts
Noch een somma van----80 gulden
om 4 gulden 's jaers
van Floris Claesz---------34 gulden 5 st 8 penn
d'gulden om 1 st 's jaers
Karstyt 1610 verscheenen van de 75 gulden 4 jaer
renten & van de vordere penningen elck een
halff jaer
Rest van Michiel Aeriansz----100 gulden
hierop verscheenen karstyt een jaer renten
tot ------------------------5 gulden 10 st
Rest van Dirck Jan Garbrants zoon
--------------------------75 gulden
Staet jaerlycks op-------5 gulden 5 st
& karstyt laestleden verschenen 2 jaer renten
tot-----------------------10 gulden 10 st
Aen Cornelis Symonsz Stapel
-------------------------228 gulden 7 st 8 penn
Verschijnt den 10en february 1612
noch de lanthuier verschenen karstyt laestleden tot----------------29 gulden 18 st.
Actum den 28en marty 1611.
OR 5658/380
Schepenen apoincteeren
perthyen aen mannen

Meyns Jorisdr, eyssersse
contra
Maritgen Remmisdr, weduwe Dirck
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namelyken: Reyer Danysz &
Jan Symonsz Bode omme
te accordeeren is 't doenlyk.

van 't Pat, gedaagde om voorts te
procedeeren.

Claes Pietersz Sevenhuysen, eyscher
contra
Maritgen Remmisdr, weduwe Dirck
van 't Pat, gedaagde om voorts te
procedeeren.
Mr. Claes Pietersz, van wegen
zyn wyffs moeder, eyscher in
cas van injurie
contra
Maritgen Remmis, ghedaagde
in 't zelve cas.
Gheopent d'consultatie.
Schepenen houden d'saecke in
advijs.

In advijs.

Pieter Pietersz Backer, eyscher
contra
Thomas Jansz, zoe hy gheroepen is, ghedaagde om uuytinge
van vonnisse te begeeren.
Lambert Claesz, soe hy procedeert,
requirant & eyscher
contra
Symon Jacobsz van Oude Nieudorp,
ghedaagde & gerequireerde om voorts
te procedeeren.

OR 5658/380v
1e default.

Den ghedaagde doet eijsch in
reconventie. Concludeert
dat den eyscher ghecondemneert zal

Jacob Jansz Wal & Jan Jansz
Jonge Jan van de Syp, eyschers
contra
Cornelis Arisz van Oude Nieudorp, gedaagde om 10 gulden - st
ter cause van ghehaelde
waeren. Concludeeren tot condemnatie
van dien cum expensis.

Jan Sijbrantsz, requirant & eyscher
contra
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werden hem te passeeren behoorlyke
Dirck Claesz van de Weel, gedaagde
kustingbrieff van 't lant by
om den eyscher te leveren alhem ghecoft inhoudend die
sulck 2 geers lants in gelijcke
somma van .............
dijck en schot als sijn naest belente betaelen op .............
den ofte weerdeelen gelijk sij dat
in conformite van de
metten anderen gecoopslaecht
coop metten anderen ghemaect
hebben bij gebreecke van dien hen
cum expensis tevreden zynde
eijscher costeloos schadeloos ten ontden gedaagde te passeeren behoorlyke
heffen van den selven coopslach
quytscheldinge.
& 't gevolge van dien. Concludeert
Ende in conventie ontkent
ten fyne voorseids & totte condemnatie
hy eyscher 't zelve landt met
van dien cum expensis.
eenyge nominatie van oncosten
vercoft te hebben anders dan
't zelve ghelegen is ende
behoort contribueeren.
Concludeert over sulcx tot apsolutie van de
eysch in conventie.
Schepenen appoincteeren perthyen aen mannen
met namen: Pieter Heyndricksz, Dirck Jongejans
& Pieter Jansz Janooms.
OR 5658/381
Willem Reyers, ontfanger van de
boelbrieff van Cornelis Symonsz,
eyscher
contra
Cornelis Aerian Piet Gerrits borch
en principael voor Cornelis Jan Geels,
gedaagde om betalinge van 27
gulden 2 s st van een soch verscheenen
allerheylygen laestleden.

off

Willem Reyersz & Pieter Gerritsz
ontfangers van Heyndrick Ouweneels boelbrieff, eyschers
contra
Pieter Volckertsz in de Campen, gedaagde
om betalinge van 3 gulden 12 st ter cause
van een ploech in 't boelhuys van
Heyndrick Cornelisz ghecocht verschenen
St Jacop laestleden. Concludeert
tot condemnatie van dien & versoecken
gelt off uuytleg cum expensis.
Willem Reyersz, ontfanger van de
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1e default.

boelbrieff van Cornelis Symonsz,
eyscher
contra
Cornelis Aerian Piet Gerrits,
borch en principael voor Cornelis
Jansz Geel van Dirckshorn,
ghedaagde om betalinge van 14 gulden
3 st 8 penningen reste van meerder
somma van een soch verscheenen t'allerheylygen
laestleden vermogens den boelbrieff
daer van zynde. Concludeert tot condemnatie
van dien & versoeckt gelt off
uuytleg cum expensis.

OR 5658/381v
D'gedaagde bekent de penningen versoeckt
atterminatie.
Schepenen condemneeren d'gedaagde
d'gheeyste somma aen den
eyscher te betaelen mette
rechtelyke costen surcheerend
d'executie een maent.
Actum den 18en aprili
1611.

Schepenen ghehoort
perthyen dingtaelen
condemneeren den ghedaagde den
eyscher 't molenschot te
betalen volgend zyn regyster
binnen een maent mette
rechtelyke costen op
peyne van uuytleg. Actum
den 18en aprili 1611.

1e default.

Symon Jacopsz van Oude Nieudorp,
eyscher
contra
Pieter Louw Mollers, ghedaagde
om betalinge van 24 gulden verschenen landthuier karstyt laestleden veschenen affslaend om
trent 3 gulden aen maelloon by de
ghedaagde daer tegen verdient.
Concludeert tot condemnatie van dien cum
expensis.

Dirck Meijnertsz, Ontfanger
van 't molenschot opte Moerbeek,
eyscher
contra
Jan Dircks van de Moerbeeck
gedaagde om betalinge van 't
verschenen molenschot volgende
d'eyscher's regyster. Concludeert tot
condemnatie van dien cum expensis &
versoeckt gelt of uuytleg ter somma
7 gulden 13 st 4 penn offslaend 1 gulden 3 st 6 penn.
Dieuwer Claesdr, weduwe van
Aerian Pietersz Jongman,
eyssersse
contra
Pieter Jansz van de Zydtwint, ghedaagde om haer
essersse te restitueeren seec-
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keren praem offene rechtewaerde van dien tot 15 gulden.
Concludeert tot condemnatie van dien
cum expensis.
OR 5658/382
Dirck Jansz Keuck, eyscher
contra
Pieter Aerian Kuypers van den
Zydtwint, ghedaagde om betalinge van 18 gulden
8 st 8 penn ter cause van
vleys overlange verscheenen. Concludeert tot condemnatie van dien cum expensis.

1e default.

In advys 14 dagen.

Aenghenomen by Jan Cornelisz
ter lieffden.

D'Armevoochden van Nieuwe Nieudorp
de anno 1609, eyschers
contra
Aerian Harmons, ghedaagde om
betalinge van 10 gulden 10 st verloopen
renten van den voorseide jaere 1609. Concludeert
tot condemnatie van dien cum expensis ende versoecken dat d'ypoteecken d'armen daervoor verbonden daer voor verclaert zullen
worden executabel.
D'selve Armevoochden versoecken
een rechtelyken weet tot Groedt
aen Gerrit Cornelisz naesaedt van
Pieter Claes Mr. Heyndricks mitsgaders d'kinderen van den zelven Pieter
Claes off haer gerechten voocht
tegens adt primam d'requiranten
te betaelen 12 gulden.
ter cause van verloopen renten
verschene anno 1609, 1610 & dat op seecker
stuck landts leggende in deser stede
jurisdictie ter Dieck.

Schepenen condemneeren Heyndrick Aeriansz con socius,
gedaagdes den Schout, eyscher te betalen 6 gulden 10 st
affslaend 't gunt zy den Officier van haer ontfangen
heeft & ontseggen den Schout zyn vorderen eysch.
Actum den 18en aprili 1611.
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OR 5658/382v
D'eyschers leggen over haeren
schriftelyken eysch & concludeeren
pro ut in schriptis ende
versoecken de wyle d'gedaagde 3 dagen te vooren heeft
ontfangen copie autentyck van de zelven eysch conform
d'ordonnantie dat d'gedaagde gehouden zal
zyn op huyden te antwoorden off
versteecken te werden van antwoort.
Schepenen houden d'saecke in
advijs.

Jan Sijmonsz Bode deser stede,
con socius, eyschers
contra
Tryn Willemsdr, weduwe Jacop
Walichsz off haer gherechte
voocht, ghedaagde.

Schepenen ghehoort perthyen
Dirck Aeriansz Brouwer ende
presentatie omme metter
Pieter Heijndricksz, soe zij
saecke wel te willen consulleeren
procedeeren, eyschers
ordonneeren perthyen haere
contra
stucken te furneeren onder
Cornelis Pietersz Breg, ghedaagde.
Schepenen ende elcks
een rosennobel omme
advys van rechtsgheleerden ghenomen te
werden ende daernae recht ghedaen
te werden nae behooren. Actum den 18en aprili 1611.
Perthyen verclaren nopende d'inconventie te wesen verdragen
& nopende d'gheeyschte
14 gulden 2 s st versoecken
recht.
Schepenen ghehoort perthyen
dingtalen condemneeren Cornelis Claesz
d'gheeyschte 14 gulden 2 s st
in affreeckeninge opte conventie
Heertgen Pieter Eenerts te voldoen.
Actum den 18en aprili 1611.

Cornelis Claesz Uuysjans, eyscher
in conventie & verweerder
in reconventie
contra
Heertgen Pieter Eeverts,
gedaagde en eyscher respective.

OR 5658/383
Vierschaer ghehouden den 2en mey 1611
Schepenen
Schepenen condemneeren Claes Aeriansz Butterpot
verclaeren den
als ghedaagde contra den Schout, eyscher in de
keer niet ontboete volgens 't placcaat van 40 gulden over
fanckelyk permestieck, vechtelis & quetsuier tegen d'persoon
sisteeren by
van Jan Rinckel salvo zyn keer te 14 dagen
haer vonnisse .
zoe hy eenich heeft. Actum den tweden meij 1611.
en
Actum den 16 mey 1611.
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Schepenen appoincteeren
perthyen aen de zelve mannen
in 't gheheel om te accordeeren is't doenlyk. Ordonneeren d'selve mannen
uuytinge daer van te
doen. Actum den 2en meij 1611.

Meyns Jorisdr, eyssersse
contra
Maritgen Remmis, weduwe Dirck
van 't Pat, ghedaagde om voorts
te procedeeren.

Claes Pietersz Sevenhuysen, eyscher
contra
Maritgen Remmisdr, ghedaagde
om voorts te procedeeren.
Claes Pietersz, van wegen
zyn wyffs moeder, eyscher
in cas van injurie
contra
Maritgen Remmisdr, ghedaagde.
OR 5658/383v
Schepenen houden d'saeck
in advys.

Schepenen appoincteeren
perthyen aen mannen met
namen: Pieter Janooms &
Cornelis Jansz Vattis om
te accordeeren is 't doenlyk.

Schepenen houden d'saeck
in advijs.

Pieter Pietersz Backer, eijscher
contra
Thomas Jansz, zoe hij gheroepen is, ghedaagde om uuytinge
van vonnisse te begeeren.
Lambert Claesz, soe hij procedeert, eyscher
contra
Symon Jacobsz, ghedaagde
om voorts te procedeeren
dienvolgend uuytinge van
vonnisse te begeeren.
Dirck Aeriansz Brouwer,
voor hem selven & Pieter
Heyndricksz zoe hy procedeert
t'samen eyschers
contra
Cornelis Pietersz Breg, ghedaagde om openinge van
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consultatie & uuytinge van
vonnisse te begeeren.
Schepenen houden d'saeck
in advys ende ordonneeren den eyschers d'broeders
& susteren con socius van Jacob
Walichsz mede te roepen.
Actum den 2en mey 1611.

Jan Symonsz Bode deser
stede, con socius, eyschers
contra
Tryn Willemsdr, weduwe
† Jacob Walichsz off
haer gherechte voocht, ghedaagde.

OR 5658/384

off

Jan Jansz Jonge Jan Stolp, in desen
als voocht van zyn moeder, weduwe van
Jan Stolp, requirant & eyscher
contra
Cornelis Gysbertsz Houtsagers, ghedaagde.
Seyt d'eyscher hoe d'gedaagde met † Jan
Stolp & nu nae zyn doot met zyn
weduwe t'samen in huierwaer
ghehat & tot noch toe ghebruyckt
hebben 10 geersen 4 sneesen landts
in deesen ban ghelegen daer van
Jan Stolp by verdeelinge ghebruyckt
heeft 1 morgen off 3 geersen
landts daer voor † Jan Stolp
& nae zyn doot zyn weduwe voor haer cote
d'huiere altoos opghebracht
hebben in handen van den ghedaagde
naer den eersten huiere met
Claes Evertsz al ghemaeckt hoe
wel den ghedaagde daernae
nu al ettelycke & verscheyden
jaeren merckelycken affslach van
huiere van de zelve 10 geersen
tegen d'eygenaers ghenoten heeft
buyten weten van d'eyscher off zyn ouders
hoewel nochtans haer naer advenant zoe wel die proffyt
& affslach toecomt als die
ghedaagde zoe concludeert hij
eyscher nomine quo supra dat den
ghedaagde gecondemneert zal worden hem
d'selve proffyten & affslach te laten
genieten ende sulcx d'overgegeven
huier te restitueeren ter goeder
reeckeninge cum expensis.
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OR 5658/384v
1e default.

2e

default.

Hermen Pietersz van 't Sijdtwint,
eyscher
contra
Jan Vrericksz ende Jan Pietersz,
ghedaagdens om betalinge van 15
gulden toeghedaengde penningen uuijt
saecke van een besegelde schultbrieff verscheenen karstijt laestleden. Concludeert tot condemnatie van
dien cum expensis.
Dirck Jansz Keuck, eyscher
contra
Pieter Aerian Kuijpers,
gedaagde om 't 1e default
te purgeeren.
Schepenen accordeeren den Schout een
rechtelyken weet t'zijnen perijckel aen
Jan Claesz tot Outcarspel tegen
ad primam om 45 st vellyge boeten.
Actum den 2en mey 1611.

Schepenen condemneeren d'naevolgende persoonen
als ghedaagdens Dirck Claesz Schotvanger,
eyscher te betaelen 't verscheenen landtschot
& molenschot te betalen volgend d'eijscher
zijn regijsters binnen 14 dagen mette rechtelyke
costen op peyne van uuijtleg:
Jan Claesz Oterlick
Symon Dircksz &
Wijert Jansz al van de Langereys. Actum den
2en mey 1611.
OR 5658/385
Vierschaer ghehouden den 16en mey 1611

2e default.

Harmen Pietersz van 't
Zydtwint, eyscher
contra
Jan Vrericksz & Jan Pietersz,

615

ghedaagdens om haer 1e
default te purgeeren off versteecken
& ghecondemneert te werden in
haer 2e default & voorts
ghecondemneert te werden in de
gheeyste 15 gulden mette
costen hieromme ghedaen.
Pieter Pietersz Backer, eyscher
Schepenen ghesien het
contra
proces tusschen Pieter Pietersz
Thomas Jansz zoe hy gheroepen
Backer, eyscher in cas van
is, ghedaagde om uuytinge van
executie ter eenre contra
vonnisse te begeeren.
Thomas Jansz als voocht
van de kindern van †
Cornelis Garbrantsz verweerder
ter andere zyde & op d'indicatie van dien gheconsulleert
& op alles rypepyck gheleth doende recht ontseggen
den voornoemde eyscher zijnen eysch & concluisie & apsolveeren
den verweerder van de zelve. Compenseeren niettemin
d'costen om redenen. Actum den 16en mey 1611.
Pieter Pietersz protesteert op 't zelve vonnisse ende
stelt hem daer van illico appellandt voor den
Hove van Hollandt. Actum ut supra.
OR 5658/385v
D'eyschers dienen van eysch
ende concludeeren pro ut in
schriptis volgende Schepenen
sententie van de laeste roll.
De ghedaagdens versoecken dach
adt primam t'antwoorden.
D'eyschers versoecken dat d'ghedaagdens
op huyden zullen dienen van
andtwoort ten minsten
dat d'gedaagdens zullen betalen
't reterdement van huyden.
Schepenen accordeeren d'gedaagdens
dach adt primam t'antwoorden
ende nopende 't versochte reterdement
houden 't zelve in advijs.

Jan Symonsz & Tryn
Symonsdr cum socius ex
fidecommisse erffgenamen van †
Barber Walichsdr & Jan
Walichsz, eyschers ter eenre
contra
Tryn Willemsdr, weduwe van
Jan Jacob Walichsz mitsgaders
Pieter Walichsz cum socius,
ghedaagdens ter andere zyde.

Albert Cornelisz Snel, eyscher
contra
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1e

default.

In advys.

Piet Meyn, ghedaagde om
betalinge van 2 gulden 19
st berekent gelt ter cause
van verteerde costen volgend d'eyscher
zyn regyster. Concludeert tot condemnatie van dien cum expensis.
Albert Cornelis Snel, eyscher
contra
Jan Pietsz Kistemaecker,
gedaagde om betalinge van 48 st
ter cause van verteerde
costen. Concludeert tot condemnatie van
dien cum expensis.

OR 5658/386
In advijs

Cornelis Claesz Uuysjansz, eyscher
contra
Heertgen Pieter Everts om betalinge ter somma 41 gulden 11 st
4 penn vermogens den obligatie
daer van zynde. Concludeert tot
condemnatie van dien cum expensis.

Schepenen ghehoort uuytMeyns Jorisdr, eyssersse
spraecke van mannen condemneeren
contra
Maritgen Remmis, weduwe van Dirck
Maritgen Remmis, ghedaagde om
van 't Pat voor de een helft
uuytinge van recht te begeeren.
van de gheeyschte penningen in de
somma van 12 s guldens aen de
eyssersse te betaelen apsolveerend
d'voorseide Martigen Remmis van den voorderen eysch.
Reserveeren nietemin d'eyssersse haere vordere actie van de wederhelft
tegen d'erffgenamen van Dirck van 't Pat zoe zy te rade vindt. Actum
den 16en mey 1611.
Maritgen Remmis doet eysch
in reconventie ter somma
29 gulden.
Schepenen houden d'saeck
in advys.

Claes Pietersz Sevenhuysen, eyscher
contra
Maritgen Remmis, ghedaagde om
voort te procedeeren.

Schepenen ghesien die dingtalen
Dirck Aeriansz Brouwer ende Pieter
van den processe tusschen Dirck Aeriansz Heyndricksz, zoe zij procedeeren, eyschers
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Brouwer voor hem selven & Pieter
contra
Heyndricksz als voocht van de kinderen
Cornelis Pietersz Breg, ghedaagde om
van Jan Jansz Janooms, eyschers ter eenre uuytinge van vonnisse te begeeren.
& Cornelis Pietersz Breg, ghedaagde ter
andere zyde mitsgaders die verificatie ten wederzyden gheexhibeert & daerop gheconsulleert & op allen
ripelyck gheleth doende recht condemneeren den voorseide ghedaagde d'eijsschers costeloos
& schadeloos te indemneeren & ontheffen van de borchtochte van 200 gulden met
het verloop van dien daer voor de eysschers ten behoeve van D. Jan van Teijlingen hen voor
Jan
Cornelisz Keijser borge ghestelt hebben weesend d'selve 200 gulden in minderinge van der
verpondingen van Oude Nieudorp deur Jan Cornelisz Keyser betaelt aen D. Adam van Foreest
als Ontfanger over de quartiere van Alckmaer. Compenseeren niettemin d'costen
om redenen. Actum den 16en meij 1611. Cornelis Pietersz nimt zyn 10 dagen op't vonnisse.
Actum ut supra.

OR 5658/386v
Schepenen condemneeren d'gedaagde
in zyn 3e default &
condemneeren den selven wyder
aen den eyscher te betaelen
d'gheeyschte 18 gulden
8 st 8 penn mette
rechtelyke costen. Actum
den 16en meij 1611.

Schepenen appoincteeren
perthyen aen deselve mannen
& Jan Cornelisz Keijser als ten
overman. Ordonneeren d'selve
uuytinge daer van te doen.
Actum den 16en meij 1611.

In advijs.

Dirck Jansz Keuck, eyscher
contra
Pieter Aerian Kuypers, gedaagde
om zyn 2e default te purgeeren
off versteecken & ghecondemneert te
werden in zyn 3e & wyder in de
gheeyschte penningen.

Lambert Claesz, zoe hy procedeert, requirant & eyscher
contra
Symon Jacobsz, ghedaagde.

Symon Jansz Wael van Colhorn, eyscher
contra
Cornelis Jansz Koedyck, ghedaagde
om restitutie van seeckere
6 deelen. Concludeert tot condemnatie
van dien cum expensis.

#
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Cornelis Pietersz stelt hem op't voorseide vonnisse
appellandt voor den Hove van Hollandt. Actum
den 19en meij 1611.
OR 5658/387
Vierschaer ghehouden den 30en meij 1611
De ghedaagdens dienen van
antwoort.
D'eyschers copie & dach.

In advijs.

Jan Symonsz ende Trijn Sijmonsdr cum socius ex-fidecommisse
erffghenamen van † Barber
Walichsdr & Jan Walichsz, eijschers
ter eenre
contra
Trijn Willemsdr, weduwe van
† Jacob Walichsz mitsgaders
Pieter Walichsz cum socius, ghedaagdens ter andre zijden omme
te antwoorden.
Albert Cornelisz Snel, eijscher
contra
Jan Pietsz Kistemaecker, ghedaagde
om betalinge van 48 st ter cause
van verteerde costen. Concludeert tot
condemnatie van dien cum expensis volgend
de laeste retroacte.

Schepenen wysen voor
vonnisse dat Heertgen
Pieter Everts die 12
gulden hem ghetransporteert
by Jan Harcksz aen de gheeyste penningen zal mogen afftrecken mits leverend aen den
eijscher d'acte van transpoort
& de ghetuychnisse van Jan Harcksz
& dat hij daermede zal
moghen volstaen. Actum den 30en mey 1611.

Cornelis Claesz Uuijsjansz, eijscher
contra
Heertgen Pieter Everts om betalinge ter somma 41 gulden 11 st
4 penn vermogens den obligatie
daer van zijnde. Concludeert
tot condemnatie van dien
cum expensis volgend de laeste
retroacte.

OR 5658/387v
Cornelis Jansz Koedijck persisteert
alsnoch by sijn antwoort ontkent
ijet in den eyscher ghehouden te sijn
versoeckt apsolutie cum expensis.

Symon Jansz Wael van Colhorn,
eijscher
contra
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Schepenen verclaeren Symon
Jansz mits zyn non-comparitie
veylich.

off

Cornelis Jansz Koedijck, ghedaagde.

Stoffel Rensz van Heeringhuijsen,
man & voocht van syn huijsvrouw,
eyscher contra
Jan Pieter Nannings ter Dieck, ghedaagde
om betalinge ter somma 590
k guldens voor
uuijtcoop in plaetse van boelscheydinge mitsgaders 3 jaer verloopen intrest van dien tegens 6
gulden ten 100 verschenen meij laestleden met het vorder verloop van dien
totte eijntelyke betalinge toe al
vermogens den accoorde daer van
sijnde affslaend nietemin wat
opte renten is betaelt. Concludeert
tot condemnatie van dien cum expensis.

Maritgen Remmis persisteert
bij haeren eijsch in reconventie.
Claes Pietersz Sevenhuijsen,
Seijt vorder dat Claes Pietersz
eijscher
oock bostel gehat heeft ten
contra
tijde als hij een varcken heeft
Maritgen Remmisdr, gedaagde.
gemeest indertijt als hij woonde
in 't huijs van Pieter Gerritsz Smit. Seijt mede
dat † haeren man dickwils geclaecht heeft dat hij besorchde
dat sij geen gelt van Claes Pietersz soude cunnen crijgen. Ontkent
voorts ter goeder trouwen bij haer man eenich toeseg gedaen te
wesen voor Claes Pietersz tot behoeff van Aerian Mannis off Griet
Thomas.
Schepenen houden d'saeck in advys.
bostel schillen, afval [MNW/112]
OR 5658/388
Schepenen condemneeren d'gedaagdes
aen den eijscher d'gheeyschte
15 gulden te betalen
mette rechtelyke costen salvo
d'gedaagdens haer keer te
14 dagen zoe zij eenich hebben.

Harmen Pietersz van 't Sijdwint,
eijscher
contra
Jan Vrericksz & Jan Pietersz t'samen
gedaagdens om haer 2e default te
purgeeren off versteecken & ghecondemneert
te werden in haer 3e & wijder
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Actum den 30en mey 1611.

gecondemneert te werden in de geeijschte 15 gulden
mette costen hieromme gedaen.

Schepenen ghehoort 't versoeck van Pieter Heyndricksz voocht van de weduwe & erven van
Jan Jansz Janooms ordonneeren Aerian Symonsz
Niekelandt te wesen voocht neffen hem over
d'voorseide weduwe & kinderen & over haere
goeden. Actum den 30en meij 1611.
Schepenen ghehoort 't versoeck van Claes Claesz
Smit voor hem & Jan Jacobsz om ontslaegen
& gheapsolveert te weesen van haere voochdye
over d'kinderen van † Jan Cornelisz Schagers
gheprocreert by Griet Hillebrants alsoe zy haere
reeckeninge bewys & reliqua hebben ghedaen
hebben ontslaen & apsolveeren d'selve Claes Claesz
& Jan Jacobsz van dezelve voochdyschappe.
Actum den 30en mey 1611.
Schepenen ghehoort 't versoeck van Aerian Jan
Schagers voor hem en vanwegen Tryn Jans zyn
suster ordonneeren Arent Gysbertsz te wesen
haeren voocht & over haere goeden. Actum den
30en mey 1611.
OR 5658/388v

1e default.

1e default.

Dirck Gerritsz van de Langereys, eyscher
contra
Pieter Jansz Wit, ghedaagde om
betalinge van 8 gulden 2 st 4 penn ter
cause van rog en bier volgens
d'eyschrs regyster. Concludeert
tot condemnatie van dien cum expensis.
D'selve eyscher
contra
Jan Backer d'swager van
Gerrit Allert Tielmans, ghedaagde
om betalinge van 12 gulden reste
van rog volgens d'eyschers regyster.
Concludeert tot condemnatie cum expensis.
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1e default.

1e default.

D'selve eyscher
contra
Gerrit Allert Tielmans, ghedaagde
om betalinge van 1 gulden 2 st 2 penn
van rog volgens d'eyscher zyn
regyster. Concludeert tot condemnatie
van dien cum expensis.
D'selve eijscher
contra
Jan Cornelisz Rinckel, ghedaagde om betalinge van vyffses
gulden 5 st ter cause van ro
volgens d'eyschers regyster. Concludeert
tot condemnatie van dien cum expensis.

OR 5658/389
1e default.

Schepenen houden
d'saecke in advijs
te 14 dagen.

Dirck Gerritsz van de Langereys,
eyscher
contra
Cornelis Pietersz Mos, ghedaagde om
betalinge van 16 gulden 15 st ter cause
van kustinge van een schuijt verschenen 1603. Concludeert tot condemnatie van dien
cum expensis.
Lambert Claesz, zoe hy procedeert,
requirant & eyscher
contra
Symon Jacobsz, ghedaagde om
voorts te procedeeren en uuytinge
van vonnisse te begeeren.

OR 5658/389v
Vierschaer ghehouden den 13en junij 1611
D'eysschers dienen van replijcque
pro et in schriptis.
D'eysscher gunnen d'gedaagdes
copie & dach tot 14
daegen om te dienen
van duplijcque.

