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Inleiding
Het tussen haakjes geplaatste nummer achter de naam van een hoofdstuk is een
aanwijzing voor mij. Daaraan weet ik waar ik de akte in de database moet zoeken.
De meeste vermelde akten zijn gehaald uit de akten van notaris Levendaele uit Goes
die door Paul Harthoorn getranscribeerd zijn, de akten van notaris Jacob Boudewijn
Wisse en de schepenakten van Waarde. Zij zijn gerangschikt naar onderwerp, en dan
pas op datum.
Jacques Cornelis wordt ook genoemd Jacob Cornelis dijkgraaf, Jacob Corneliss
Boudewijns, of Jacob Cornelis Cob Bouwenss
De genoemde boeken RAZE 3527 en RAZE 3528 bestaan uit akten na 1600, die ik
eigenlijk niet zou meenemen. Maar dat kon ik toch niet nalaten omdat Jacques en
zijn zoon en dochter hier nog vaak in genoemd worden. Deze transcripties hebben
wel een andere indeling, zijn nog niet volledig uitgeschreven en vele pagina’s
hiervan waren niet genummerd. Dat ben ik ooit!!! nog wel eens van plan te
veranderen.
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Akten betreffende Jacques Corneliss

2.1

Kwestie over wei (geboortedatum Jacob Corneliss) (WA0533)

2.1.1

RAZE 3524, 55v, 21-6-1586

Adriaen Jans Loijs gedaecgt hebben Jacob dijckgraeff ende Jacob Simon op den
Weel (rechte kennisse ende wetenschappe tusschen de aenlegger ende Adriaen
Gilliss verweerder nopende zeekere overgelaten weije bijden verweerder aen
Sebastiaen Pieters (MPS: Bastiaen Pieters) overgelaten om dezelve te brengen
ondert secreet van schepenen ofte etc.). Jacob Cornelis dijckgraef oudt ontrent
23 jaer rechtelijk gedaen hebbend liever zijne kennisse te doene dan te vallen
inde heijs in daenspraecke begrepen, secgt dat hem wel voor staet dat Sebastiaen
Pieters zaliger des maendacgs ofte dienstdacgs naer St Drievuldicgheijds dach
1584 gecomen is ten huijse van Heijndrick Adriaens met hem brengende
Adriaen Jans Loijs dewelcke met malcanderen verhandelden zeekere overlating
van een weije van welcke overlatinge den deponent verstont dat Sebastiaen
Pieters voors. aen Adriaen Jans Loijss soude voor baete ? 5p, ignorerende den
deponent ofte diende voor een jaer ofte voor meer. Jacob Simon opden Weel
oudt ontrent 32 jaere rechtelijk zijn eedt aen Godt gedaen hebbend, liever zijn
kennisse te doene dan te moeten betaelen den heijsch ende daenspraecke
begrepen, secgt dat hij wel weet dat Sebastiaen Pieters zeekere weije van
Adriaen Jans Loijs heeft overgenomen volgens huer eijgen bekentenisse ? in den
voorgaende verhaelt. Den deponent niet wetende hoeveel hij voor d'overnemen
gelooft heeft.
2.2
2.2.1

Schuld Rochus Adriaens (borg Cornelis Jacobs Bouwens voor zijn zoon)
(WA0537)
RAZE 3524, fol 11, 12 jan 1583

Jan de Neve als gemachticg van mijnheer de Molijn contra Rochus Adriaens.
Actor heescht verweerder soo salvo cortinge de som van 4p 16s 7gr vls die
Sebastiaen Pieters (MPS: Bastiaen Pieters) schuldich is van tgene hij met den
voors. Rochus gecocht heeft Cornelis Jacobs Boudewijns (MPS: Cornelis Jacobs
Bouwens) als borge voor Jacques zijnen sone voir de boonen geheescht (MPS:
volgend blad) somme salvo cortinge 9p 13s 3 gr vls ende sonder prejuditie van
dese procedure ontfangen ende Gabriel Duppenghischer voor de boven
geheeschte somme cum expensis alsnocg. (MPS: begrijp er niets van)
2.3

Levering land aan Jacob Cornelis Boudewijns (WA3426)

2.3.1

RAZE 3540, W-8076, 9v, 3-3-1584

Is voor ons schout ende schepenen onder gementioneert gecompareert de
eersaeme Cornelis Marinuss Gort ende heeft met alle solemniteijten alvolghende
deeser vierschaere rechte gelevert, gecedeert ende getransporteert, levert cedeert
ende transporteert mits deesen aen Jacob Cornelis Boudewijns twee stucken
zaijlants gelegen inde wijcke van Pletspolder groot tzaemen een gemet teijnden
goet teijnden gelt (O. Cornelis Jacobs dijckgraeff, S. de kinderen Wachtmans,
W. Daniel de Renialme, N. Marinus Marinuss Beelboom) ende deese erve es
gegeven voor 22 ponden grooten tgemet te betaelen in vijf paijementen waeraff
deerste paijemente vervallen ende verschenen zal weezen Goesche marct in
Augusto 1584 te weeten 5 pond, ende voorts alle Goesche marcten in augusto 5

ponden tot de volle betaelinge toe. Present Pieter Jans Rooshil, Jacob Oliviers,
Adriaen Jans Loijs
2.4

Leningen als Crabbendijcke innengedijckt zal worden (WA3167)

2.4.1

RAZE 3540, W-8079, 12, 20-8?-1584

Compareert voor schout ende schepenen van Waerde in Suijtbevelandt den
eersaemen Jan Domiss bekende ende belijde mits deesen wel deucgdelijcke
schuldicg te weesen joncker Jan van Haesdonck de somme van 33 carolus
guldens! toecomende van zeekere overgeleverde ? bij den comparant tot zijnen
rentebrieven tontfangen ende dat op zulcke conditie dat soe wanneer eene
nieuwe polder inde heerlijckheijt van Crabbendijck alnocg ter thijdt durende
drivende innengedijckt ende bevorst zal worden groot wesende 700 gemeten oft
meer welcke voors. somme vervallen ende verschenen zal zijn soo wanneer men
de voors. polder op een volle ? zal mogen rontsomme berijden ofte begaen
Gelovende de voors. comparant deese voorgenoemde somme als dan te betaelen
in handen van de voorg Haesdonck oft in den ? van deesen met verbintenisse
van zijne persoon ende goederen al waeraen die leveren? zal omme zijn garandt
daeraen te mogen verhaelen met renunciatie. Present Willem Quirijns, Jacob
Jans Pieter Lemps, Pieter Jans Rooshil, Adriaen Jans Loijss.
Op gelijcke forme ende manieren hebben hier aen den verschenen joncker Jan
van Haesdonck verbonden ende verobligeert dese naerbeschreven personen eerst
Adriaen Jans Loijs voor 8£ van overgetelde gelt, Laureijs Domiss 33£ van
overgetelt penningen van waeren bij Laureijs Domiss tot zijnen contentemente
ontfangen, Jacob Cornelis Boudewijns voor 4£ van getelt gelt, Anthonij
Laureijss voor 33 carolus guldens van waeren, item Thomas Jacobs voor 20
carolus guldens van waeren, Marinus Marinuss schipper 10 carolus guldens van
waere hebben, behalve Thomas Jacobs aen Marinus voors. geconditioneert
hebben soo den polder voors. binnen 10 jaeren in zulcke manieren als voorent
verhaelt is, niet bedijckt is en zij alsdan zullen van een alzulcken verbintenis
zullen ontlast zijn ende hier ontfangen waeren voor niet ontfangen hebben.
2.5

Levering huijs door Sebastiaen Pieters (WA0377)

2.5.1

RAZE 3524, fol 17v, 26-7-1583

Cornelis Jacobs Boudewijns dijckgrave vuijt de name van Jacques Corneliss
(MPS: Jacob Corneliss) sijne sone eescht Sebastiaen Pieters (MPS: Bastiaen
Pieters) leveringe van alsulcken huijs met het lant over in pacgte achtervolgens
tcontract daraff gemaect, verstelt tot saterdage vuijt cracht van derde dach,
noentijt.
2.5.2

RAZE 3524, fol 17v, 30-7-1583

Cornelis Jacobs Boudewijns vuijt de name van Jacques Corneliss dijckgrave
(MPS: Jacob Corneliss) eescht Sebastiaen Pieters (MPS: Bastiaen Pieters)
achtervolgens de verstelde vierschare verstelt opten 26-7 lestleden de leveringe
van alsulcken huijs en lant over in pacgte als Jacques Corneliss achtervolgens
tcontract gecocht hadde, ende Sebastiaen Pieters (MPS: Bastiaen Pieters)
comende aen de vierschare sustineerde als dat hij de anderen dach van rechte
geen wete en hadde gehadt en dat de dach van leveringe beteeckent was op
dijsendacge en dat dien dach alsmede was overstrecken ende vervallen, ergo
concludeert ontslagen te wesen van vierschare. Naer manisse van schoutet

wijsen schepenen voir recht dat Bastiaen ontslagen is van vierschare doirdien
den dach van leveringe die Cornelis Jacobs Boudewijns hadde versocht diende
op een dijsdach en dat hij partije alsdoen daerop geen wete en hadde gedaen en
dat die als nu is overstreckend en bij aldien Cornelis Jacobs Boudewijns sijn
partije voirder wilt soecken sal tselve doen met een nieuwe schrijfpenning? oft
soot sijn bederf is?
2.5.3

RAZE 3524, 18, 1-8-1583

Cornelis Jacobs Boudewijns dijckgrave vuijt de name van Jacques Corneliss
dijckgrave (MPS: Jacob Corneliss) sijne sone heescht ter vierschare Sebastiaen
Pieters (MPS: Bastiaen Pieters) ende is hem heeschende leveringe
achtervolcgens het contract van hoeve met huijsinge daer hij nu op woont ende
tlant over in pacgt oft eescht hem daervoren 50p gr vls. Daer den eerste instantie
is, verstelt tot den derden dach midts partije een wete.
2.5.4

RAZE 3524, 18, 3-8-1583

Cornelis Jacobs Boudewijns nomine als boven eescht ter vierschare Sebastiaen
Pieters (MPS: Bastiaen Pieters) achdacgtervolcgens de heesch en verstelde
vierschare opten 1-8 lestleden geleden ende Sebastiaen Pieters (MPS: Bastiaen
Pieters) (MPS: volgend blad) comende aen de vierschare sustineerde als dat
(MPS: slecht leesbaar) ? beede sijn gebueren en dat inde vacantie is de ? alsmen
nijet en behoirde te rechte te betrecken. Naer manisse van schout wijsen
schepenen voir recht dat Sebastiaen Pieters (MPS: Bastiaen Pieters) sal
antwoorden ten principale ende dat doir dien het landt geoirbaert moet worden
bij degenen die inne gerecht soude wesen. Comende ten principalen soo seijt
Sebastiaen Pieters (MPS: Bastiaen Pieters) dat hij achter waerts (MPS: betekent
dit hier naderhand?) gegaen is en dat hij 't bescheet daraff geseijt te Valckenisse
tot Stoffel Marinuss ende dat Jacques hem consent gegeven heeft om daer
bescheet te seggen ende dat Jacques hem een stuc gouts soude geboden hebben,
dat hij de coopmanschappe soude houden, dwelck bij de partije ontkent wort
ende seijt dat het maer woorden en sijn. Naer manisse van schout wijsen
schepenen voir recht dat partijen sullen kiesen elckx twee goede mannen ende
dats die daertoe verwilligen tusschen dit ende dinsdagochtend ende dat Bastiaen
Pieters sal bij brengen alle tbescheet dat hij gecrijgen can, accorderen dan ist
goet indijen nijet soo sullen sij tselve recht hebben datsij nu gehadt soude
hebben. Cornelis Jacobs Boudewijns neempt Laureijs Domiss ende Andries
Engels, Sebastiaen Pieters (MPS: Bastiaen Pieters) neempt den schout ende
Willem Quirijns ende dat sondach smorgens te clocke acht of negen uren.
2.5.5

RAZE 3524, 18v, 9-8-1583

Cornelis Jacobs Boudewijns heijst Sebastiaen Pieters (MPS: Bastiaen Pieters)
vuijtwijsende register folio 3-8 ende is hem heijschende leveringe van alsulcken
huijs met koers? als Jacob Corneliss sijne soone van Sebastiaen Pieters (MPS:
Bastiaen Pieters) gecocgt heeft oft is hem heijschende daervoren 50p gr vls.
Waerop dat Sebastiaens comt aen de vierschare ende bekent Jacob Corneliss
geenen ? doordien dat Sebastiaen Pieters (MPS: Bastiaen Pieters) sijn bescheet
geseijt heeft ter Valckenisse tot eenen genaemt Stoffel Marinuss daer meede ? ?
(MPS: volgend blad) ? ? Soo wijsen schepenen voir recht ende verstellen dacg
van rechte den tijt van 14 dagen behoulijken dies dat Sebastiaen Pieters (MPS:
Bastiaen Pieters) sal bringen sekere remisse of getuijgen daer hij sijn bescheet
tegen? geseijt heeft met rechte ende verstellen dese vierschare op de volle banck.

2.5.6

RAZE 3524, 19v, 10-9-1583

Laureijs Maertens staende in de woorden van Sebastiaen Pieters (MPS: Bastiaen
Pieters) ende heeft aen de schout begeert of hij is volcomen van alsulcken
vonnisse als sijlieden tanderen tijden gewesen sijn achtervolcgende tregister
folio ? van ? augustus waerop Cornelis Jacobs (MPS: Cornelis Jacobs
Boudewijns) staende in de woorden van sijne sone Jacob Corneliss en is ?,
(MPS: op volgend blad is bijna niet leesbaar, maar het lijkt er op dat Sebastiaen
Pieters (MPS: Bastiaen Pieters) niet volcomen is in zijn getuijgenisse).
Daaronder staat: Ten selven dacge soo is gecomen Sebastiaen Pieters (MPS:
Bastiaen Pieters) ? ter kennisse van schepenen ende heeft geappelleert van
alsulcken sententie alser gestreecken? is tusschen Sebastiaen Pieters (MPS:
Bastiaen Pieters) ende Cornelis Jacobs Bouwens staende inde woorden van
Jacob Corneliss, verder niets
2.5.7

RAZE 3524, 23, 2?-10-1583

MPS: waarschijnlijk het vervolg van Cornelis Jacobs Boudewijns nomine zijn
soone Jacques Corneliss contra Sebastiaen Pieters (MPS: Bastiaen Pieters),
verder bijna onleesbeer. Ik zie vermeld "goede mannen tot Valckenisse". Het
lijkt erop dat met Sebastiaen Pieters (MPS: Bastiaen Pieters) een
betalingsregeling is afgesproken.