Jan Sijmonsz & Trijn Sijmonsdr
con socius exfide commisz erffgenamen van
† Barber Walichsdr & Jan
Walichsz, eijschers ter eenre
contra
Trijn Willemsdr, weduwe van
† Jacob Walichsz mitsgaders
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Pieter Walichsz cum socius,
ghedaagdens ter andere sijden om
te repliceeren. [vergelijk /387]
off

Albert Cornelys Snel, eyscher
contra
Jan Pietsz Kistemaecker, ghedaagde
om betalinge van 48 st van verteerde
costen & om uuijtinge van
vonnisse te begeeren.

Perthyen v hinctude
werden gecondemneert persoonelyck in te comen den naesten
rechdach & al in te brengen
dat sij hebben.

Claes Pietersz Sevenhuijsen,
eijscher
contra
Maritghen Remmisdr, ghedaechde.
Harmon Pietersz van 't Sijdtwint, eyscher
contra
Jan Vrericxz & Jan Pietersz
t'samen gedaagdens & gecondemneerdens om
haer keer te doen off versteecken te werden van 't effect van
dien.

OR 5658/390

[vergelijk /388v en /389]

Schepenen condemneeren Pieter
Jansz Wit in de eysch van den
eysscher surcheeren d'executie
tot 2 maenten.
Den Schout ontfangen
3 st

off

Dirck Gerritsz van de Langhereijs
eijscher
contra
Pieter Jansz Wit, gedaagde om sijn
eerste default te purgeeren off versteecken
& gecondemneert te werden in zyn twede.
D'selve eyscher
contra
Jan Backer d'swager van Gerrit
Allert Tielmans, gedaagde om syn 1e default
te purgeeren off versteecken & gecondemneert
te werden in sij tweede.
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off

off

In staet
mits dat Dirck Gerritsz
te naester vieschaer
selff sal compareeren.

D'selve eijscher contra
Gerrit Allert Tielmans, gedaagde
om sijn 1e default te purgeeren
off versteecken & ghecondemneert te werden in sijn
tweede.
D'selve eijscher
contra
Jan Cornelisz Rinckel, ghedaagde om sijn
eerste default te purgeeren off versteecken ende gecondemneert te werden in sijn
tweede.
Dirck Gerritsz van de Langhererijs,
eijscher
contra
Cornelis Pietersz Mos, ghedaagde om
sijnen 1e default te purgeeren off
versteecken ende ghecondemneert te werden
in sijn tweede.

OR 5658/390v
Schepenen wijsen voor vonnisse
dat Lambert Claesz voor
desen jaere 1611 sijn dijck
maecken sal opte plaetse
daer hij tegenwoordich is mits
dat hij op een ander jaer vootaen sal
dijcken aen heer Jans weijtge
daer hij vandaen ghecomen is
met compensatie van costen.
Actum den 13en junij 1611.

Lambert Claesz soe hij procedeert, requirant & eijscher
contra
Sijmon Jacobsz, ghedaagde om voorts
te procedeereb ende uuijtinghe
van vonnisse te begeeren.

off

D'sequesters van de boel van
Jacob Jansz, eijscher
contra
Dirck Jansz Keuck, gedaagde
om betalinghe ter somma
25 gulden reste
van meerder somma. Concludeeren
tot condemnatie van dien cum expensis.

Pieter Jansz laet hem

Jan Reijersz Muller, requirant
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willich condemneeren omme
te reecken metten eijscher.

& eijscher
contra
Pieter Jansz Almers, gedaagde
om reeckeninge & betalinge
van een obligatie daer van
synde. Concludeert tot condemnatie van
dien cum expensis.

Eerste default.

Pieter Aeriansz Gans van Spanbroeck, eijscher
contra
Jan Pieter Nannings van ter
Dieck om betalinge van
27 gulden 18 st van hoij &
arbeijtsloon. Concludeert tot
condemnatie van dien cum expensis.

OR 5658/391
Schepenen condemneeren
d'gedaagdens in haer eerste
default met het proffijt
van dien & verleenen den
officier een rechtelyken weet
tot sijnen peryckel.

Den Schout, eijscher
contra
Mieus Lanis ende Pieter Claesz
van de Langereijs, gearresteerdens &
ghedaagdens ter oorsaecke dat sij tegen
d'keuren deser steden langs den Sijdtwint cloot geschoten hebben & daer
guer bekeurt & gearresteert sijnde
't selve arrest gevioleert hebben concludeert tot condemnatie van een boete van elcx
10 schellingen & over 't violeeren van 't arrest
elcx 5 pont mitsgaders noch elcx
42 schellingen ter oorsaecke dat sij op haer
gheprefigeerde rechdach niet sijn ghecompareert cum expensis.

OR 5658/391v
Vierschaer ghehouden den 27en junij 1611

D'gedaagdens dienen van
duplyck.
D'eyschers copie & dach.

Jan Symonsz & Tryn Symonsdr,
con socius zoe zij procedeeren,
eyschers
contra
Tryn Willemsdr, weduwe
van † Jacob Walichsz
mitsgaders Pieter Walichsz
con socius, ghedaagdens om te
dupliceeren.
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Maritgen Remmis compareerend
aen d'rolle persiteert by haeren
eysch in reconventie& vordere
ghalligeerde.
Schepenen houden d'saeck in
advijs.
Cornelis Pietersz Mos bekent die
penningen laet hem daer in gewillich condemneeren die te voldoen
tusschen dit & Matheuwis
by redelycken vrachtloon van
tourff en stienvoeren ter goeder
reeckeninge. Actum den
27en junij 1611.

off

Claes Pietersz Sevenhuysen,
eyscher
contra
Maritgen Remmis, ghedaagde.

Dirck Gerritsz van de
Langereys, eyscher
contra
Cornelis Pietersz Mos, gedaagde
om voorts te procedeeren.

Pieter Aeriansz Gangs van
Spanbroeck, eyscher
contra
Jan Pieter Nannings van der
Dieck, gedaagde om zyn 1e default.

OR 5658/392

Den officier ratione
offitij voecht hem bij
den triumphant vermogens
d'ordonnantie op't stuck
van de politsie geemaneert.

Schepenen ghehoort 't versoeck
van den ghedaagde accordeeren
& gunnen den ghedaagde
copie van den eysch
& dach van beraet te
14 dagen.

Joncker Jacob Bam, impetrant uuyt
den naem van zyn moeder, Joncfrouw
Agneta van Alckemade
contra
Claes Wyloffsz zeyt dat
het huys & landt daer
Claes Wyloffsz tegenwoordich in
woont die voorseide zyne moeder toebehoort & dat die huier van dien
gheexpireert was karsmisse 1610
blyckend by de huiercedulle hier
by overghelevert. Blyft niettemin d'voorseide Claes Wyloffsz tegen
wil & danck van de voorseide joncfrouw
Agneta van Alckemade het huijs &
landt ghebruycken. Concludeert
den voorseiden bam nomine ut supra dat
d'voorseide Claes Wyloffsz by den
gherechte alhier ghecondemneert zal
worden datelyken ontruyminge te
doen van 't voorseide landt & huijs
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volgens 't 33e ende 't 34e artikele
van de politien van de Edele moghenden heeren
de State van Hollandt ende
West Vrieslandt hier neffen overghelevert en dat Claes Wyloffsz
volgende d'huiercedulle ghecondemneert zal
werden in de somma van 284
gulden over die verscheenen landtpacht
vervallen karsmisse 1609 en 1610
affslaend dat hy kan bewysen deuchdelyk daer op betaelt te hebben
mitsgaders dat hy gecondemneert zal
worden in de costen ter oorsaecke
van desen ghevallen & gedaen.
OR 5658/392v
Den Schout accordeert
den gedaagde copie van
zynen eysch & dach
te 14 dagen.

Claes Pietersz Sevenhuysen vanwegen den gedaagde bekent 5 gulden
18 st 8 penn versoect daer van
atterminatie.
Schepenen condemneeren den gedaagde
in de gheeyschte penningen ter
goeder reeckeninghe mette
rechtelyke costen surcheerend
d'executie den tyt van een
maent. Actum den 27en
junij anno 1611.

Cornelis Cornelisz van Schaghen
als ghedaagde contra den Schout,
eyscher
versoect te hebben den eysch
by gheschrift met al 't geen
daer op den eyscher hem is
fundeerend & dat binnen
8 dagen & voort dach
van beraet huyden te 14
dagen.

Claes Jansz Laeckencoper tot
Alckmaer, eyscher
contra
Werner Arentsz Linnenwercker,
gedaagde om betalinge van 8 gulden
uuyt saecke van ghehaelt
laecken salvo juste calculo.
Concludeert tot condemnatie van dien
cum expensis.

Jan Jansz Leenhouwer van Schaghen,
als ghedaagde contra den Schout, eyscher
werdt ghecondemneert in zyn 1e default
met het proffyt van dien & accordeeren den Schout een twede citatie
by een rechtelyken weet tegen ad primam.
Actum den 27en junij 1611.
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OR 5658/393
Schepenen condemneeren Boyke Remmis van Schagen
als ghearresteerde tegen den Schout in zyn 1e default
met het proffyt van dien & accordeeren den Schout een
twede citatie. Actum den 27en junij 1611.
Den Schout ratione offity, eyscher in cas
van homicidie contra Jan Gerritsz van Suyt
Scherwoude ofte anders van Noort Scherwoudt in
gedaagde by clockgeslach in 't zelve cas.
Den Schout versoeckt alsnoch vonnisse.
Schepenen houden d'saecke in advijs. Actum
den 27en juny 1611.
Den Schout ratione offity beclaecht alhier voor desen
gherechte Philps Thersz van Mechelen, Henrick Barentsz
van Aernem, Griet Pieters van Mechelen, Anna Joris met
Tryne van Nimmeeghen & Lysbeth van Mechelen hen
seggend te weesen heydenen ofte Sarasinen ghevangens
alhier hen aenseggend dat zy haer vervordert hebben te
perpeteeren verscheyden dieveryen & te defalcqueeren opten huysman zonder betaelen contrarie den placcate & edict tegen
sulcke landtlopers & dieven gheemaneert. Concludeert
daeromme den selven Schout van wegen die hooch overicheijt
& graefflycheyt van Hollandt dat die voorseids 6 ghevangens zullen werden ghecondemneert volgens den voorseids placcaete ofte
anders arbitralyken ghecondemneert zoe Schepenen bevinden sullen
nae rechte te behooren.
Schepenen ghehoort den eysch van den Schout ende
de anwoorde van ghevangens & op alles gheleth doen
recht in den naem & van wegen die hooch overicheyt condemneeren
die voorseids 6 ghevangens te zyn ghebannen den tyt van 7
jaren uuyt Nieudorper cogge & daer niet weder in te comen
binnen den voorseids tyt op peyne van arbitrale correctie. Ordonneeren d'selve
datelyk te vertrecken uuyt d'voorseids cogge & ontseggen den
Schout zijnen vorderen eysch op d'gevangens gedaen & genomen.
Actum den 13en junij 1611.
OR 5658/393v
Vierschaer ghehouden den 11en julij anno 1611.

Den ghedaagde dient van

Joncker Jacob Ban, impetrant
uuyt den naem van zyn moeder
jonffr Agneta van Alckemade
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defentie & concludeert prout in scriptis.

contra
Claes Wyloffsz van Oude
Nieudorp.

Schepenen appoincteeren perthyen
aen mannen met naemen: Ryckert & Havick Ryckertsz van
Vollenhove, Schout deser stede, Pieter Jansz Janooms,
Burgermeester tot Oude Nieudorp & Pieter Heyndricksz
omme voor de zelve te compareeren binnen 24 uren te
accordeeren is't doenlyk ende des neen zoe perthyen
niet connen accordeeren dat d'selve zullen mogen genieten
t'haeren redelyke costen & versoecke nootwendich recht
d'wersnachts.
Jan Jansz Leenhouwer, gedaagde contra den
Schout, eyscher seyt hem te refereeren totte
defentie by Cornelis Rentenaer schriftelyck
overghelevert persisteert & concludeert
als by de zelve.
Den Schout copie & dach te repliceeren.
OR 5658/394
Vierschaer ghehouden den 25en julij 1611
D'eyschers dienen van betooch
Jan Symonsz & Tryn Symons& nemen alsnoch dach tegen
dr con socius, zoe zy procedeeren,
den naesten rechtdach om te
eyschers
dienen van vorder betooch is't
contra
noot versoecken niettemin dat
Tryn Willemsdr, weduwe van
die gedaagdens van ghelycken
† Jacob Walichsz mitsgaders
sullen doen off van haere
Pieter Walichsz con socius, ghedaagdens
betooch renuncieeren.
om te dupliceeren.
Die ghedaagde adt idem &
sullen perthyen hinctude ad primam ghereet zyn
volgende d'ordonnantie.

In advys.

Claes Pietersz Sevenhuysen,
eyscher
contra
Maritgen Remmisdr, ghedaagde.
Jan Cornelis Dircks, als voocht
van Hillegundt Pieter Koemans,
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1e default.

weduwe Cornelis Jansz Keuck, eyscher
contra
Aerian Harmonsz, ghedaagde
om betalinge van 11 gulden
ter cause van verschenen landthuier
de anno 1609. Concludeert tot
condemnatie van dien cum expensis.

OR 5658/394v
Schepenen der steden Nieuwe ende
Oude Nieudorp ghesien hebbend den eysch
en concluysie by Ryckert van Vollenhove, Schout
van Nieudorper cogge ratione offitij van wegen
die hooch ovreicheyt & graefflycheyt van
Hollandt en West Vriesladt in cas van homecidie gedaen
op ende teghen Jan Gerritsz van Noort
Scherwoude als latitant & inghedaagde by clockgheslach in 't zelffde cas ter saecke den selven
Jan Gerritsz hem vervordert heeft opten 22en
november 1610 binnen Oude Nieudorp ten huyse
Cornelis Claesz Duyn Waert in 't Roo Hart den
persoon van Jan Gerritsz Schrul Deeckenvercooper uuyt Westvalen te infligeeren
in zyn rechter syde een doorgaenden wondt
daer aen den selven ter stont is ghestorven
ende mede ghesien die blycken & verificatien
by den Schout overgheleijt & naedat
den zelven gedaagde tot driemael defaillant
is ghebleven op allen gheleth hebbende
doende recht condemneeren den voorseide Jan Gerritsz
van Noort Scherwoude als homesidie ghebannen
zyn leven lang uuijt den schoutamte
van Nieudorper cogge & alle zyne goederen
gheconfisqueert tot behoeff van de graefflycheyt. Actum den 25en julij 1611.
OR 5658/395

off

Willem Jansz Hans, Pachter van
's heeren tienden de anno 1610, eyscher
contra
Cornelis Jansz Kastercum, ghedaagde.
Concludeert d'voorseyde eyscher dat d'ghedaagde
ghecondemneert zal worden in 100 gouden
realen vermoghens den placcaet ende
ordonnantie op 't stuck van 's heeren
tienden ghemaeckt & gheemaneert
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alsoe d'ghedaagde zyn saet van zyn landt
heeft thuys ghehaelt zonder hem
eyscher als pachter die te vooren hebben
laeten tienden ofte zyn gerechticheyt
te voldoen cum expensis.

In state 14 dagen.

In advys.

Syvert Jansz van Hoochtwoudt,
eyscher
contra
Pieter Jansz Almers, ghedaagde
om betalinge van 32 gulden ter
cause van lanthuier & verloopen
intreste verschenen karstyt laestleden. Concludeert tot condemnatie van dien
cum expensis.
Jan Cornelisz Dircks, voocht van Hillegundt
Pieter Koemans, weduwe Cornelis Jansz
Keuck, eyscher
contra
Symon Willemsz & Dirck Piets
con socius, gedaagdens om betalinge
van 41 gulden 9 s st uuyt reesteerend landthuier de anno 1609 & 1610
vermogens den huiercedulle daer
van zynde. Concludeert tot condemnatie
van dien cum expensis.

OR 5658/395v

Die ghedaagdens bekennen
& accepteeren die
daghement & sulcx
hen als willich ghedaecht.

In advys.

Cornelis Jansz Koedyck, requirant
& eyscher
contra
Heyndrick Cornelisz & Wyert
Jansz behoude oomen van
zyn requirants kinderen gheprocreert
by † Anna Jans mitsgaders
Cornelis Cornelisz behouwde neeff
van de zelve ghedaagdens ende
gherequireerdens omme te
casseeren & annulleeren
alsulck bewys als
hy requirant d'voorseids zijne kinderen
ten versoecke van hen gedaagdes
heeft ghepasseert alsoe d'selve
hem requirant grootelyken graveert
by refruys van dien
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concludeert hij requirant tot
inter inement van den mandament van relyff by hem van
den Hogen Rade in Hollandt gheimpetreert hier neffens overgheleyt dat dienvolgende
Schepenen hem requirant sullen
releveeren van't passeeren &
doen van't voorseide bewijs ende
stellen in zyn eersten staet als
voor date van't voorseids bewijs
hy requirant geweest is ende
verclaeren 't voorseids bewijs ende
acte daer van ghepasseert
in den weesboecke voor nul
& van geender waerden. Condemneeren d'gherequireerden in de costen
ofte tot andere alsulcken fine
ende presenteerend hy requirant te
procedeeren ad nova tot bewys naestaet van den boel & nae behooren.
OR 5658/396
1e

default.

Pieter Pietersz Haen, eijscher
contra
Pieter Aeriansz Kuijpers, ghedaagde
om restitutie van 15 gulden 10 st
dyckgelt bij hem gedaagde ontfangen
mitsgaders betalinge van 20 gulden
uuijt saecke van een paert hem
eyscer ghetransporteert by Cornelis Amels
affslaende een sijde specx. Concludeert tot condemnatie van dien cum expensis.
Jan Cornelisz, ontfanger van
Jochum Heertgis boelbrieff versoeckt
een rechtelyken weet tot Outcarspel op Langedyck
aen Jacop Wyertsz &
Jan Meynsz borgen voor Louris
Evertsz om betalinge van
43 gulden ter cause van een
koe affslaend 20 gulden daer op betaelt
& dat tegen ad primam vermogens
d'clausule in de boelbrieff verschenen
St Jacob 1610 & ten dage dienend etc.
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OR 5658/396v
Vierschaer ghehouden den 8en augusti 1611

In advijs.

In state by den eyscher
14 dagen.

Willem Jansz Hans, Pachter
van 's heeren tienden de anno
1610, eyscher
contra
Cornelis Jansz Kastercum, ghedaagde.
Concludeert hij eyscher dat den
ghedaagde by U mijne Edele Heeren
vonnisse ghecondemneert zal worden
hem eyscher te voldoen zyn recht
van tiende ende wyder in
alsulcke breucken & boeten
daertoe staende ter saecke
die ghedaagde zijn saet ofte vruchten
van 't velt ghehaelt heeft zonder alvooren die te hebben laeten
tienden cum expensis.
Claes Huybertsz, requirant ende
eyscher
contra
Jacob Aeriansz, gedaagde ende
gherequireerde sustineert d'voornoemde eyscher
hoe hy op die noortzyde van
zyn erff boven menschen memorie
gheweest is een bequaemen invaert aen den Zydtwint toe tot
behoeff van zyn erff by den
eyscher ende zyne voorsaeten alle
tyt ghebruyckt behalve den
eygendom van de zelve sloot specteert tot 't voorseyde erff wesende
een oudt erff mette selve sloot
afghesondert welcken sloot
ende invaert die gedaagde dagelycx [check RAA
#]
meer & meer versperdt met het
uuytsetten van zyn erff in vercor
[vervolg op /397]

OR 5658/397

[vervolg van /396v]

tinge van hem eyschers gherechticheyt.
Soe concludeert hy eyscher dat die
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ghedaagde ghecondemneert zal worden den
selven sloot & invaert op te
ruymen ende zyn wal in te haelen
by roymge van de buiren zoe
verre hy den voorseide sloot & invaert
bespeidt & ingheset heeft.
Cum expensis ofte tot andere alsulcke fine etc.

In state.

Havick van Vollenhove, eyscher
contra
Cornelis Pietersz Schotvanger
van Oude Nieudorp, ghedaagde
om betalinge van 35 gulden ter cause
van verschoten & toeghereeckende
penningen. Concludeert tot condemnatie van dien
& versoeckt gelt off uuytleg
cum expensis affslaend 8 gulden
daer op betaelt.
Gerrit Heertsz mede Molenmeester
over den polder sorteerend onder
den oude & nieuwe molens tot
Oude Nieudorp, opposant
contra
---- Cornelisz & Lambert Claesz
mede Molenmeesteren, ghedaagdens sustineert hy opposant hoe die voorseide
ghedaagdens buyten zyn advys ende toestemmen hen onderstaen & onderwonden
hebben mette Schout deser stede een
keure te leggen over den voorseiden
polder om die anderde sloot op
ghespeet te werden sonder daer op
te vooren ghesproocken te hebben die

[vervolg op /397v]

OR 5658/397v

[vervolg van /397]

hooch inghelanden noch oock
ghenomen te hebben advys
van Schepenen der steden Oude
ende Nieuwe Nieudorp welcke
keure oock zoude strecken tot
al te groote last & beswaernisse
van de inghelanden dat gheremedieert & gheholpen can worden

634

mette opspeetinge van de molentochten
& andere sommyge perticuliere
slooten & ophalinge van de vlabbecroos & ruychten. Soe concludeert
hy eyscher dat bij Schepenen vonnisse
d'voorseide keure verclaert zal worden
in debite gheleyt & sulcx nul
& van geender waerden
ende dat d'selve
van ghelycken hen niet meerder
zullen onderwinden op privatie
van haer offitie ende dat
Schepenen zullen ordonneeren d'opspeetinge van de molentochten ende
andere perticuliere nodighe slooten
mette ophalinge ofte opruyminge
van de vlabkroos & ruychte gheeffectueert te werden ten
dienst & meesten oorbaer van de
polder.

Schepenen condemneeren
den gedaagde in zyn 1e
default.

Dirck Gerritsz van de Langereys, eyscher
contra
Aerian Pietersz Smeertenborst,
ghedaagde om betalinge van 32 gulden
14 st vermoghens zijn obligatie verscheenen paesschen laestleden. Concludeert tot condemnatie
van dien cum expensis.

OR 5658/398
Den ghedaagde als actie
& transport hebbende van Cornelis
Claesz Duyn doet eysch in
reconventie ter somma 28
gulden.
Schepenen ordonneeren perthijen
mette anderen te reeckenen
wanneer Pieter Pietersz Haen
thuys gecomen zal zyn ende
dat voor mannen. Actum den
8en augusti 1611.

Pieter Pietersz Haen, eyscher
contra
Pieter Aeriansz Kuijpers, ghedaagde
om zijn eerste default te purgeeren
off versteecken & ghecondemneert te werden
in zyn 2e & ten minsten dat het
verjaert vonnisse in date den .........
hem eyscher by Cornelis Amelsz ghetransporteert zal worden gherenoveert offslaend een zyde specx daerop betaelt.

Cornelis Jansz Koedyck, requirant &
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eyscher
contra
Heyndrick Cornelisz, Wijert Jansz
& Cornelis Cornelisz, zoe zy
gheroepen zyn, ghedaagdens ende
gherequireerdens. D'requirant versoeckt
& concludeert als apud acta.

Die ghedaagdens refereeren
haer tot Schepenen
vonnisse.
Weesmeesteren stellen perthye
tegen perthije ongvermindert
't recht van den weesboecke
& zoo veele hen aengaet
refereeren haer insgelycks tot Schepenen vonnisse.
Schepenen houden d'saecke in
advijs.

Fiat een weet.

Jan Willems, Waert in de Valck
tot Oude Nieudorp versoeckt een
rechtelyken weet tot Schaghen
aen Cornelis Reyersz Schipper
vermogens arrest op zijne pennningen
berustend onde Pieter Jansz Janooms
tegen den naesten rechtdache
den requirant te betaelen 7 gulden
salvo inste calculo uuijt saecke
van toegheseyde pennigen.

OR 5658/398v
Perthyen hinctude dienen
op huyden van inventaris
& betooch ende zal
den eyscher zijn inventaris
leveren ad mediam op
peyne van versteck
ende accordeeren perthyen
hinctude ad mediam elckander copie.

Claes Pietersz Sevenhuysen
van wegen den gedaagde copie
& dach salvo zyn exceptie.

Jan Symonsz & Tryn Symonsdr con socius, zoe zy procedeeren,
eyschers
contra
Tryn Willemsdr, weduwe
van Jacob Walichsz mitsgaders Pieter Walichsz con socius,
ghedaagdens.

Jan Voocht uuyt Eyderstat,
eyscher
contra
Claes Maertsz van Eydestede,
ghedaagde om betalinge van 50
marck ---- met 16 jaerrenten blyckend by zyn obligatie.
Concludeert tot condemnatie van dien
cum expensis.
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In advys.

Schepenen condemneeren d'gedaagdens
mits non-comparitie in haer
eerste default & wyder
tegen den Schout elck in 45
schellingen. Accordeeren den eyscher
een anderde weet zoe verre
d'gedaagdens d'saeck niet affaen maecken te 14en.
Schepenen accordeeren Jan Symonsz gelt
off uuytleg van't weetgelt.

Syvert Jansz van Hoochtwoudt, eyscher
contra
Pieter Jansz Almers, gedaagde
om voort te procedeeren.
Dienvolgende versoeckt den eyscher
dat die gedaagde ghecondemneert zal
worden in 23 gulden lanthuier
cum expensis.
Jan Cornelisz, ontfanger van Jochum
Heertsz, eijscher
contra
Jacob Wijerts & Jan Meijnsz
borgen voor Louris Evertsz, gedagdens
met een weet om betalinge van
23 gulden reste van een koe vermogens
den boelbrieff offslaend 't gunt daer
op betaelt is. Concludeert tot condemnatie
van dien cum expensis.

OR 5658/399
Vierschaer ghehouden den 22en augustij 1611
In advys
ende ordonneeren Schepenen
dat Cornels Jansz oot selff
zal compareeren.

Schepenen houden d'saecke
alsnoch in advijs.

Perthyen hinctude
employeeren op huyden
alle behoorlyke & ghewoonlyke

Willem Jansz Hans, Pachter
van 's heeren tienden de anno
1610, eyscher
contra
Cornelis Jansz Kastercum, ghedaagde.
Cornelis Jansz Koedijck, requirant &
eijscher
contra
Heyndrick Cornelisz, Wyert Jansz
& Cornelis Cornelisz, ghedaagdens ende
gherequireerdens. D'requirant versoeckt
& concludeert als apud acta.
Jan Symonsz & Tryn Symonsdr, con socius zoe zy procedeeren,
eyschers
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reprochen & oock
salvaetien van recht
ende nemen dach tegen ad
primam om gheconneert
in te comen by advertysst.

van
Claes
Maertsz

contra
Tryn Willemsdr, weduwe van
Jacob Walichsz mitdsgaders
Pieter Walichsz con socius,
ghedaagdens.

Schepenen ordonneeren
Johan Voocht uuyt Eyderstadt,
den eyscher te exhibeeren
eyscher
den principaelen obligatie
contra
ende mede acte van den
Claes Maertensz van
gherechte in Eyderstede
Eyderstede, ghedaagde om
hoe verre mette gheabant'antwoorden.
donneerde goeden + gheprocedeert is
tot behoeff van de crediteuen. Actum den 22en augusti 1611.

OR 5658/399v

1e default.

Schepenen condemneeren
den ghedaagde d'gheeyschte
penningen te betalen mette
rechtelyke costen salvo d'gedaagde
zyn keer te 14 dagen
soe hy eenich heeft .
Actum den 22en augusti 1611.

fiat

Guiert Kuijpers, eijsserse
contra
D'kinderen ende erffghenamen
van Willem Jacop Claes Kengis
off haer gerechte voocht, gedaagdens
om betalinge van 36 gulden
uuijt saecke van lanthuier ten
lijve van haer eijserse ghebruyct
verschenen pincxter 1610 met
noch om restitutie van 3
gulden 15 st spetersloon bij haer
verschoten. Concludeert tot condemnatie van
dien cum expensis.
Dirck Claesz Backer, eyscher
contra
Cornelis Sijbrantz, ghedaagde om
betalinge van 19 st ter
cause van backloon. Concludeert
tot condemnatie van dien cum expensis.

Den Schout versoeckt een
weet aen Jonge Pieter
tegen ad primam om 9
cluyten toeghedaengde boeten.
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Den Schout dient
van bewys.
D'gedaagde copie &
dach te reprocheeren.

Den Schout, eyscher
contra
Cornelis Cornelisz Rentenaer,
ghedaagde om voort te
prodedeeren.

OR 5658/400
1e default.

1e default.

In advys mits zoe Maritgen
Remmis noch ijet in heeft
te brengen dat zy 't zelve
zal doen te 14 dagen op
versteck.

Den gedaagde bekent d'penningen
versoeckt atterminatie.
Schepenen condemneeren den gedaagde
d'geeyschte penningen ter somma
32 gulden 14 st
te betalen mette rechtelyke
costen sucheerend d'executie
2 maenten. Actum den
22en augusti 1611.

Claes Reyersz Biersteecker
van Alckmaer, eyscher
contra
Jan Allertsz van Oude Nieudorp, ghedaagde om betalinge van
15 gulden berekent gelt ter cause
van bier. Concludeert tot condemnatie
cum expensis.
D'selve eyscher
contra
Gerrit Jansz van de Moerbeeck,
ghedaagde om betalinghe van
4 gulden 8 st van bier. Concludeert
tot condemnatie van dien cum expensis.
Claes Pietersz, eyscher
contra
Maritgen Remmisdr, ghedaagde
om voorts te procedeeren.

Dirck Gerritsz van de Langereijs, eyscher
contra
Aerian Pietersz Smeertenborst,
ghedaagde om betalinge van
32 gulden 14 st volgende d'obligatie.
Concludeert tot condemnatie van dien cum
expensis.

OR 5658/400v
Vierschaer ghehouden den 5en september 1611
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Cornelis Cornelisz Rentenaer
ghedaagde
contra
den Schout, eyscher omme
by den ghedaagde gheseyt te werden
off hy 't gheproduceerde
van de eyscher begeert te houden
voor gherecolleert ofte niet.

Die ghedaagde present seyt
het gheproduceerde van de
eyscher niet te houden voor
gherecolleert maer versoeckt
dat d'eyscher 't zelve in
conformite van 't 15e artikele van de
E. heeren Staten ordonnantie op 't
stuck van justitie in steden
& platte landen ghemaeckt zal doen
recolleeren salvo & behouden zyne contra interrogatorien
persisteerend & concludeerend tot verder voor alsnoch
niet ontfanckelyk & by refuys protesteert als
nae rechte / Schepenen verclaeren d'rectificatie niet te houden vor gerecolleert.
Den eyscher neemt dach 't recollement te doen doen op costen van
ongelyck.

D'ghearresteerde excipieert
seyt onghehouden t'antwoorden.
Schepenen condemneeren den ghearresteerde t' antwoorden.
Actum den 5en september
1611.
Den ghearresteerde versoeckt
copie & dach omme
t'antwoorden
't welck hem by den eyscher
is gheaccordeert.

Den Schout der steden
Nieudorp, eyscher
contra
Pieter Baertsz, Vroetschap van Opmeer, ghearresteerde om betalinge
ter somma 7 ponden ----- voor
seeckere dienst voor haer
ghepresteert & verschoten penningen
ter selver saecke. Concludeert tot condemnatie van dien cum
expensis offslaende niettemin
anderhalve rosennobel daerop
betaelt.

OR 5658/401

Schepenen houden d'saeck
in advijs

Gerrit Dircksz van den Zijdtwindt,
eyscher
contra
Pieter Volckertsz uuyt d'Campen,
gedaagde omme den eyscher te
rembourseeren 8 pont Groot
Meesterloon uuyt saecke van een
quetseure by den ghedaagde hem eyscher
gheinfligeert bovendien hem eyscher
te repareeren zyn gheleden injurie,
smert & versuymenisse tot duscretie van den gherechte nae behooren.
Concludeert tot condemnatie van dien cum expensis.
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D'weduwe van Volckert Jaep Groedts,
eyssersse
contra
Jan Kastercum van der Dieck,
ghedaagde om betalinghe van
45 gulden toegheseyde penningen
voor Pieter Aeriansz. Concludeert
tot condemnatie van dien cum expensis.

1e default.

Schepenen condemneeren Jan Willemsz,
Cornelis Arisz & Jan Rinckel, ghedaagdens
tegen den Schout elck in een boete van 3
gulden ter saecke van op den bedach ghedroncken
te hebben contrarie den missyve van de
Edele Heeren Staten & keuren deser stede ende
apsolveeren Pieter Jan Almers van den eysch
by den Schout ter saecke voorseids tegen hem ghedaen.
Actum den 5en september 1611.
OR 5658/401v
Schepenen ordonneeren bij
haer advys van rechtsgheleerden ghenomen te werden
ende dat perthyen hinctude
mede sullen mogen trecken
Ommel advys ghesien daernae recht ghedaen te mogen
werden nae beooren.

Jan Symonsz ende Trijn
Symonsdr con socius zoe zy
procedeeren, eyschers
contra
Trijn Willemsdr, weduwe
van Jacob Walichsz mitsgaders Pieter Walichsz con socius
ghedaagdens om in rechte
te concludeeren.

Jan Cornelisz Keyser als
Willem Jansz Hans, zoe hij
Procureur van den ghedaagde bekent
procedeert, eyscher
dat zyn meester d'vruchten
contra
namelyken die uuyenen van 't
Cornelis Jansz Kastercum, gedaagde
velt ghehaelt heeft zonder
om voorts te procedeeren.
't zelve te vooren te hebben laeten
Dienvolgend versoeckt ende
tienden ofte den tiendenaer
concludeert den eyscher als apud
te hebben aenghesproocken.
acta.
Seyt vorder dat hij 't zelve
ghedaen heeft by puuere ignorantie
met wetend dat hy tienden schuldich was alsoe 't zelve
in zijn boomgaert was gheteelt ende soe hy schuldich
is zeyt niet onwillich gheweest te zy die te betaelen
maer heeft d'betalinge van dien ghedaen aen Cornelis Jansz
medestander van de tienden.
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Cornelis Jansz seyt dat hy seeckeren tyt gheleden
wesende ten huyse Cornelis Jansz nopende die tienden van de
selve uuyeren gheseyt & gheantwoort heeft tegen d'huuysvrouw
van Cornelis Jansz Kastercum mits den selven apsent was dat hy wel
tevreden was met zyn gherechticheyt nae advenandt zoe
veel vande uuijenen vercocht zynde ghecomen was bekendt
mede dat hem 't gelt van dien van Kastercum t'zynen huyse
is ghebracht ofte ghesonden ende dat 't zelve gelt den selven
weder is ghesonden buyten zyn weeten verclarende dat hy wel
mocht lyden dat zyn huysvrouw 't gelt ghehouden hadde mitsdien
hy daer wel mede tevreden wilde gheweest zijn.
OR 5658/402
Den gedaagde bekent d'penningen ter
goeder reeckeninge. Versoeckt
atterminatie.
Schepenen condemneeren den ghedaagde
d'gheeyschte penningen te betaelen
volgende zyn regyster salvo inste
calculo binnen een maent
mette rechtelyke costen op
pene van uuytleg. Actum
den 5en september 1611.

In state.

Aerian Symonsz Niekelandt, Ontfanger van 't landtschot tot Oude
Nieudorp de anno present, eyscher
contra
Pieter Jansz Almers, ghedaagde
om betalinge van 6 gulden 5 st
verloopen renten & noch om betalinge van 8 gulden 7 st 12 penn
lantschot verschenen karstyt laestleden vermogens 't schotboeck. Concludeert
tot condemnatie van dien & versoeckt gelt
off uuytleg cum expensis.
Cornelis Jansz Koedijck, requirant &
eyscher
contra
Heyndrick Cornelisz, Wijert Jansz
& Cornelis Cornelisz naeste vrienden
van zijns eyschers kinderen pheprocreert
by † Anna Jans zijn overleden huysvrouw,
ghedaagdens & gherequireerdens om
uuytinge van vonnisse te begeeren.

OR 5658/402v
Claes Pietersz Sevenhuysen
vanwegen den ghedaagde
bekent d'penningen versoeckt
atterminatie.
Schepenen condemneeren
d'ghedaagde d'gheeyschte penningen aen d'eyscher
te betalen mette rechtelyke
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Claes Reyersz Biersteecker
van Alckmaer, eyscher
contra
Jan Allertsz van Oude
Nieudorp, ghedaagde om zyn 1e
default te purgeeren off
versteecken & ghecondemneert te

werden in zyn 2e & wyder
ghecondemneert te werden in de
gheeyste 15 gulden van bier
cum expensis.

costen surcheerend d'executie
6 weecken. Actum den
5en september 1611.

D'selve eyscher
contra
Gerrit Jansz van de
Moerbeeck, ghedaagde om zijn
1e default te purgeeren off
versteecken & ghecondemneert te
werden
in zyn 2e default & wyder
in de gheeyschte 4 gulden 8 st
ter cause van bier cum expensis.

Claes Pietersz Sevenhuysen
van wegen den ghedaagde bekent
d'penningen versoeckt atterminatie.
Schepenen condemneeren den ghedaagde d'gheeyschte penningen aen den
eyscher te betaelen mette
rechtelyke costen surcheerend
d'executie 6 weecken.
Actum den 5en september
1611.

Claes Pietersz Sevenhuysen,
eyscher
contra
Maritgen Remmisdr, ghedaagde om uuytinge van recht
te begeeren.

Noch in advys.

OR 5658/403
Vierschaer ghehouden den 20en september 1611
Schepenen houden d'saecke
in advys.

off

Jan Sijmonsz & Tryn
Symonsdr con socius, zoe zy procedeeren, eyschers
contra
Tryn Willemsdr, weduwe van
Jacob Walichsz mitsgaders Pieter
Walichsz con socius, ghedaagdens.
Willem Jansz Hans, zoe hy procedeert, eyscher
contra
Cornelis Jansz Kastercum, ghedaagde
om voorts te procedeeren. Dienvolgend persisteert den eyscher by zynen
eysch & versoeckt en concludeert
als apudt acta.
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In state.

Guiert Kuijpers, eyssersse
contra
d'kinderen & erven van Willem
Jacob Claes Tyngis off der selver
voocht, ghedaagde om voorts te procedeeren. Dienvolgend concludeert den
eyssersse dat d'gedaagde ghecondemneert zal
weden in 36 gulden uuyt saecke van
lanthuier & restitutie van 3 gulden
15 st speeters loon volgende den eysch
cum expensis.

OR 5658/403v
Claes Pietersz van weghen
die ghedaagde bekent die
penningen versoeckt atterminatie.
Schepenen condemneeren den ghedaagde
die gheeyschte penningen te betaelen mette rechtelycke
costen surcheerend d'executie
tot allerheylygen naestcomend.
Actum den 19en september
1611.

Den gedaagde copie
& dach.

Luycas Jansz Ovis van
Alckmaer, eyscher
contra
Harmon Garbrantsz Cramer,
ghedaagde om betalinge van
14 gulden als reste van meerder
somma ter cause van
ghehaelde waeren volgende
d'eyschers regyster. Concludeert
tot condemnatie van dien cum expensis.

Willem Jansz Hans, Pachter
van de tienden de anno 1610
en 1611, eyscher
contra
Pieter Cornelis van de Hoeff,
gedaagde. Sustineert hij eyscher
dat den ghedaagde meet Willems
zyne vruchten & saet van
zyn acker t'huys ghehaelt
& voor merckelyken somme
ghevendt heeft & noch sulcx
doet zonder hem eyscher aen
te spreecken & zyne gherechtich
te laeten ghemeten. Concludeert
oversulcx hy eyscher dat
die ghedaagde ghecondemneert zal worden
niet alleen zyne gherechticheyt
te betaelen maar oock vorder
alsulcke breucken & boeten
als nae rechte & daertoe staend cum expensis.
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OR 5658/404

Den gedaagde copie
& dach.

Schepenen ordonneeeren
beyde Jan Heyndricksz
& Jan Cornelisz te 14 dagen
in persoon te compareeren.

Den Schout der steden Nieudorp
ratione offity, eyscher
contra
Pieter Cornelisz van de Hoeff, ghedaagde.
Concludeert d'voorseiden Officier dat
d'ghedaagde ghecondemneert zal werden
in een boete van 100 gouden
realen ter saecke hy zyn saet
& vruchten van zyn landt ghehaelt heeft zonder 't zelve te
vooren te hebben laeten tienden
in off een Tiendenaer te hebben
versocht in fraude van de graefflyckheyts gherechticheijt ofte
tot andere alsulcken fine als
nae rechte cum expensis.
Den Schout der steden Nieudorp
ratione offity, eyscher in cas
van crym
contra
Jan Heyndricksz poorter van Oude
Nieudorp & Jan Cornelisz Visscher
van Nieuwe Niedorp, ghedaagdens in
persoon. Concludeert d'voorseiden eyscher
dat d'ghedaagdens ghecondemneert zullen werden
by provisie te gaen in ghesloten
ghevanckenisse over seeckere
fortse overlast ende
diefte den anderen aenghedaen
& aengheseijt omme daernae gheprocedeert te werden
zoe nae rechte cum expensis.

OR 5658/404v
Den gearesteerde dient van antwoort
& concludeert pro ut in schriptis.
Schepenen houden
d'saeck in advis.

Havick Ryckertsz van
Vollenhove, eyscher
contra
Pieter Baertsz van Opmeer, ghearresteerde omme
t'antwoorden.

Schepenen ghesien 't versoeck, eysch
& concluysie by Cornelis Jansz Koedijck ghedaen mitsgaders 't manda-
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ment van relyff by den Hogen Rade hem gheexpedieert in date
den 5en junij 1611 mitsgaders die vordere dingtalen ende daer
op ghehoort die ghedaagdens die welcke
verclaerden het te kennen gheven van den
Cornelis Jansz Koedyck, requirant
impetrant waer te zyn & zulcx
& eyscher
geen redenen om oppositie daer tegen
contra
te hebben doende recht intervineeren
Heyndrick Cornelisz Wijert Jansz
't zelve relyff releveeren uuyt crachte
& Cornelis Cornelisz naeste vrienden
van dien den selven Cornelis Jansz van den van zyns eyschers kinderen
selven bewys & deelinghe zijn
gheprocreert by † Anna Jans
kinderen ghedaen mitsgaders van't passeeren zyn overleden huijsvrouw,
van den artyckle in den weesboecke &
ghedaagdens & gherequireerdens
allen gevolge van dien & stellen den selven om uuytinge van vonnisse
in zyn eersten staet als voor date van't
te begeeren.
bewys verclaeren 't zelve bewys & d'acte
van dien in den weesboecke gepasseert
crachteloos & van geender waerden apsolveeren den impetrant van dien
met compensatie van costen om redenen ende ordonneeren den selven
Cornelis Jansz ad nova tegen zyn kinderen te procedeeren tot behoorlyk bewys van haer moeder erff.
Schepenen houden die
Actum
saecke in advys.
en
den 19
september
Gerrit Dircksz van den
1611.
Zydtwint, eyscher
contra
Pieter Volckertsz uuyt die
Campen, ghedaagde om voorts
te procedeeren.
OR 5658/405
Schepenen condemneeren Maritgen
Remmis aen Claes Pietersz
te betaelen d'gheeyschte
6 gulden 13 st offslaende
2 s st & een pont sluyck
& compenseeren die costen.
Actum den 19en september 1611.
Schepenen appoincteeren perthyen aen mannen met namen:
Gerrit Allertsz ende Pieter
Huybertsz.

Claes Pietersz, eyscher
contra
Maritgen Remmis, ghedaagde
om uuytinge van vonnisse
te begeeren.

Die weduwe van Volckert Jacobsz,
eyssersse
contra
Jan Kastercum van der Dieck,
ghedaagde om voorts te procedeeren.
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1e default.

Aerian Cornelisz Schippers van der
Dieck, eyscher
contra
Jan Pieter Nannings, gedaagde om
beteringe van schade door des gedaagdes
beesten in zyn saet gheleden ter
somma 30 gulden off anders
tot discretie van Schepenen. Concludeert tot condemnatie van dien cum expensis.

OR 5658/405v
Vierschaer ghehouden den 3en october 1611
Den ghedaagde voor antwoort
ontkent van ghesette off
gheplante vruchten tienden
schuldich te zijn. Concludeert oversulcx dat den eyscher zynen eysch
zal worden ontseyt ende hy ghedaagde daer van gheapsolveert cum
expensis.
D'eyscher persisteert voor replyck
& gaet aen bewys.
Den gedaagde aen contra betooch is't
noot.

off

Willem Jansz Hans, zoe hy
procedeert, eyscher
contra
Pieter Cornelisz van de Hoeff,
ghedaagde om t'antwoorden
op den eysch van den 19en
september laestleden off
versteecken & ghecondemneert te werden
in den zelven eysch cum expensis.

Pieter Cornelisz van de Moerbeeck, eyscher
contra
Jan Pieter Boijkisz con socius, ghedaagdens
sustineert d'voorseiden eijscher hoe hij mette
gedaagdens ghemeen heeft leggen seecker
saedtlandt leggende daer door installich.
Concludeert oversulcx dat die ghedaagdens ghecondemneert zullen werden 't zelve
landt behoorlyck metten anderen te
beheynen & van den anderen te speten
met een slootgen ofte grippel tot
discretie van Schepenen ofte
buieren tot finaele grondtscheydinge
alles ten meesten oorbaer ende
minsten schade cum expensis.

OR 5658/406
Den Schout employeert

Den Schout ratione offitij, eyscher
in cas van delict contra
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replijck van recht d'gaet
voorts van zyn bewys ende
concludeert als apud acta.
Den gedaagde copie & dach te
dupliceeren.

Cornelis Gysbertsz, gedaagde in't zelve
cas om te repliceeren.

Den Schout ratione offity, eyscher
contra
Pieter Cornelisz van de Hoeff, ghedaagde
om te antwoorden.

Den ghedaagde voor antwoort ontkent
van ghesette off gheplante vruchten
tienden schuldich te zijn ende sulcx
tegen den eyscher verbeurt te stellen
behalve zyn eysch nae rechte oock
niet en is ghefundeert. Concludeert oversulcx
dat den eyscher zyn eysch en concluisie zal
worden ontseyt & gedaagde daer van
gheapsolveert cum expensis.

Schepenen condemneeren Jan
Claesz ghetuychnisse der
waerheyt te gheven opte
interrogatorie dien den requirant
wettelyk zal overleggen & dat
nae 24 uren daertoe gheinsinueert zynde.

In advijs.

Pieter Pietersz Backer, requirant
contra
Jan Claesz Oterlick, ghedaagde
om verclaringe te doen namelyk
ghetuychnisse der waerheyt te geven
opte interrogatorie die den requirant
hen overleijdt.

Jan Symonsz & Tryn Symonsdr con socius,
zoe zy procedeeren, eyschers
contra
Tryn Willemsdr, weduwe van Jacob Walichsz
mitsgaders Pieter Walichsz con socius,
ghedaagdens.

OR 5658/406v
Gerrit Dircksz van den Zydtwint, eyscher
contra
Pieter Volckertsz, ghedaagde
om voorts te procedeeren.

Pieter Volckertsz ghedaagde
ghesien & ghehoort den eyssch
en concluisie van den eyscher alhier
ontkent wel expresselyk dat
hy den eyscher in't minste ghequetst
off gheinfligeert heert buyten
notelyke defentie ofte op 's heere wegen
maer alleen zoe hy ghequetst is dat hy gedaagde 't zelve
heeft moeten doen tot preservatie van zyn lyff & goet.
Concludeert mitsdien tot apsolutie van den eysch & concluisie.
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cum expensis.
Den eyscher refereert hem totte bekentenisse van den gedaagde
die bekent heeft d'quetsuere hem eyscher ghedaen te hebben
tersyden 't huys in effect genoch op 's heeren wech & buyten
eenyge reden van noodtweer & dat hy gedaagde over
sulcx ghehouden is hem dies te beteren in conformite van den
eysch. Concludeert oversulcx als apudt acta.
Den ghedaagde employeert duplyck van recht, concludeert
als boven.
Schepenen ghehoort den eysch ende concluisie
tegen Jan Pietersz Kist, gedaagde condemneeren den
gedaagde hem te purgeeren off hy in den boomgaert
van Pieter Volckertsz by nacht gheweest is ofte niet & dat binnen 14 dagen.
Actum den 3en october 1611.
Schepenen condemneeren Aerian Cornelisz Deuchtis gedaagde
tegen den Schout hem ad idem te purgeeren als
Jan Pietersz Kist salvo zyn keer te 14 dagen
zoe hy eenich heeft. Actum den 3en october
1611.
OR 5658/407
Schepenen appoincteeren
d'saeck aen d'zelve mannen
& Dirck Hans tot een
overman. Ordonneeren d'selve
een uuytinghe te doen.
Den gedaagde purgeert zyn
default.
Schepenen appoincteeren perthyen aen mannen om te
accordeeren is 't doenlyk.

Die weduwe van Volckert Jaep
Groedts, eyssersse
contra
Jan Castercum van der Dieck,
zoe hy gheroepen is, ghedaagde.

Aerian Cornelisz Schippers ter Dieck,
eyscher
contra
Jan Pieter Nannings, ghedaagde om
zyn 1e default te purgeeren off
versteecken & ghecondemneert te werden
in zyn 2e defaut.

OR 5658/407v
Vierschaer ghehouden den laesten october 1611
Den Schout ratione offitij,
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Cornelis Gysbertsz voor
eyscher in cas van delict
duplycque persisteert
contra
by de middelen van zyne
Cornelis Gysbertsz, gedaagde in't
defentie & andere in
zelffde cas om voorts te
tyden & wylen te
procedeeren.
deduceeren. Gaet
voorts aen contrabetooch.
Den gedaagde copie van des eyschers overgheleverde bewijs.
Den eijscher dient van bewijs
by privelegie & neemt dach
te dienen van vorder bewys
te 14 dagen op pene van versteck.
Versoeckt dat den gedaagde van ghelycken
zal dienen van contrabetooch zoe
hy eenich heeft off versteecken
te zyn van't effect van dien.

D'gedaagdens copie &
dach.

Willem Jansz Hans, zoe
hy procedeert, eyscher
contra
Pieter Cornelisz van de Hoeff,
ghedaagde om voorts te
procedeeren volgende die laeste
retroacte in date den 3en october te rolle gesteld.
Cornelis Melchersz van Schagen,
eyscher
contra
d'kinderen van Willem Jacobsz,
off derselver gherechte voocht,
gedaagde om betalinge van 42
gulden ter cause van een koe
verschenen anderhalff jaer. Concludeert tot condemnatie van dien cum
expensis.

OR 5658/408
Schepenen ghehoort 't versoeck van Pieter Heyndricksz
van Oude Nieudorp om ontslaghen te zyn van zijn
voochdie over d'weduwe van Jan Jansz Jonge Janoom
alsoe hy meer dan jaer en dach voocht geweest is
apsolveeren d'selve van voorseide voochdye. Actum den
laesten october 1611.

Den eyscher dient van eysch
& concludeert pro ut in
schriptis.
Den gedaagde copie & dach
salvo zyn eysch in reconventie.

Jan Cornelisz Visscher, eyscher in
cas van injurie
contra
Jan Heyndricksz poorters van
Oude Nieudorp, ghedaagde in't zelve
cas.

650

Schepenen condemneeren Cornelis Volckertsz Jan Stand in de weech van Barringhorn, requirant
ghetuychnisse der waerheyt
contra
te gheven.
Cornelis Volckertsz uuyt d'Campen,
Cornelis Volckertsz oudt omtrent 28 jaeren
ghedaagde om ghetuychnisse der
ghetuycht waer te zijn dat Jan Claesz
waerheyt.
Oterlick den requirant ghevraecht
heeft off hy geen raedt en wist om een
wyff ende dit gheleden omtrent een jaer ofte daer over.
Actum den laesten october 1611.
Schepenen condemneeren Jan Pietersz Kist &
Aerian Cornelisz Deuchtes gedaagdens elck in een
boete van 3 pont tegen den Schout
ter saecke zij bij nacht geweest zyn in de boomgaert van Pieter Volckertsz contrarie die
keur. Actum den laesten october 1611.
OR 5658/408v
D'eyscher versoeckt dach om seeker
zyn bewijs noch in te moghen
brengen te 14 dagen.
Schepenen houden d'saecke
in advys.

Gerrit Dircksz van den Zydtwint, eyscher
contra
Pieter Volckertsz, gedaagde
om voorts te procedeeren.

Den Schout persisteert by
zynen concluisie.
Jan Heyndricksz versoeckt by procuratie
te moghen occupeeren.
Schepenen houden d'saeck
in advys.

Den Schout ratione offitij,
eyscher in cas crimineel
contra
Jan Heyndricksz poorters &
Jan Cornelisz Visschers, beyde
ghedaagdens in't zelve cas.

Schepenen condemneeren Gerrit Heertsz ghetuychnisse
der waerheyt te gheven ten versoecke van den
Schout. Actum den laesten october 1611.
Schepenen condemneeren Aerian Jan Lubberts, ghedaagde
tegen den Schout in een boete van twemael 3
pont ter saecke hij gheweest is in de boomgaerts van Gerrit Heertsz & Jan Aeriansz
contrarie die keur salvo zyn keer te 14 dagen
zoe hy eenich heeft. Actum den laesten october
1611.
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Schepenen verclaeren Aerian Jansz te weesen
versteecken van keer & weer. Actum den
14en november 1611.
OR 5658/409
Schepenen ghesien de stucken
Jan Symonsz ende Tryn Symons& munimenten tusschen Jan Symonsz
dr con socius, zoe zy procedeeren, eyschers
& Tryn Symonsdr cum socius, eyschers
contra
ter eenre & Pieter Walichsz mede
Tryn Willemsdr weduwe van Jacob Walichsz
con socius broeders & susters & broeders mitsgaders Pieter Walichsz con socius,
kinderen van † Jacob Walichsz
ghedaagdens om uuijtinghe van vonnisse
mitsgaders Tryn Willemsdr weduwe
te begeeren.
& boelhouster van de voorseide Jacob
Walichsz tsamen verweerders ter
andere zyde ende daer nevens advys van de E. Mrs. Jan Vermeer
& Cornelis van Kuyck Advocaten Hooffs van Hollandt by Schepenen
op perthyen stucken & der saecke ghenomen doende recht
ontseggen d'voorseide eyschers van haeren eysch & concluisie & apsolveeren
d'verweerders van de zelve, compenseeren niettemin de costen van den
processe om redenen henluyden moveerend. Actum den laesten october 1611.
Jan Symonsz in rechte present zynde & vervangende alle d'andere erffgenamen hierover
gheroepen stelt hem illico reformant voor den Hove van Hollandt & is die
reformatie niet starck genoch stelt hem illico appellandt voor den zelven Hove van de
boven geseide sententie. Actum den laesten october 1611.
Schepenen ghehoort 't versoeck van Jacob Lourisz &
Claes Jansz van Woggenum ordonneeren Symon
Pietersz Knechtis te wesen voocht over d'naegelaeten
kinderen van Gerrit Taemsz gheprocreert by Maritgen
Louris & over haere goeden. Actum den laesten
october 1611.

Schepenen condemneeren Jan Pietersz
d'schade te beteren tot discretie van Jan Claesz, Pieter
Pietersz & Jan Claes Neel
Garbrants. Ordonneeren d'selve
perthyen te hooren haer
uuytspraecke te doen. Actum
den laesten october 1611.