2.6
2.6.1

Levering hoeve aan Jacques Corneliss (WA3301) en levering grond,
schuldbrief en huis door Cornelis Corneliss
RAZE 3541, W-8125, 15v, 28-3-1590

Comparerende in gebannender vierschaere Appolonia Nicolaesdr wijlen weduwe
Cornelis Jacobs Bouwens met eenen weerlijcken gecoerene voocht bij name
Cornelis Diericks haer metten rechte gegeven in dese voor haer eijgen selven als
oock vervangende ende huer sterck maeckende voor Cornelis Corneliss ende
heeft indier qualiteijt bij drije voorgaende sondacgs geboden wettelijcken met
vollen rechte opgedragen gelevert ende overgegeven aen deersame Jacob
Corneliss tot een vrij eeuwicg peijselijck (MPS: vredig, onbetwist) ende
erffelijck besit alsulcken landt houffe metter huijsingen schuijren stallingen
keeten hovenbuer?, hoff ende boomgaerden ende erfven van lande daeraene
gelegen groot tsamen 9 gemet min 30 roeden in erfven metter boogaerden ende
gestaen ende gelegen binnen desen prochie van Waerde inden Plassenmeet
houck daer onlancx vuijt is gestorven Cornelis Jacobs Boudewijns zaliger
metten voorn Jacob Corneliss gemeene (O. Heerenstraete mette een zijde van de
woonhuijse vanden dorpe, S. Adriaen Gilliss, W. Westveerdijck , N.
heerenwecg) ende is vercocht tsamen int geheele voor de somme van 458£ 6s
8gr eens te betalen op heden te deser opdracht 50£ comptant. Item nocg andere
50£ ter Goesser jaermarckt in augusto 1591 ende alsoe voorts alle voors.
Goesser marckten aenden ander volgende diergelijcke 50£ totter volle betalinge
toe. In welcke voorn houffe ende landen als oock inde hooftpenningen daervoor
de selver houffe vercocht staet toecompt ende competeert de voorn. Jacob
Corneliss een recht vierdepart ende deel als wesende mede erfgenaem ende
zoone wijlen Cornelis Jacobs Boudewijns ende voorts tot assourantie vandt
voldoen ende betalinge van de voorn. hooftsomme en jaerlijcxe paijementen
(voor soo ver de voors. Appolonia gedeelte aengaet) als oock voor het part ende

deel van zijnen broeder, heeft den voors. Jacob Corneliss verobligeert ende
gestelt tot eenen onderpande ende speciale hypoteque de voorn. houffe ende
landt met alle haer gevolcg ende toebehoorten met oock het recht vierdenpart
ende deel als hem inde voors. houffe waren toebehoorende, belovende van dese
voorn. gestelde hypoteque niet te verminderen, veralinieren, vercoopen, noch te
belasten vooren als hij gequeten ende volle betaelt sal hebben de voors.
hooftpenningen.
Gepasseert ter presentie van Jacob Oliviers, Willem Quirijns, Pieter Adriaens
ende Pauwels Franss schepenen
2.6.2

RAZE 3541, W-8131, 21v, 13-12-1590 (WA3325)

Ten voorn dage comparuit in gebannender vierschare deersame Cornelis
Corneliss Jacobs Boudewijns (MPS: Cornelis Corneliss filius dijckgrave) ende
heeft met drije voorgaende sondacgs geboden wettelijck opgedragen leverde
ende gaff overe midts desen in een vrij eeuwicg erffelijck gebruijck ende besit
aen Appolonia Nicolaess wijlen weduwe Cornelis Jacobs Boudewijns den
comparants vadere 2 partien van lande als hij comparant in den Suijtpolder
genaempt tVerckenscot hadde liggende eerst 2 gemet 164 roeden saijlants (O.
Appolonia Nicolaess, S. Zeedijck, W. Jacob Corneliss Jacobs Boudewijns, N.
Plattendijck) ende noch 1 gemet 9 roeden weijlandt (O. Jan Jooss, S. Poppe Jans
erfgenamen, W. Jacob Corneliss Jacobs Boudewijns, N. Plattendijck) ende
vercleerde tvoorn lant vercocht te zijne voorde somme van 18£ 10s elck gemet te
betalen op heden met gereeden gelde daeraf den comparant hem bekende geheel
vernuecht ende te vollen betaelt te zijne ende beroerende den lijfcoop ende godts
penninck (MPS: gift) houden partien hun tsamen hinc inne te vreden
Idem Cornelis Corneliss Jacobs Boudewijns cedeert, transporteert ende gaff
overe wettelijcken bij desen aende voorn. Appolonia Nicolaesdr eenen
schultbrieff met alle zijne actie ende recht die hij comparant daer aene hadde,
luijdende ten laste van Jacob Corneliss Jacobs Boudewijns zijnen comparant
broeder inhoudende 114£ 11s 8gr spruijtende vuijt cause over coope ende
transpoorte van een vierden paert ende deel van eender houffe te betalen met 12£
10s tsiaers in afgaende paijementen wesende van 28-3-1590 ende alsoe den
voors. comparant hem daeraff eerlijck bekende voldaen ende wel betaelt te zijne
van de voors. Appolonia, heeft daeromme bekendt egeen actie noch recht aenden
zelver brieff meer te behouden ofte pretendeeren in eenicger manieren.
Gepasseert ter presentie van Nicolaes Corneliss ende Jacob Oliviers schepenen
2.6.3

RAZE 3541, W-8134, 24v, 6-4-1591 (WA3337)

Comparuit Cornelis Corneliss Jacobs Boudewijns filius dijckgrave de welcke
draecgt oppe levert ende gaff overe met vollen rechte in een vrij erffelijck besit
aen Appolonia Nicolaesdr wijlen weduwe Cornelis Jacobs Boudewijns
dijckgrave alsulcken huijs ende schuijre mette weije ende den binnen
Westveerdijck daer de voor. huijsinge op zijn staende groot tsamen in erffven
ontrent 500 roeden (O. Heerenwecg, S. den ouwen Moolenbercg, W. Appolonia
Nicolaesdr, N. Jacob Corneliss Jacobs Boudewijns) ende is vercocht voor de
somme van 65£ eens den hoope te betalen deene helleft op heden comptant ende
de resterende andere helft prima meije 1592 sonder langer oft voorder delaij
(MPS: daaronder: de transportant gelooft zijne coopersse te garanderen)

2.6.4

RAZE 2044, 96, 3-7-1612 (WA3594)

Compareerde (pag 96v) voor mij Jacob Boudewijns Wisse openbaer notaris bij
den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen der stadt Goes
ende inde presentie van getuijgen ondergenoemt Cornelis Corneliss Boudewijns
wonacgticg in Drijwegen (MPS: Driewegen) ter eenre ende Cornelis Wisse
wonacgticg tot Cruijningen (MPS: Kruiningen) ter andre sijde welcken voorn
Cornelis Bouwens bekende aen voorn Cornelis Wisse vercocht gelijc denselven
voorn Wisse verclaerde gecocgt te hebben alsulcken recht van naerhede (MPS:
recht van naasting) ende aanboorde als den voors. Cornelis Cornelis Bouwens is
pretenderende aen alsulcken huijsinge met ontrent 400 roen boomgaert ende 3
gemeten en roen weije ofte daerontrent onbegrepen de juiste mate alles gestaen
ende gelegen binnen Cruijningen voors. bij Pauwels Dirricks (MPS: Pauwels
Diericks) saliger in sijn leven usumfructuarement gelegateert aen Lijnken
jegenwoordelijc huijsvrouwe van Nicolaes Jans van der Heijden bij de nagelaten
kinderen van wijlen Jacob Corneliss Boudewijns vercocgt voor de somme van
1300 ende ettelijcke guldens, daervoren den coop in desen aen den vercoop
gehouden is ende belooft mits desen te betalen onder de conditien ? verclaert nu
te Bamisse naestcomende 5 dubbele spaenschen ducaten ofte de waerde van
dien. Dies is den vercooper gehouden deselve aenboordinge naer rechten te
vervolgen ende behoirlijc te diligenteren ende soo hij het effect van de
aenboordinge vercrijcgt sullen de drancgelden? daeromme te doene wesen tot
coopers laste. Doch den vercooper sijn devoir doende ende t'selve niet
vercrijgende sullen d'ongelden sijn half ende half ende sal alsdan den coop
ontslagen sijn van desen sijnen coop ende verclaerden in manieren voren
verhaelt met den anderen overcomen ende veraccordeert te sijne ende beloofden
t'selve te onderhouden ende achtervolgen t'allen dag onder t'verbant van
haerlieder personen ende goederen. Al sonder fraude consenterende ende
versouckende hiervan bij mij notario gemaect te werden een ofte meer
instrumenten in behoorlijcke forme.
Gedaen binnen der stadt Goes in de Boone present Michiel van Schagen ende
Stoffel Jacobs (MPS: Christoffel Jacobs) borgers deser stede die als getuijgen
nevens mij notario tot kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser mette
comparante mede onderteijckent hebben. Actum ut supra.
2.6.5

RAZE 2044, 133v, W_6729, 16-10-1612 (procuratie) (WA3587)

Compareerde voor mij Jacob Boudewijns Wisse openbaer notaris bij den hove
provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen der stadt Goes ende inde
presentie van getuijgen ondergenoemt Cornelis Corneliss Bouwens (MPS:
Cornelis Corneliss Boudewijns) wonacgticg in Drijwegen (MPS: Driewegen)
den welcken heeft geconstitueert ende macgticg gemaect constitueert ende maect
macgticg bij desen Cornelis Adriaens Calloo borger deser stede hem gevende
volcomen macgt ende authoriteit omme vuijt sijns comparants name ende (pag
134) van sijnentwege te heeschen manen innen ende ontvangen alle alsulcke
penningen als ten proffijte van den comparant over desen jare ende ougst alreeds
verschenen sijn ende jaerlijcx nocg te verschijnen ende procederen sullen van
alsulcke thienden als den comparante is hebbende binnen de heerlijckheijt van
Waerde (MPS: Waarde) inden Westveerpolder ende anders van sijnen ontfanc
quitantien te geven ende verlijden in forma, d'onwillige debiteurs met alle
behoirlijcke ende gecostumeerde middelen van rechte tot betalinge te
constringeren ten dien fijne te compareren voor alle heeren wetten rechten ende

rechteren daert behoiren sal ende aldaer sententie te versoucken, d'selve ter
executie te stellen ende ter diffinitijffve te vervolgen, commeringen
arrestementen beletselen ende vuijtwinningenop personen ende goederen te
doene eene ofte meer procureurs ad lites in sijn stede te substitueren ende voorts
alles ten fijne voors. te hanteren als hij comparant present sijnde selfs soude
mogen ofte connen gedoen. Gelovende te houden voor goet ende van waerden
t'allen dagen alle t'gene bij den geconstitueerde ten fijne voors. is gedaen ende
gehanteert sal worden mits hij geconstitueerde gehouden wert van sijnen ontfanc
te doene deucgdelijcke rekeninge bewijs ende reliqua t'allen tijden des versocgt
sijnde. Al sonder fraude consenterende ende versouckende hiervan bij mij
notario gemaect te werden een ofte meer instrumenten in behoorlijcke forme.
Gedaen binnen de stadt Goes ten comptoire van mij notario present Cornelis
Pieters in den Oijevaer borger deser stede ende Cornelis Pieters prochiaen ter
Cappelle die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse van desen versocgt
sijnde de minutte deser mette comparante mede onderteijckent hebben. Actum ut
supra.
2.7
2.7.1

Procuratie om Thienden te verheffen oft versoecken
RAZE 2039, fol 168, 14 sep 1590

Comp. Jacob Cornelissone wonende onder die prochie van Weerde (er stond
eerst onse vrouwen of Hinckelenpolder) in zuijdbevelandt. Constitueert Mrs.
Henric van Ommen, Jan de Castro ende Libert van der Moolen om te
compereren voir Mijn Eerw. Heeren Decaen ende Capelle Sinte Salvatoris
(geheeten Oudemunster) 't Utrecht. Betreft tienden als Cornelis Jacob Cornelis
Bouwenss zaliger memorie zijnen vader (MPS: verkeerd volgens mij, moet zijn
Cornelis Jacobs Boudewijns), nu onlancx overleden, waeren competerende en na
zijn dood aan Jacob en zijn broer Cornelis bij successie thoegecomen. Te Goes
ter presentie van Adriaen Aernoudssen geboren ten Romerswalle en Pieter
Rijmelant, beijde inwoonders van Goes.
2.8
2.8.1

Levering land door Maerten Mazure (WA3316)
RAZE 3541, W-8129, 20, 12-10-1590

Comparuit Maerten Mazuer ende heeft bij 3 voorgande sondacgs geboden
wettelijcken met vollen rechte opgedragen, leverde ende gaff over midts desen
aen deersame Jacob Corneliss (MPS: Jacob Corneliss Jacobs Boudewijns) voor
een vrij eeuwicg erffelijck besit alsulcken 3 gemet 50 roeden lants als den voors.
comparant met Pieter Jans van Oosten hier binnen Waerde inden
Westnoortveere hadden liggende genaempt den Hillemeet (O. Pieter Willems, S.
Pauwels Diericks, W heredes Cornelis Jacobs Boudewijns, N. Maeijcken
Baltens erfgenamen) vercleerende hij comparant dese voors. erffve vercocht te
zijne voor de somme van 17£ 10s ijder gemet te betalen deen helft nu Kersmisse
eerstcomende 1591, sonder langer, de geschoten ende alle andere ongelden ten
laste van den ougst 1590, sal den coopere gehouden zijn te betaelen tzijnen
eijgen cost ende last, gepasseert ter presentie van de voorn. schepenen

2.9
2.9.1

Sterfhuis Cornelis Jacobs Bouwens
RAZE 3524, fol 142v, 22-12-1590

Comp. Jacob Corneliss (MPS: Jacques Corneliss dijckgraeff) constitueert
Mattheus Loen tot den ontfanck ende inwinninge van den inventaris van allen de
vercochte goederen ten sterfhuijse zijne vader zaliger.
2.9.2

RAZE 3524, 143, 26-1-1591

Heijndrick Adriaens contra Jacob Corneliss (MPS: Jacques Corneliss) nomine
sterfhuijs Cornelis Jacobs Boudewijns (accijns).
2.9.3

RAZE 3524, 143, 1-2-1591

Heijndrick Adriaens contra Jacob Corneliss (MPS: Jacques Corneliss) nomine
tgemeen tsterfhuijs wijlen zijnen vader zaliger. Actor persisteert. Schepenen
condempneren verweerder in de voors. heijsch, doende zijn bewijs aen de
penningen die hij schuldich is inden vercoopbouck ende inventaris van Cornelis
Jacobs Boudewijns.
2.9.4

RAZE 3524, 143v, 1-2-1590

Mattheus Loen nomine sterfhuijs Cornelis Jacobs Boudewijns contra Willem
Maertens als borge Jan Grootemaet (vercken, vacatien volgende zijn besteck
ende voorwaerde). Mattheus Loen nomine sterfhuijs Cornelis Jacobs
Boudewijns contra Adriaen Cornelis Boonput (vercken, vacatien, mitsgaders 12s
3gr vls 3 mijten als mededeelder van coop bonen tegen Pauwels Franss).
Mattheus Loen nomine sterfhuijs Cornelis Jacobs Boudewijns contra Jan de
Wagemaecker (coop beesten, vacatien). Mattheus Loen nomine sterfhuijs
Cornelis Jacobs Boudewijns contra Maerten Heijndricks (coop beesten,
vacatien).
2.9.5

RAZE 3524, 144, 9-2-1591

Mattheus Loen nomine tgemeen sterfhuijs van Cornelis Jacobs Boudewijns
contra Adriaen Corneliss Boonput. Actor persisteert. Verweerder
gecondempneert in voorg heijsch, actor doet zijn bewijs aen beste ende gereetste
goederen.
Mattheus Loen nomine tgemeen sterfhuijs van Cornelis Jacobs Boudewijns
contra Willem Maertens backer. Verstelt.