Aerian Cornelisz Schippers, eyscher
contra
Jan Pieter Nannings van der Dieck,
gedaagde om alsnoch beteringe van
schade conform den eysch te rolle
ghestelt alsoe perthyen by mannen
hebben gheweest & niet hebben connen
accordeeren.
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OR 5658/409v
Schepenen condemneeren d'kinderen
& erffgenamen van Willem Jacobsz
in de gheeyste 36 gulden lanthuier & 3 gulden 15 st
verschoten arbeydtsloon aen de
eyssersse te betalen mette
rechtelyke costen. Actum den
laesten october 1611.

Guiert Kuypers, eysersse
contra
d'kinderen & erffgenamen van
Willem Jacobsz off der selver
voocht, ghedaagde om voorts te
procedeeren. Dienvolgend versoeckt
d'eyscher dat d'gedaagdes alsnoch ghecondemneert zullen werden in de geeyschte
36 gulden lanthuier & 3
gulden 15 st verschoten arbeydtsloon.
Die weduwe van Volckert
Jaep Groedts off haere voochden,
eysersse
contra
Jan Kastercum van der Dieck,
zoe hy gheroepen is, ghedaagde.

OR 5658/410
Vierschaer ghehouden den 14en november 1611
De ghedaagde dient van
contrabetooch.
Den Schout copie van de
gedaagdens betooch.

Schepenen ghehoort desen
versoecke ordonneeren Jacob
Pietersz Koeman te weesen
voocht over Aerian Heyndricksz & zyne goeden.
Actum den 14en november 1611.

Den Schout ratione offitij, eyscher
in cas van delict
contra
Cornelis Gijsbertsz, gedaagde in 't selffde
cas om voorts te procedeeren.

Claes Pietersz, van weghen Jan &
Sijmon Coster Heijndricks, versoeckt
een voocht gheordonneert te werden over
Aerian Heijndricksz haeren halven broeder
en sijne goederen.
Cornelis Dircksz, van weghen sijn
moeder, eijscher
contra
Cornelis Wyloffs van de Weel, gedaagde
om betalinghe ter somma 17 gulden 9 st
reste van een koe verschenen Sint Jan
laestleden by de gedaagde gecocht ende ont-
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fangen. Concludeert tot condemnatie van dien
cum
expensis.
Schepenen ghehoort het versoeck van Wyert Jansz
oom van de kinderen van † Anna Jan Thys ordonneeren Jan Jacobsz Wieringen & Thomas Jansz
te wesen voochden over d'selve kinderen ende
haere goeden. Actum den 14en november 1611.
OR 5658/410v
Schepenen ghehoort het versoeck van
Jacop Pietersz Theuwis omme ontslagen
te wesen van zyn voochdie over d'kinderen
van † Harck Jan Harcx alsoe d'selve
verclaert zyne reeckeninge te hebben gedaen
& gheleth d'selve oock meer dan jaer en
dach voocht geweest apsolveeren
d'selve van de voorseide voochdie & onstslaen
hem daer van mitss desen. Actum den 14en
november 1611.
Schepenen ghehoort perthyen dingtalen.
D'eyscher dient van bewys
& versoeckt dach te 14 dagen.
Willem Jansz Hansz,
te mogen dienen van vorder
soe hy procedeert, eyscher
bewys op pene van versteck in alles
contra
& versoeckt dat d'gedaagde van
Pieter Cornelisz van de Hoeff,
ghelycken zal doen.
ghedaagde om voorts te proceDen ghedaagde dient van contrabetooch. deeren volgende die laeste reSchepenen ontseggen den eyscher zynen troacte.
eysch & concluisie apsolveeren den gedaagde
van de zelve. Actum den 14en november 1611.
Den Officier vanwegen d'graefflycheyt van Hollandt voecht hem appellandt voor den Hove
van Hollandt. Willem Jansz ad ydem.
Schepenen ordonneeren die
ghedaagdens pertinentelycken te
antwoorden ende houden
't vorder verzoeck alsnoch in
advys.
Jan Thysz Paerdenbosch vanwegen Jan Heyndricksz poorter
seyt hoe waer is dat hy

Den Schout ratione offitij,
eyscher in cas crymineel
contra
Jan Heyndricksz poorter en
Jan Cornelisz Visscher, ghedaagdens
in 't zelffde cas.
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gedaagde gheleden omtrent 10 weecken
gelegen heeft opten waert met seecker schuytgen in 't riet
omtrent zyn visschherie die hy in erffpacht heeft
OR 5658/411

[vervolg op /411]

[vervolg van /410v]

van de kerck van Oude Nieudorp. Antwoordend zeyt vorder
dat d'gedaagde 's nachts omtrent d'twaelff uren off een ur
onbegreepen als d'gedaagde daer lach en waeckte nae zyn
vuycken zien heeft coomen seecker persoon die besich was
met een schuytgen trecken aen de steertstock van zyn vuyck
& d'selve binnens boordts haelend daerdoor d'gedaagde
gheiniteert zijnde om zyn goeden te beschermen zoe heeft
d'gedaagde tot bescherminge van zyn goeden d'selve persoon
van daer ghejaecht ontkennende wel expresselyk yemant
gestooten, gheslagen veel min ghesteecken te hebben dan tot
nootelyke defentie & beschermenisse van zyn goeden. Seyt
+ in der macht voorts dat een yder gheoorlooft is zyn goeden + te defendeeren
& beschermen 't zy met wapen off anders zonder daer aen
yet tegen den Schout off anderen te verbeuren. Concludeert
mitsdien tot apsolutie van den Schout zynen eysch cum
expensis.
Jan Cornelis mede gedaagde protesteert eerst & alvooren
van atrosse injurie hem by notele vanwegen
Jan Heyndricksz hier vooren gheextendeert aenghedaen.
Seyt voorts te bekennen dat hy ghedaagde gheleden
omtrent 10 weecken in den morgenstont omtrent
die 3 uren is ghecomen om met zyne netten
opte waert te visschen, ontkennende wel expresselycke eenyge preparaet ghemaect te hebben
veel min zyn handen gheslagen te hebben aende
mede ghedaagdens vuycken. Ende heeft d'medeghedaagde dien niettegenstaende hem gedaagde wel dapperlyken
gheslagen & daernae noch aen landt vervolcht &
hem in zyn hooft ghesneden. Concludeert daeromme
tot apsolutie van des Officiers eysch ende
concluisie zynde actie ghereserveert aen d'voornoemde Jan
Heyndricksz poorter mede gehedaagde in cas van proces
maeckende eysch van costen protesteerend als nae
rechte.
Jan Thysz van wegen Jan Heyndricksz protesteert als
vooren gereserveert den Officier zyn actie daer hij
meent geraeckt te zyn.
Den Schout copie & dach te repliceeren.
OR 5658/411v
Jan Cornelisz Visscher, eyscher
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Den ghedaagde dient van
in cas van injurie
antwoort pro ut in schriptis
contra
D'eyscher persisteert voor
Jan Heyndricksz poorters van
replycke ende ontkent
Oude Nieudorp gedaagde in 't zelffde
generalycken & by denecas omme t' antwoorden.
gatie & impertinentie
affslaend alle 't negatyff
& ongefundeerde voorstel in des ghedaagdens
schriftelyke defentie geextendeert hem eyscher
eenichsins preinditiabel zijnde protesteert alsnoch
van injurie by ---- van de voorseide defentie hem eyscher
aenghedaen, versoeckend niettemin copie van de voorseide defentie
& dach te 14 dagen om te dienen van betooch salvo
positie is 't noot.
Jan Mathysz Paerdebosch van weghen d'ghedaagde
persisteert voor duplycke & ontkent als vooren
ende versoeckt ordonnantie van Schepenen dat haer
zal ghelieven te letten op't ghealligeerde van perthyen
hinctude verhaelt wien ghehouden zal zyn zyn ghealligeerde te vensieeren versoeckend hier op eerst ende
alvooren hier op disposityff alleer verder zal worden
gheprocedeert.
Schepenen houden d'saeck in advys.
Pieter Volckertsz seyt dat
d'eyscher hem schadelyck gheweest is gelyck als d'andere.
D'eyscher dient van bewijs.
Schepenen houden d'saeck
in advys.

Gerrit Dircksz van den Zydtwint,
eyscher
contra
Pieter Volckertsz, gedaagde om
voorts te procedeeren.

OR 5658/412
Schepenen ghesien die
Aerian Cornelisz Schippers, eyscher
tacxatie van de buieren
contra
ter somma 30 st condemneeren den
Jan Pieter Nannings, gedaagde.
gedaagde aen den eyscher d'selve
30 st te betaelen &
apsolveeren den gedaagde van den
vorderen eysch. Actum den 14en november 1611.

Perthyen zullen alsnoch inbrengen
mannen uuijtspraeck.

Die weduwe van Volckert Jaep
Groedts off haeren voocht, eyssersse
contra
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Schepenen houden d'costen in advys tendens rechts.

Jan Kastercum, zoe hy gheroepen
is, gedaagde om voorts te procedeeren.
Cornelis Melchers, eyscher
contra
d'kinderen & erffghenaemen van
Willem Jacobsz off haer gerechte
voocht, ghedaagdens.

In state om redenen.

OR 5658/412v
Vierschaer ghehouden den 28en november 1611.
Den Schout dient van vorder betooch.
Perthyen hincktude houden
elckanders betooch voor
gherecolleert renuncieeren
van vorder betooch & accordeeren
elckander copie & nemen
dach ad primam te mogen
dienen van reprochen.

Off voor dese
instantie.

Den Schout ratione offitij,
eyscher
contra
Cornelis Gysbertsz Houtsagers,
ghedaagde om voorts te procedeeren.

Havick van Vollenhove, als
lasthebbend van den Rentmeester Colterman, eyscher
contra
Aerian Pietersz Smeertenborst,
ghedaagde om betalinge van 75 gulden
kustinge van een demde schuijt
vermogens d'kustingbrieff daer van
zynde by Claes Pietersz d'voorseiden Colterman.
ghelevert voor resteerende tiendinghe.
Concludeert tot condemnatie van die cum expensis.

Jan Pieter Nannings als gedaagde vanweghen den
Schout werdt ghecondemneert ghetuijchnisse der waerheyt
te geven ten versoecke van den Schout binnen 24 uren
nae dat hy op d'interrogatorie daer op gheinsinueert
zal zyn. Actum den 28en november 1611.
Den Schout employeert
replyck van rechte
Jan Hendricksz als oock
Jan Cornelisz, gedaagdens employeeren
duplyck van rechte

Den Schout ratione offitij, eyscher
in cas crimineel
contra
Jan Heyndricksz poorter van Oude
Nieudorp & Jan Cornelisz Visscher,
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Den Schout, als oock Jan
Cornelisz hinctude dach ad primam te moghen dienen van betooch.

ghedaagdens in't zelffde cas om
te repliceeren.

OR 5658/413
Den eyscher versoect dach tot
14 dagen om te dienen van inventaris & betooch ende versoeckt
dat perthyen van ghelycken zall doen
op pene van versteecken te werden
van den effecte van dien.

Jan Cornelisz Visscher, eyscher in cas
van injurie
contra
Jan Heyndricksz poorters van Oude
Nieudorp, ghedaagde in 't zelffde cas.

Den eyscher dient van vorder
bewys & versoeckt recht &
uuytinge van vonnisse.
Den gedaagde versoeckt copie &
dach te mogen dienen van
reprochen.
Schepenen accordeeren den
ghedaagde copie & dach te
moghen dienen van reprochen.

Gerrit Dircksz van den Zydtwindt,
eyscher
contra
Pieter Volckertsz uuyt d'Campen,
gedaagde om voorts te procedeeren.

Die weduwe van Volckert Jaep Groedts,
Schepenen ghesien den uuytoff haere voochden, eyssersse
spraeck van mannen condemneeren
contra
Jan Jacobsz Castercum soe hy
Jan Castercum van der Dieck, zoe hy ghegheroepen is d'geeyste penningen
roepen is, ghedaagde om voorts te
ter somma 45 gulden aen de
procedeeren en uuytinge van vonnisse
eysschers te betalen mits affte begeeren.
treckende 5 gulden eens voor de
schade by Pieter Aeriansz daer tegen ghepretendeert
Ontseggen perthyen hincktude haeren vorderen eysch
ende condemneeren Pieter Aeriansz Jan Castercum van de voorseide
somma te vryen & schadeloos te houden. Actum den 28en november 1611.

Schepenen ordonneeren den
eyscher selff te compareeren om
ghehoort te werden.

Cornelis Melchersz, eyscher
contra
d'kinderen ende erffgenaemen van Willem Jacobsz,
off haer gerechte voocht, ghedaagde om
voorts te procedeeren dienvolgend uuytinge
van vonnisse te begeeren.

OR 5658/413v
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Vierschaer gehouden den 12en december 1611
Schepenen ghehoort mannen
seggen condemneeren Pieter Aeriansz
aen Pieter Pietersz Haen
te betaelen 10 gulden &
7 st - penn. Actum den
12en december 1611.

Schepenen accordeeren
den ghedaagde noch dach
ad primam te moghen
dienen van reprochen.

Den Schout dient van
bewys versoeckt dat perthyen
van ghelycken zullen doen.
Schepenen wysen dat perthyen ad primam zullen dienen
van henluyder bewys op pene
van versteck mitsgaders oock
van inventaris.

Perthyen hinctude zyn
tevreden & nemen aen
ad primam te dienen van
inventaris & betooch op
pene van versteck.

Pieter Pietersz Haen, eyscher
contra
Pieter Aeriansz Kuypers, gedaagde
om voorts te procedeeren, dienvolgend uuytinghe van vonnisse te
begeeren.

Den Schout ratione offytij, eyscher
contra
Cornelis Gysbertsz Houtsagers,
ghedaagde om voorts te procedeeren
dienvolgend te dienen van reprochen.
Den Schout ratione offytij,
eyscher in cas crimineel
contra
Jan Heyndricksz poorters &
Jan Cornelisz Visscher, ghedaagdens
in 't zelffde cas om voorts
te procedeeren.

Jan Cornelis Visscher, eijscher
in cas van injurie
contra
Jan Heijndricksz poorters, ghedaagde
in 't zelffde cas om voorts te
procedeeren.

OR 5658/414
1e

default.

Jan Cornelisz Keyser, eyscher
contra
Ust Jansz, ghedaagde om betalinghe
van 6 gulden berekent gelt ter cause
van schot & verpondinghe over 2
jaeren verscheenen. Concludeert tot condemnatie
van dien & versoeckt gelt of uuytleg
cum expensis.
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off

Aerian Cornelisz Schippers van der
Dieck, eyscher
contra
Pieter Lambertsz van den Zydtwindt.

Schepenen condemneeren Lambert
Aerjansz Moeijes, Pieter Pietersz
Speck, Jan van Schagen d'Cuyper
van Oude Nieudorp, Jan Symonsz
& Pettenssoon volgend d'ordonnantie ghetuychnisse
der waerheyt te gheven.

Jan Cornelisz Visscher, requirante
contra
Lambert Aeriansz Moeyes, Pieter
Pietersz
Speck, Jan van Schagen d'Cuyper
van Oude Nieudorp, Jan Symonsz
ende Pettenssoon, ghedaagdens ende
gherequireerdens omme der
waerheyt ghetuychnisse te gheven.
Concludeert ten fine van dien.

OR 5658/414v
Den ghedaagde dient van
contrabetooch.
Dient voorts van reprochen
om ad mediam te leveren.
Schepenen accordeeren den
ghedaagde zyn versoeck.

Die ghedaagdens copie
den dach.

Gerrit Dircksz van den
Zydtwindt, eyscher
contra
Pieter Volckertsz uuyt die
Campen, ghedaagde om voorts te
procedeeren.
Den Schout der steden
Nieudorp ratione offity, eyscher
contra
die weduwe & soons van Jan
Huybertsz, ghedaagdens.
Seyt d'voornoemde eyscher hoe d'gedaagdens
ten minsten die soons met medeweten & believen van haer moeder
hen vervordert hebben op &
wech te nemen zeeckere ghemeente ofte buieren deelen leggende
opten ter Diecker wech die
zyluyden tot haeren appetyt ende
wille wech ghehouden ende die
luyden alsoe onbruyck ghemaeckt
hebben ende alsoe sulcx in een
plaetse van justitie ongestraft
niet behoort ghetollereert te werden
maer ten exemple van anderen
ghestraft soe concludeert hy eyscher
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dat d'ghedaagdens sullen werden ghebannen
uuyt den Schoutamte van Nieudorper cogge & haeren goeden gheconfisqueert ofte in andere exemplaere straffe nae Schepenen
bevinden te behooren cum expensis.

OR 5658/415
Anno 1612
Schepenen:
Jan Jansz Wit
Jacob Pietersz Koeman
Dirck Jansz Leyen
Jan Floris Harmons
Heyndrick Aelbertsz
Jacob Jansz Daelders
Thys Aerianz Heerts
Vierschaer ghehouden den 9en januarij 1612
Pieter Volckertsz employeert
reprochen van recht.
Den eyscher versoeckt recht.
Schepenen ordonneeren perthijen
ghefurneert in te comen te
14 dagen. Op versteck.

2e default.

Gerrit Dircksz van den
Sijdtwint, eijscher
contra
Pieter Volckertsz uuijt die
Campen, gedaagde om voorts te
procedeeren.
Jan Cornelisz Keyser, eijscher
contra
Ust Jansz, ghedaagde om sijn 1e
default te purgeeren off versteecken en
gecondemneert te werden in zijn twee
............................

OR 5658/415v
Den Schout employeert
reprochen van rechte.
Arent Gysbertsz van
weghen den ghedaagde dient
van reprochen.

Den Schout ratione offytij,
eyscher
contra
Cornelis Gysbertsz, gedaagde
om te dienen van
reprochen.
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Schepenen appoincteeren perthyen
aen mannen met namen: Jan Jansz
Kastercum, Reyer Danys & Dirck Claesz
Schotvanger om t'accordeeren is 't doenlyck. Actum
den 9en januarij 1612.
Jan Cornelisz refereert hem in
deesen tot zyn inventaris & bewijs
by hem overgheleydt in de saecke
van hem als eyscher in cas van
injurie contra Jan Heyndricksz Poorters
Jan Heyndricksz Poorter dient van
inventaris & refereert hem
totte zelve.
Perthyen hinctude dienen
van haerluyder inventaris
& betooch.
Schepenen accordeeren perthyen hinctude dach te
14 dagen om te moghen dienen
van vorder bewys zoe zij
eenich hebben in te brengen.

Den Schout ratione
offity, eyscher in cas crimineel
contra
Jan Heyndricksz Poorters &
Jan Cornelisz Visschers, ghedaagdens
om voorts te procedeeren.

Jan Cornelis Visschers, eyscher
in cas van injurie
contra
Jan Heyndricksz Poorters,
ghedaagde in't zelffde cas om
voorts te procedeeren.

OR 5658/416

Schepenen revecteeren
d'exceptie van de
ghedaagdens. Verclaeren
't stellen van de Molenmeesteren
rede ghedaen van geender waerden, condemneeren die

Syvert Jansz als nieuwe Molenmeester
ghestelt tot Nieuwe Nieudorp op 't west
eyndt aen den straet over den polder
sorteerend onder die oude & nieuwe
molens staende in de banne van Oude
Nieudorp & mede ingelandt aldaer
zoe voor hem selven & vanwegen
d'ingelanden van Nieuwe Nieudorp, requirant
& eyscher.
contra
Nan Cornelisz Gerrit Heertsz ende Lammert
Claesz oude Molenmeesteren van den zelven
polder de anno 1611, gherequireerden ende
ghedaechdens.
Seyt die voornoemde requirant dat opten
24en januarij 1611 wettelycken is gheordonneert eendrachtich by Schout ende
Schepenen van Nieuwe & Oude Nieudorp
dat de voorseide Molenmeesteren in't affgaen van
haeren dienst zouden stellen 3
nieuwe Molenmeesteren over d'selve polder
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ghedaagdens drie Molenmeesteren
te stellen in conformite
van de ordonnantie bij
Schout & Schepenen gheleyt in date den
24en januarij 1611. Actum
den 9en januarij 1612.
Lambert Claesz mede ghedaagde
stelt hem appellandt van't
voorseide vonnisse voor den Hove van
Hollandt.

als specialycken een van Oude Nieudorp,
item een tot Nieuwe Nieudorp aen den
straet oft op't Westeyndt ende een
op ter Dieck ofte opten Wysent in den
banne van Nieuwe Nieudorp ende
dat dien niettegenstaende d'selve
ghedaagdens hen wel indirectelyck hebben
onderwonden te stellen 2 persoonen
van Oude Nieudorp neffens hem requirant
tot Molenmeesteren contrarie d'voorseide ordonnantie
& in cleynachtinge & vertredinge van dien.
Soe concludeert daeromme hy requirant
dat by Schepenen vonnisse verclaert zal
worden d'voorseide stellinge van Molenmeesteren by
de
gedaagdens gedaen van geender waerden ende
hen gedaagdens condemneeren alsnoch
3 Molenmeesteren te stellen een van Oude Nieudorp item een tot Nieuwe Nieudorp aen den
straet ofte op't Westeyndt & een op ter Dieck
ofte opten Wijsent in de banne van Nieuwe Nieudorp
conform d'voorseide ordonnantie cum expensis. Protesteerend hy requirant tegen d'voorseide gedaagdens
van
costen, schaden & intresten rede geleden & noch
te lyden & wyder zoe nae rechte.

OR 5658/416v

Schepenen houden d'saeck
in advijs.

Syvert Jansz als nieuwe Molenmeester
gestelt tot Nieuwe Nieudorp op 't
Westeyndt aen den straet over den
polder sorteerend onder die oude ende
nieuwe molens staende tot Oude Nieudorp
ende mede inghelandt aldaer voor
hem selven & vanwegen d'ingelanden
van Nieuwe Nieudorp, requirant &
arrestant
contra
Gerrit Jansz van Veenhuysen,
ghearresteerde. Seyt d'voorseide arrestant
hoe den ghearresteerde hem wel impertinentelyk heeft vervordert te gaen
in de watermolen genaamt die oude
molen staende opte voorseide polder ende
d'selve te maelen in weeringe
van den ouden molenaer die wettelyk
bereyt & ghewillich in zyn dienst
is al zonder dat hy gearresteerde wettelyk last ofte
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rede daertoe heeft tot groote confusie disordre
twist & gheschapen te sullen staecken tot grooten schade van de molen
& gantschen polder. Soe concludeert hy arrestant dat die voorseide
ghearresteerde ghecondemneert zal
worden datelyck zyn handen van den
voorseiden molen te trecken & daer aff
te scheyen ende den voorgaenden
Molenaer in zyn dienst onverhindert
te laeten voortgaen tot dat anders
by wettelyke Molenmeesteren zal wesen gheordonneert met interdictie van sulcer
hem niet meerder te onderwinden op zeecrere groote peyne by Schepenen daer
toe te stellen cum expensis ofte tot andere
alsulcke fine als Schepenen bevinden
te behooren & protesteert hy arrestant
tegen den ghearresteerde van allen costen schaden
& intresten rede geleden & noch te lyden
omme dien aengaende zyn actie te institueeren in tyde & wylen.
OR 5658/417
Schepenen condemneeren den
ghedaagde den eyscher te betaelen
zyn resteerende verpondinghe
volgend zyn regijster mette
rechtelyke costen binnen 14 dagen
op peyne van uuytleg.

Jan Cornelis Dircks, Ontfanger van de
verpondinge, eyscher
contra
Symon Dircksz Dullis.

Ad ydem ghecondemneert.

Idem eyscher
contra
Cornelis Sybrantsz.

Ad ydem ghecondemneert.

Idem eyscher
contra
Sybrant Cornelisz Dullis.
Om te hebben betalinghe
van de resteerende verpondinge volgend
zyn regyster & versoeckt gelt
off uuytleg cum expensis.
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Claes Pietersz versoeckt een rechtelycken weet tot Hoorn aen
Claes Claesz Zydes tegen ad primam te compareeren hem requirant
te betaelen 38 gulden 8 penn
reste van meerder somma van
koorn & taruw by den zelven van den
requirant ghecocht & ontfangen
vermoghens arrest op seeckere
penningen berustend onder Harmen Garbrantsz Cramer & Cornelis Jansz
Hogheboom Secretaris & ten daghe
dienend etc.

Fiat ten
pericule van den
requirant.

OR 5658/417v
Vierschaer ghehouden den 23en januarij 1612
Schepenen condemneeren Arent Gysbertsz, Jan
Jansz van Hoorn & Dirck Aerian Piet
Gerrits als ghedaagdens ghetuychnisse der
waerheyt te gheven ter instantie van
Harmon Garbrantsz. Actum den 23en
january 1612.

Jan Heyndricksz Poorters
& den Schout submitteeren d'saecke clacxaling
en al aen Schepenen.

Den Schout ratione
offitij, eyscher in cas crimineel
contra
Jan Heyndricksz Poorters &
Jan Cornelisz Visschers, ghedaagde
om voorts te procedeeren.

Schepenen verclaeren voor haeren uuytspraeck dat Jan Heyndricksz aen den Officier
zal betaelen 15 gulden op drie peyen
als 5 gulden gereet 5 gulden St Jan naestcomend & 5 gulden
karstijt naestcomend daer aen volgend. Condemneeren den selven Jan
Heyndricksz in de zelve penningen. Actum den 6en februarij 1612.

Den eyscher dient van't
gherecolleerde betooch ende
renuncieert van vorder betooch.
Versoeckt dat perthye van ghelycke zal doen ofte versteecken
werden van den effecte van dien
ende dat perthyen hinctude
zal worden gheordonneert om
ad primam te dienen van

Jan Cornelisz Visscher, eyscher in
cas van injurie
contra
Jan Heyndricksz Poorters, ghedaagde in 't zelffde cas om
voorts te procedeeren volgende
die laeste retroacte.
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reprochen mede op versteck volgende d'ordonnantie
by de Heeren Staten op 't stuck van dien ghemaeckt.
clacxaling en al geheel en al [MNW/293, 292: 'clax', 'clackeloos']
OR 5658/418

off

In advys.

Cornelis Pietersz van Oude Nieudorp,
eyscher
contra
Aerian Jacobsz, ghedaagde om betalinge
ter somma 8 gulden ter cause
van huijshuier verscheenen meij laestleden mitsgaders beteringe van glasz
in 't zelve huijsgen door des gedaagdes
kint uuijtgheslagen affslaend een
achelen boonen bij de eijscher daer op ontfangen. Concludeert tot condemnatie
van dien cum expensis.
Heertgen Pietersz & Maerten Jacobsz
als oomen van de kinderen van Gerrit
Oomis, eyschers
contra
Jan Cornelis Mos, ghedaagde om betalinge van zyn contingent
van 18 gulden van huyshuier
monteerend tot 8 gulden 10 st. Concludeeren
tot condemnatie van dien cum expensis.
Neel Claesdr, weduwe †
Cornelis Dirck Jan Cuypers, requirante
contra
den Schout van Nieudorp, gedaagde
ende gherequireerde omme
den requirante te laeten volgen
copie van sulcken accoorde
als hij seijt tot laste van haer
requirante te hebben & voort
zyn actie te institueeren zoe
hy eenich heeft off gheimponeert te werden een eeuwich
swygen. Concludeert tot
condemnatie van dien cum expensis.
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achel graanmaat (1/8 zak) [NMG/2, 99]
OR 5658/418v
In advys.

Den Schout deser stede
ratione offitij, eyscher in
cas van delict
contra
Cornelis Gysbertsz Houtsagers,
ghedaagde om voorts te procedeeren alsoe perthyen by mannen
zynde gheweest & niet hebben
connen accordeeren.

Perthyen hinctude furneeren
Gerrit Dircksz van den
haere stucken versoecken recht.
Zydtwindt, eyscher
Schepenen ghesien die
contra
dingtalen & stucken
Pieter Volckertsz, ghedaagde
by perthyen onder haer
om te furneeren & uuytinge
gheproduceert doen recht
van recht te begeeren.
apsolveeren Pieter Volckertsz
als ghedaagde van den eijsch &
concluisie by Gerrit Dircksz als oock by den
Schout op hem ghedaen & ghenomen. Ontseggen
d'voorseids eysschers van de zelve. Actum den
23en january 1612.

Schepenen ghehoort
perthijnen dingtalen
doen recht, ontseggen den
eyscher zynen eysch ende
concluisie opte ghedaagdens
ghedaen & ghenomen, apsolveeren den ghedaagdens van de zelve.
Actum den 23en januarij 1612.

Den Schout, ratione
offity, eyscher
contra
die weduwe van Jan Huybertsz
& haere soons, ghedaagde.

OR 5658/419
Compareerde voor Schepenen der stede Nieuwe &
Oude Nieudorp in ghespannen vierschaer Jan Cornelisz
Visscher, eyscher in cas van injurie ter eenre ende
Jan Heyndricksz Poorter van Oude Nieudorp, ghedaagde
ter andere ende ten fine van vruntlyck accoort &
affstellinghe van vorder proces in verhoedinge van vorder
twist & onnute costen heeft den voornoemde Jan Heyndricksz
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verclaert als hy verclaert mits deesen dat hij hem
uuyt onverdacht & haesticheyt tegen Jan Cornelisz
vergrepen heeft hem diefte aen te seggen ende daer
over te slaen & quetsen. Seyt & verclaert hem
sulcx leet te weesen en van Jan Cornelisz niet
te weeten als eer en deucht & hem te houden voor
een jongman met eeren ghelovend hem sulcx van
ghelycken nimmermeer nae te seggen onder conditie zoe hy sulcx te enygher tyt doet zal
d'voorseide eyscher zyn actie van injurie in zyn gheheel
& ongvermindert blijven waermede den eyscher
hem verclaert vernaecht & bekennen mitsdeesen
perthyen hinctude hiermede tevreden ende
vernoecht te zyn seggen haerluyder proces aff met
compensatie van costen. Actum den 23en januarij
1612.
OR 5658/419v
Vierschaer ghehouden den 6en february 1612
Schepenen appoincteeren
perthyen aen mannen
met namen: Reyer Danysz
Dirck Claesz Schotvanger
mitsgaders Cornelis Cornelisz
& Wyert Jansz oude
Schepenen ordonneeren
d'selve een uuytinge te
doen. Actum den 6en februarij 1612.

Schepenen condemneeren
den ghedaagde aen de eyscher
te betaelen 4 gulden 5 st,
ontseggen des eyschers
vorderen eysch & compenseeren d'costen. Actum den
6en februarij 1612.

Den Schout ratione offitij,
eyscher
contra
Cornelis Gijsbertsz Houtsagers off nu zyn erffghenaemen om uuytinge
van vonnisse te hebben.

Heertgen Pietersz &
Maerten Jacobsz als
oomen van de kinderen van
Gerrit Oomis, eyschers
contra
Jan Cornelisz Mos, ghedaagde
om voorts te procedeeren
volgens die laeste retroacte. Dienvolgend versoecken
d'eyschers alsnoch condemnatie
van 10 8 gulden huijshuier.

OR 5658/420
Garbrant Jacobsz Timmerman, requirant
& eyscher
contra
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Den gedaagde versoeckt copie & dach
Harmon Garbrantsz Cramer, ghedaagde
Schepenen ordonneeren dat
& gherequireerde omme met
Dirck Aerian Piet Gerrits nae
hem requirant wettellycken aff te
die doelpael dier zoude moghen
deelen d'requirant's erff met het
gheslagen zyn sal soecken ter preerff van de ghedaagde sulck hem resentie van perthyen & ten overquirant dat vercoft is vermogens die
staen van twe Schepenen in cas
voorwaerden & quytscheldinghe
die ghevonden werdt om daernae
daer van zynde. Concludeert tot
te reguleeren ende indien
condemnatie van dien cum expensis.
geen doelpael ghevonden werdt
dat perthyen alsdan zullen deelen nae inhouden van hen
respective quytscheldingen. Actum den 6en february 1612.
Schepenen condemneeren Gerrit
Jansz die gheeijste penningen
te betalen salvo den
zelven Gerrit Jansz zyn
actie van garandt tegen
zyn medestanders zoe hy
eenich heeft. Actum
6en februarij 1612.

Pieter Jacobsz van de Westermoerbeeck,
eyscher
contra
Gerrit Jansz van de Moerbeeck, gedaagde
om betalinghe ter somma 15 gulden
17 st uuijt saecke van arbeijtsloon van dijcken. Concludeert tot condemnatie
van dien cum expensis.

Cornelis Engelsz van Winckel, eyscher
Schepenen condemneeren den
contra
ghedaagde d'gheyste penningen
Cornelis Jansz ecx-gedaagde om betate betaelen salvo zyn
linghe ter somma 5 gulden 12 st
keer te 14 dagen zoe
van verteerde gelaghe. Concludeert
hy eenich heeft. Actum
tot condemnatie van dien cum expensis.
en
den 6 februarij.
Schepenen verclaeren Cornelis Jansz te wesen versteecken van keer & weer.
Actum den 20en februarij 1612.

Schepenen houden d'saeck
in advijs.

Willem Sijmonsz van der Tieck, requirant
& eyscher
contra
Jan Pieter Nannings, gedaagde & gerequireerde
om den requirant bij behoorlyke quijtschelding
volgende d'keure & coustuijme deser
stede te leveren het huijs en
erve staende ter Dieck by den requirant
van hem gecocht conform d'coop bereyt sijnde hen te leveren custingbrieff
nae behooren. Concludeert tot condemnatie van dien
cum expensis.
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OR 5658/420v
Den ghedaagde ontkent
den eyscher d'gheeyschte
penningen schuldich te zyn
gaet aen des eyschers bewys
by ghebreecke van wettelyk
bewys. Concludeert tot apsolutie
cum expensis.
Schepenen houden d'saeck
in advys.

Aerian Cornelisz Mannis, eyscher
contra
Claes Pietersz Sevenhuysen,
ghedaagde om betalinge van 7
gulden ter cause van huyshuuer
over lange verscheenen. Concludeert
tot condemnatie van dien cum expensis.

Aerian Cornelisz Mannis, eyscher
contra
Jan Willemsz Pat van Oude
Nieudorp, ghedaagde om betalinge
van 11 gulden 4 st 12 penn ter
cause van waere en berekende
penningen. Concludeert tot condemnatie
van dien cum expensis.

1e default.

Schepenen ordonneeren Jan Cornelis Dircks
te wesen voocht over Maritgen Gerrits,
weduwe Cornelis Gysbertsz Houtsaghers. Actum
den 6en februarij 1612.
Schepenen ghehoort 't versoeck van de crediteuren
van Claes Maertsz uuyt Didtmersch Cramer ordonneeren tot curateur over den boel van Claes
Maertsz voornoemt Heyndrick Cornelisz Schoenmaecker.
Actum den 6en februarij 1612.
Schepenen ghehoort 't versoeck van de naeste
vrienden van Jan Gerrit Maertgis ordonneeren
tot curateur over den boel van Jan
Gerrit Maertgis Dirck Aerian Eddis.
Actum den 6en februarij 1612.
OR 5658/421
Den ghedaagde seyt
des eyschers huijs
ghecocht te hebben.

Jan Pieter Nannings, requirant
& eyscher
contra
Jan Aeriansz Butterpot, gedaagde
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Den eyscher ignoreert
't zelve.
Schepenen houeden d'saeck
in advys.

& gherequireerde om zyn actie
te institueeren zoe hy eenich heeft
off gheimponeert te werden een
eeuwich swygen. Concludeert tot
condemnatie van dien.

OR 5658/421v
Vierschaer ghehouden den 20en february 1612
Claes Pietersz Sevenhuijsen
belooft den impost te voldoen.
In advys.

Den ghedaagde bekent die
penningen versoeckt atterminatie.
Schepenen condemneeren den ghedaagde
die gheeyschte penningen te betaelen mette rechtelyke costen
surcheerend d'executie tot
St Jan midtsomer naestcomend.
Actum den 20en februarij 1612.

Schepenen condemneeren die
ghedaagdens ghetuijchnisse der
waerheyt te geven op d'interrogatorie van 't geen zij weeten.
+ Lysbeth Aerians

Jacob Cornelis Rens, eyscher
contra
Aerian Cornelisz Schippers van der
Dieck, ghedaagde om betalinge van
92 gulden 14 st ter goeder reeckeninge reste van meerder somma
van kustinge van 3 geers
4 snees 17 roe landts verschenen
karstyt 1610. Concludeert
tot condemnatie van dien & dat het
landt daer die cooppenningen van
spruyten daer voor verclaert zal
worden executabel cum expensis.
Dirck Gerritsz van de Langereys, eyscher
contra
Pieter Jan Almers van de
Zydtwint, ghedaagde om betalinge
van 36 gulden 6 st 4 penn
berekende penningen vermogens den
obligatie daer van zynde. Concludeert tot condemnatie van dien cum expensis.
Jan Gysbertsz van Twisch,
requirant
contra
Maritgen Gerritsdr weduwe van
Cornelis Gysbertsz ende Jacob Aeriansz
Snyder, + gherequireerdens om ghetuychnisse der waerheyt te
gheven. Concludeert tot condemnatie
van dien cum expensis.

OR 5658/422
Jan Gerritsz van de Langereys,
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Jacob Jansz Midtwoudt voor
hem & vervangend zyn broeders
kinderen intervernieerend voor Jan
Aeriansz, gedaagde seyt het achterste
landt namelyk die vyftalff geers
een eygen reedt te hebben &
competeeren over d'eyschers landt
als geweest zijnde een landt van den
anderen gedolven mits dat het achterste een reedt behouden heeft
over het voorste & ghelyck die
oock ghebruyckt is concludeert
oversulcx dat d'eyscher ghecondemneert
zal werden d'selve reedt te tollereeren en den possesseur van de
4 h geers die rustelyk & vredelyk
te laeten ghebruycken cum expensis.
In advijs.

Jacob Jansz neemt
het grandt aen in sulcker
voegen omme den eyscher te
leveren een reedt over 't landt
van Jan Gerritsz & verder
niet.

requirant en eyscher
contra
Jan Aeriansz mede van de Langereys, gedaagde. Seyt hy eyscher dat den ghedaagde pretendeert een eygen reedt &
notwech te hebben over hem eyschers
landt van den Zydtwint tot seeckere
vyftalff geers daerachter ghelegen
onderwindende hem d'selve reed ende
notwech in de somers te ghebruycken
tot schade van hem eyscher zonder
hem die schade te beeteren & zonder
te doen blycken van een eygen reedt.
Soe concludeert hy eyscher dat den gedaagde
ghecondemneert zal werden zyn handen daer
van te trecken & sulck niet meerder
hem te onderwinden ten waere volgens
die keuren deeser stede & mits
beterend die schade nae behooren cum
expensis.
Jacob Aeriansz, requirant & eyscher
contra
Jacob Jansz Midwout, ghedaagde om
hem eyscher te leveren & rustelyck
te doen hebben een eygen reedt over
het landt van Jan Gerritsz ghelyk
hy gedaagde hem d'vyftalff geers leggende
achter Jan Gerritszs lant vercoft
heeft & zulcx die oppositie
van Jan Gerritsz costeloos ende
schadeloos off te doen. Concludeert
tot condemnatie van dien cum expensis.

OR 5658/422v
Jan Pietersz bekent die
penningen offslaend datter op betaelt
is en laet hem daer in willich
condemneeren mette rechtelyke costen
surcheerend d'executie tot Sint
Jan midt somer.
Dienvolgend werdt den ghedaagde
ghecondemneert die selve penningen aen den
eyscher te betaelen affslaend datter
op betaelt is mette rechtelyke
costen surcheerend d'executie tot

Stoffel Rensz van Haringhuijsen,
eijscher
contra
Jan Pieter Nannings, ghedaagde
om betalinghe ter somma 70
gulden 16 st uuijt saecke van
verscheenen renten affslaende
't geene daer op betaelt is. Concludeert
tot condemnatie van dien cum expensis.
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Sint Jan midt somer. Actum den 20en februarij 1612.
Den Schout ratione offitij,
eyscher in cas van delict
contra
Cornelis Gysbertsz
om uuytinge van vonnisse te
begeeren.

Schepenen appoincteeren den
eyscher & Arent Gysbertsz
als erffgenaem & van wegen
Cornelis Gysbertsz zyn broeder
aen de zelve mannen ten overstaen
van Albert Crock die mannen
tusschen perthyen zullen moghen
hooren & ordonneeren alsnoch een uuijtinge te
doen alles op costen van onghelyck. Actum den 20en
februarij 1612.

Schepenen appoincteeren parthyen
aen mannen namelyk Aerian Dircksz
& Cornelis Cornelisz om te accordeeren
is 't doenlyk.

In advys.

Den Schout, eyscher
contra
Gerrit Dircksz, verweerder
om uuytinge van vonnisse te begeeren.

Willem Symonsz ter Dieck,
eyscher
contra
Jan Pieter Nannings, ghedaagde.

OR 5658/423
In advijs.

Schepenen appoincteeren
perthyen aen mannen met namen:
Reyer Danijsz & Dirck Claesz.

Claes Pietersz van wegen

Jan Pieter Nannings, requirant &
eyscher
contra
Jan Aeriansz Butterpot, ghedaagde
om uuytinge van vonnisse te begeeren.
Aerian Cornelisz Mannis, eyscher
contra
Claes Pietersz Sevenhuysen, ghedaagde
om voorts te procedeeren dienvolgend
versoeckt den eyscher dat die ghedaagde alsnoch
ghecondemneert zal worden in de gheeyschte 7 gulden
van huyshuuer cum expensis.
Aerian Cornelisz Mannis, eyscher
contra
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den ghedaagde bekent die penningen
versoeckt atterminatie.
Schepenen condemneeren den ghedaagde die gheeyschte penningen
aen den eyscher te betaelen
mette rechtelyke costen surcheerend d'executie tot Sint
Jacob naestcomend. Actum
den 20en februarij 1612.

Jan Willemsz Pat van Oude
Nieudorp, ghedaagde om zyn 1e default
te purgeeren off versteecken ende
ghecondemneert te werden in zyn 2e default
& wyder in de gheeyschte 11 gulden
4 st 12 penningen cum expensis.

OR 5658/423v
Vierschaer ghehouden den 5en martij 1612
Den gedaagde is tevreden
Willem Symonsz quuytscheldinge te leveren mits
hebbende kustingbrieff.

Schepenen ghehoort
perthyen dingtalen
ontseggen Jan Aeriansz
Butterpot zyn eysch &
concluisie op Jan Pietersz
ghedaen apsolveeren Jan Pieter
Nannings van de . . . . . . . .

Den ghedaagde 14 dagen
van beraet.

OR 5658/424
Schepenen appoincteeren perthyen aen mannen omme voor de

Willem Symonsz ter Dieck, eyscher
contra
Jan Pieter Nannings, gedaagde
om uuytinge van vonnisse te
begeeren.
Jan Pieter Nannings, requirant
contra
Jan Aeriansz Butterpot, gherequireerde om uuytinge
van vonnisse te begeeren.

Cornelis Jacobsz Langedycker
van Hooghebieren, eyscher
contra
Thys Aeriansz Schuytvoerder, ghedaagde om betalinge
van 13 gulden ter goeder
reeckeninge reste van
meerder somma van leende penningen op lyffcoop volgens
d'obligatie. Cocludeert tot
condemnatie van dien cum expensis.
Aerian Cornelisz Schippers voor
hem selven & van wegen zyn suster
institueerend haer actie tegen Jacob
Jansz Midwoudt sustineeren haer
van den zelven Jacob Jansz te resteeren
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zelve te reeckenen & liquideeren ordonneeren d'mannen
een uuytinge te doen met namen:
Aerian Jacob Dircks & Aerian
Meynertsz. Actum den 5en
marty 1612.

1e default.

off

OR 5658/424v
Schepenen houden
d'saeck in advys.

zeeckere merckelycke somme ter
cause van huier ofte houdt van beesten
lanthuier & huyshuier. Concludeert
daeromme dat Jacob Jansz ghecondemneert
zal werden met hemluyden te reeckenen
& 't gunt bij slot van reeckeninge
bevonden werdt hen dies te betaelen
by ghebreecke van dien dat die penningen
by hen eyschers doen arresteeren daer
voor verclaert zullen werden executabel
cum expensis.
Cornelis Dircksz van de Tocht, eyscher
contra
Jan Cornelis Aeriansz Deuchtis, ghedaagde
om hem eyscher costeloos schadeloos
te bevryden van 't meesterloon van
seeckere quetsuiere hem gheinfligeert, bovendien hem te beteren
zyn leemte gheleden smert & versuijm tot
discretie van Schepenen off mannen
hem des verstaend & oock te
restitueeren alle verdere costen bij
hem eyscher daerom gheleden
ter goeder reeckening. Concludeert tot condemnatie van dien cum expensis.
Neel Claesdr, requirante & eyssersse
contra
d'kinderen van Willem Claes Tyngis &
Maritgen Vattis off haere voochden, gedaagdens om d'eysserse te rembourseeren
& by dien te indemneeren d'rechte
helft van alsulcke 87 gulden mette
costen daer inne zij eyssersse als weduwe
van Cornelis Dircksz in gecondemneert is tegen den
Schout. Concludeert tot condemnatie van dien cum
expensis.
Frans Aeriansz & Cornelis
Meynertsz, con socius erffghenaemen
van Claesgen Claes, eyschers
contra
Pieter Jansz Almers, ghedaagde
om betalinghe van 71 gulden
10 st ter goeder reeckeninge
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ter cause van hooftsom en verlopen
intrest van een bedt by den
gedaagde ghecocht. Concludeeren tot
condemnatie van dien cum expensis.

Schepenen appoincteeren
perthyen aen mannen met
namen: Thys Aeriansz
Schuytvoerder & Aerian
Cornelisz Rembrants ordonneeren
d'selve een uuytinge te
doen.

Albert Cornelisz Snel, eyscher
contra
die weduwe en erven van
Pieter Claesz Kuyper, gedaagde
om betalinge van 2 gulden 10 st 12
penn ter cause van verteerde
costen. Concludeert tot condemnatie van dien
cum expensis.

Symon Jacobsz van Oude
Nieudorp, requirant ende
Den ghedaagde versoeckt copie
eyscher contra
& dach.
Jan Claesz, ghedaagde ende
gherequireerde sustineert hij
Schepenen accordeeren
eyscher wettelyk te hebben ghenaestet
den ghedaagde copie &
het landt by de ghedaagde ghecocht van
dach.
Lambert Aeriansz volgende
die previlegie keur & costuym
deser stede. Concludeert daeromme
dat die ghedaagde ghecondemneert zal worden
affstant van't lant te doen & hem
eyscher daermede te laeten bewerden
cum expensis tevreden zynde hy eyscher die gerechtichheyden daertoe staende alsnoch te
betaelen volgende die keur.
OR 5658/425
Schepenen condemneeren den
ghedaagde die gheeyste
penningen te betaelen mette
rechtelyke costen salvo den
ghedaagde zyn keer te 14 dagen
zoe hy eenich heeft.
Actum den 5en martij 1612.

Jan Allertsz, eyscher
contra
Gerrit Jansz van de Moerbeeck, ghedaagde
om betalinge van 3 gulden van ghehaelt
bier overlange ghehaelt. Concludeert
tot condemnatie van dien cum expensis.

Schepenen verclaeren Gerrit Jansz
te weesen versteecken van keer
& weer surcheerend d'executie tot
Jan Gysbertsz Twischer, requirant
en
paeschmarckt naestcomend. Actum den 19 martij 1612.
contra
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Schepenen condemneeren
d'ghedaagdens ghetuychnisse
der waerheyt te geven
van 't gunt zy weeten.

Havick Rycken van Vollenhove,
Aerian Jacob Dircks & Pieter
Jansz van de Langereys, ghedaagdens
ende gherequireerdens om ghetuychnisse der waerheyt te geven.
Jan Gerritsz van de Langereys,
requirant
contra
Jan Aeriansz mede van de Langereys, gherequireerde om uuytinge
van vonnisse te begeeren.

Schepenen ghehoort perthyen dingtalen ende nae
blyck voor haer ghe?oot
condemneeren Jan Gerritsz
omme Jan Aeriansz
die reedt over zyn
landt te laeten hebben
& ghebruycken naer inhouden
ende ghelyck Jan Aeriansz d'vyftalff geers vercoft is.
Actum den 5en martij 1612.

fiat

Jan Willemsz Waert van
Oude Nieudorp versoeckt een
weet tot Hoghebieren aen
Pieter Willems om betalinge
van 7 pont verdient loon
& dit vermogens arrest
op zyn landt opte Moerbeeck.

OR 5658/425v
Vierschaer ghehouden den 19en martij 1612
Cornelis Jacobsz Langedijcker
van Hooghebieren, eyscher
contra
Thys Aeriansz Schuijtvoerder,
ghedaagde om t'antwoorden op den
eysch te rolle ghestelt den
5en martij laestleden.

Den ghedaagde seyt hoe den
eyscher hem merckelycken injurie als oock schade hinder
& beletsel aenghedaen
heeft & noch is doende
met hem te molesteeren &
daghen om eenyghe
resteerende penningen niet tegenstaende hy denselven wel eerlyck &
deuchdelyck voldaen heeft met goet ghenoeghen van den eyscher selffs
die hem tot dien eynde die obligatie daer van behanddicht heeft blameerend bovendien hem ghedaagde tegen verscheyden
luyden van ontrouwe handelinge in groot achterdeel
van hem ghedaagde die met veele luyden moet handelen naer
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eysch van zyn neeringhe doende daeromme hy gedaagde by de
zelve redenen eysch in reconventie. Concludeert dat
den eyscher by U myn E. Heeren vonnisse ghecondemneert zal worden
hem ghedaagde alle 't zelve te beeteren honorabelyck & profitabelyck tot discretie & tacxatie van Schepenen
ende in conventie dat den voorseyden eyscher zyn eysch ende
concluisie zal werden onseyt cum expensis.
Schepenen ghehoort perthyen dingtalen compenseeren den eysch van conventie & reconventie tegen malcanderen, ontseggen perthyen respective van de zelve
& compenseeren d'costen. Actum den 19en martij 1612.

Den ghearresteerde
declineert voor zyn
competente tot Amsterdam alsoe gheen burgers van
Amsterdam voor andere
vierschaeren noch in geen
andere jurisdictien arrestabel ofte betreckbaer zynde
concludeert oversulcx tot niet
ontfanckelyk & apsolutie
van der instantie cum expensis.

Pieter Aeriansz van Winckel, eyscher
contra
Pilgrom Olphertsz van
Amsterdam, ghearresteerde om
betalinge van 35 gulden
reste van meerder somma
uuyt saecke van gheleende
penningen vermoghens den besegelden brieve daer van zynde.
Concludeert tot condemnatie van dien cum
expensis.

In advijs.
OR 5658/426
1e default.
wyncoop

+ verschoten penningen &

In advys.

Pieter Jan Jaep Mes, requirant & eijscher
contra
Cornelis Jansz, ecx-gedaagde om reeckeninge & betalinghe van + verteerde
costen. Concludeert tot condemnatie van dien
cum expensis.
Claes Pietersz Sevenhuysen,
requirant & eijscher
contra
Maritgen Remmis, weduwe Dirck van 't
Pat, gedaagde om hem eyscher costeloos
schadeloos te ontheffen van
sodanygen eysch & concluisie als
Aerian Cornelisz Mannis op hem eyscher
ghedaen & ghenomen heeft alsoe Dirck
van 't Pat 't zelve t'zynen laste ghenomen & belooft heeft te voldoen.
Concludeert tot condemnatie van dien cum expensis.
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off

Jan Claesz Oterlick, eyscher
contra
Symon Willemsz, ghedaagde
om betalinge van 4 gulden 15 st
6 penn reste van een koe vermoghens
den boelbrieff & versoeckt gelt
off uuytleg cum expensis.

OR 5658/426v
Schepenen ghehoort 't versoeck van Allert
Jacop Mols met Pieter Jacobsz ordonneeren
Jacob Aerian Syverts voocht te wesen van de
kinderen van Cornelis Jacob Mols gheprocreert
by Lysbeth Pieters. Actum den 19en martij
1612.
Den Schout, eyscher
contra
Cornelis Gysbertsz, ghedaagde om uuytinghe van
vonnisse te gheven.

Schepenen ghesien den
uuytspraeck van mannen
ende voort op allen
gheleth doen recht
verclaeren Cornelis Gysbertsz tegen
den Schout vervallen in een boete
van 32 gulden 10 st.
Condemneeren d'erffghenaemen van Cornelis Gysbertsz
in de zelve peenen die aen den Schout te
voldoen mitsgaders die rechtelyke costen tot tacxatie
van Schepenen. Ontseggen den Schout zyn vorderen
eysch. Actum den 19en marty 1612.

In advys.

Frans Aeriansz ende
Cornelis Meynertsz con socius,
erffghenaemen van Claesgen
Claes, eyschers
contra
Pieter Jansz Almers, ghedaagde
om voorts te procedeeren dien
volgend versoecken d'eyschers alsnoch
condemnatie.

OR 5658/427
Cornelis Reyersz Oom, requirant ende
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De ghearresteerdens zyn wel
tevreden dat den requirant zijn
reeckeninge zal doen salvo
haer wederseggen ofte
debath.
Schepenen ordonneeren
perthyen hinctude by den
anderen te compareeren voor
Schepenen & Weesmeesteren op
woonesdach naestcomend namelyk
den 21en martij ten fine
om die ghealligeerde reeckeninge ghedaen & ghehoort
te moghen werden.

eyscher
contra
Aris Allertsz & Aelbert Jansz
zijn stiepvader, t'saemen gherequireerdens & ghearresteerdens.
Sustineert hy arrestant dat hij
eenyge jaeren voocht gheweest is
over d'voorseide Aris Allertsz als daertoe ghestelt by den gherechte alhier
ende dat hij meermaelen bereyt is
gheweest daer van te doen voor Schepenen & Weesmeesteren alhier behoorlyke
reeckeninge bewys & reliqua &
dat hy d'gerequireerdens daer toe
versocht heeft ten overstaen te comen
heeft haer oock tot dien eynde ghearresteert om haer tegenseggen
daer op te doen zoe zy eenich
hebben. Concludeert daeromme hij requirant dat Schepenen by haeren
vonnisse hem requirant dach zullen
presigeeren zyne reeckeninge voor
Schepenen & Weesmeesteren zal doen
ende condemneeren den gearresteerdens
ten overstaen te compareeren haer
debath te doen zoe zij eenich hebben
by ghebreecke van dien versteecken
te weesen van 't effect van dien &
dat Weesmeesteren & Schepenen
d'reeckeninge zullen moghen opnemen.
Condemneeren voorts d'ghearresteerdens in de
costen.

OR 5658/427v
2e default.