2.10
2.10.1

Levering land door Willem Quirijns (WA3369)
RAZE 3541, W-8144, 34, 21-5-1592

Heeft Willem Quirijns met vollen rechte wettelijck opgedragen ende gaff overe
midts desen tot een eeuwicg vrij ende erffelijck besit ten behouffe ende prouffite
van deersame Jacob Corneliss Jacobs Boudewijns (MPS: Jacques Corneliss)
alsulcke twee partijen weije lants als dezelve hadde liggende int Molenwater eest
drije stucxkens groot 215 roeden ende noch twee stucken daer neffens groot 1
gemet 42 roeden alsooe tsamen 557 roeden (O., S. ende W. Heerenwecg, N.
Andries Engels) ende vercleerde de voors. Willem Quirijns dese voorn. erffve
gegeven te hebben in mangelinge van ander landt als den voors. Jacques
Corneliss liggende heeft inde Plassenmeet soo veele hem aldaer gesuccedeert
ende aenbestorven es bijde afflijvicgheijt van zijnen vadere, des is expres

ondersproken zoo wiens lant minder bevonden werdt dan het meeste soo dan
minsten den meerder gehouden te zijn te gelden ende te betalen voor elcke roede
12gr, in comptant gelt. Present Jacob Oliviers, Nicolaes Corneliss ende Pauwels
Franss
2.11
2.11.1

Levering land door Andries Jans van der Nisse (WA3380)
RAZE 3541, W-8146, 36v, 23-1-1593

Heeft Andries Jans van der Nisse wettelijck gecedeert opgedragen ende gaff
over midts desen bij drije voorgaende sondacgs geboden als met vollen recht
behoorlijck aen deersame Jacob Corneliss Jacobs Boudewijns (MPS: Jacques
Corneliss) alsulcken drije partijen van lande als hem transportant hier binnen
Waerde eijgen waeren toubehoorende eensdeels bij tittele van coope ende
transpoorte vercregen van Job Corneliss ende Cornelis Adriaens op 13-7-1591
alst breeder te desen register vooren es blijckende, ende ander eendeels hem
gesuccedeert ende aenbestorven bij de afflijvicgheijt van Cornelia Cornelisdr
huijsvrouwe was van Pauwels Franss groot tsamen 4 gemeten 252 roeden
gelegen in drije diverschen houcken ende gemercken, eerst inden
Westveerpolder 2 gemet 166 roeden (O. Jan Jooss, S. Heerenwecg, W. Jan
Thomass, N. den Westveerdijck), item noch de halfscheijdinge van 3 gem min 7
roeden inden Westveerdijck nochtertijt met Pauwels Franss gemeen ende nocg
het derde paert van 706 roden zaijlant gelegen in Bals Hals metten voors.
Pauwels Franss gemeene (MPS: hiervan worden geen gemercken vermeld)
vercleerde hij comparant dese voors. erffve alsoe tsamen bijden hoope vercocht
te hebbene voor de somme van 50£ 10s eens te betalen op heden 26£ comptant,
ende de resterende 24£ van heden in een jaer zonder langer oft voorder delaij.
Present Pauwels Franss, Nicolaes Corneliss, Jacob Oliviers ende Jacob Jacobs
Christoffels schepenen.
(MPS: onderaan de voorgaande bladzijde stond:) Memorie aleer men voorder op
andere zijde dese zal lesen soo moet eerst gelesen werden op de passeringe van
de vuijtcoope bij Jacques Corneliss (MPS: Jacob Corneliss Jacobs Boudewijns)
gedaen tegen zijn twee onbeiaerde kinderen daer moeder aff was Jacomijna
Pauwelsdr (MPS: Jaecquemijne Pauwelsdr) gestelt achterwaerts register folio 46
verso
2.12
2.12.1

Levering land door Jacob Adriaens Boom (WA3391)
RAZE 3541, W-8148, 39, 21-7-1593

Comparuit in gebannender vierschare in persoone deersame Jacob Adriaens
Boom dewelcke heeft naer drije vrij voorgaende sondacgs geboden met vollen
rechte als tot eene erffenisse van lande toubehoort, opgedragen gecedeert ende
gaff overe wettelijck midts desen aen deersame Jacob Corneliss Jacobs
Boudewijns (MPS: Jacques Corneliss) tot een eeuwicg vrij erffelijck besit
alsulcken ontrent 8 gemeten 60 roeden lants oft zulcxs als metten gesworen
lantmeter zal werden bevonden liggende binnen deser prochie van Waerde inden
Leegen Riem (O. jonkheer Hubrecht van Wissenkercke, S. Christoffel Jacobs,
W. Daniel de Renialme, N. Cornelis Adriaen Loijs), vercleerende den voors.
comparant dese voorn erffve vercocht voor de somme van 24£ ijder gemet
welcke penningen zoo vele die in somma grossa van zelven lande zullen comen

te beloopen, sal den voors. Jacques Corneliss coopere houden ende besitten in
een jaerlijcxe losrente tegens den penninck 16 vrij gelts van alle impositien die
daer op gestelt mochten werden, oft alreede gestelt zijn, ende alsoo dese
vercooper ende coopere discordeerden (MPS: twistten) int stellen van de
verschijndaege der zelver rente als oick inde grootte van de lande midtgaders int
stellen vander breeder hijpoteque ende verseeckeringe van de voors. rente, soo
hebben partijen verclaert dienaengaende daer af gemaeckt te zijne een
coopcontract waer bij zij hun waeren? refererende ende dienvolgende mette
grootte van de lande pertinentelijck eerstdaecgs ten register over te leveren
(MPS: eronder geschreven:) deerste jaerrente zal verschijnen Catharijna 1595,
stelt tot een speciale hijpoteque alsulcke 4 gemet 252 roeden gecomen van
Andries Jans van der Nisse (MPS: inde Westveerpolder), met noch een gemet 10
roeden weije liggende inden Zuijtpolder (O. Jan Jooss, S. Poppe Jans, W. Jan
Maens, N. den Plattendijck). Soo quaeme den Westveerpolder te inunderen (des
godt moet verhoeden) gelooft de voors. Jacques Corneliss andere hijpoteque
inder plaetse te stellen
2.12.2

RAZE 3525, fol 16v, 7 nov 1596

Jan Lodewijcks contra Pauwels Franss als houwer van sterffhuijs van Neelken
Cornelis (MPS: Cornelia Cornelisdr) ? de schult aencomende Andries Jans
(MPS: van der Nisse) als verweerder (over diversche ongelden betaelt te hebben
soo van 21 stuijvers? geschoten in redemptie van de honderste penninck als oock
van waterpenningen over de jaeren van een gemet lants gelegen inde
Westveerpolder binnen Waerde verschoten over de jaeren 1591, 1592, 1593 en
1594 bedragende tsaemen ter somme van 32s, waerinne Pauwels Franss voor
zijn zelfs int particulier dienne heeft betaelt, dat de heijsscher nijet en heeft
gebruijckt ende nocgtans de ongelden daervan betaelt heeft, etc.). Schepenen
ordonneren dat partijen bijde anderen gaen
2.13
2.13.1

Levering land door Jacques Corneliss (WA3406)
RAZE 3541, W-8155, 45v, 21-1-1594

Heeft Jacques Corneliss (MPS: Jacob Corneliss Jacobs Boudewijns) met alle
vollen rechte als vooren wettelijck opgedragen ende gelevert aen Job Meeuss
(MPS: Job Bartholomeeuss) alsulcken 500 roeden lants als hij comparant hadde
liggende int Molenwater (O. S. ende W. Heerenwecg, N. Andries Engels) ende
vercleerde den comparant dese voorn erffve cercocht te zijne voor 24£ min 10
stuvers tgemet te betalen deen helleft op heden comptant ende dandere
resterende helleft van heden in een jaer (sonder langer oft voorder delaij) midts
dat den voors. Job Bartholomeeuss tot verseeckeringe vande voorn betalinge
verobligeerder tvoors. lant tot speciale hijpoteque, des zoe gelooffde oick de
voirs Jacques comparant zijn coopere opt voors lant te garanderen vrij ende
vranck ten eeuwigen dage. Present tvolle collegie
2.14
2.14.1

Vuijtcoop wezen Jacques Corneliss (WA3410)
RAZE 3541, W-8156, 46v, 22-1-1594

Comparerende voor schepenen naergenoempt in persoone Jacques Corneliss
(MPS: Jacob Corneliss Jacobs Boudewijns) vadere ende recht voocht van zijne

twee onbeiaerte weeskinderen namelijck Cornelis Jacobs ouwt ontrent 6 jaren
ende Maeijcken Jacobsdr ouwt ontrent vijer jaren geprocreert bij wijlen
Jacomijna Pauwelsdr (MPS: Jacquemine Pauwelsdr) zijne comparants
huijsvrouwe was zaliger (ter eendere) ende Pauwels Diericks als grootvadere
ende toesiende voocht der voors. kinderen van smoeders zijde (ter andere zijde)
ende naerdien de voors. Jacques Corneliss onder inventaris binnen behoorlijcke
tijde hadde overgebracht alle de goeden gronden erffven meuble ende inmeuble,
incomende als oock vuijtgaende schulden egeen vuijtgesondert als bijde
afflijvicgheijt zijnder voors. huijsvrouwe naergebleven waren daerinne de voors.
kinderen naer slants recht als erffgenamen haers moeder moetsen succederen,
soo is de voors. Jacques Corneliss dienvolgende met toesprecken van schout
ende schepenen als de weese verantwoorders metten voors. kinderen
grootvadere veraccoordeert ende vereenicgt inde manieren volgende: alsdat de
voors. Jacques Corneliss vadere der voors. kinderen in eijgendom blijven
besitten zal alle de goederen voorgenoempt als huijsingen, schuijren, stallingen,
keeten hoff ende boomgaerden peerden coeijen runderen verckens groen note te
velde met alle het coren ende greijnen inde schuijre als oock op de soldere ende
voorts generaliter alle de meuble goederen ten huijse als ten hove met oock alle
incomende schulden tzijnder bate ende alle vuijtgaende schulden tzijnder laste
etc. voor welcke voors. goederen zoo vele zijne voors. kinderen aenpart daerinne
gedragen, heeft hij comparant ten behouffe ende prouffite van zijne twee voors.
kinderen wettelijck gelooft vuijte reijcken ende te betalene de somme van 100£
eens dat te wetene inde Goesser jaermarct 1599 100 guldens ende alsdan voorts
jaerlijcx alle voors. Goesser mardt dagen respectivelijck aenden anderen
vervolgende diergelijcke 100 guldens totter volle betalinge toe, behoudelijcken
dies dat boven de voors. 100£ de twee voorn. kinderen noch volgen zal tot haere
prouffite alle haers moeders cleeren ende juweelen diemen eenicgzins thaere
lijffe geweest zijn, ter sterfhuijse zullen mogen bevonden werden (met oeck een
zilveren croes) midtgaders oock haerlieder aenpaert ende halff afdeelinge van
alle de landen gronden ende erffven alst ten dage deser accorde de zelve
kinderen hun bewesen ende ter cavelinge gevallen zijn groot ontrent 21 gemeten
liggende zoo eensdeels binnen Waerde Iersicke als ter Vlake al breeder
blijckende bij den cavelbrieff daeraff zijnde ende voorts zoo veele aengaet de
voors. 21 gemeten lants als de selve kinderen (MPS: pag 47) voor haerlieder
moederlijcke successie vrij eijgen ter cavelinge gevallen zijn als voors. staet, soo
zijn de voors. Jacques Corneliss ende Pauwels Diericks voorder geaccordeert ter
presentie ende bij aggreatie van schout ende schepenen als te wetene dat de
voors. Jacques Corneliss de voorgaende kinderen landen gebruijcken ende banen
zal den tijt van 9 jaren lanck ingegaen Bamisse voorleden 1592 ende expirerende
Bamisse 1601 zonder langer midts dat de zelve gehouden zal zijn alle voors. lant
tot zijne eijgene cost te bevrijen ende te betalene alle dijckschotten
statenpenningen ende alle andere ongelden die binnen de voors. 9 jaren
eenicgzins daerop gestelt oft geschoten zullen werden midtgaders oock
tonderhouden dijck wegen ende watergangen alsonder cost oft last van de voors.
kinderen, voor welcke baeninge ende tgebruijck der zelve landen heeft de voors.
Jacques Corneliss aengenomen ende gelooft wettelijck bij desen sijne twee
voors. kinderen den voorn. tijt van 9 jaren lanck geduijrende wel treffelijck ende
eerlijcke tonderhouden van cleeren lijne ende wollen, etende ende drinckende,
sieck ende gesondt, te live te lede ende ter schole houwen gaen leerende het
knecgtken de fransen taele lesen schrijven ende cijfferen, ende dmeijsken van

gelijcke leeren lesen schrijven ende naijen sulcx een dochter met eeren
toubehoort, met oock expressen conditien indien daer een der selve kinderen
quame te sterven voor de geexpireerde ngen jaeren voorseijt dat alsdan de voors.
Jacques over de helft vande voors. lande van den gestorvene betalen zal een
jaerlijcxe pacht tot 20s ijder gemet alle jaeren vrij zuijver gelt ende oock alsoe
verre de twee voors. kinderen quame te sterven (als voors. es) sal in sulcke
gevallen over de hele partije van voors. kinderen landen gehouden zijn te betalen
alle jaer den pacht zoo veel ende vrij gelt van ijder gemete (als voors. staet)
geduijrende tot den eijnde van de voors. 9 jaeren. Behoudelijck ist noch
bevoorwaert ende expresselijck wel ondersprocken daeraff godt wil behoeden
soe den voorn. Jacques Corneliss geracke te sterven alvooren zijn pachtinge van
negen jaren vandt voors. lant geexpireert ware dat alsdan de voors. kinderen
haere gedeputeerde oft haer actie hebbende sullen vermogen de voors. landen int
geheel naer hun te nemene ende te tanveerden om haeren vrije wille daermede
tye doene zonder tegengesecg van ijemanden ende voorts tot voldoeninge ende
verseeckeringe van des voors. staet heeft de voors. Jacques Corneliss daervoor
verobligeert zijns persoon ende voort generael ende specialijck alle zijne lande
ende erffve besundere zijn onderpart ende gedeelte hem ter cavelinge gevallen
inder half afdeelinge tegen zijne voors. kinderen met zulcke restrictie ende
verbant van rechten als de brieven te deser vuijtgegeven zijn vermellende.
Actum als boven gepasseert ter presentie van Jacob Oliviers, Willem Quirijns
ende Nicolaes Corneliss schepenen deser prochie van Waerde
2.15
2.15.1