Den ghedaagde dient van
antwoordt in schriptis.
Perthyen nemen dach adprimam omme in te brengen
wat zy hebben te produceeren

Cornelis Dircksz van de Tocht,
eyscher
contra
Jan Cornelis Aeriansz Deuchtis,
ghedaagde om zyn eerste default
te purgeeren.
Sijmon Jacobsz van
Oude Nieudorp, requirant ende
eyscher
contra
Jan Claesz, ghedaagde om
t'antwoorden.
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ende alsdan te furneeren omme
daernae ghenomen te moghen werden
advys van Rechtsgheleerden.
Schepenen ghehoort 't versoeck van
Aerian Jacobsz ter Dieck ontslaen
den selven van zyn voochdie over Dieuwer
Claes, weduwe Volckert Jaep Groedts, apsolveeren hem van de zelve voochdie. Actum den
19en martij 1612.
Schepenen condemneeren Symon Dircksz aen de Langereys als
gedaagde Dirck Claesz het resteerend schot te betaelen volgens
zyn regyster binnen 14 dagen mette rechtelyke costen op
peene van uuytleg. Actum den 19en martij 1612.
Idem Sybrandt Cornelisz Dullis
Idem Pieter Lambert Aerians
Idem Jan Bartelmies in d'Ouwedyck
Idem d'kinderen van Aerian Thysz in d'Ouwedyck.
OR 5658/428
Vierschaer ghehouden den 2en apryly 1612
Schepenen condemneeren den gheCornelis Dircksz van de Tocht, eyscher
daagde 't meesterloon te betaelen
contra
& by dien den eyscher daer van
Jan Cornelis Aerians Deuchtis, gedaagde om
te bevryden bovendien aen den
zyn 2e default te purgeeren off versteecken
eyscher te betaelen 17 gulden
& ghecondemneert te werden in zyn 3e default
voor de verteerde costen rede by den
& wyder in den eysch te rolle gestelt
eyscher verschoten ofte betaelt ende
den 5en martij laestleden.
voorts den eyscher te beteren
& betaelen zyn versuymenisse
& verleendinghe tot tacxatie van Willem Reyers Pieter Cornelisz,
Jan Pietersz & Symon Pieter Knechtis mette rechtelyke
costen hieromme ghedaen. Actum
den 2en aprili 1612.
Cornelis Reyersz Oom, requirant & eyscher
contra
Aris Allertsz & Albert Jansz stepvader, gearresteerdens & gherequireerdens.
Seyt hy requirant hem als voocht van de
voorseide Aris Allertsz voorgaende tyt opghelost te weesen van Rens Jansz van de
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Schepenen appoincteeren
perthyen aen mannen met
namen: Albert Barentsz &
Dirck Claesz Schotvanger
om te accordeeren is 't doenlyk.

Dorpe 110 gulden die hy met voorgaend believen van de ghearresteerdens mitsgaders sy Aris weder uuytghestelt &
gheleent heeft aen eenen Willem Gysbertsz
tot Schagen daer van Ans Allertsz selff
weder heeft ontfangen 12 gulden ende
hy requirant 42 gulden sulck dat onder den
selven Willem Gysbertsz noch berust 60 gulden
st 2 penn met seecker verloop van
dien die welcke die verweerders weygeren voor uuytgeeff in hem requirants reeckeninge op te nemen niettegenstaend haer
voorgaend consent tot het uuytstellen ende
vordere approbatie ghedaen waerdoor
't slot van reeckeninge by haer gedaagdens
wert verhindert soe concludeert hy arrestant
dat die gearresteerdens ghecondemneert
zullen werden d'voorseide penningen noch staende
onder d'voorseide Willem Gysbertsz ten behoeve van
hem Aris Allertsz voor uuijtgeeff aen
te nemen & volgens daerop slot van reeckeninge mette requirant te maecken conform die
vordere reeckeninge by den requirant wettelyk gedaen
voor Weesmeesteren & 2 Schepenen cum expensis.

OR 5658/428v
Schepenen gheleth op
perthyen dingtalen ontseggen Claes Pietersz zynen
eysch op Maritgen Remmis
gedaen & apsolveeren Maritgen
Remmis van de zelve. Actum
den 2en aprili 1612.

Schepenen appoincteeren
perthyen aen mannen
omme te accordeeren is 't
doenlyk als namelyk: Harmon
Pietersz & Symon Pieter
Knechtis.

Cornelis Jansz laet hem

Claes Pietersz Sevenhuysen,
eijscher
contra
Maritgen Remmis, ghedaagde
om voorts te procedeeren.

Frans Aeriansz & Cornelis
Meynertsz con socius erffgenamen
van Claesgen Claes,
eyschers
contra
Pieter Jansz Almers, gedaagde
om voorts te procedeeren dienvolgend uuytinge van vonnisse
te begeeren.
Pieter Jansz Mes, eyscher
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willich condemneeren met Pieter
Jansz te reeckenen &
voorts die die bereeckende penningen
te betaelen. Actum
den 2en aprili 1612.

contra
Cornelis Jansz, ex-ghedaagde om
voorts te procedeeren.

Pieter Aeriansz van
Schepenen revecteeren
Winckel, eyscher
d'exceptie van de ghecontra
arresteerde ende condemneeren
Pilgrum Olphertsz, ghedaagde
den selven die gheeyschte
om voorts te procedeeren.
35 gulden aen den eyscher
te betaelen mette rechtelyke
costen salvo den ghearresteerde zyn keer binnen
een maent zoe hy eenich heeft. Actum den 2en
aprili 1612.
Alsoe Pilgrom Olphertsz geen keer en doet wert d'selve
by Schepenen verclaert versteecken van keer & weer. Actum
den 30en aprili 1612.
OR 5658/429

Ter begeerte van de
eyscher dese ditmael
overgheslagen.

Arent Gijsbertsz, mede buierman
tot Nieuwe Nieudorp als universaele
erffghenaem ex-testamento van †
Cornelis Gijsbertsz sijn broeder,
eyscher
contra
Maritgen Gerrits, weduwe ende
boelhouster van voornoemde Cornelis Gijsbertsz,
gedaagde.
Alsoe Cornelis Gijsbertsz deser werelt is
overleden laetende tot zijn universale erffgenaem
ex-testamento in alle zijne goederen den eijscher
alhier & d'voornoemde gedaagde als boelhouster
des versocht sijnde in weijgeringe blijft p'tinenten
staet ende inventaris van d'goederen over
te leveren omme dienvolgend d'selve ghepaert & gedeelt te werden nae behooren
soe concludeert den voornoemde eijscher dat d'selve
gedaagde bij U Ed. mijn heeren vonnisse gecondemneert sal werden p'tinente staet
& inventaris bij eede gesterckt van
alle die goederen roerend onroerend gene
uuijtghesondert bij d'voorseide Cornelis Gijsbertsz
metter doot ontruijmt aen de voornoemde
eyscher over te leveren & voorts
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met den selven eyscher te procedeeren
tot schiftinge, scheijdinge & deijlinge
der selver cum expensis.
D'selve eyscher
contra
Maritgen Gerritsdr.
Alsoe d'voornoemde eijscher eenijgen penningen
vanweghen d'voornoemde Cornelis Gijsbertsz
sijn broeder ontfanghen & oock
eenijge verschooten heeft concludeert [vervolg op /429v]
OR 5658/429v

[vervolg van /429]

d'selve dat d'voornoemde ghedaagde ghecondemneert sal werden metten eyscher
in liquidatie & affreeckeninghe
te treden om te sien wie gelt comt
ofte niet ofte bij weijgeringe
van dien dat hij eyscher in presentie van
2 Schepenen ofte andere goede
mannen sijn reeckeninge sal doen &
't gunt d'gedaagde comt consigneeren
ofte 't gunt hem comt daerinne
die gedaagde gecondemneert sal worden
cum expensis.

Perthyen hinctude
submitteeren haerluyder
saecke en questie aen
mannen omme by dezelve
te accordeeren is 't doenlyk
des neen submitteeren haerluyder
questie clacx aling & al
in het advys van 2
noytrale rechtsgheleerden
daer van zy elck een
sullen nemen & gheloven
hinctude hen nae het
advys van de zelve te
reguleeren. Actum den
2en aprili 1612.

Jan Dircksz van den Zydtwindt, eyscher
contra
Vrerick Cornelisz van Schaghen,
ghearresteerde om betalinghe
ende vodoeninghe van 200
gulden hem eyscher toeghedeelt voor zyn moeder erve
& moeders clederen ende mede
voorts hem eyscher te beteren in
redelycheyt tot discretie van
Schepenen 't gunt den gearresteerde aen clederen te cort ghelevert heeft. Voorts dat
hy ghearresteerde institueere
zyn actie zoe hy eenich tegen
hem arrestant heeft by ghebreecke van dien versteecken te
werden van't effect van dien ende
gheimponeert te werden een eeuwich
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swygen. Conludeert tot condemnatie van dien
cum expensis.
OR 5658/430
In advys.

Syvert Jansz van Winckel,
eyscher
contra
Cornelis Symon Dirck Stapels,
ghedaagde om betalinghe van
14 gulden uuyt saecke van een halff
vat bier op lock op erff ghegeven &
by de ghedaagde rechtelyk verlooren. Concludeert
tot condemnatie van dien cum expensis.

Schepenen ghesien die declaratie van costen by den
Schout overgheleijt tegen d'erffghenaemen van
Cornelis Gysbertsz tacxeeren d'selve costen ter
somma van 24 gulden 12 st. Actum den 2en aprili
1612.
OR 5658/430v
Vierschaer ghehouden den 30en aprili 1612
In advys.

In advijs.

OR 5658/431

Cornelis Reyersz Oom, requirant
& eyscher
contra
Aris Allertsz ende
Albert Jansz zyn stiepvader,
ghearresteerdens ende gherequireerdens om voorts te
procedeeren.
Syvert Jansz van
Winckel, eyscher
contra
Cornelis Symon Dirck Stapels,
ghedaagde om voorts te
procedeeren, dien volgende
uuytinge van recht te
begeeren.
Rens Olphertsz van Schagen,
requirant & eyscher contra
Dirck Jansz Stapels, gedaagde ende
gherequireerde omme zyn actie
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In advys.

In advijs.

te institueeren zoe hy eenich heeft
op alsulcken kaechschuyt als hy
requirant ghemangelt heeft van Harmen
Garbrantsz Cramer off versteecken
te werden van't effet van dien ende
gheimponeert te werden een eeuwich
swygen. Concludeert ten fine van dien
cum expensis.
D'selve eyscher
contra
Harman Garbrantsz Cramer, ghedaagde
om hem eyscher costeloos, schadeloos te
vryen & indemneeren van alsulcken
actie & eysch als Dirck Jansz
Stapel op hem off zyn kaechschuijt
zoude moghen pretendeeren voorts hem
requirant behoorlyk te verseeckeren van een
vrye kaechschuijt & mede voor
zyn bedongen penningen over die toegift
van de schuyt by hem ghedaagde van de
eyscher in roylinge ontfangen condludeert tot condemnatie van dien & dat
die demdeschuyt by den gedaagde van
hem eyscher ontfangen daer voor
verclaert zal worden executabel
cum expensis.

kaag platboomd binnenvaartuig met zwaarden en een mast [KE/455]
mangelen ruilen [MNW/346]
OR 5658/431v
off

Albert Cornelisz Snel, eyscher
contra
Boyke Remmis van Schagen
ghedaagde om betalinge van 7 gulden
13 st van verteerde costen.
Concludeert tot condemnatie van dien
& dat alsulcke penningen als
hy eyscher heeft doen arresteeren
onder den Officier daer voor
verclaert zullen werden executabel cum expensis.
Jan Jansz Moller van Op-
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In advys.

OR 5658/432
Jan Meynertsz compareerend selffs
in vierschaer presenteert die
31 gulden te betalen ter
halver vierschaer mits dat
Pieter Aeriansz den schuijt
zal vryen van opstal, zeyt
daermede te mogen volstaen.
Schepenen condemneeren Jan Meynertsz
die gheeyschte 31 gulden te betaelen binnen 8 dagen mits
dat den eyscher verseeckertheijt
zal doen voor de bevrydinge
van de schuijt ende
compenseeren die costen. Actum
den 30en aprili 1612.

meer als oom & voocht van
zyns suster kinderen gheprocreert by Jan Bondt, requirant
& eyscher
contra
Jan Aerian Foppis, ghedaagde
& gherequireerde omme den
eyscher ten behoeve van de voorseide
zyns suster kinderen te leveren
behoorlycke kustingbrieve
inhoudende die somma van
800 k gulden te betalen op 2 naestcomende karstijten
van de 5 geersen landts by
hem gedaagde ghecocht in conformite van de voorwaerden daerop hy ghedaagde 't zelve landt ghecocht heeft & ghelyck d'selve
rede bes- & ghepassert zijn
daerop hij gedaagde die quytscheldinge
oock ontfangen heeft. Concludeert tot
condemnatie van dien cum expensis.
Pieter Aeriansz van de Langereijs
versoeckt een rechtelyke weet ghedaen te werden tot Langedyck in
Outcarspel aen Jan Meijnertsz
tegens ad primam te compareeren
den requirant te betaelen 31 gulden
reste van een kustinge van een
demdeschuijt verschenen karstyt
laestleden volgens d'besegelde kustingbrieff daer van zynde mette
costen hieromme ghedaen vermogens
arrest opte selve schuyt binnen
Nieudorp ghedaen & ten daghe
dienend concluisie te sien nemen tot
condemnatie van dien & om die schuyt
verclaert te hebben executabel
& wijder te procedeeren zoe
nae rechte.

Op huyden desen 30en aprili 1612 compareerde aen desen regyster Jan Claesz
Schuijtvoerder & stelde hem cautionaris voor Jan Meynertsz voor de voldoeninge van de
boven geseide 31 gulden daerinne Jan Meynertsz gecondemneert is.
Compareerde aen desen regijster voor den ondergeseide Pieter Cornelisz Waert in "Graeff
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Schepenen mij Secretaris Aerian Jacobsz woonende Maurits", requirant & eyscher
tot Hoochtwoudt aen de Langereys en stelt hem by
contra
desen borch & principael voor Pieter Aeriansz
die weduwe van Michiel Ruyter
van de Langereys omme die demde schuyt bij hem vercoft Wyloffs, ghedaagde om vernieuwinge
aen Jan Meynertsz te vryen & waeren nae
van Schepenen vonnisse in
vermelden die quitantie by Pieter Aeriansz
date den 16 september 1596. Diendaer van ghepasseert.
volgend dat d'gedaagde alsnoch
e
1 default ghecondemneert zal worden hem
Renuncieeren tot dien eynde d'beneficien
requirant te betaelen 5 gulden
ordinis et executionis & stelt daervoor een halff vat bier ten
voor ten onderpand zyn persoon & al zijn
wyncoop verteert, voorts noch
goeden submitteerend die tot bedwanck
22 st van verteerde costen
en executie Hooffs van Hollandt &
cum expensis.
ander alsulck recht als houder van de
voorseyde quytscheldinge dat gelieft zonder
bedroch voor Heyndick Albertsz Schepen
& mij Secretaris Cornelis Jansz Hogheboom.
Den 30en aprili 1612.
OR 5658/432v
Schepenen appoincteeren
paerthyen aen mannen met
namen: Jan van Hoorn &
Jan Pietersz Koeman
om t'accordeeren is 't doenlyk.

1e default.

Jan Dirck Jan Keucx, man &
voocht van Lysbeth Aerians, eyscher
contra
Arent Gijsbertsz Houtsagers
als erfghenaem van Cornelis Gysbertsz, ghedaagde om betalinge
van dienstloon voor den tijt
van 6 jaeren van dienst bij
Lysbeth Aerians, Cornelis Gysbertsz
& Mari Gerrits ghedaen ende
dat voor de contingent van Cornelis
Gysbertsz tot discretie van
Schepenen ofte andere mannen.
Concludeert tot condemnatie van dien cum
expensis.
Cornelis Jansz Koedyck &
Claes Pietersz, eyschers
contra
Jacob Allertsz van Oude
Nieudorp, ghedaagde om betalinge
van 17 gulden 7 s st ter cause
van een vierendeel vleys. Con
cludeeren tot condemnatie van dien cum
expensis affslaend 8 gulden 11 st
daer op betaelt.
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1e default.

D'selve eyschers
contra
Jan Allertsz, gedaagde om betalinge
van 16 gulden van een vierendeel
vleys. Concludeeren tot condemnatie van dien
cum expensis affslaend 8 gulden 5 st
daer op betaelt.

OR 5658/433
Schepenen ghehoort 't versoeck van Gerrit Meyertsz
ordonneeren Pieter Jansz Janooms ende Jan Aerian
Meijnertsz te weesen voochden van de kinderen van Pieter
Meynertsz gheprocreert by Foockel Meyerts ende
over haere goeden. Actum den 30en aprili 1612.

1e default.

Pieter Lambert Arians als
vader & vanweghen Claes Pietersz
zyn soon, eyscher
contra
Dirck Wyloffsz van den Zydtwint,
ghedaagde omme hem eyscheer off zyn
soon costeloos schadeloos te bevryen
van Mr.loon over seecker quetsuere by Gerrit Dircksz hem
gedaagdens zoon Claes Pietersz
gheinfligeert, bovendien hem
eyscher te betaelen alle
vordere costen & versuym daerom
gheleden. Concludeert tot condemnatie
van dien cum expensis.

OR 5658/433v
Vierschaer ghehouden den 14en meij

Dirck Jansz seyt hem opte
ghemelde kaechschuijt te
competeeren 120 gulden
vermoghens
zyne kustinge brieve daervan zynde ende dienvolgend
institueert zyn actie concludeert dat den requirant
als possesseur van den voorseide

Rens Olphertsz van
Schaghen, requirant & eijscher
contra
Dirck Jansz Stapels, ghedaagde
& gherequireerde omme
alsnoch zyn actie zoe hy eenich
heeft te intstitueeren op sulck
kaechschuijt als hy requirant gheroylt heeft van Harmon Garbrants
off versteecken te werden van't
effect van dien volgens den eysch
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kaechschuyt ghecondemneert zal
te rolle ghestelt den 30en
werden d'verscheenen penningen van
aprili laestleden.
dien hem te betaelen mette
costen hieromme ghedaen
ende dat de voorseide kaechschuyt
met zyn toebehooren daervoor verclaert zal worden executabel ongvermindert zijn vordere verseeckeringe voor
soe veel hy aen de kaechschuyt te cort comt.

off

OR 5658/434

Dit desen mael overgeslagen by den eyscher.

Schepenen ghehoort
perthyen dingtalen
condemneeren den ghedaagde
die gheijschte 10 gulden
8 penn aen den eyscher
te betalen met com-

Rens Olphertsz van Schagen,
requirant & eijscher
contra
Harmon Garbrantsz Cramer, gedaagde
omme hem eyscher costeloos, schadelo
te vryen & indien van alsulcken
actie & eysch als Dirck Jansz
Stapels op hem off zyn kaechschuijt
ghedaen heeft & vordere verseeckeringe te doen volgend den eysch te rolle
gestelt den 30en aprili laestleden.
Concludeert alsnoch dat de demdeschuijt in den eysch geroert daer
voor verclaert zal worden executabel
cum expensis.
Jacob Pietersz Koeman, gheordonneerde
voocht van Aerian Heyndricksz, eyscher
contra
Harmon Garbrantsz Cramer, gedaagde
om betalinge van 125 gulden
verscheenenn kustinge ongvermindert
noch 50 gulden mede al verscheenen. Concludeert tot condemnatie van dien cum expensis
vermoghens den kustingbrieve daer
van zijnde & versoeckt dat het
huijs en erve daer d'kustinge
van spruyt daervoor verclaert zal
werden executabel.
Jan Dircksz Doncker, eyscher
contra
Pieter Cornelisz Waert, ghedaagde
om betalinge van 10 gulden 8 penningen
berekent gelt & reste van
verdient weeffloon overlange
verdient. Concludeert tot condemnatie van dien
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pensatie van costen. Actum
den 14en mey 1612.

cum expensis.

Thomas Jansz, als gheordonneerde voocht
van de kinderen van Cornelis Garbrantsz
voor de zelve & vanwegen Jan Pietersz
van Twisch, requirant & eyscher.
contra
Pieter Pietersz Backer, ghedaagde
& gherequireerde. Seyt d'voornoemde
eyscher zoe hy procedeert dat zy ende
haere voorsaeten van outs en tot noch toe
hebben ghehat & ghebruijckt haer ganck
& melckpat over d'gedaagdens erff tot
51/2 geers daerachter gelegen, [vervolg op /434v]
OR 5658/434v
Pieter Pietersz, gedaagde
proponeert exceptie
van litispendentie voor
den Hove van Hollandt
alwaer die saecke
onghedecideert is
hangende zeyt mitsdien
onghehouden te zyn
te antwoorden alsoe
men om een saecke op
twe verscheyden plaetsen
niet moghen in rechte
aenghesproocken ofte
betrocken werden. Concludeert oversulcx tot apsolutie van der instantie
cum expensis.
Schepenen houden die
saecke in advijs.

[vervolg van /434]
waerinne den gedaagde by vonnisse van
Schepenen deser stede anno 1606
oock ghecondemneert is zulcx te geheugen
ghleyck 't welck den ghedaagde sedert
't voorseide vonnisse zonder appellatie
gheacquiesseert & getollereert heeft
tot desen jaere toe dien niettegenstaende heeft den gedaagde hem
vervordert nu onlangs hen eyschers off
haeren bruijcker d'voorseide ganck te
beletten zoe by wechworpinge van't
melck hout als anders. Soe
concludeert hy requirant in qualite
voorseid dat d'gedaagde ghecondemneert zal
worden hen eyscherss off haeren bruijcker
sulck off gelycken beletsel
met meerder te doen maer hen
d'selve ganck off melckpat vredelyck te laeten ghaen & ghebruijcken op seeckere groote
penen te verbeuren by Schepenen daertoe te stellen zoe tot
behoeff van den Schout deser steden
den armen als oock die eyschers
hen schade rede geleden ende
noch te lyden te beteren cum expensis.
Griet Aeriansdr, weduwe
† Michiel Wyloffs, eysserse
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In advijs.

OR 5658/435
Den gedaagde 14 dagen.

Schepenen ordonneeren
die mannen uuytinge
te doen volgend voorgaende
vonnisse & dat binnen
14 dagen.

Schepenen wysen dat perthijen hinctude elck een
noytrael man zullen nemen
om te accordeeren & ordonneeren
d'selve een uuytinge te
doen.
Schepenen perthijen ghehoort condemneeren die ghedaagde
die gheeyste penningen ter
somme 6 gulden 2 st volgens
den eysch & voorgaend
vonnisse surcheerend d'executie
tot St Jacob. Actum den
14en mey 1612.

contra
Cornelis Jan Bles, ghedaagde om
betalinge van 5 gulden 4 st
ter cause van verteerde costen
volgens haer boeck. Concludeert tot condemnatie van dien cum
expensis.
Die zelve eyssersse
contra
Piet Jan Jaep Mes, gedaagde om
betalinge van 5 gulden 14st
ter cause van verteerde costen. Concludeert tot condemnatie van dien vermogens
haer boeck cum expensis, affslaend
23 st 8 penn daer op betaelt.
Cornelis Dircksz van de Tocht,
eyscher
contra
Jan Cornelis Aerians Deuchtis,
gedaagde om Schepenen vonnisse
van den 2en aprili te hebben
voldaen. Dienvolgend versoeckt
den eyscher dat mannen gheordonneert zal worden een uuytinge
te doen.
Cornelis Reijersz Oom, requirant
ende eijscher
contra
Aris Allertsz ende Albert Jansz
zijn stiepvader, ghearresteerdens
ende gherequireerdens om voorts
te procedeeren.
Pieter Cornelisz Waert, eyscher
contra
die weduwe van Michiel Ruyter
Wyloffs, gedaagde om haer eerste
default te purgeeren.
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OR 5658/435v
Schepenen ghehoort 't versoeck van Jan Claes
Lamberts ordonneeren Aerian Meijnertsz van
Oude Nieudorp te weesen voocht van Dieuwer
Claes & over haere goeden. Actum den
14en mey 1612.
Dirck Aeriansz Brouwer Kerckmeester van Oude Nieudorp de
anno 1610, eyscher
contra
Jan Cornelisz Keyser, gedaagde
om betalinge van 7 gulden
15 st ter cause van een
jaer erffpacht van de
Liesbosch. Concludeert tot
condemnatie van dien cum expensis
& versoeckt gelt off uuytleg.

Den ghedaagde seyt het landt
namelyck den Liesbosch
in erffpacht uuijt ghegeven te zyn alleen mette
voorseide erffpacht zonder eenige vordere last off servituijt subiect te zyn ende
dat nochtans dien niettetegenstaende bevonden werdt
't selve lant subiect te
zyn die servituijt van verdelvinge tot behoeff van den
Zijdtwindt waerdoor hij ghedaagde onlangs
groote schade van verdelvinge & andere costen gheleden
heeft doende daeromme bij de selve redenen eysch
in reconventie. Concludeert dat d'eyscher in conventie
off Kerckmeesteren ghecondemneert zullen werden 't voorseide landt costeloos schadeloos van de voorseide servituyt te bevryen ende hem
eyscher te beteren & rembourseeren zyn gheleden schade &
costen cum expensis.
In advijs.
OR 5658/436
Schepenen appoincteeren
perthyen aen deselve
mannen daer voor zij gheweest zijn om te accordeeren is 't doenlyk.

Schepenen condemneeren
die ghedaagde aen den
eyscher te betaelen

Pieter Lambert Aerians
soe hy procedeert, eyscher
contra
Dirck Wijloffsz van de Zydtwint zoe hy gheroepen is, ghedaagde om zyn eerste default
te purgeeren.

Syvert Jansz van Winckel,
eyscher
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15 gulden compenseerend
die costen. Actum den
14en mey 1612.

contra
Cornelis Symon Dirck Stapels,
gedaagde om voorts te procedeeren.
Dienvolgend uuytinge van vonnisse te
begeeren.

OR 5658/436v
Vierschaer ghehouden den 28en mey 1612

off

Meynert Pietersz van Medenblick, eyscher
contra
Die weduwe & erven van Jan
Jansz Stolp, ghedaagdens om
hem eyscher te betaelen die
bruyckwaer van alsulcke
2 geersen groedtlandt &
saedtlandt
als zy ghedaagdes van hem
eyscher ghebruyckt hebben voor
den tyt van 5 jaeren
& dat tot estimatie van
Schepenen ofte andere mannen.
Ccncludeert tot condemnatie van dien cum
expensis.

Thomas Jansz, soe hij procedeert,
Den eyscher concludeert tot
requirant & eyscher
revectie van de ghedaagdens
contra
exceptie ende dat voorts
Pieter Pietersz Backer, ghedaagde.
den ghedaagde ghecondemneert zal
worden in den eysch & 't versoeck den 14en mey te
rolle gestelt alsoe niet blycken zal van de overganck ofte
't melckpat eenyge litispendentie te weesen voor den Hove van
Hollandt maer is alleen voor den Hove betrocken die saecke van de
schade by Pieter Pietersz gheeyscht streckend tot meerder justificatie van 't geene by hem requirant is versocht & gheconcludeert.
Pieter Pietersz presenteert te bewysen dat die saecke
in den Haghe is hangende mits dat hem dach daertoe
vergunt werdt.
Schepenen houden d'saeck in advijs. Ordonneeren nietemin perthyen hin-- in te brengen alsulck bewys als zy hebben in te brengen.
OR 5658/437

Griet Aeriansdr, weduwe † Michiel
Wyloffs van de Zydtwint, requirante
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Schepenen wysen voor vonnisse
dat d'eysserse van het
erff zal volgen een gedeelte
tot discretie van mannen
en dat tot tacxatie
van mannen condemneeren perthyen
in 't effect van dien ende
ordonneeren tot mannnen
& segsluyden Dirck
Wyloffsz, Jan Theuwisz
Kinne & Pieter Symon Jacobs.
Actum den 28en mey 1612.

In advijs.

contra
Jacob Aerents, ghedaagde sustineert
d'voorseide eyssersse dat zij tot seggen
van mannen behoudt zeecker gedeelt
van 't erff daer zy op woonen streckend
van de horn van 't huys aff totte sloot
aen de willygenboom mits behoudend
elck respective een overgang over
elckanders ghedeelte ghelyck
zy requirante dat tot noch toe heeft
ghepossideert. Presenteert daeromme al vooren mannen uuytspraecke
te hooren & daernae te betaelen
off aen de gherequireerde off aen Jan
Visscher zeyt daermede te moghen
volstaen & concludeert dat den gedaagde
ghecondemneert zal worden haer 't zelve
erff vredelyk te laeten possideeren &
behouden cum expensis.
Pieter Jansz Janooms ende
Jan Aeriansz als gheordonneerde
voochden van de kinderen van Pieter
Meynertsz gheassisteert met Gerrit
Meyertsz haeren oom con socius, requiranten
& eyschers
contra
Ysbrant Meynertsz, ghedaagde &
gherequireerde omme d'eyschers
te leveren pertinente staet met
eede ghestarckt nae behooren
van alle die goeden by † Anna
Eeverts zyn moeder metter doot
gheruymt & naeghelaeten. Concludeert tot condemnatie van dien cum expensis.

OR 5658/437v
Den ghedaagde bekent die
penningen, laet hem daer in
ghewillich condemneeren.
Dienvolgend condemneeren Schepenen
den voorseiden ghedaagde die gheeyschte 35 gulden aen den
eyscher te betaelen mette
rechtelyke costen. Actum
den 28en mey 1612.

Jan Cornelisz Keyser, eyscher
contra
Pieter Huybertsz van der
Dieck, ghedaagde om betalinge
van 35 gulden ter
cause van gheleende penningen.
Concludeert tot condemnatie van dien cum
expensis.
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Schepenen ghehoort den eysch by den Schout ghedaen
tegen Elle Willemsz van Schagen om die boeten
ter saecke den selven uuyten arreste is ghegaen
houden d'saecke in advys accordeeren niettemin
den Schout een anderde citatie by een rechtelyke
weet aen de voorseide Elle Willemsz tegen adt primam.
Actum den 28en mey 1612.
Aenghenomen by Dirck Jansz Stapels.
Schepenen ackordeeren den Schout een rechtelyke
weet aen . . . . . . . . Leenhouwer om betalinge
van 4 cluyten toeghedaengde penningen tegen adt
primam. Actum den 28en meij 1612.
Schepenen accordeeren den Schout t'zijnen versoecke
een rechtelyken weet aen Cornelis Cornelisz.
OR 5658/438
Schepenen appoincteeren perthyen aen mannen
als Cornelis Pietersz Breg &
Dirck Florisz.

Griet Aeriansdr, weduwe
van † Michel Wyloffs,
eysserse
contra
Cornelis Jansz Bles, ghedaagde
om voort te procedeeren.

Schepenen appoincteeren
perthyen aen mannen met
namen: Aerian Cornelis Rembrants
& Gerrit Willemsz Pat.

Die zelve eyssersse
contra
Pieter Jan Jaep Mes, ghedaagde om voorts te procedeeren.

Schepenen ghesien den uuytspraeck van
mannen & vorder ghehoort 't gesustineerde
doen recht condemneeren den gedaagde aen den eyscher te betalen
tot beteringe van zyn versuijm & leemte
een somma van 30
k guldens mette rechtelyke
Cornelis Dircksz van de Tocht,
en
eyscher
costen. Actum den 28
meij 1612.
contra
Jan Cornelis Aerians Deuchtis,
ghedaagde om voorts te
procedeeren.
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In advijs.

Dirck Aeriansz Brouwer, zoe
hy procedeert, eyscher in conventie
& verweerder in reconventie
contra
Jan Cornelisz Keijser, ghedaagde &
eyscher respective om voorts
te procedeeren.

OR 5658/438v
Schepenen appoincteeren
perthyen aen de selve mannen
ordonneeren d'selve een
uuytinge daer van te doen.

Pieter Lambert Aerians, soe
hy procedeert, eyscher
contra
Dirck Wyloffsz van de Zydtwindt,
zoe hy gheroepen is, ghedaagde.

OR 5658/439
Vierschaer ghehouden den 25en junij 1612.

Die ghearresteerde versoeckt
dat den eijscher zal bewysen
wien die penningen verteert
heeft & by wien die verteert
zynde hem daer van alles
copie te leveren.

Aerian Cornelisz Mannis, Waert
in 't "Wapen van Hoorn", arrestant
& eyscher
contra
Pauwels. . . . . . . . . . . . . . . . . .
halff Bergen, ghearresteerde om
betalinge van 9 gulden 15 st ter
cause van verteerde costen by den
ghearresteerde als pachter ghecomen
op d'peylinge & vysitatie van de
bieren & wynen met zyn adsistenten ten huyse van hem eyscher
anno . . . . verteert. Concludeert
tot condemnatie van dien cum expensis.
Mr. Gerrit Aeriansz Syrurgyn,
eyscher
contra
Floris Pietersz, ghedaagde om
betalinge van 4 gulden 8 st
Mr. loon over 't cureeren van seeckere quetsinge in de ghedaagdens
handt. Concludeert tot condemnatie van dien
cum expensis.

697

OR 5658/439v
Den Schout voecht hem
neven den triumphant.

Schepenen accordeeren
den ghedaagde copie van den
eysch & erffpacht
brieff.

Schepenen houden
d'saecke in advijs.

Aerian Symons Niekelandt als
voocht van de kinderen van †
Jan Jansz Jonge Janoom in desen
gheassisteert met Pieter Jansz
Janooms haeren oom, requirant &
eyscher
contra
Aerian Cornelisz Schipper Slootgis,
ghedaagde. Sustineeren d'voorseide eyschers
hoe de voorseide kinderen in eygendoom
ofte eeuwygen erffpacht competeert het poeltgen genaamt het scharnpetge palend & comend aen het
erff van den ghedaagde dat hoewel den gedaagde noch rechtactie
noch eygendoom daer in en
competeert zoe vervordert nochtans den gedaagde ofte den zijnen
hen 't zelve aen zyn erff meer
en meer te bedammen, concludeeren
daeromme zy eyschers dat d'gedaagde ghecondemneert zal werden zulck
aendamminge op te ruymen &
van ghelycken niet meerder te
doen op seeckere groote penen
by Schepenen daertoe te stellen
cum expensis protesteerend van
costen, schaden & intresten.
Thomas Jansz, soe hij procedeert,
requirant & eyscher
contra
Pieter Pietersz Backer, gedaagde.

OR 5658/440
Aen Jan Sybrantsz &
Cornelis Pietersz ordonneeren
d'selve een uuytinge te
doen.

Schepenen ordonneeren
Jan Cornelisz Keyser zyn

Griet Aeriansdr, weduwe
van † Michiel Wyloffs
eysserse
contra
Cornelis Jansz Bles, ghedaagde om
voorts te procedeeren.
Dirck Aeriansz Brouwer
zoe hy procedeert, eyscher in
conventie & verweerder in
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quuytscheldinge te exhibeeren zoe hy eenich heeft
tegens ad primam.

reconventie
contra
Jan Cornelisz Keyser, ghedaagde
& eyscher respective om
voorts te procedeeren.
Pieter Lambert Aerians, zoe
hy procedeert, eyscher
contra
Dirck Wyloffsz van de
Zydtwint zo hy gheroepen
is.

Schepenen ghesien den
uuytspraecke van
mannen verclaeren die
van waerden en condemneeren dienvolgend Dirck Wyloffsz
aen hem eyscher soe hij
procedeert te betaelen
een somma van 44
gulden & niet
meer. Apsolveeren den ghedaagde van den vorderen eysch.
Actum den 25en junij 1612.

Schepenen condemneeren die
ghedaagdens die gheeyste
verpondinge te betaelen
volgende zyn regyster mette
rechtelyke costen binnen
8 daghen op peene
van uuytleg.
Actum den 25en junij 1612.

Jan Aerian Meynerts Ontfanger van de verpondinghe
over Oude Nieudorp, eyscher
contra
Aerian Neefkis.

Idem contra
Neel Jan Lodders.
Idem contra
Gerrit Huybertsz
om betalinge verpondinge volgens zyn boeck.
OR 5658/440v
Op huyden desen 25en junij is
alhier in ghespannnen vierschaere
gheexhibeert den uuytspraecke van
mannen tusschen Griet Aerians, weduwe
† Michiel Wyloffs & Jacob Arents
ghedaen by Pieter Symonsz, by Dirck
Wyloffsz & by Jan Theuwisz Kinne als
daer toe gheordonneert inhoudend dat
zy Griet Aerians zal hebben het halve
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erff achter het huijs te water uuijt
& noch vierdalff voet tot een vrye ganckpat
& noch daer het huys op staet ende
voort zoe veer als Griet Aerians huijs strect
aen Jaep Snyers mits dat perthyen ten
weder zyden vry zullen mogen gaen en staen
over elckanders erff off gedeelte op
die westzyde van 't huys bij langs die
sloot . . . . . . . ende dat dit alles voor
een prijs van 45 gulden te
betaelen karstyt naestcomend anno present
1612 & was d'selve uuytspraecke
by de segsluyden gheteykent ende sulcx desen
met believen van Schepenen alhier
gheregystreert. Date ut supra.
OR 5658/441
Vierschaer ghehouden den 23en julij 1612

Den ghedaagde zeyt tevreden
te zyn te betalen 't gunt
hy deuchdelyk verteert heeft.
Seyt daermede te moghen
volstaen & in vorder niet
ghehouden te zyn. Concludeert tot
apsolutie van den vorderen eysch
cum expensis.
In advys.

In advijs.

In advys.

Aerian Cornelisz Mannis, eyscher
contra
Pauwels
Halff Bergen ghearresteerde
om voorts te procedeeren.

Thomas Jansz, zoe hy procedeert, requirant en eyscher
contra
Pieter Pietersz Backer, ghedaagde
om uuytinghe van recht
te begeereen. Dienvolgende versoeckt
den requirant hem zyne concluisie gheadjudiceert te hebben
alsoe den gedaagde van geen litispendentie in deser saecke doet
blycken.
Pieter Jansz Mes & Cornelis Engels
van Winckel, eyschers
contra
Thys . . . . . Wybes van Barring-

700

horn, ghearresteerde om betalinge van dienstloon
by den collecteurs aen de zelve
verdient & verschoten by hen eyschers ter somma . . . . . . . .
Concludeert tot condemnatie van dien cum
expensis.
OR 5658/441v
Albert Jansz van Heerinchuijsen
vader van Lijsbet Alberts, eyscher
contra
Lauris Pietersz van 't Sijdtwint, ghedaagde om betalinghe van 20
gulden aen gelt, 9 ellen
linnen, een paer fluweelen & een paer
leeren muijlen, dienstloon van de
voorseide Lijsbet mitsgaders beteringe
van eer cost en schade de int
opseggen ende verstooten uuijt haeren
dienst geleden tot discretie van
Schepenen. Concludeert tot condemnatie van dien
cum expensis.

In advys.

Schepenen houden d'saecke tusschen den Schout,
eyscher & Cornelis Rentenaer, ghedaagde in advys.
Accordeeren perthijen alsnoch in te brengen zoe
wat zy hebben in te brengen. Actum den . . . . . . . .
OR 5658/442
Vierschaer ghehouden den 6en augusti 1612
In advijs.

Schepenen ordonneeren
perthyen te nemen advys van rechtsgheleerden
tusschen dit & den naesten
rechtdach & 't selve

Aerian Cornelisz Mannis, eyscher
contra
Pauwels
Halff Berghen, ghearresteerde om
voorts te procedeeren. Dienvolgend
uuytinge van vonnisse te begeeren.
Thomas Jansz, soe hij procedeert,
requirant & eyscher
contra
Pieter Pietersz Backer, gedaagde
om alsnoch uuytinge van vonnisse
te begeeren.
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Schepenen te exhibeeren.
Actum den 6en augusti 1612.
Pieter Jansz Mes & Cornelis Engelsz
van Winckel, eyschers
contra
Thys Wybis van Barringhorn, gearresteerde om voorts te procedeeren.

In advys.

Dirck Brouwer, zoe hy procedeert,
eyscher
contra
Jan Cornelisz Keyser, ghedaagde.

In state.

OR 5658/442v
Jacob Claesz Biersteecker,
eyscher
contra
d'weduwe en erven van Heyndrick Pieter Koots, gedaagde
om betalinge van 9 gulden ter
cause van 2 sacken taruwe.
Concludeert tot condemnatie van dien
cum expensis.

1e default.

Schepenen appoincteeren den Schout, eyscher
& Cornelis Cornelisz Rentenaer van Schagen
over ghedaagde met een weet aen mannen
omme te accordeeren is 't doenlyk. Actum
den 6en augusti 1612.
Schepenen ghehoort 't versoeck van den Schout
in 't aenhooren van perthyen accordeeren
den Schout omme Albert Fransz & Sybrant
Cornelisz van Schagen als mannen tusschen perthyen
tot Nieudorp te moghen ontbieden op
costen van onghelyck. Actum den 6en augusti
1612.

Schepenen condemneeren

Jan Claesz van de Langereys, requirant
contra
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Maerten Jansz d'meetinge
te gheheugen & ghedogen.
Actum den 6en augusti 1612.

Maerten Jansz van de Langebreg, gherequireerde omme meetinge
te hebben van 't lant by hem
eyscher van de ghedaage ofte zyn sequesters
ghecocht.

OR 5658/443
Schepenen ghehoort die dingtalen van den Schout,
eyscher op Elle Gerritsz van veijlige boeten
& oock Dirck Jansz Stapels eijsschend restitutie
van 20 st verschoten penningen. Apsolveeren den
voorseiden Elle Gerritsz van den eysch by den Schout
op hem ghedaen & oock van den eysch by den
voornoemde Dirck Jansz op hem ghedaen compenseerend
die costen om redenen. Actum den 6en augusti
1612.
Ende houden vorder die saecke tusschen den Schout
& Dirck Jansz in advys.

Schepenen condemneeren den ghedaagde die gheeyschte penningen
te betalen mette rechtelyke
costen binnen een maent
op peene van uuytleg.
Actum den 6en augusti 1612.

Schepenen wysen dat Pieter
Jansz mach ageeren & voorts
procedeeren.
Den ghedaagde dient van
defentie exceptioneel.
Den eyschers copie & dach
te 14 dagen.

Willem Reyersz uuyt die Slootgaerde,
ontfanger van de boelbrieff van Heyndrick Ouweneels, eyscher
contra
Albert Cornelisz van de Weel, ghedaagde
om betalinge van 9 gulden 12 st
van landthuier & anders vermogens den boelbrieff daer van
zynde. Concludeert tot condemnatie van dien
& versoeckt gelt of uuytleg
cum expensis.
Aerian Symonsz Niekelandt
Voocht & Pieter Jansz Janooms
zoe zy procedeeren, eyschers
contra
Aerian Cornelisz Schipper-Slotgis,
ghedaagde om t'antwoorden.

OR 5658/443v
Vierschaer ghehouden den 20en augusti 1612
Schepenen ghehoort
die dingtalen van den
eyscher & by den procureur

Aerian Cornelisz
Mannis, eyscher
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van den ghearresteerde doen
contra
recht. Condemneeren Pauwels
Pauwels
Halff Bergen die gheeyschte
Halff Berghen, ghearresteerde
9 gulden 15 st aen den
om voorts te proceeyscher te betaelen mette rechdeeren.
telyke costen salvo den gedaagde
zyn naerderen keer te 14 dagen
zoe hij eenich heeft. Actum den 20en augusti 1612.
Schepenen verclaeren den ghecondemneerde te
wesen versteecken van keer &
weer. Actum den 3en augusti 1612.
Pieter Jansz Mes &
Cornelis Engelsz van
Winkel, eyschers
contra
Thys Wybis van
Barringhorn, ghearresteerde
om voorts te proceddeeren.

Schepenen ghehoort
die exceptie van den
ghearresteerde sustineeren dese saecke
alhier niet betreckbaer
maer soe die eyschers wat
hebben te seggen dat zij
hem zouden roepen voor
Commissen tot Alckmaer
concludeerend tot apsolutie
van der instantie apsolveeren dienvolgend
den ghearresteerde van der instantie.
Compenseeren niettemin die costen om redenen. Actum den 20en augusti 1612.
OR 5658/444

Dirck Brouwer, zoe hij
procedeert, eyscher
contra
Jan Cornelisz Keyser, ghedaagde.

Schepenen condemneeren
Jan Cornelisz Keyser
die gheeyschte erffpacht
te betaelen binnen 14 dagen
op peene van uuytleg
salvo Jan Cornelisz zyn
actie van indemnite tegen Aerian
Cornelisz Schippers off anders daer & zoe
hy meent gheraeckt te zijn. Actum den 20en augusti 1612.

1e default.

Jan Claesz Biersteecker,
eyscher
contra
die weduwe en erven van
Heyndrick Pieter Koots,
ghedaagde om haer eerste
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default te purgeeren.

Schepenen condemneeren Louris
Pietersz aen den eyscher
te betaelen die gheeyste
20 gulden mitsgaders
9 ellen linnen, een
paer fluweelen muylen &
een paer leeren muylen
mette rechtelyke costen.
Actum den 20en augusti
1612.

Albert Jansz van Heeringhuysen
vader van Lysbeth Alberts, eyscher
contra
Louris Pietersz van 't Zydtwint,
ghedaagde om voorts te procedeeren. Dienvolgend versoeckt d'selven
eyscher alsnoch condemnatie van de gheeyschte
20 gulden aen gedaagde mette vordere
goeden voor dienstloon des eyschers
dr belooft.

OR 5658/444v
Die ghedaagde versoeckt dat
den eyschers op huyden
zullen dienen van replycke
off versteecken werden van 't
effect van dien volgens die
ordonnantie op't stuck van
justitie gheemaneert.
In state by perthyen.

Aerian Symonsz Niekelandt
voocht & Pieter Jansz
Janooms in qualite zoe zij
procedeeren, eyschers
contra
Aerian Cornelisz Schipper Slotgis,
ghedaagde.
Pieter Cornelisz Waert,
eyscher
contra
Claes Govertsz Bywaert,
ghearresteerde om betalinge
van 15 st berekent gelt
volgens die ghearresteerdens
eygen handt. Concludeert tot
condemnatie van dien cum expensis.

Schepenen verclaeren Claes
Govertsz mits zyn non-comparitie vellich & ghesien
't blyck bij Pieter Cornelisz
overgheleijt condemneeren den ghearresteerde die
gheeyschte 15 st aen den eijscher te betaelen
mette rechtelyke costen. Actum den 20en
augusti 1612.
Schepenen condemneeren Claes Govertsz mits
zy non-comparantie in de boeten tegen den Officier
van 45 st. Actum den 20en augusti 1612.
OR 5658/445
Vierschaer ghehouden den 3en september 1612
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1e default.

1e default.

Pieter Jansz Wit, eyscher
contra
Gerrit Willemsz Butterpots,
ghedaagde om restitutie &
betalinge van 11 gulden verdient
arbeytsloon by den ghedaagde tot
Eertswoudt ten behoeve van
hem eyscher ontfangen mitsgaders noch 3 gulden 10 st
mede van arbeytsloon &
uuytcoop ter saecke van werck
op die Wieringer Waert verdient
& bedongen by den ghedaagde mede
ontfangen. Concludeert tot condemnatie
van dien cum expensis.
Gerrit Jansz, Laeckencoper tot
Barringhorn, eyscher
contra
Symon Pieter Deckers van de Weel,
gedaagde om betalinge van 29 gulden
12 st 4 penn ter cause van
laecken volgens den eyschert zyn regyster. Concludeert tot condemnatie van dien
cum expensis.

OR 5658/445v
1e

default.

Aerian Cornelisz dach van
garandt.

Gerrit Jansz, Laeckencoper
van Barringhorn, eyscher
contra
Albert Cornelisz van de Weel,
ghedaagde om betalinge van 15 gulden
10 st ter cause van ghehaelt
laecken. Concludeert tot condemnatie
van dien cum expensis.
Jan Cornelisz Keyser, eyscher
contra
Aerian Cornelisz Schippers
van der Dieck, ghedaagde om
hem eyscher te rembourseeren
beteren ende betaelen.
Aerian Cornelisz Schippers
van der Dieck
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Schepenen apsolveeren
Dirck Aeriansz van der
instantie als niet ghehouden te antwoorden.

contra
Dirck Aeriansz Brouwer Burgermeester & als out Kerckmeester van
Oude Nieudorp.

OR 5658/446
Cornelis Pietersz als swager
van Aerian Cornelisz Schipper Slotgis
stelt hem cautie 't gewyde te
voldoen.
Dienvolgend werdt den selven
by de eyscher ontfangen ofte gheadmitteert van wegen den gedaagde
te mogen ageeren.

Aerian Symonsz Niekelandt voocht
& Pieter Jansz Janooms in qualite,
zoe zy procedeeren, eyschers
contra
Aerian Cornelisz Schipper Slotgis, ghedaagde om voorts te procedeeren.

Die eyschers ghesien hebbende seeckere copie
by haer overgheleyt voor defentie &
dienvolgend dat d'eyschers dach hadden omme daer tegens
op huyden te repliceeren. Repliceerende seggen d'eyschers
hoe waer is dat zy in deuchelyke possie sijn gheweest van
seeckere water & visscherye ghelegen tot Oude Nieudorp
omtrent de meelmolen aldaer den tyt van bynaest 33 jaeren
volgens henluyder erffpachts brieve van date den naestlaesten
july 1580 welcke voorseide water is ghenaemt het "Scharn- Scharn of Scharu?
petge" & 't Groote Gat", welcke voorseide visscherie in erffpacht is uuytghegeven byde hey . . .geest---kren zoe van
Oude alsmede van Nieuwe Nieudorp & alsoe niemant
gheoorlooft is yemant te turbeeren in zyn deuchdelyke & vreedt------ ghepossie ---- causam ofte inste titule soe versoeken
d'eyschers dat het nieuwe werck van de ghedaagdens op
d'eyschers grondt verspert & die visscherye t'onbruyck ghemaeckt datelyken by den Officier alhier mitsgaders die
justitie gheordonneert zal werden 't voorseide nieuwe werck
op te ruymen & vandaer te voeren & 't zelve doen repareeren & stellen in zyn voorgaende staet voor & alleer
dat die ghedaagdens ten principaele zullen moghen werden
ghehoort & voort ghecondemneert in de costen van desen processe
volgens het 51e artikele van de instructie van den Hove van
Hollandt & 39e ad idem. Concludeeren daeromme d'voorseide
eyschers by 't gunt voorseid is & alsnoch te deduceeren is't noot
dat d'ghedaagde zal werden ghecondemneert het voorseide nieuwe werck op
te ruymen & wech te voeren & repareeren in zyn voorgaende ende
eerste staet vooraen alleer hy ten principaelen zal moghen werden
ghehoort cum expensis.
Den ghedaagde copie & dach adt primam.
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OR 5658/446v
1e

Gerrit Heertsz, eyscher
contra
Aerian Cornelis Rembrants, ghedaagde
om betalinge van 24 gulden ter cause
van lanthuur overlanghe
verscheenen. Concludeert tot condemnatie
van dien cum expensis.

default.

Die ghedaagde bekent die
gheeyste penningen, versoeckt
atterminatie.
Schepenen condemneeren d'ghedaagdens
die gheeyschte penningen te betaelen mette rechtelycke
costen surcheerend d'executie
tot Allerheyligen naestcomend.
Actum den 3en september
1612.

Jan Claesz Berchout, eyscher
contra
die weduwe en de kinderen
van Heijndrick Pieter Koots,
ghedaagde om haer 2e default
te purgeeren & dienvolgend
alsnoch ghecondemneert te werden
in de gheeyschte 9 gulden
cum expensis.

OR 5658/447
Vierschaer ghehouden den 17en september 1612
Pieter Cornelisz Waert,
eyscher
contra
Jan Reyersz Moller, ghedaagde
om betalinge van 14 gulden ter
cause van huier van etgroede .
Concludeert tot condemnatie van dien cum
expensis.

Die ghedaagde seyt betaelt
off verschoten te hebben 4
gulden + 18 st van speetloon ter
saecke die sloot by 't lant
daer d'huier van spruyt opghekeurt is gheweest.
Versoeckt deselve 4 gulden 18 st
te moghen corten & seyt
daer op betaelt te hebben.
Concludeert daermede te moghen volstaen & den eyscher
zyn vorderen eysch te werden ontseyt cum expensis.
In advys te 14 dagen.

Schepenen accordeeren den Schout t'zijnen
versoeck een rechtelyke weet aen Claes Claesz
Voorin tot Hoorn omme overghedaaget te
werden tegens ad primam hem requirant te
voldoen van zyne boeten. Actum den 17en september
1612.
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Schepenen condemneeren Gerrit
Willemsz Butterpot in zyn
2e default & wyders
die gheeyschte 11 gulden mitsgaders die 3 gulden 10 st
aen den eyscher te betalen mette
rechtelyke costen salvo den
ghecondemneerde zyn keer te 14 dagen
zoe hy eenich heeft. Actum
den 17en september 1612.

Pieter Jansz Wit, eyscher
contra
Gerrit Willemsz Butterpot,
ghedaagde om zyn 1e default te
purgeerem off versteecken ende
ghecondemneert te werden in zyn 2e
default & wyder in de
gheeyschte 11 gulden en voorts drie
gulden 10 st cum expenis.

OR 5658/447v
Jan Keyser van weghen den
ghedaagde versoeckt reeckening
Gerrit Jansz Laeckencoper
& van de bereeckende penningen attervan Barringhorn, eyscher
minatie tot karstyt.
contra
Schepenen ordonneeren perthyen
Symon Pieter Deckers van de
metten anderen te reeckenen, condemneeren Weel, ghedaagde om zyn 1e
wyder Simon Pietersz den eyscher
default te purgeeren off versteecken & gecondemneert
die berekende penningen te betaelen
te werden in zyn 2e en wyder gecondemneert te werden in de
mette rechtelyke costen surcheerend
geeyste -29-12-4.
d'executie tot Ste Catryn. Actum den 17en september 1612.
Pieter Jansz Mes vanwegen
Gerrit Jansz Laeckencooper van
zyn swager mits desselffs
Barringhorn, eyscher
apsentie vesoeckt aterminatie.
contra
Schepenen condemneeren den ghedaagde Albert Cornelisz van de Weel,
die gheeyste penningen aen den eyscher
ghedaagde om zijn 1e defaut
te betaelen mette rechtelyke costen
te purgeeren off versteecken & ghecondemneert te werden in
surcherend d'executie tot
zyn 2e & wyder gecondemneert te werden in de geeyschte
karstijt naestcomend. Actum den 17en september 1612.
-15-10-0

Schepenen accordeeren
den gedaagde noch dach van
garandt.

Jan Cornelisz Keyser, eyscher
contra
Aerian Cornelisz Schippers
van der Dieck, ghedaagde.

Schepenen ghehoort 't versoeck van Michiel
Pietersz van Barringhorn, ghearresteerde contra
Gerrit Jansz, arrestant mits non-comparitie
van Gerrit Jansz apsolveeren den ghearresteerde van der instantie condemneeren Gerrit
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Jansz in de rechtelyke costen van der instantie
tot tacxatie van Schepenen. Actum den 17en
September 1612.
OR 5658/448
Schepenen mits non-comparitie van de eyschers apsolveeren den ghedaagde van de
instantie condemneeren d'eyschers
in de costen van der instantie.
Actum den 17en september
1612.

1e

default.

Aerian Sijmonsz Niekelandt, als
voocht & Pieter Jansz Janooms
in qualite zoe zy procedeeren, eyschers
contra
Aerian Cornelisz Schippers,
ghedaagde.

Gerrit Heertsz, eyscher
contra
Aerian Cornelisz Rembrants, ghedaagde
om zyn 1e default te purgeeren.

Schepenen condemneeren die weduwe van Jan Huyberts
Schepenen
tegen den Schout in de boete van 3 gulden ter
ghehoort die
saecke zy binnen 12 voeten aen hoy en stroo ghedingtaele by
vaert heeft. Also haer keer te 14 dagen
Pieter Jansz
zoe zy eeenich heeft. Actum den 17en septemvan wegen zyn moeder
ber 1612.
verclaeren die
ghecondemneerde te
wesen versteecken
van keer & weer. Actum den 1en october 1612.

1e default.

Doedt Jansz van Sardam, eyscher
contra
Pieter Pieter Bregs, gedaagde
om betalinge van 7 gulden ter
cause van lanthuier verschenen
karstyt laestleden. Concludeert tot
condemnatie van dien cum expensis.