Voogdij kinderen 1ste vrouw van Jacob Corneliss (WA1310)
RAZE 3526, ?, 28-1-1600

Comp. Geert Marinuss schipper woonende tot Cruijningen, dewelcke in plaetse
van Pauwels Diericks in zijn leven toeziende voocgt van weesen van Jacques
Corneliss (MPS: Jacob Corneliss), geprocreert bij Jacomijna Pauwels,
namentlijk Cornelis Jacobs ende Maeijcken Jacobs, aengenomen ende besworen
heeft de toeziende voocgdie van voors. kinderen beneffens de voors. Jacques
Corneliss als recgt voocgt omme dezelve in haere gerecgticgheijt ende goederen
te beschutten ende beschermen in recgte ende daerbuijten, zulcks een oprecgt
toesiende voocgt volgens de costuijme ende 's lants recgt schuldicg is te doenne,
present 't volle collegie

2.16
2.16.1

Schuldbekentenis Jacques Corneliss (WA3436)
RAZE 3541, W-8162, 52v, 16-9-1594

Comparerende voor schepenen in persoone Jacques Corneliss (MPS: Jacob
Corneliss Jacobs Boudewijns) ende bekende wel ende deucgdelijck schuldicg te
zijn aen deersame Jan Foorts (MPS: Jan Foorts ter Vesten) dijckgrave bewesten
Yersicke (MPS: Yerseke) sijnen oirs ende naercomelingen de somme van 100£
eens die hij comparant gebruijcken ende besitten zal tot een jaerlijcxe losrente te
lossen tegen den penninck 16 tot 6£ 5s tsiaers daeraff deerste termijn jaer rente
verschijnen sal op den 20-9-1595 ende dat voorts van jaere te jaren geduerende
tertijt de zelve rente geheel affgeleijt sal wesen twelck den comparant ofte zijns
actie hebbende altijt sal mogen doen ende dat in twee diversche reijsen telcker
reijse de helleft tseffens (MPS: tegelijk) vande voorn. hooftsomme zonder min

behoudelijck dat de comparant altijd gehouden sal zijn 6 maenden te vooren op
te seggen ende te verclaeren wanneer hij de selve lossinge sal begeeren te doen
ende de voors. comparant geloeft de voors. rente alle jaere te betalen met vrij
ende zuijveren gelde al naer vermellen de constitucie brieff te deser gemaect
ende vuijtgegeven ende tot voldoeninge ende verseckeringe van tgene voors.
staet, soo stelt ende verobligeert de comparant tot een speciale hijpoteque ende
onderpant sijn lant houffe metter huijsingen schuijren stallingen duijvekeeten
hovenbuer? hoff ende boomgaerden midtgaders gronden ende erffve daeraen
gelegen groot tsamen 9 gemeten min 30 roeden gestaen ende gelegen in
Plassenmeet (O. Heerenstraete metten een zijde van de woonhuijsen van de
dorpe, S. Jacob Jans (MPS: Jacob Jans Pieters Lemps, W. den Westveerdijck, N.
Heerenwecg) stellende ende verbindende de voors. comparant te desen behouffe
ende verseckeringe alnoch zijns persoon ende generalijck ende specialijcken alle
zijne andere goederen, ruerende ende onruerende present ende toucomende.
Aldus gepasseert in presentie Jacob Oliviers, Nicolaes Corneliss ende Pauwels
Franss schepenen
2.17
2.17.1

Attestatie Willemijnken Willemsdochter dienstbode (BR00300)
RAZE 2039, fol 489, 1-12-1594

Comp. Willemijnken Willemsdochter dienstbode, oud ontrent 21 jr, geboren te
Brugghe in Vlaenderen en nu wonend op de lantstede van Dierick Willemsz in
de Groe, heeft verclaert ter instantie van Jacob Cornelis Cob Bouwenss,
inwoonder der prochie van Weerde, dat zij comparante inden voorleden
saetoughste alsmen inde meet des voorseiden Jacobs saet dorschtte, daerbij ende
mede geweest es daer onder andere ooc waeren de voorseide Jacob Cornelisz en
Anne Verbeecque, dat zij aldaer gehoordt heeft dat hij Jacob een weddinghe
dede teghens die voornoemde Anne, dat zij binnen zeeckeren tijdt reijsen zoude
tot Rumpft bij Mechelen ende van daer brenghen behoorlijcken certificatie in
francijne gescreven ende met drije schepenen beseghelt, dat zij aldaer binnen
zulcken tijdt in persone geweest waere. Daerenboven verclaert zij attestante
alsnoch dat zij daer ooc present ende bij geweest daer Pauwels Franss ooc
wonende te Weerde, bij Jacob voorseid quamp om d'obligatie vanden voorseide
weddinghe 't onderteeckenen. Ende dat hij Jacob (hoe wel hij zeecker gescrifte
bij Pauwels hem voortgebraght teeckende) Dat nochtans hij alsdoen daerbij
zeijde dat die weddinghe gedaen was dat zij Anne alzulcken certificatie zoude
brenghen zoo voren verhaelt es. Segghende hij Jacob vuytdruckelijck; ten waere
zij certificatie braghte in francijne ende met drije schepenen zegelen beseghelt,
dat hij niet en worde gehouden zijn ende niet van noode en was dat zij cost oft
moeijte dede om die reijse te bestaene, Te Goes ter presentie van Pieter
Cornelisz in de drije har(inghen) ende Stoffel Janss geseijt malcontent, inwoners
van Goes.
(Noot: een weddinghe is volgens MNW niet alleen weddenschap, maar ook het
zetten van een pand, of ook een verbintenis of vormelijke belofte)

2.17.2

RAZE 3525, fol 5, 22-6-1596

Willem Olleman nomine Johanna Verbeecke (MPS: Anna Verbeecke) contra
Jacques Corneliss (MPS: Jacob Corneliss) (obligatie, schepenen ordonneren
partijen bijde andere)
2.17.3

RAZE 3525, fol 31, 13-12-1596

Willem Olleman nomine Anna Verbeecke (MPS: Johanna van der Beecke)
contra Jacques Corneliss (MPS: Jacob Corneliss) (actor heijst betaelinge van 8
carolus guldens resterende tot voldoening van zeeckere acte tzijnnen laste
gewesen). Mede gegeven ad primam.
2.17.4

RAZE 3525, 33, 24-1-1597

Dierick Serjonckers proc. Johanna Verbeecke contra Jacques Corneliss (MPS:
Jacob Corneliss). Actor persisteert. Verweerder zegt aenleggeresse maer
schuldicg te zijnne ontrent 2s 8gr vls twelck hij met haer reeckening zal
bewijzen.
2.17.5

RAZE 3525, 40v, 1-3-1597

Johanna Verbeecke (MPS: Anna Verbeecke) contra Jacques Corneliss (MPS:
Jacob Corneliss) (heijst betaelinge van 8 carolus guldens die verweerder nocg is
resterende tot voldoeninge van zeeckere acte tot zijnen laste gewesen)
2.17.6

RAZE 3525, 44v, 17-3-1597

Anna Verbeecke (MPS: Johanna Verbeecke) contra Jacques Corneliss (MPS:
Jacob Corneliss) (actor heijst volgende de heijsch van 1-3-1597 tot de
verweerders laste gedaen).
2.17.7

RAZE 3525, 47v, 22-3-1597

Mattheus Loen nomine Johanna Verbeecke (MPS: Anna Verbeecke) contra
Jacques Corneliss (MPS: Jacob Corneliss). Actor persisteert. Schepenen duer
maninge van schoutet naerdien actor recgt was souckende, hebben de
verweerder gecondempneert inde voors. heijsch cum expensis ende voorts
aenlegger tzijnnen bewijse, doende dienvolcgens zijn bewijs aen beste ende
gereetste, etc.

2.18
2.18.1

Thienden Westveerpolder Pletpolder ende Vier Houcken (WA0908)
RAZE 3525, fol 2, 27-5-1596

Jan Maens contra Jacques Corneliss (MPS: Jacob Corneliss). Actor heijst ende
persisteert bij zijnne? heijsch gedaen op 11-3-1595 tot laste van den verweerder
ende versouckt dienvolgens voortganck van rechte ende vuijtinge van sententie.
Verweerder zegt volgens de sententie bij schepenen gewesen op de 17-6-1595 de
aenlegger gehouden te zijnne over te leveren wettelijke documenten ofte levende
getuijgenisse waer bij het blijcken zoude wat de thienden zoo wel bij dese
verweerders grootvader als oock bij zijn eijgen vader gecocht zoo wel vanden
Westveerpolder /Pletpolder ende De Vier Houcken, zulckx gedaen hebbend
zullen alsdan ons gedragen naer behooren, concluderend hiermede tot sententie.
Schepenen gemaent zijnde van de schoutet hebben de zaecke aengehouden ad
primam ende tot meerder behulp van schepenen. Jan Maens constitueert

Mattheus Loen.
2.18.2

RAZE 3525, 6, 22-6-1596

Jan Maens contra Jacques Corneliss (MPS: Jacob Corneliss). Actor heijst als
vooren, zegt voorts van thienden daer hij actor in de possessie is, geen molest oft
vermaen affgemaeckt en wert maer alleen van de thienden van de Pletpolder en
Vier Houcken. Schepenen partijen op alles int verbael gehoort, hebben ter
manisse van schoutet de verweerder gecondempneert inde voorg. heijsch te
weten dat hij de heijscher zal betaelen voor 't ongebruijck ende afstant van
voors. thienden in questie namentlijk van Pletspolder ende Vier Houcken voors.
daer hij actor nomine uxore voor de helft innen gerechticgt is als oock mede van
zeeckere penningen van zelve thienden betaelt te hebben ten overlijden van
Cornelis Jacobs Bouwens zijn voorsaete nijet voldaen en waren volgens de brieff
alhier geexibeert de somme van 8p 6s 8gr vls eens midtgaders in de gerechtelijke
costen te dese gedaen ende zoo verweerder van de thienden vanden
Westveerpolder die bij actor werden geposseert hem in eenicge deele vindt
gegraveert, wert zijn actie aengaende alhier gereserveert omme bijde verweerder
daerinne gedaen ende gehandelt te werden zoo hij te rade zal bevinden te
behooren ende wijsen voorts de aenlegger tzijnen bewijse ende alsoo de
verweerder voor hooft present staet in gebannender vierschaere ende een vrij
goet tot voldoenninge van de voors. condempnatie begeert te bewijsen, soo doet
de aenlegger zijn bewijs aen des verweerders paerden ende coeijen ende voorts
het gereetste omme dezelven aengewesen goederen teijnden de 14 genacgten te
mogen vercoopen tot sijne gebreecke toe.
2.18.3

RAZE 3525, 7v, 28-6-1596

Comp. Jacques Corneliss (MPS: Jacob Corneliss) dewelcke heeft rechtelijk
geappelleert van de sententie op 22-6- lestleeden gegaen tot zijne comparants
achterdeele ende ten voordele van Jan Maens, verclaerende zijn voors. appellatie
te vervolcgen voorde Provinciale Hove van Hollant ende zijne grieven breeder te
deduceren zoo zijne Rade zal gedragen. Present Pieter Adriaens ende Anthonij
Hectors.
2.18.4

RAZE 3525, 31v, 24-1-1597

Comp. Marinus Corneliss Gort dewelcke hem heeft gestelt als borge ende
principael voor Jan Maens woonend tot Cruijninge voor 8pgr vls die Jacques
Corneliss (MPS: Jacob Corneliss) onder de weth bij acte van thoff van Hollant
hadde genamptiseert op zeecker proces hangend ongedecideert voor de hove van
Hollant voors, die de zelven Jan Maens op de voors. cautie gelicgt heeft.
2.18.5

RAZE 3525, 51v, 9-5-1597

Jan Maens contra Jacques Corneliss (MPS: Jacob Corneliss) (oft hij begeert te
volcommen zeecker acte van condemnatie gegaen voor de wethouders van
Cruijningen 29-3-1597 nopende de questie van thienden van Westveerpolder,
presenterend affstant te doenne van zelve thienden, versouckend oft hij
lantrecht? begeert op te bringen de penningen die inde eerste coop daervoren
betaelt zijn geweest daertoe de zelve volgens de acte gecondempneert is. Daer
op de voors. Jacques zegt de zelve wel te willen volcommen maer begeert
reeckeninge van pacgte te hebben bij Jan Maens sedert de doot van zijn vader
ontfangen zijn ende te cort comend begeert op te leggen.