OR 5658/448v
Vierschaer ghehouden den 1en october 1612
Gerrit Willemsz doende zyn
keer ontkent die middelen
by den eyscher in zyn eysch voorghewendt & dienvolgende

Pieter Jansz Wit, eyscher
contra
Gerrit Willemsz Butterpot,
gedaagde om zyn keer te doen
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oock den eysch.
zoe hy eenich heeft off verSeyt voorts dat den eyscher
steecken te werden van 't effect
eenyghe daghen met hem heeft
van dien.
ghewrocht is tevreden dien
aengaende metten eyscher te reeckenen
mits afftreckend wat hem
daer tegens ten affslach competeert.
Concludeert dat den eyscher zyn vorderen eysch zal
werden ontseyt cum expensis.
Schepenen verclaeren d'keer by Gerrit Willemsz gedaen niet
ontfanckelyk condemneeren den selven alsnoch die gheeyschte 11 gulden &
3 gulden 10 st aenden Pieter Jansz te betalen mette rechtelyke costen.
Actum den 1en october 1612. Gereserveert Gerrit Willemsz zyn actie
tegen Pieter Jansz zoe hy in reconventie yet tegen hem heeft.
Trijn Heyndricks van 't Verlaet,
eyssersse
contra
Jan Allertsz, ghedaagde om
betalinge van 9 gulden 5 st
ter cause van ghehaelde waer.
Concludeert tot condemnatie van dien
cum expensis.

Jan Cornelisz Keijser vanwegen den
gedaagde bekent die penningen op reeckeninge versoeckt reeckening.
Schepenen condemneeren den ghedaagde die
gheeyschte 9 gulden 5 st aen de
eyssersse te betalen mette rechtelyke
costen affslaend niettemin wat
Jan Allertsz deuchdelyk daer
tegen comt. Actum den 1en october 1612.

In advys.

Aerian Cornelisz Schippers van der
+ als
Dieck van wegen zyn moeder + eyscher
procuratie
in cas van garant
hebbende van
contra
de weduwe
Maritgen Jansdr & haer kinderen
& d'erven van Symon Claesz weduwe en erven van Heyndrick Jansz
Poorter off der selver voochden, ghedaagde om
den eyschers costeloos schadeloos te indemneeren van alsulcken eysch & concluysie
als Aerian Cornelisz, van wegen [vervolg op /449]

OR 5658/449
[vervolg opvan /448v]

zyn moeder op haer gehdaen & ghenomen heeft & consequentelyken van soedanygen eysch & concluisie als Jan
Cornelisz Keyser op Aerian Cornelisz off
zyn moeder ghedaen & ghenomen heeft
tot beteringe van schade & indemnite
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van den Liesbosch. Concludeert tot condemnatie
van dien cum expensis.

In advys.

1e default.

1e default.

Jan Cornelis Keijser, eyscher
contra
Aerian Cornelisz Schippers van der
Dieck, ghedaagde om t'antwoorden.
Jan Willemsz Waert in "de Valck"
tot Oude Nieudorp, eyscher
contra
Jan Willemsz Pat, ghedaagde
om reeckeninge & betalinge
van verteerde costen volgens d'eyscher
zyn regyster. Concludeert tot
condemnatie van dien cum expensis.
D'selve eyscher
contra
Symon Stoyt, ghedaagde om
betalinge van 3 gulden 2 st
ter cause van gheleent gelt
& verteerde costen. Concludeert tot
condemnatie van dien cum expensis.

OR 5658/449v
1e default.

Den gedaagde dient van exceptie.
D'eyschers accepteeren d'exceptie in
quantum pro & versoecken copie
& dach & dienen op huyden van
betooch & versoecken dat d'gedaagde van
ghelycken zal doen om 't zelve ad primam
over te leveren by inventaris.
Die gedaagde versoeckt vonnisse

Jan Willemsz Waert in "de
Valck" tot Oude Nieudorp,
eyscher
contra
Symon Jansz ex-ghedaagde om
betalinge van 2 gulden 15 st
van verteerde costen, affslaend
14 st. Concludeeert tot condemnatie
van dien cum expensis.
Aerian Symonsz Niekelant
als voocht & Pieter Jansz
Janooms in qualite zoe zij
procedeeren, eyschers
contra
Aerian Cornelisz Schippers,
ghedaagde om voorts te
procedeeren.
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opte exceptie by hem overgheleyt.
In advijs.
Schepenen ghehoort 't versoeck van
Jan Cornelisz Keyser van wegen d'weeskinderen
van Pieter Pietersz Breg & Anna Jans
ordonneeren Jan Aerian Meynerts te
wesen voocht van de selve kinderen &
over haere goeden. Actum den 1en
october 1612.
OR 5658/450
Schepenen ghehoort den eysch van den Schout
op & tegen Claes Aeriansz Butterpot, condemneeren
den selven Claes Aeriansz tegen den Schout
in 18 gulden als bedaengde boeten salvo den
ghedaagde zyn keer te 14 dagen zoe hy eenich heeft.
Actum den 1en october 1612.

1e default.

In advys.

1e default.

Gerrit Jansz Laeckencooper
van Barringhorn, eyscher
contra
Luytgen Willemsz van de
Slootgaerdt, ghedaagde om
betalinge van 11gulden 2 st 8 penn
van laecken. Concludeert tot
condemnatie van dien cum expensis.
Albert Cornelisz Snel, eyscher
contra
Jan Reyersz Mullers, ghedaagde
om reeckeninge en betalinge
van verteerde costen volgens hem
eyschers regyster. Concludeert tot
condemnatie van dien cum expensis.
D'selve eyscher
contra
Jan Thysz Slotemaecker,
ghedaagde om reeckening &
betaling van verteerde costen volgens
d'eychers zyn regyster. Concludeert
tot condemnatie van dien cum expensis.
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OR 5658/450v
Schepenen ghehoort den eijsch by den
Schout ghedaen tegen Claes Cornelisz Pettens
mits non-comparitie van den zelven Claes
condemneeren den selven ghedaagde tegen den eyscher
in de boeten van 40 gulden over mestieck,
vechtelis & quetsuere ghedaen tegen ende
in de persoon van Jan Reyersz Moller salvo
den ghedaagde zyn keer zoe hy eenich heeft
te 14 dagen. Actum den 1en october 1612.

Schepenen ver-

claeren Claes

Cornelisz Pettens
mits zijn non-comparitie te wesen versteecken
van keer & weer. Actum den 30en october 1612.

Schepenen appoincteeren
perthyen aen mannen
met namen: Dirck Sygers
& Aerian Cornelisz Rembrants
om te accordeeren is 't
doenlyk.

Pieter Cornelisz Waert,
eyscher
contra
Jan Reyersz Mollers, ghedaagde om voorts te procedeeren.

Schepenen condemneeren d'naevolgende persoonen
als ghedaagdens tegen Geert Jansdr, weduwe
Jan Cornelis Dircks die resteerende verpondinghe
te betaelen volgens het regyster van
† Jan Cornelis Dircks te betaelen mette rechtelycke costen binnen 14 dagen op pene van
uuytleg, namelyken:
Willem Jansz Hans
Albert Jan Marckus
Aerian Cornelisz Rembrants &
Cornelis Volckertsz van de Moerbeeck.
Actum den 1en october 1612.
OR 5658/451
Schepenen appoincteeren
perthyen aen mannen met
namen: Lambert Moeyes &
Aerian Meynertsz om
te accordeeren is 't doenlyk.
Actum den 1en october 1612.

Doedt Jansz van Sardam, eyscher
contra
Pieter Pietersz Bregs,
gedaagde om voorts te procedeeren.
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1e

default.

Die weduwe van Jan Cornelis Dircks,
eyssersse
contra
Aerian Harmonsz, ghedaagde om
betalinge van 5 gulden 11 st 8 penn
volgens 't regyster van Jan Cornelisz.
Concludeert tot condemnatie van dien cum
expensis.

OR 5658/451v
Vierschaer ghehouden den 29en october 1612
Jan Pieters Boykis, eyscher
contra
Sybrant Cornelisz Dullis,
ghedaagde om betalinghe van
off restitutie van 51/2
achelen boonen ter cause van
een sack boonen hem ghedaagde onder
5 jaeren op't doen volgend nieu
ghewas ghedaen. Concludeert tot
condemnatie van dien cum expensis.

Schepenen condemneeren den
ghedaagde in zyn default
ende wyder den eyscher die
gheeyschte 51/2 achelen boonen te leveren mette
rechtelyke costen salvo den
ghedaagde zyn keer te
14 dagen zoe hy eenich
heeft. Actum den 29en
october 1612l.
Schepenen verclaeren den gedaagde te weesen versteecken van keer &
weer affslaend 't geen den eyscher daer tegen ontfangen heeft. Actum den 26en
november 1612.

Schepenen ghehoort perthyen dingtaelen condemneeren Cornelis Pietersz
Mos die gheyschte
14 gulden aen den eyscher
te betaelen surcheerend
d'executie tot paeschmarckt naestcomend compenseeren die costen om redenen.
Actum den 29en october 1612.

In advijs.

Pieter Govertsz van Veenhuysen, eyscher
contra
Cornelis Pietersz Mos, ghedaagde om
betalinge van 14 gulden
ter cause van hoy. Concludeert
tot condemnatie van dien mette costen
hieromme ghedaen.

Wigger Pietersz van
Heeringhuysen, eyscher
contra
Jan Theuwisz Kinne
Schuytvoerder, ghedaagde om
betalinge van 15 gulden 10 st reste
van een paert & toom.
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Concludeert tot condemnatie van dien
cum expensis.
OR 5658/452

Schepenen condemneeren Claes
Dircksz Bakker Mr. Gerrit
Aeriansz het Mr. loon tot
discretie te betaelen mette
rechtelyke costen. Actum den 29en
october 1612.

off

off

In advys.

Mr. Gerrit Aeriansz Syrurgyn,
eyscher
contra
Claes Dirck Backers, ghedaagde
om betalinghe van 12
gulden uuyt saecke van Mr. loon
over die cuiere van seeckere
quetsiuere in zyn handt. Concludeert tot condemnatie van dien cum
expensis.
Mr. Gerrit Aeriansz Syrurgyn,
eyscher
contra
Cornelis Jansz, ex-ghedaagde om
betalinge van 6 gulden uuijt
saecke van Mr. loon over die
kuiere van seecker quetsuere
in zyn hooft. Concludeert tot
condemnatie van dien cum expensis.
D'selve eyscher
contra
Cornelis Jansz, ex-ghedaagde om
betalinge van 5 gulden 9
st ter cause van verteerde
costen. Concludeert tot
condemnatie van dien cum expensis.
Pieter Jansz Wit triumphant van Schepenen
vonnisse in date den 1en october laestleden tot laste van Gerrit Willemsz,
requirant en eyscher
contra
Gerrit Heertgisz, voocht van Gerrit Willemsz, ghedaagde om executie
te heugen gedecerneert te werden uuyt crachte van 't selve vonnisse gedecerneert te werden
opte goeden van Gerrit Willemsz. Concludeert tot
fine voorseids cum expensis.
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OR 5658/452v
Schepenen condemneeren Cornelis
Amelsz, Claes Dircksz
costeloos schadeloos van 't
Mr. loon bij Mr. Gerrit
gheeijscht & hem gheadiudiceert te indemneeren mette rechtelyke costen salvo den ghedaagde zyn keer te 14 dagen zoe
hy eenich heeft. Actum
den 29en october 1612.

1e default.

In state by den
eyscher.

Claes Dircksz Backers, requirant
en eyscher
contra
Cornelis Amelsz, ghedaagde om
hem eyscher costeloos schadeloos
te bevryen & indemneeren van
alsulcken eysch & concluysie
als Mr. Gerrit op hem Claes
Dircksz ghedaen & ghenomen
heeft ter cause van Mr. loon
over die quetsuiere by den gedaagde
hem eyscher in zyn handt gheinfligeert. Concludeert tot condemnatie
van dien cum expensis.
Die weduwe van Jan Cornelis
Dircks, eyssersse
contra
Aerian Harmonsz, ghedaagde
om zyn eerste default te
purgeeren off versteecken &
ghecondemneert te werden in zyn
2e default & wyder in de
gheeyschte 5 gulden 11 st 8 penn.
Concludeert tot condemnatie van dien cum
expensis.
Maritgen Jansdr Vattis, eysserse
contra
Heyndrick Cornelisz Snyder (Suyder?), ghedaagde
om betalinge van 7 gulden 4 st
ter cause van renten & geleende penningen. Concludeert tot condemnatie van dien cum expensis.

OR 5658/453

In advys.

Cornelis Volckert Rommelaers van de
Moerbeeck, requirant & eyscher
contra
Jacob Claesz Berckhout Biersteecker,
ghedaagde. Sustineert hy eyscher
dat hy den ghedaagde vercoft heeft seeckere nombre van masteluyn van
boonen & orritten soe veele sacken
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als hy eyscher hem te leveren hadde
yder sack voor 4 gulden 1 st 4 penn
van welcke hy gedaagde rede ontfangen
heeft 7 sacken & een halff
ende waervan noch 11 sacken
by den eyscher ghebracht zijn tot
Nieuwe Nieudorp & hem ghedaagde ghepresenteert die te leveren ende
door zyn weygeringe t'zynen periyckel
en last geset ten huyse Maerten
Conelisz. Concludeert daeromme
hy eyscher dat den ghedaagde ghecondemneert
zal
worden d'selve 11 sacken mede
t'zynen laste nae hem te nemen
& voorts hem eyscher voor allen
dien te betaelen 75 gulden 3 st
2 penn mette costen hieromme
ghedaen.

Schepenen ontseggen den
requirant zyn versoeck apsolveeren den gearresteerde
van de zelve compenseeren
die costen. Actum den
29en october 1612.

Cornelis Pietersz Mos, arrestant
& eyscher
contra
Pieter Govertsz van Veenhuysen, ghearresteerde om
leverantie te ontvangen van
seeckere bostel voorts daerop metten anderen te reeckenen ende
te liquideeren. Concludeeert tot
condemnatie van dien cum expensis.

OR 5658/453v
Schepenen ghehoort 't versoeck van
Lambert Aeriansz van Oude Nieudorp
ordonneeren Jan Jansz Jonge Jan Stolp
tot Nieuwe Nieudorp te wesen voocht
van de kinderen van Alidt Claesdr, gheprocreert by Jan van Schagen & over
haere goeden. Actum den 29en october 1612.
Schepenen bij haere vonnisse appoincteeren
in der saecke tusschen den Schout, eyscher
in cas van delict tegen Cornelis Cornelisz Rentenaer van Schagen, ghedaagde omme ghenomen
te werden advys van rechtsgheleerden
& dat volgens 't zelve advys vonnisse zal
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verclaert werden. Actum den 29en october
1612.
Schepenen ghehoort den eysch by den Schout
ghedaen op & tegen Jan Aengis, ghedaagde
ende ghehoort die verclaringe van Jan
Allertsz condemneeren den ghedaagde in een boete
van 40 gulden over quetsuere by hem
in den persoon van Jan Allertsz in desselffs arm ghedaen salvo den ghedaagde
zyn keer te 14 dagen zoe hy eenich
heeft. Actum den 29en october 1612.
OR 5658/454
offf

In advys.

Syvert Jansz van Hoochtwoudt,
eyscher contra
Garbrant Pieters Keyvis van de
Wester Moerbeeck, ghedaagde om
betalinge van 16 gulden uuyt
saecke van intrest. Concludeert
tot condemnatie van dien cum expensis.
Jan Cornelisz Keyser, eyscher
contra
Aerian Cornelisz Schippers van der
Dieck, zoe hy gheroepen is,
ghedaagde om voorts te procedeeren.
Dienvolgend versoeckt Jan Cornelisz
condemnatie vermogens quytscheldinge dat den ghedaagde hem
zal beteren zyn gheleden schade
van 't verdelven in zyn landt genaamt
die Liesbosch & voorts d'selve
Liesbosch te indemneeen costeloos schadeloos van alsulcken
servituyt van verdelvinge als
die van Winckel tot behoeff
van den Zydtwindt daer op pretendeeren cum expensis.
Schepenen condemneeren Dirck Cornelis Aengis
van Barringhorn, ghearresteerde tegen den Schout,
eyscher in zyn 1e default met het proffyt
van dien & accordeeren den Schout een twede
citatie by een rechtelyken weet.

719

OR 5658/454v
In advys.

Aerian Cornelisz Schippers van
der Dieck, zoe hy procedeert,
requirant & eyscher
contra
Die weduwe & kinderen van
Heyndrick Jansz Poorter,
gedaagde om voorts te procedeeren.

Aerian Sijmonsz Niekelant,
Schepenen appoincteeren
als voocht & Pieter Jansz
ghenomen te werden adJanooms in qualite zoe
vys van rechtsgheleerden
zij procedeeren, eyschers
binnen 14 dagen behoudelyk
contra
soe perthyen yet meerder
Aerian Cornelisz Schipper Slootgis,
hebben in te brengen tot
ghedaagde om voorts te procebescherminge van haer
deeren.
goet recht dat zy 't zelve
hinctude zullen mogen doen binnen d'selve tijt.
Actum den 29en october 1612.

1e default.

Gerrit Jansz van Barringhorn, eyscher
contra
Jan Pieter Jan Almers, ghedaagde om betalinge van 21
gulden 12 st 12 penn ter
cause van laecken. Concludeert tot condemnatie van dien
cum expensis.

OR 5658/455
2e
default.

2e

default.

Jan Willemsz Waert tot
Oude Nieudorp in "d'Valck", eyscher
contra
Jan Willemsz Pat, ghedaagde om zyn
1e default te purgeeren.
Die zelve eyscher
contra
Symon Stoyt, ghedaagde om zyn
1e default te purgeeren.

720

Schepenen ghehoort
die dingtalen tusschen
perthyen condemneeren den
ghedaagde die gheyschte
7 gulden aen den eyscher
te betalen mette rechtelyke
costen. Actum den . . . .

Doedt Jansz van Sardam, eyscher
contra
Pieter Pietersz Breg, ghedaagde
om voorts te procedeeren & alsoe
den ghedaagde voor mannen niet en
is ghecompareert versoeckt den eyscher
condem . . . . . .

Schepenen ordonneeren Cornelis Reyersz Oom te
wesen voocht van de weeskinderen van Dirck Claesz
Backer & over haere goeden. Actum den 4en
november 1612.
Schepenen ordonneeren Cornelis Jansz Kastercum neffen Cornelis Reyersz Oom te wesen
voocht van de weeskinderen van Dirck Claesz
Backer & over haere goeden. Actum
den 12en november 1612.
OR 5658/455v
Vierschaer ghehouden den 26en november 1612
Schepenen ghehoort 't versoeck van Jannitgen
Claes, weduwe Dirck Meskis ordonneeren
Cornelis Cornelisz Langedycker te wesen voocht
van de selve Jannitgen Claes & haer
kint. Actum den 26en november 1612.
Schepenen houden d'saeck
in advijs.
Verclaeren nietemin dat
zij inspectie zullen nemen
ter plaetse contentieux.
Ordonneeren perthyen hinctude
tot dien eynde elx in
te leggen een cluyt ofte
47 st. Actum den 26en
november 1612.

Aerian Symonsz Niekelant,
als voocht & Pieter Jansz
Janooms in qualite zoe zij
procedeeren, eyschers
contra
Aerian Cornelisz Schippers,
ghedaagde.

Cornelis Pietersz van wegen Aerian
Cornelisz zyn wyffs vader stelt hem van desen vonnisse appelant reformant
ofte is't noot appellant voor den Hove van Hollandt zoe zynen goeden
raet gedragen zal. Actum den 27en november 1612.
Wigger Pietersz van
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Den procureur van den
eyscher stelt die saecke
tot verclaringe van den gedaagde.

Heeringhuijsen, eyscher
contra
Jan Theuwisz Kinne, ghedaagde om voorts te procedeeren.

OR 5658/456
Schepenen condemneeren
den ghedaagde die gheyste
8 gulden 17 st aen de
eyschers te betaelen mette
rechtelyke costen. Actum den
26en november 1612.

1e

default.

1e default.

Jacob Claes Tyngis, bestorven bestevader &
voocht & Pieter Janooms gheordonneert voocht van de kinderen
van † Willem Jacobsz, eyscher
contra
Gerrit Pietersz Droncken,
gedaagde om betalinge van 8
gulden 17 st resteerende kustinge van een schuijt verscheenen
karstyt laestleden. Concludeeren
tot condemnatie van dien mette rechtelyke costen.
Gerrit Pietersz Droncken, eyscher
contra
Pieter Thysz, ghedaagde om
betalinge van 20 gulden 13 st
ter cause van ghehaelde waeren.
Concludeert tot condemnatie van dien
cum expensis.
Pieter Cornelisz Waerdt in
"Graeff Maurits", eyscher
contra
Cornelis Janssz, ex-ghedaagde om sijn
obligatie te kennen ofte ontkennen. Concludeert tot condemnatie van dien
ende bij provisie tot namtissement
ter somma 156
gulden uuijt saecke van geleende &
bereeckende penningen vermogens d'selve
obligatie in date den 19en meij
1612 cum expensis.

OR 5658/456v
Schepenen den ghedaagde ghehoort & zyne bekentenisse

Foockel Meyerts, eyssersse
contra
Jan Aengsz, ghedaagde
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condemneeren den zelven die gheeyschte penningen aen den eyssersse
te betaelen mette rechtelyke
costen. Actum den 26en
october 1612.

om betalinghe van 7
gulden ter goeder reeckeninge van ghehaelde waeren.
Concludeert tot condemnatie van dien
cum expensis.

Schepenen der stede Nieuwe ende
Oude Nieudorpg ghesien het schriftelyck
proces tuschen den Schout, eyscher in cas
van delict ter eenre ende Cornelis Cornelisz
Rentenaer van Schagen verweerder ter
andere & ghesien d'consultatie daer op
ghenomen van rechtsgeleerden ontseggen
voor alsnoch den eyscher zijnen eysch
& verclaeren d'selve alsnoch niet ontfanckelyck compenseeren die costen
om redenen. Actum den 26en november 1612.

Schepenen appoincteeren
perthyen aen mannen
met namen: Pieter Janooms
& Jan Aerian Meynerts
om te accordeeren is 't
doenlyk.

Jan Cornelisz Keyser, eyscher
contra
Cornelis Dircksz, ghedaagde om
betalinge van 2 gulden 4 st reste
van 2 varckens. Concludeert tot condemnatie van dien
cum expensis.

OR 5658/457
1e default.

In advys.

Jan Theuwisz Kinne, eyscher
contra
Jan Cornelisz Coninck opten
Zydtwindt, ghedaagde om betalinge
van 13 gulden 4 st uuyt saeck
van rog. Concludeert tot condemnatie
van dien cum expensis.
Jan Cornelisz Keyser, eyscher
contra
Aerian Cornelisz Schippers
soe hy gheroepen is, ghedaagde
om uuytinge van vonnisse te
begeeren.
Aerian Cornelisz Schippers van der
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Dieck, zoe hy procedeert, requirant
& eyscher
contra
die weduwe en de kinderen van
Heyndrick Jansz Poorter, ghedaagde
om voorts te procedeeren.

In advys.

Schepenen condemneeren Aerian
Harmonsz die gheeyschte
5 gulden 11 st 8 penn
aen de eyssersse te betalen
mette rechtelyke costen
salvo den ghedaagde zyn keer
te 14 dagen zoe hy eenich heeft.
Actum den 26en november 1612.

Die weduwe van Jan Cornelisz Dircks,
eyssersse contra
Aerian Maet, ghedaagde om zyn
2e default te purgeeren off
versteecken & ghecondemneert te werden
in zyn 3e.

OR 5658/457v
Schepenen accordeeren
den gedaagde dach om
zyne ghetuiygen te
moghen produceeren.

Cornelis Volckertsz van de Moerbeeck, eyscher
contra
Jacob Claesz Berchout,
ghedaagde om voorts te procedeeren.

Schepenen condemneeren Pieter Jansz van
Hoorn & Meynert Jansz van de Moerbeeck
ghetuychnisse der waerheyt te gheven ten
versoecke van Jacob Claesz Berckhout te
vooren wettelyken verdaecht opte vraechstucken. Actum den 26en november 1612.
Jan Willemsz Waerdt in "de
Schepenen ghehoort die
Valck", eyscher
bekentenisse van de ghedaagde
contra
condemneeren den selven die
Symon Pieter Deckers,
gheeyschte 3 gulden 2 st
gedaagde om zyn 2e default
te betaelen mette rechtelyke
te purgeeren.
costen surcheerend d'executie tot vastenavondt
naestcomend. Actum den 26en november 1612.
Gerrit Jansz van Barringhorn, eyscher
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2e default.

contra
Jan Pieter Jan Almers,
ghedaagde om zyn 2e default
te purgeeren.

OR 5658/458
1e

Jan Aengisz, eyscher
contra
Neel, weduwe van Spaniaert, gedaagde
om hem eyscher te restitueeren costeloos schadeloos die cleederen van
zyn overleden huysvrouw. Concludeert
tot condemnatie van dien cum expensis.

default.

OR 5658/458v
Vierschaer ghehouden den 10en decembr 1612
Schepenen appoincteeren
perthyen aen mannen
met namen: Pieter Jacob
Nannings & Jan Aeriansz
Barringer om te accordeeren is 't doenlyk.

Willem Jansz Hans,
eyscher
contra
Jan Dircksz Ouwejan, gedaagde
om beteringe van schade van
een schaep by den gedaagde overghereden ter somma van
10 gulden. Concludeert tot
condemnatie van dien cum expensis.

Schepenen ghehoort 't versoeck van Jan
Huybertsz van den Zydtwint apsolveeren
den selven van zyne voochdie over Barber
Jan Jaep Hilles & haere goeden ontslaen
d'selven Jan Huybertsz van de zelve voochdie. Actum den 10en december 1612.
Dirck Cornelisz Aengis van Barringhorn, gedaagde
versoeckt noch dach tegen den naesten rechtdach omme tegen den Schout seecker zyn
bewys in te brengen 't zelve accordeert
den Schout. Actum den 10en december 1612.
OR 5658/459
Schepenen condemneeren Aerian
Cornelisz Schippers ten naesten

Jan Cornelisz Keyser, eysscher
contra
Aerian Cornelisz Schippers van der
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vierschaere pertinentelyk
te antwoorden.

In state.

Dieck, soe hy gheroepen is,
ghedaagde.
Aerian Cornelisz Schippers, zoe hij
procedeert, eyscher
contra
die weduwe & kinderen van
Heyndrick Jansz Vattis, gedaagde
om voorts te procedeeren.

Den Schout leyt over
Den Schout ratione offitij, eyscher
zyn eysch zoe tegen
contra
Heyndrick Aelbertsz &
Heijndrick Aelbertsz &
oock tegen Maritgen Aerians
Maritgen Aerians, ghedaagdens.
respective & concludeert
pro ut in schriptis.
Die ghedaagdens versoecken
copie & dach.
Schepenen accordeeren d'ghedaagdens copie & dach.

Schepenen perthyen
ghehoort houden die
saeck in advijs.

Wigger Pietersz van Heeringhuysen, eyscher
contra
Jan Theuwisz Kinne, ghedaagde
om voorts te procedeeren.

OR 5658/459v
2e default.

Schepenen ghehoort
perthyen dingtaelen
houden d'saecke in
advys.

Pieter Cornelisz, Waert in "Graeff
Maurits", eyscher
contra
Cornelis Jansz, ex-ghedaagde
om zyn 1e default te
purgeeren off versteecken &
ghecondemneert te werden in zyn
2e default.
Die weduwe van Jan Cornelis
Dircks, eyssersse contra
Aerian Harmonz, ghedaagde
om zyn keer te doen.

Cornelis Volckertsz Rommelaers
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Schepenen appoincteeren
perthyen aen mannen met
namen: Dirck Sygers, Claes
Claesz Smit & Pieter
Jan van Hoorns om
te accordeeren is 't doonlyk.
Actm den 10en december 1612.

van de Moerbeeck, eyscher
contra
Jacob Claesz Berckhout,
ghedaagde om voorts te
procedeeren.

Schepenen ghehoort 't versoeck van Heertgen
Aerian Dirckes ordonneeren Jan Jansz Looper
te weesen voochdt van de kinderen van Wyben
Dirck Aerian Dirckes & over haere goeden.
Actum den 10en december 1612.
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