2.18.6

RAZE 3525, 56v, 24-5-1597

Jan Maens contra Jacques Corneliss (MPS: Jacob Corneliss). Actor heijst de
verweerder volgende zeecker presentatie bij hem gedaen nopende 't aff stant
vande thienden van de Westveerpolder bij hem opde 9-5-1597 lestleden gedaen,
daertoe hij bij sententie van schepenen der procgie van Cruijningen gewesen is,
de somme 58p 12s 6gr vls ende dat over d'helft van de somme die de aenleggers
voorsaete inde eerste coop daervooren betaelt heeft, volgens de wettelijken brieff
en coopcontracte daervan zijnde alhier geexibeert, maeckende voorts heijsch van
costen, is duerde non comparitie van reus bij actor te mede gegeven ad primam,
salvo weten ende voorts tot actors vermaen.
2.18.7

RAZE 3525, 58v, 5-7-1597

Jan Maens contra Jacques Corneliss (MPS: Jacob Corneliss). Actor persisteert.
Reus versouckt copie. Schepenen fiat.
2.18.8

RAZE 3525, 59, 26-7-1597

Jan Maens contra Jacques Corneliss (MPS: Jacob Corneliss). Actor persisteert.
Schepenen duer maninge van schoutet naerdien actor recht versocgte ende geen
oppositie jegens de heijsch en valt, hebben de verweerder vonnisselijk?
gecondempneert inde heijsch cum expensis directis?, wijsen voorts de actor
tzijnen bewijse, actor doet zijn bewijs aen paerden coijen ende andere meubelen
ten huijse ende ten hove zijnde ende voorts bij protestatie aen alle zijnne andere
goederen omme de zelve binnen 14 daegen te mogen vercoopen tot zijnnen
gebreecke toe, etc.
2.18.9

RAZE 3525, 59, 9-8-1597

Heeft Jacques Corneliss van bovengeschreven sententie gegaen tot zijnnen
achterdeele ende voordeele van Jan Maens rechtelijk geappelleert. Present Jacob
Adriaens Loijs ende Gabriel Bossaert schepenen.
2.18.10

RAZE 3525, 61v, 25-9-1597

Jan Maens contra Jacques Corneliss (MPS: Jacob Corneliss). Actor persisteert.
Reus versouckt copie. Schepenen alsoo zij kranck van bancke zijn, hebben deze
zaecke verstelt ad primam zonder wete

2.19
2.19.1

Meten land van Jacob Corneliss, nooit meer goed gekomen tussen Jan
Maens en deze Jacob
RAZE 3526, ?, 20-1-1600

Jacob Metz nomine Jan Ouwemans contra Jacques Corneliss (MPS: Jacob
Corneliss) (als verdient hebbend over 't meten van diversche percelen van lande
voor de verweerder).
2.19.2

RAZE 3526, 11-3-1600

Jan Adriaens Ouweman contra Jacques Corneliss (MPS: Jacob Corneliss).
Aenlegger heijst als vooren. Verweerder bekent maer de helft van penningen
schuldicg te zijn, secgt? de rest aengaende Jan Maens, presenteert zijn deel te
betaelen binnen 14 daecgen op volstaende panden. Aenlegger sustineert alsoo hij
verweerder hem heeft te wercke gestelt ende nijemant en can heijschen als hij
verweerder, sustineert dat de verweerder zal werden gecondempneert

gereserveert zijn actie van voors. helft aen Jan Maens. Schepenen hebben dese
zaecke aengehouden midts dat zij zullen compareren bijde anderen tusschen dit
ende ten naesten, binnen Cruijningen, op hope van accoorde.
2.19.3

RAZE 3526, 25-3-1600

Jan Ouwemans contra Jacques Corneliss (MPS: Jacob Corneliss) (helft maar te
lezen). Aenlegger persisteert. Verweerder sustineert dat hij maer de helft en is
gehouden te betaelen, ? presenterend de helft te betaelen op volstaende panden.
Aenlegger sustineert ter contrarie dat ? compromissen bijde verweerder hier
geexibeert te connen corten tot des actors gerecgticgheijt, ? dat de verweerder
bekent de aenlegger te ? te hebben, verzouckend voorts condempnatie.
Schepenen hebben verweerder gecondempneert inde voors. heijs cum expensis,
wijsen voorts actor tot zijn bewijs, de aenlegger doet zijn bewijs aen ?
2.20

Constituering Jan Saeijs (WA0798)

2.20.1

RAZE 3524, fol 131, 3-10-1590

Cornelis Corneliss constitueert Jacob Cornelis zijn broeder. Jacob Cornelis vuijt
zijn eijgen naeme ende vuijt cracgt van bovengenoemde procuratie van zijnen
broeder, constitueert Jan Saeijs
2.21

Processen ANTHONETTE Heijndricks

2.21.1

Huwelijkse voorwaarden Anthonette Clairbou (RAZE 2040, 267, 3-12-1596)

Attestatie op een huwelijxe voorwaerde. Voir mij als (etc) es gecompareert Carel
Iansz, oudt ontrent 37 jaeren, wonende onder die prochie van der Vlaecke, Ende
heeft ten ernsten versoucke ende instantie van Jacob Cornelisz Bouwensz,
inwoonder der prochien van Weerde verclaert. getuijcht ende (etc ut supra
pag.25) warachtich te zijne dat hij deposant geleden wel twee jaeren gehoordt
heeft meer dan eens, dat Anthonette Clairbou, wijlen huijsvrouwe des
voorseiden requirants, jeghens hem comparant wel ernstelijck bekende ende
verhaelde dat int contracteren van t houwelijck metten zelven Jacob Cornelisz
hij alvoren besproken ende bedongen heeft voren vuijte bij huwelijxe
voorwaerde, zijne Landtstede. Ende dat nae dat zij een wijle tijdts te gader
versaemt waeren hij van haer versochte dat zij alnoch zulcken verclaeringe
solemnelijck doen zoude. Te weten dat zulcx voorsproken was. Dan dat zij
tselve was weijgerende Omdat hij die boomgaerden daermede ghaende ooc
begheerde onder de zelve landtstede begrepen te zijne. Dewelcke boogaerden zij
niet begheerde hem voren vuijte te laeten volghen. Ende want Recht, reden ende
(etc. ut supra pag.25 vs qz ad finem). Aldus (etc) binnen deser stede Goes
tmijnen comptoire, Op den derden decembris anno 1596, Ter presentie van
Jennin de Waele wonende inden polder ende Aerdt Storm, wonende binnen
Cruninghen als looffelijcke getuijghen hier thoe (etc)
2.21.2

RAZE 3527, 1W196, 8-12-1601, rechterkant

-

Jacques Corneliss (MPS: Jacob Corneliss) contra Pauwels Franss, Pieter
Adriaens ende Claes Corneliss (heijst elckx particuliere rechte kennisse der
waerheijt van tgene haer zoude mogen kennelijk wesen van tgene zoude gedaen

ende gehandelt wesen int contracteren van vuijtcoop van weesen Anthonette
Heijndricks, etc.)
2.21.3

RAZE 3527, 1W220, 29-3-1602, rechterkant

-

2.21.4

Jacob Mets nomine Jacques Corneliss (MPS: Jacob Corneliss) contra Pieter
Adriaens ende Nicolaes Corneliss cum suis
actor heijst rechte kennisse der waerheijt van tgene zij gehoort ende gesien
hebben tusschen de aenlegger ende Carel Janssen als voocgt van de naergelaten
weesen van Anthonette Heijndricks int accoorderen van goederen alhier in
Zeelant gelegen, ende dat op de poincte ende articulen inde interrogatoire hier in
rechte geexibeert, ofte in cas van refus heijscht daervooren de somme van 25
guldens ijder persoon voorden armen alhier midtsgaders voldoeningen van tgene
de aenlegger daerbij geinteresseert is
schepenen verstelt post pascha
RAZE 3528, 1W6, 18-8-1608

Jacob Loijss ende Cornelis Gabriels, ten versouck van Jacques Cornelis (MPS:
Jacob Cornelis), getaxeert zeecker terwe liggend besaeijt inden Suijtpolder bij de
voors. requirant opde gront ende erven van weeskinderen van Anthonette
Heijndricksdr welcke terwe in questie in proces staet wie deselve soude mogen
opvoeren etc. De terwe is getaxeerd 50 carolus guldens contant dewelcke
nomine de voorn. wesen zal opgevoert werden bij de schoutet Heijndrick Karels,
die sal bijhouden all oncosten soo als staten- waterpenningen saeijen ploecgen
wagenhuijre, schuijthuijre, etc.
2.22
2.22.1

Processen t.a.v opzegging coop land door Renialme
RAZE 3542, W-8194, ?, 21-2-1597

Compareerde in persoonne Jacques Corneliss (MPS: Jacob Corneliss Jacobs
Boudewijns) dewelcke met alle solempniteijten van rechten heeft rechtelijcken
overgedraegen ende getransporteert aen deersaeme Willem Quirijns vuijtten
naeme ende ten behouve van sr. Daniel de Renialme coopman woonende tot
Middelburcg den nombre van 8 gemeten 60 roeden zaeijlants jegenwoordicg
besaeijt wesende met ront coolsaet liggende alhier binnen de prochie van
Valckenisse in den houck den Leegen Riem (O. jonckheer Hubrecht van
Wissenkercke, S. Christoffel Jacobs, W. de voors. sr Daniel de Renialme, N.
Cornelis Adriaens Loijs) welck voors. lant met het zaet daerop bezaeijt liggende
hij comparant bekende vercocht te hebben voor de somme van 25£ tgemet te
betaelen op heden ter leveringe in comptant gelt, voorts is besproocken ende
geconditioneert dat alsoe tvoors lant belast staet met zeeckere rente van 12£ 6s
tsiaers den penninck 16 daervan tcapitael bedraecgt? ter somme van 196£ 16s
aencomende Jacob Boom woonende ter Goes dat de voors Daniel de Renialme ?
(MPS: de laatste drie regels op deze pagina moeilijk leesbaar, volgende pagina:)
conditien ende restrictien inden zelven begrepen conform de transportant
jaerlijcx gedaen heeft ende den voors. comparant van voors. somme midtgaders
een jaerlijcx interest van dien jegens den zelven Boom imdempniseren nu ende
ten eeuwicgen dage, ende den voors. comparant zal op heden noch in comptant
ontfangen de somme van 47£, daervan hij wettelijcken beloeft den voors. Daniel
de Renialme jegens de voors. Boom van gelijcke indempnisatie te houden, laten
daervooren tot verseckeringe van dien voor een speciael hijpoteque ende

onderpande de partijen van lande die in de rentebrieff voors. verobligeert zijn
boven 't principaele onderpant aldaer gespecificeert ende voorts daerenboven
zijnnen persoon et se et sua
2.22.2

RAZE 3527, 2W88, 29-9-1607, rechterkant

Comp. Jacob Metz proc. Sr Daniel de Renialme dewelcke heeft wettelijk
gerenuncgieert ende te buijten gegaen zeecker coop van lande bijde voors.
Renialme gecocgt van Jacques Corneliss (MPS: Jacob Corneliss) dijckgrave ten
eijnde de zelven t voors. lant wederom naer hem zal trecken ende de voors.
Renialme quiteren van tverlijdt int coopen ende van tzelve lant gedaen, etc.
2.22.3

RAZE 3527, 2W93, 27-10-1607, linkerkant

-

2.23
2.23.1

Jacob Metz nomine Renialme contra Jacques Corneliss (MPS : Jacob Corneliss)
actor heijst ontslaginge van alsulcken coop van lande als tandere tijde ter
kennisse van schepenen hebben te buijten gegaen in sulcker voegen dat hij de
voorgenoemde lasten tot zijne laste gestelt zoude affdoen oft in cas van dien ter
tijt van ’t verbodt van te buijten te gaen hebben geprotesteert als volcgt ten
register bekent, sustinerend dienvolcgens alsoo de verweerder tot nocg toe het
selfde nijet voldaen en heeft, ontslagen te zijn van zelven coop
Kwesties Jacob Cornelis Jacobs Bouwens/Jan Maens (BR00912)
Eerst een mindere kwestie, Land int Verckenskot (WA1040)

RAZE 3525, fol 61v, 25-9-1597: Jan Maens contra Jacques Corneliss (MPS:
Jacob Corneliss) (actor heijst over zeecker gedaen oncosten geschiet voor
diversche vierschaeren binnen de eijlande bedragend volgens de specificatie
alhier verthoont int proces nopende de questie van tlant int Verckenskot).
RAZE 3525, 65, 3-10-1597: Jan Maens contra Jacques Corneliss (MPS: Jacob
Corneliss). Actor persisteert. Reus versouckt exhibatie van specificatie van zelve
costen bij heijsscher geroert ende versouckt voorders de specificatie geteeckent
bijde secretaris van elcke procgie particulier. Schepenen fiat copie.
RAZE 3525, 66v, 18-10-1597: Jan Maens contra Jacques Corneliss dijckgrave
(MPS: Jacob Corneliss dijckgrave). Actor persisteert. Schepenen naerdien actor
recgte versocgt, hebben de verweerder gecondempneert in de voors. heijsch cum
expensis, verweerder actie gereserveert zoo zijnen raet zal gedragen, wijsen
voorts d'aenlegger tzijnen bewijse, doet dienvolgens zijn bewijs aen paerden,
coeijen ende voorts aen alle tbeste ende gereetste, etc.
2.23.2

Langdurige kwesties: RAZE 3525, fol 26v, 7-12-1596

Jan Maens contra Jacques Corneliss (MPS: Jacob Corneliss) (paeije van den
houfve daer den zelven jegen woordicg op woonende is volgens twee wettelijk
schepenen schultbrieven alhier geexibeert)
2.23.3

RAZE 3525, 29v, 13-12-1596

Jan Maens contra Jacques Corneliss (MPS: Jacob Corneliss). Actor persisteert.
Verweerder secgt de schult bij de heijscher geheijscht duecgdelijk ende liquide
is maer dat de schult nocg nijet verschenen en is hoewel de brieven anders
vermelden duerdien dat ter tijt als den aenlegger den brieff van zijnnen broeder
cocgte geaccordeert was de paeijen eerst te vervallen aen kersmisse vermeten
tzelve te toonen en goet te doen. Schepenen duer maninge van schoutet wijsen

den verweerder tot zijnnen thoonen omme de zelven te volcommen tusschen dit
en acgtste daecge.
2.23.4

RAZE 3525, 32, 24-1-1597

Jan Maens contra Jacques Corneliss (MPS: Jacob Corneliss). Actor versouckt off
den verweerder volcommen is in zijnnen aengenomen thoonen als vooren te
register verhaelt staet. Schepenen verclaeren den verweerder tot nocg toe inden
voors. thoonen nijet volcommen te zijnne. Ende volgens dien persisteert actor bij
zijn voorg. heijsch ende versouckt vuijtinge van sententie. Andermael verstelt.
2.23.5

RAZE 3525, 34, 21-2-1597

Jan Maens contra Jacob Cornelis Boudewijns (MPS: Jacques Cornelis
Bouwens). Actor persisteert. Verweerder zegt alsoo tgemeene sterffhuijs zijns
vaders hem vercocgt heeft de huijsinge met 9 gemet ? roe erve ende hem nijet
meer gelevert en zijn dan 4 gemet 64 roe erve zoo dat de reste vroone is, twelck
hij verweerder sustineert volgens de kuere van Zeelant capittel 2 art 21 dat de
zone alleen toecompt ende dat de weduwe de helftscheijdinge (MPS: kan hieruit
geconcludeerd worden dat Jan Maens getrouwd is met de weduwe van Cornelis
Jacobs Boudewijns?) daerinne nijet en competeert ommers nijet voorder en can
begroot worden dan met zulcken somme van penningen alsser inden eerste coop
omme jegens zij volgens de kuere int voors. 2e capittel int 16 articul dat hij van
zijn resterende paeijen zoo vele zal mogen inhouden als hem te cort gelevert is,
presenterend voor zijn contingent zoo vele te compenseren ende inde begrotinge
te gelden als bij schepenen geschiet zal worden sustinerend dat de heijsscher zijn
heijsch ontzegt zal worden ommers voor en al eer hij verweerder van voors. erve
voldaen zal zijn, concluderend onder de voors. pretensie tot absolutie vander
instantie ende dat de heijscher zal gecondempneert te werden inde costen.
Schepenen duer maninge van schoutet ende partien op alles int verbale gehoort,
hebben de voors. verweerder gecondempneert inde voors heijs cum expensis
ende voorts de aenlegger tzijnen bewijse dien dienvolgens zijn bewijs aen de
goederen en ypoteeque in des aenleggers brieff gespecificeert, etc. In de kantlijn:
niet te lezen.
2.23.6

RAZE 3525, 42v, 2-3-1597

Comp. Jacques Corneliss (MPS Jacob Corneliss) dewelcke heeft wettelijk
geappelleert van sententie op 21-2-1597 lestleden gegaen tot zijnne comparants
acgterdeele ende ten voordele van Jan Maens, verclaerend zijnne appellatie te
vervolgen voor de Provincialen Hove van Hollant omme zijnne grieven daer
breeder te deduceren zoo zijnne raet zal gedragen. Present Pieter Adriaens ende
Nicolaes Corneliss schepenen.
2.23.7

RAZE 3525, 45, 17-3-1597

Jan Maens contra schoutet. Actor heijst recgte kennisse der waerheijt van hij
zoude mogen gehoort ende gezien hebbend int scheijden ende deijlen van
erfgenaemen van Cornelis Jacob Bouwens jegens de weduwe volgens de
interrogatoire hier in recgte overgedient, etc.

2.23.8

RAZE 3525, 48v, 22-3-1597

Jan Maens contra schoutet. Actor persisteert. Verweerder presenteert zijnne
recgte wetenschap op den vraegen inden interrogatoire gestelt te verclaeren ? pro
dacggelt betaelt bij den aenlegger 22s gr vls.
2.23.9

RAZE 3525, 50, 3-4-1597

Comp. Jacques Corneliss (MPS: Jacob Corneliss) de welcke heeft wettelijck te
buijten gegaen ende gerenuncgieert zeecker appellatie die denzelven hadde
gedaen 2-3-1597 van zeeckere sententie op 21-2-1597 gegaen ten voordeele van
Jan Maens ende tot zijnnen comparant acgterdeele die hij verclaert hadde te
willen vervolgen voorde provinciale hove van Hollant, presentibus Gabriel
Bossaert, Pauwels Franss ende Jacob Adriaens Loijs. Eodem die heeft den voors.
Jacques Corneliss (MPS: Jacob Corneliss) onder schepenen geconsigneert de
somme van 37p gr vls die zouden aencommen Jan Maens over de verschenen
paeijen van houfve daer den zeleven Jacques nu jegenwoordicg op woont,
verschenen volgens de brieff daervan zijnde Goessche marct 1596, welcke hij
gestelt heeft inde naervolgens spetien: 12 ouwe roosenobels, 8 angelotten, 11
croonen, 3 ducaetkens, 2 pistoletkens, 3 halve gentsche nobels, 5 reaelen, 2
Philips daelders. Versouckende de voors. penningen vuijt de weth nijet gelicgt te
hebben voordat de zelven Jan Maens daervoren zal stellen goede souffisante
cautie ende borgtocgte als principael begeerend daertoe sovele???? cautie tot
zijnnen contentemente ende prijse van schepenen.
2.23.10

RAZE 3525, 60, 19-9-1597

Jan Maens contra Jacques Corneliss (MPS: Jacob Corneliss) (actor heijst de
verweerder twee wettelijken brieven alhier in recgte geexibeert de somme van
37p 20sgr vls over de paeije van huijsinge ende houve daer de verweerder
jegenwoordicg op woont, etc.).
2.23.11

RAZE 3525, 64, 4-10-1597

Jan Maens contra Jacques Corneliss (MPS: Jacob Corneliss). Actor persisteert.
Verweerder zecgt ongehouden te zijn om voorder betaelinge te doenne overmits
dat de aenlegger hem versocgt heeft de vroonne daer thuijs op staet voor eijgen
erve ende nocgtans en ist de aenlegger voorsaete nijet hooger gelevert dan voor
's heeren vroonne blijckens bijde schepenen brieff hier verthoont 17-9-1559,
sustineert dienvolgens dat de verweerder zal valideren in mindering van voors.
coop met naer mets gewijse, zoo vele als de voors. vroone is bedragende daer
thuijs op staet ende aengaende de andere vroonen die in 't schotsbouck bekent
staen voor vroonnen ons gecocgt voor eijgen erve blijckens bij de schepenen
brieff daervan zijnde 28-3-1590 alhier vertoont, sustinerend dienvolgens dat de
aenlegger zal gehouden zijn te thoonen ofte te leveren de brieven van eijgenaers
waer bij dat het blijckt dat hij ofte zijnne voorsaete de voorn. vroonne gecocgt
hebben van eenicge ambacgtsheeren oft ander persoonen voor eijgen erve, ende
dat nu voortaen aen eenicge heeren oft graeve van Zeelant nijet en zouden
vervallen ofte subiect zijn, concluderen hiermede tot sententie volgens usantie
ende costuijme van desen recgte diemen alhier gebruijckt dat de vercooper
gehouden is tgoet zoo vrij te maecken als hij tzelve volgende de brieven daervan
zijnde gecocgt (MPS: of vercocgt) ende gelevert heeft. Aenlegger sustineert dat
op de defentie van verweerder nijet en zal gelet werden zeggend dat zoo hij
verweerder hem vindt gegraueert inde wanleveringe vooren vermelt dat hij hem
zal zoucken voor zijnen juge competente ende aldaer zijnne grieven zoen

repareren zoo zijnne raet zal gedragen, versouckt de verweerder te
condempneren inde voors. heijsch. Schepenen hebben deze zaecke verstelt tot de
naeste ende op de volle bancke, zonder wete.
2.23.12

RAZE 3525, 66v, 18-10-1597

Jan Maens contra Jacques Corneliss dijckgrave (MPS: Jacob Corneliss
dijckgrave). Actor persisteert. Schepenen naerdien actor recgte versocgt, hebben
de verweerder gecondempneert in de voors. heijsch cum expensis, verweerder
actie gereserveert zoo zijnen raet zal gedragen, wijsen voorts d'aenlegger tzijnen
bewijse, doet dienvolgens zijn bewijs aen paerden, coeijen ende voorts aen alle
tbeste ende gereetste, etc.
2.23.13

RAZE 2041, fol 165, ?-?-1599

Naerdijen in de jaar 1592 ende tzedert herwaerts diversche Questien, differenten
ende Proces geresen waren tusschen Jacob zone van wijlen Cornelis Jacobs
Bouwense wonende binnen Weerde ter eenre ende Jan Maenss als getrouwt
hebbende den voors Cornelis weduwe, stiefmoeder den voors Jacob wonende in
Cruninghen ter anderen zijden. Dewelcke langhe gehanghen hebben zoe voir die
vierscharen der heerlijckheijdt Cruninghen als binnen Weerde ende ooc voir den
Hove van Hollant. Heeft vuijtterlijck deur tusschenspreken van goede mannen
den parthgijen beter gedocht.
2.23.14

RAZE 2041, fol 166: compromis

Alle dezelve differenten bij kinnelijcken transactie oft arbitrage te associeren
ende termineren zijn gecompareerd: Jan Maens ende Jacob Cornelis Jacob
Bouwens ende hebben gecompomitteerd ende int segghen van den eersaemen
Pieter Willems ende Pauwels van Dale wonend binnen Goes, Loijs van der
Vesten minister ende Andries Sebrechts woonachtigh binnen Cruninghen
midtsgaders Willem Crijnsen wonend in Weerde stellende ende onderwerpende
alle alsulcke pretensien etc. Op den pene van te verbeuren aen den Armen den
derdendeel binnen Goes, 't ander in Crunighen en 't derde in Weerde.
Aldus tpv Harrent Pietersen ende Adriaen Cornelis Mannee inwoonders Goes.
2.23.15

RAZE 2041, fol 166: uijtsprake

Jan Maens moet leveren aen Jacob inventaris van successie bij den doodt van
Jacobs vader op hem en zijn broer gedevolveert van welke heijsch de verweerder
bij vonnisse 7-4-1593 ontslaghen is en de verweerder gecondemneert in de
costen. Etc. dat Jacob hem zal gecontenteert houden met alsulcken vuijtcoop als
bij Cornelis zijne vader met Schout ende Schepenen tot Weerde ende thoesiende
vooghden anno 1571 gedaen es. Op den heijsch daer Jacob seght zijn landt
minder te zijne dant bij Jan Maens verhuijrt es. Admitteren d'arbijters dat dit
Landt in questie gemeten werde.
Aenghaende dat Jacob Cornelis seght dat het testament bij zijn moeder in haer
doodtbedde gemaect niet en behoort te stateren en datte voor nul behoort
gemaeckt te weren ende dat sulcx boven den vuijtcoop die zijn vader gedaen
heeft hem Jacob zoude behooren die helft van 't landt genaemt 't Verkenscot
werdt bij den arbijters verstaen ende verclaert dat 't voorseijde testament moet
blijven in vigeur gestaedigh etc etc.
Accoord gedaen in Hollant 4-5-1598 etc. (Nb. Een ingewikkelde zaak)

2.23.16

Interpellatie ende veranderingen op de voorgaende vuijtspraecke supra pag 167
RAZE 2041, 194, 13-7-1599

Alzoo Jacob Cornelis ende Jan Maens voors den vuijtspraecke gelesen en
deursien hebben noch eenighe geschillen hebben voortgewent die indezelve
vuijtspraecke niet wel verstaen of verclaert zijn.
2.23.17

Kwestie door Jacques Corneliss wel gewonnen: huur van thienden van Pieter
Adriaens (WA1062)

RAZE 3525, fol 73, 6-12-1597: Jan Maens contra Pieter Adriaens (huijre van
thienden)
RAZE 3525, 73v, 13-12-1596: Jan Maens contra Pieter Adriaens. Actor
persisteert. Reus versouckt copie.
RAZE 3525, 76, 20-12-1597: Jan Maens contra Pieter Adriaens. Actor
persisteert. Reus ontkent de aenlegger eenicge penningen dien aengaende
schuldicg te zijnne, omme redenen dat de aenlegger jegens hem verweerder
gesecgt heeft: gij sult nu eenen anderen meester hebben noemende Jacques
Corneliss (MPS: Jacob Corneliss) want ick ben van thienden gewesen affstant te
doenne. Schepenen partijen op alles verbael gehoort, hebben dese zaecke
aengehouden ad primam, zonder wete.
RAZE 3525, 80, 20-1-1598: Jan Maens contra Pieter Adriaens. Actor persisteert.
Jacques Corneliss (MPS: Jacob Corneliss) nomine Pieter Adriaens ontkent de
aenlegger eenicge penningen schuldicg te zijnne duerdien dat de thienden in
questie hem actor nijet toe en commen volgens de acte van condempnatie 29-31597 (MPS: schepenacte Kruiningen). Schepenen hebben vonnisse geordonneert
dese zaecke te blijven in state te blijven.
RAZE 3525, 85, 5-3-1598; Jan Maens contra Pieter Adriaens. Actor persisteert.
Reus zecgt aenlegger is ongefundeert inde heijsch duerdien de thienden daer
vuijt de schult gesproten is, hem aenlegger nijet toe te comen, maer datse hem
comparant toecomen volgens de sententie voor die van Cruijningen gegaen op
29-3-1597, versouckt dat de verweerder zal werden ontslagen vander instantie
ende heijscher gecondempneert inde costen als mede om redenen hij aenlegger
tegens de verweerder gesecgt heeft gij moet nu Jacques Corneliss (MPS: Jacob
Corneliss) thienden betalen, dwelck hij verweerder gedaen heeft. Schepenen
duer maninge van schoutet naer aenleggen ende verweerden van beijde partijen,
hebben vonisselijk de verweerder ontslagen vander heijsch ende heijscher
gecondempneert inde costen, zijn actie gereserveert zoo zijnne raedt zal
gedragen.
2.24
2.24.1

Lijst, schout, schepenen en schutter Pasen 1597 (WA1020)
RAZE 3525, fol 49v, 3-4-1597

Schoutet: Marinus Corneliss Gort.
Schepenen: Pauwels Franss, Jan Dignuss, Gabriel Bossaert, Marinus Claessen,
Jacques Corneliss (MPS: Jacob Corneliss), Jacob Adriaens Loijs, Laureijs
Geerts. Secretaris: Jan Tartron. Schutter: Jan Baele

2.25
2.25.1

Testament Costen Marinuss (BR00636)
RAZE 2040, fol 362, 24-6-1597

Testament In den naem ons heeren amen etc. Comp. Costen Marinus z wonende
in de Zoute onder de prochien van Cruninghe, gesondt etc. Armen van
Cruninghe 20 schellingen gr.vls. ende aen den kercke aldaer 20 sch. Tot
erfgenamen: Costen Pauwelsz en Costen Janss metten anderen vrienden
gecomen van zijn vaders zijde. Ende Jacob en Cornelis sonen van Cornelis Jacob
Bouwenssen metten andren vrienden in haeren staeck gecomen van d'een zijde
van zijne moeder in een vierendeel. Aldus 24 juni 1597 tpv Lenard Janss
beenhouwer en Jan Pieterss Cole lantmeter, inwon. Goes.
2.25.2

RAZE 2041, fol 226, 19-10-1599

Attestatie. Compareerden Costen Pauwelssen ende Costen Jansz, oudt ontrent 60
ende 50 jaeren, wonende aen de Zandijck onder de prochie van Cruninghe ende
binnen Schore, hebben verclaert ten verzoeke van Willem Marinusz Zoute als
ontfangher van het sterfhuijs van Costen Marinusz, warachtigh te zijne
Naerdijen Jan Maensz aen Jan Jansz Robbe (toegenaemt den Boer), wonende
binnen Middelburg vercocht hadde drije verckens tot £.12 groten vlaems ende
dat Maijken Marinus huijsvrouw van Jan Maensz overleden was, Soo es den
voorseiden schuldt ten proffijte des voorseiden Costen Marinussen (Maijkens
broeder) aencavelt. Hebben Jan Jansz gemaent te betalen, dan dat hij zegghende
dattet hem niet wel te passe en quamp t'gheldt te gheven. Nu acht jaeren geleden.
Aldus ter presentie van Adriaen Andriesz Wiskercke poorter van Goes en Jan
Laureijsz wonende onder die dorpe van Wiskercke als getuijgen
2.25.3

RAZE 3526, ?, 12-11-1599

Costen Pauwels contra Jacques Corneliss (MPS: Jacob Corneliss) (obligatie van
1-6-1599).
2.25.4

RAZE 3526, 26-11-1599

Costen Pauwels contra Jacques Corneliss (MPS: Jacob Corneliss). Aenlegger
heijst als vooren. Schepenen houden deze zaecke aen. Costen Pauwels
constitueert Willem Olleman.
2.25.5

RAZE 3526, 28-11-1599

Costen Pauwels contra Jacques Corneliss (MPS: Jacob Corneliss). Aenlegger
heijst als vooren. Verweerder sustineert dat de aenlegger zoude tevreden geweest
zijn met de successie die reus was competerende int sterfhuijs van Costen
Marinuss van zeeckere incomen van inventaris der zelver ende tgene hij tecort
zoude mogen comen presenteert te betaelen. Aenlegger sustineert ter contrarie
verzouckt volgens zijn liquide obligatie voorts recgt?
- schepenen ter maninge van schoutet condempneren verweerder inde heijsch
cum expensis, wijsen voorts actor tot zijn bewijs, ende dijenvolgens zijn bewijs
op alle des verweerders beste ende gereetste goederen, etc.
2.26
2.26.1

Levering weijde door Jacques Corneliss (WA3528)
RAZE 3542, W-8199, ?, 5-7-1597

Comparerende voor schepenen naerbeschreven in persoonne in gebannender
vierschare Jacques Cornelis dijckgrave (MPS: Jacob Corneliss Jacobs

Boudewijns) de welcke heeft rechtelijck met alle solempniteijten van rechten
ende drije voorgaen sondaegsche geboden daer op gedaen, gelevert aen ende ten
behouve Pieter Cornelis timmerman woonende tot Cruijningen vuijte name ende
vanwegen Pieter Corneliss in de Drije Haringen tot Goes zeeckere twee partijen
weije gelegen binnen de prochie van Waerde als te weten inde Dooldijck 1
gemet 69 roeden (O. Adriana Engelsdr (MPS: Jaenken Lodewijcksdr), S.
Heerenwecg, W. ende N. Ecclesia hic) noch inde zelven houck een stuck
weijlandt 233 roeden (O. de weese van Anthonij Heijndricks, S. Heerenwecg,
W. ende N. de weese van Anthonij Heijndricks), bedraegende tsaemen dese twee
partijen 2 gemet 2 roeden lants welck voors. landt hij comparant verclaerde
vercocht te hebben voor de somme van 20£ tgemet te betaelen op heden ter
leveringe in comptant gelt, belovende hij comparant zijnnen cooper opt voors.
lant te garanderen. Present Pauwels Franss, Marinus Nicolaess, Jacob Adriaens
Loijs ende Gabriel Corneliss Bossaert schepenen
2.27
2.27.1

Levering land door Jacques Boudewijns aan Herman Joachims (WA3530)
RAZE 3542, W-8200, ?, 14-7-1597

Compareerde voor ons schepenen naerbeschreven in persoonne Jacques
Corneliss (MPS: Jacob Corneliss Jacobs Boudewijns) onse medeschepen de
welcke heeft rechtelijck gelevert aen ende ten behouve van Herman Joachims
(MPS: Harman Jochums) inwoonder der stede Goes den nomber van 2 gemet 74
roeden eijgen lants gelegen hier binnen de prochie van Waerde inde Zuijtpolder
(O. Jan Maens, S. derffgenaemen van Anthonij Daniels, W. Pieter Adriaens, N.
Plattendijck) welck voors lant hij comparant verclaerde vercocht te hebben voor
de somme van 24£ den hoop ende comptant gelt waerbij Jacques Corneliss hem
bekende ten volle vernuecgt voldaen ende wel betaelt te zijnne ? den eersten
penninck metten leste, belovende de voors. comparant zijnnen cooper opt voors.
lant te garanderen ende voorts onderhoudende de conditien ende restricties int
coopcontract daervan gemaeckt zijnde begrepen. Presentie Pauwels Franss, Jan
Dignuss, Gabriel Corneliss Bossaert, Jacob Adriaens Loijs ende Marinus
Nicolaess schepenen
2.28
2.28.1

Transport paijement Cornelis Jacob Bouwensz (BR01270)
RAZE 2041, fol 467, 1-9-1601

Transport van een paijement. Is gecompareerd Jacob Corneliss Bouwensz
wonende tot Weerde als vader ende voocht van zijn weeskindt daer moeder af
was Jacobmintje Pauwelsdr Diericksdr, ende heeft getransporteert aen David
Roelands, schoolmeester binnen Goes, een paijement tot 16 ponden grooten
vlaems verschenen kerstmisse 1600 verleden voor schepenen van Onse Lieve
Vrouwe Polder oft Hinckelenpolder, bij Frans Jansz schouth aldaer aen wijlen
den voornoemden Pauwels over coop van landt, volghende den brief gedateerd
26-6-1598, etc. Aldus ter presentie van Jan Mazuer ende Jaspar van der Horst,
bode, beide inwoonders van Goes.

2.29
2.29.1

Attestatie Willem Olleman (BR00437)
RAZE 2040, fol 163, 13-2-1596

Attestatie. Comp. Willem Olleman, wonachtigh te Sweerde, oudt zoo hij zeijde
ontrent 42 jaeren ende Cornelis Jan Piers Lemsz. oudt ont(rent) 33 jaren
Inwoonder der prochien van Cruninghen, beijde alhier ghearresteert zijnde, om
kennisse der waerheijt te gheven, Ende hebben etc. etc. verclaert ten versoucken
van Jacob Cor(neli)s Jacobs Bouwensoen zone, inwoonder der voors.prochie van
Weerde.
Aldus ter Goes, tpv Jacob Jansz alias corte coppe, Jan ende Gabriel Corn.
Bosschaert, beijde inwoonders der voorseide prochien van Weerde.
Dat in den maendt van meije laestleden, onbegrepen den Juisten dagh, zijluijden
daerbij ende mede geweest zijn binnen deser stede van der Goes in de herberghe
genaemt onse L(ieven) vr(ouwen) Polder, Daer vergadert waeren zij
comparanten metten voorseiden requirant, ende Jacob Dommissen wonachtigh
binnen Cruninghe voornoemt Aldaer gebeurt es Dat naerdijen den voors.
Cornelis Janssen ende Jacob Domissen op keure ende optie (midts terstont t
verclaers te doene) vercocht hadde een hondert vierthelen gheerste Daervan die
leveringhe dienen zoude Sinte Martins misse Daer aen volghende ende op dat hij
Jacob Domissen betalen zoude die seven schellinghen grooten die alsdoen aldaer
verdroncken waeren ende dat deghene die de Leveringhe ontfanghen zoude
Daerthoe ten gelaeghe gheven zoude noch ses schellinghe grooten; Ende hij
Cornelis die voors. gheerste stellende om 6 schellinghen 1 ½ grooten den
vierthel heeft Jacob Dommissen verclaert dat hij die leveringhe zoude
ontfanghen. Ende dijen volghende van dat een hondert ter gelaghe aldaer moeste
gheven tsamen derthien schellinghe grooten.
Heeft Jacob Corn(elissen) voornoemt Jeghens den zelven Jacob Dommissen
geseijt: Gheeft noch derthien schellingen ten gelaeghe. Ick zal u ooc een
diergelijcken hondert setten. D'welcke Jacob Dommissen belovende, heeft Jacob
Cornelissen die op den zelven voorsch. prijs gesett ende Jacob Dommissen heeft
ooc aengenomen die leveringhe t'ontfanghen, soo heeft Jacob Corn(eli)s geseijt,
Laettet zeshondert viertelen wesen. Dijes sullen wij d'een d'anderen souffisante
borghe stellen ende ghij zult van elc hondert hier gheven derthien schellingen
grooten. Daerinne Jacob Dommisse consenteerende, hebbende zij Jacobss beijde
d'eene d'andere die coopmanschappe thoe gheslaeghen Dan terstont es daer
geschill gevallen, zoo om die borghe te stellen, als om van elc hondert
diegelijcken derthien schellingen ter gelaghe te gheven. D'welcke den voors.
Jacob Dommissen weijgerende zij parthijen niet eens en waeren maer zoo zeere
discorderden Dat zij hertelijcken crackeel-ende bij naest Jeghens elcanderen int
gerecht quamen, Soo dat Jacob Dommissen vuijtgesteken, ende Cornelis Janssen
met hem wech geghaen es etc.etc.
Aldus ter Goes, tpv Jacob Jansz alias corte Coppe Jan (MPS: Jacob Jans Pieters
Lems) ende Gabriel Corn. Bosschaert, beijde inwoonders der voorseide prochien
van Weerde.
2.30
2.30.1

Procuratie om thijenden te versoecken Westveerpolder (BR00708)
RAZE 2040, fol 427, 21-12-1597

Procuratie om thijenden te versoecken, verheijssen ende vorts versw...te
consingeren. Vide proth. A.pag 199, 263, et.? pag. 317 et 1 pag. 434. Op huijden

daeghe naegenoemt Comp. etc. Jacob Cornelis Jacob Bouwenss inwoonder der
prochien van Weerde in Zuijdbevelandt Ende heeft geconstitueert Willem
Clement coopman en burgher binnen der stadt Utrecht, hem ghevende etc. Om te
compareren..etc. dat alzulcken Tijenden als Cornelis Jacob Bouwenss zijnen
vader (dezer weereldt overleden) waeren competerende Te weten alle die
Tijenden in de Westveerpolder, die geleghen es rontsom in zijn dijcken onder
die voors. prochie van Weerde ende in welcken voors. polder den voors.
pensionaris alleene, die geheele Thijenden trecht ende vergaedert Tot ontrent
weijnigh min als thijen gemeten thijenden Ende de welcke Thijenden
toebehoorende d'Abdije, Cloostere ende Convente van der Doest ende bij den
vier leden in Vlaenderen in den Jaere 1583 aen de graeve van Swartsenborgh
gecedeert ende weghgegheven zijnde den voors. Cornelis van de weduwe
douagiere desselfs gecocht ende vercregen heeft Sulcx te versoecken dat die
voorseide Thijenden (die tot noch thoe op den naem van D. Remigius drusius ep.
Brugensis...? abbas van den Does onder ander gestaen hebben ende ooc
overleden es) etc. Om metten heeren van Oudemunster te overeencomen
handelen ende transigeren Indien eenigh verswijm van requisitie gecommiteert
waere als hij constituant meent Neen overmits zijn iuste canse van Ignorantie
midts den gedurende troublen. Tpv Hubrecht Janss stadtbode, Jan Pieterssen
Cole lantmeter inwon. Goes.
2.31
2.31.1

Meebetaling in 't gildefeest van Jacques Corneliss (WA1084)
RAZE 3525, fol 83v, 12-2-1598

Adriaen Govaerts contra Jacques Corneliss (MPS: Jacob Corneliss) (actor als
deecken geweest hebbend in 1597 17s over tgene inde feeste van 't gilde voor
zijn part per gemeene calculatie is bevonden verteert)
2.32
2.32.1

Verteerde gelagen van Jacob Corneliss (WA1131)
RAZE 3525, fol 99, 19-9-1598

Dierick Serjonckers contra Jacques Corneliss (MPS: Jacob Corneliss) (verteerde
gelagen).
2.32.2

RAZE 3525, 101, 23-9-1598

Dierick Serjonckers contra Jacques Corneliss (MPS: Jacob Corneliss). Actor
persisteert. Verweerder in vierschaere present versouckt van aenleggers bouck
copie ende specificatie van partijen die hij reus zoude mogen schuldicg wesen.
Schepenen naer aenleggen ende verweeren van beijde partijen, wesen partijen
bijde anderen elckx met een goet man, actor neempt Pauwels Franss, reus Pieter
Adriaens
2.33
2.33.1

Erfenis Jacob Lodewijcks tegen Jacques Corneliss (WA1243)
RAZE 3526, ?, 25-9-1599

Jan Lodewijcks nomine de weesen van Jacob Lodewijcks contra Jacques
Corneliss (MPS: Jacob Corneliss). Jammer genoeg is de rechterhelft van deze
acte niet te lezen, te meer jammer omdat deze acte het begin is van vele
volgende acten in de strijd van de kinderen Jacob Lodewijcks met hun ooms
Lodewijcks en "opoe" Jaenken Lodewijks tegen Jacques Corneliss (MPS: Jacob

Corneliss) die getrouwd is met de weduwe van Jacob Lodewijcks, in het
overdragen van de hoeve "De Blauwe Poort". Een langstlevende erfeniskwestie.
Present waren Pieter Adriaens, Nicolaes Corneliss, Jacob Loijss ende Gabriel
Bossaert.
2.33.2

RAZE 3526, ?, 2-10-1599

Jan Lodewijcks nomine weese(n?) van Jacob Lodewijcks contra Jacques
Corneliss (MPS: beschadigd). Aenlegger sustineert ende contendeert als vooren
ende versouckt dat de verweerder de voors. hoeve ? ? contract van vercoopinge
ende schepenen ? zal ontfangen ofte bij foulte van dijen heijst ? vooren de
somme van 100p ? altijts onvermindert de principale coop. Schepenen ?
verstellen deze zaecke ad primam midts partije ? iteratieve wete.
2.33.3

RAZE 3526, 9-10-1599

Jacques Corneliss (MPS: Jacob Corneliss) als getrouwt hebbend Margriete
Quirijns (Margaretha Quirijns) weduwe van wijlen Jacob Lodewijcks contra
Jaenken Engels (MPS: Janneken Engels) weduwe van wijlen Lodewijck Jacobs.
Actor heijst de verweerderesse over te leveren pertinente staet ende inventaris
van alle de naergelaten goederen bijde doot ende afflijvicgheijt van dese
verweerderesse man namentlijck Lodewijck Jacobs naergelaten, mitsgaders van
tgene dat zij verweerderesse daermede geconquesteert heeft tot date deser
gemerckt dat zij verweerderesse binnen behoorlijken tijt nijet recgtelijk en is
verscheijden van haere kinderen ofte gercgte erfgenamen maer inde gemeene
goederen is blijven zitten zonder recgtelijk daertoe gecomitteert te zijnne,
sustinerend bij foulte ofte weijgering van pertinente staet over te leveren datse
zal werden gecondempneert te betaelen voor des aenleggers gerecgte derde part
met zijne weese(n) (kantlijn is niet te lezen) de somma van 250p gr vls met de
costen vandien, protesterend nijet te min van costen schaden ende interesten.
2.33.4

RAZE 3526, 9-10-1599 (rechterkant bladzijde beschadigd)

Jan Lodewijcks contra Jacques Corneliss (MPS : Jacob Corneliss). Aenlegger
heijst als vooren. Onleesbaar.
2.33.5

RAZE 3526, 16-10-1599

Jacques Corneliss (MPS: Jacob Corneliss) dijckgrave contra Jaenken
Lodewijcks (MPS: Janneken Lodewijcks). Actor persisteert. Verweerdersse
versouckt copije tsijnen costen. Schepenen fiat.
2.33.6

RAZE 3526, 23-10-1599

Jacques Corneliss (MPS: Jacob Corneliss) contra Jaenken Lodewijcks (MPS:
Janneken Lodewijcks). Aenlegger heijst als vooren. Verweerder exibeert in
recgte zeecker extract vuijt het schepenenregister van date de 20-2-1585, waerbij
blijckt dat de verweerderesse met haere kinderen met schout ende schepenen is
geaccordeert ende oock voldaen heeft, sustineert ontslagen te zijnnen vander
instantie ende de heijsscher gecondempneert te werden inde costen. Aenlegger
sustineert openinge te hebben van schepenen reus tzijnen coste waervuijt
verweerderesse tvoors. extract heeft gelicgt, mitsgaders copie van tvoors register
omme daer naer te doen zoo zijnnen raedt zal gedraegen. Schepenen naer
verbaele alligatie van partijen ende opt voors. extract gelet hebbend waerbij

schepenen genoucg verseeckert zijnde van vuijtcoop ende voldoeninge, ontslaen
dienvolgens de verweerderesse van de voors. instantie, zijn actie gereserveert
zoo zijnnen raedt zal gedragen.
2.33.7

RAZE 3526, 23-10-1599

Jacques Corneliss (MPS: Jacob Corneliss) contra Jaenken Lodewijcks (MPS:
Janneken Lodewijcks). Aenlegger persisteert als vooren ende verweerder bij
zijnne voorgaende defentie. Schepenen naert verbaele alligatie van partijen
hebben de verweerder gecondempneert inde voors. heijs cum expensis, wijsen
voorts actor tot zijnnen bewijs, de verweerder bewijst tot vrij goet zijn huijs ende
hoff daer hij jegenwoordicg inne woont omme het zelve teijnden de 14
genacgten te mogen vercoopen tot zijnne gebreecke toe.
2.33.8

RAZE 3526, 4-11-1599

Jaenken Lodewijcks (MPS: Janneken Lodewijcks) contra Jacques Corneliss
(MPS: Jacob Corneliss). Actrice heijscht van verweerder oncosten volgens
specificatie in recgte geexibeert.
2.33.9

RAZE 3526, 4-11-1599

Jan Lodewijcks nomine de weesen van Jacob Lodewijcks contra Jacques
Corneliss (MPS: Jacob Corneliss) (heijst 18p gr vls over coop van helft van
hoeve genaempt "De Blauwe Poorte", te weten van de eerste gereede paeije
verschenen Goessche Jaermart in augusto anno 1599).
2.33.10

RAZE 3526, 12?-11-1599

Jaenken Lodewijcks (MPS: Janneken Lodewijcks), Jan Lodewijcks contra
Jacques Corneliss (MPS: Jacob Corneliss). Aenlegger heijst als vooren. De
verweerder sustineert hem affcortinge te doenne zeecker montcosten van weesen
over een half nu verschenen wesend ende de reste te cort comende presenteert te
betaelen binnen de tijt van 14 daegen. Schepenen wijsen partijen tot accoort
elckx met een goet man.
2.33.11

RAZE 3526, 12?-11-1599

Jaenken Lodewijcks (MPS: Janneken Lodewijcks) contra Jacques Corneliss
(MPS: Jacob Corneliss). Aenlegger heijst als vooren. Schepenen ordonneren de
verweerder te betaelen volgens de taxatie vooren gestelt. Verweerder belooft te
betaelen binnen de tijt van 14 daegen op volstaende panden.
2.34
2.34.1

Pachten (WA1285)
RAZE 3526, ?, 28-11-1599

Jacques Corneliss (MPS: Jacob Corneliss) contra Jan Verhelst (weijepacgt
gelegen in IJerseke). Jacques Corneliss (MPS: Jacob Corneliss) contra Cornelis
Willems (weijepacgt ende zaeijlant). Jacques Corneliss (MPS: Jacob Corneliss)
contra Pieter Bastiaens (pacgt van lande zoo zaeijlant als weije). Jacques
Corneliss (MPS: Jacob Corneliss) contra Cornelis Anthonies (lantpacgt).
2.34.2

RAZE 3526, 11-12-1599

Jacques Corneliss (MPS: Jacob Corneliss) contra Jan Verhelst. Aenlegger heijst
als vooren. Schepenen ter maninge van schoutet hebben de verweerder

gecondemneert inde heijsch cum expensis, wijsen voorts actor tot zijnen bewijs,
de aenlegger doet zijn bewijs aen des verweerders beste ende gereetste, etc.
2.34.3

RAZE 3526, 11-12-1599

Jacques Corneliss (MPS: Jacob Corneliss) contra Pieter Bastiaens. Aenlegger
verstelt zijnne zaecke, partije tot zijnne vermaen.
2.34.4

RAZE 3526, 11-12-1599

Jacques Corneliss (MPS: Jacob Corneliss) contra Cornelis Willems. Aenlegger
verstelt zijnne zaecke, partije tot zijnne vermaen.
2.34.5

RAZE 3526, 11-12-1599

Jacques Corneliss (MPS: Jacob Corneliss) contra Cornelis Anthonies. Aenlegger
verstelt zijnne zaecke, partije tot zijnne vermaen.
2.34.6

RAZE 3526, 20-1-1600

Jacques Corneliss (MPS: Jacob Corneliss) contra Cornelis Willems. Aenlegger
persisteert. Verstelt.
2.34.7

RAZE 3526, 20-1-1600

Jacques Corneliss (MPS: Jacob Corneliss) contra Pieter Bastiaens. Aenlegger
persisteer. Verstelt.
2.34.8

RAZE 3526, 28-1-1600

Jacques Corneliss (MPS: Jacob Corneliss) contra Jan Verhelst. Aenlegger heijst
als vooren. Schepenen ter maninge van schoutet hebben dese partijen gewesen te
compareren bijde anderen omme de zaecke te accorderen tusschen dit ende
tweede recgtdacg.
2.34.9

RAZE 3526, 28-1-1600

Jacques Corneliss (MPS: Jacob Corneliss) contra Pieter Bastiaens. Aenlegger
heijst als vooren. Schepenen ter maninge van schoutet hebben de verweerder
gecondemneert inde heijsch cum expensis, wijsen voorts actor tot zijnen bewijs,
de aenlegger doet zijn bewijs aen des verweerders beste coeij, etc.
2.35
2.35.1

Indempnisatie van Willem Quirijns, Jacob Boom, de Renialme (WA1284)
RAZE 3526, ?, 28-11-1599

Jacques Corneliss (MPS: Jacob Corneliss) contra Willem Quirijns. Actor heijst
verweerder te hebben indempnisatie ende naer beneffens betaelinge van 8p gr
vls die de voorn. verweerder aen hem actor belooft heeft ende dat vuijt de namen
van sr Daniel de Renialme coopman tot Middelburcg in Zeelant, over zeeckeren
coop van 8 gemet 60 roe lant dwelck met saet besaeijt was, ende tsaet
gestreecken hebben, midtgaders 't lant tot haeren profijte genoten hebben ende
gebaent zonder de aenlegger zijn gelt op te leggen, nocg hem jegens Jacob
Boom te indempniseren ende te ontlasten van alsulcke jaren rente als de coop
brieff tusschen Jacob Boom ende hem actor daeraff gemaeckt zijnde vermelt,
verzouckende dat de verweerder de aenlegger zal indempniseren jegens de
voors. Boom volgens de copie van de transport brieff bij de aenlegger aen den
voors. Willem Quirijns gedaen hier geexibeert ofte bij foult van ? indempnisatie
heijst daervooren de somme van 200p gr vls, etc.

2.35.2

RAZE 3526, ?, 11-12-1599

Jacques Corneliss (MPS: Jacob Corneliss) contra Willem Quirijns. Aenlegger
heijst als vooren. Reus ontkent de aenlegger geen penningen schuldicg te zijnne,
alsoo hij int ontfangen van 't lant maer gestaen en heeft voor een instrument als
een procureur voor zijn meester zoude mogen doen, sustinerend dienvolgens
ontslagen te zijnne ende dat de aenlegger zal zoucken het pandt ende hem laten
ongemolesteert. Schepenen naer verbaele alligatie van partijen hebben de
verweerder ontslagen van deser instantie de aenlegger actie gereserveert aen
zijnnen onderpant .... ende cooper van 't voors lant.
2.35.3

RAZE 3526, ?, 20-1-1600

Jacques Corneliss (MPS: Jacob Corneliss) contra Jan Verhelst. Actor heijst de
verweerder oft die gene die ? willen verantwoorden als bijden voorn. Jan
Verhelst gecocgt is van den aenlegger voor ennen Daniel de Renialme coopman
woonende tot Middelburcg, de welcke hebben tot haere profijte genoten het saet
bij de aenlegger daerop besaeijt twelck inde coop bedongen was ende alsoo de
verweerder inde possessie van 't gebruijck van lande zijn alvolgens de leveringe
daervan gedaen zijnde, sustineert de aenlegger dat zij zullen worden
gecondempneert hem te indempniseren ende t'ontlasten van alsulcken jaerlijkse
rentebrieff als Jacques Boom (MPS: Jacob Boom) tot des aenleggers laste is
hebbende spruijtende van zelven coop van tvoors. lant alles blijckende bijde
rentebrieff daervan zijnde, midtgaders nocg per reste van eerste paeije de somme
van 8p gr vls, ofte in cas van geen ontlastinge heijst daervooren de somme van
250 guldens, etc.
2.35.4

RAZE 3526, ?, 4-3-1600

Jacques Corneliss (MPS: Jacob Corneliss) contra Jan Verhelst ofte degene diet 't
lant begeeren te verantwoorden. Aenlegger heijst als vooren. Reus sustineert de
aenlegger nopende de penningen die hij moeste vuijtreijcken in comptant gelt
nijet schuldicg te zijnne alsoo hij ten volle betaelt heeft volgens de quitantie hier
geexibeert, sustinerend dienvolgens dat de aenlegger 't voors lant zal ontlasten
ende indempniseren van zeecker 3p gr vls die Jacob Boom nocg op tzelve is
heijschende daer hij vooren gesocgt wert, tzelve gedaen zijnde, zullen de
aenlegger voorts indempneren volgens de brieff daervan zijnde. Schepenen naer
vele ende diversche alligatien van partijen ende op alles gelet, hebben dese
zaecke andermael gewesen bijde anderen elckx met twee goede mannen omme
dese zaecke te middelen, etc.
2.35.5

RAZE 3526, ?, 11-3-1600

Jacques Corneliss (MPS: Jacob Corneliss) contra Jan Verhelst nomine Daniel de
Renialme. Aenlegger heijst als vooren, nopende de indempnisatie van tlant blijft
in surseance. Verweerder sustineert om hij? de aenlegger in geene deele nopende
de 8p, in geene deele eenicge schult is bekent blijckende bij zeeckere quitantie
en is hier exiberende in recgte ofte zoo hij aenlegger eenicge breederpretentie
can bewijsen en dese quitantie zullen daer inne ons gedragen naer behooren.
Aenlegger sustineert ter contrarie dat de verweerder zal gehouden zijn te
betaelen boven de eerste coop die was 24p gr vls op 'tgemet, op ieder gemet 20s
daervan hij nijet en heeft ontvangen dan alleene de 47p? die hij blijft besitten op
intrest volgens de transportbrieff daervan zijnde. Verweerder sustineert voldaen
te hebben volgens de quitantie inhoudende dat de aenlegger hij bekent voldaen
te zijnne over de volle betalinge van tvoors. lant in questie, verzouckt

ontslaginge van dese heijsch. Schepenen naer verbaele alligatien van partijen
ende gelet opde quitantie inhoudende volle betalinge van coop van tzelve lant,
hebben de verweerder nopende de heijsch van dese 8p ontslagen vander
instantie, zijn actie gereserveert zoo zijnne raet zal gedragen.
2.35.6

RAZE 3526, ?, 25-3-1600

(MPS: linkerkant moeilijk te lezen) Jacques Corneliss (MPS: Jacob Corneliss)
contra Jan Verhelst ofte die 't lant begeeren te verantwoorden. Aenlegger
nopende de indempnisatie van lande als ? persisteert. Verweerder persisteert
ende versouckt voorders dese zaecke in staete te blijven voor zulcken tijt als
schepenen zullen ordonneren omme de voors. indempnisatie zoo wel van d'een
als dandere zijde. Schepenen verstellen.
2.35.7

RAZE 3526, ?- 5-1600

(MPS: 1W107 linkerkant zwaar beschadicgd)(MPS: Jacques Corneliss?)
Corneliss contra Renialme. Aenlegger heijst als vooren. Verweerder nomine
Renialme versouckt copie van de heijsch om te naesten daerop te antwoorden.
Schepenen wijsen? de verweerder te antwoorden ten principale aengezien zaecke
nocg meer in recgte gedient heeft. ? verweerder secgt dat de aenlegger nijet
bescghadicgt en is, versouckend dat hij aenlegger van gelijcke zal ? affdoen
alsulcken 3p gr vls ? de voors 8p gr vls ??, zulcks gedaen zijnde is bereijt de
geheijschte indempniteijt te volbringen. Schepenen naer verbale alligatie van
partijen, houden dese zaecke aen tot meerder behulp van schepenen.
2.36

Jacob Adriaensz Boom (BR00988 en BR06320)

2.36.1

RAZE 2041, fol 243, 7-12-1599

Procuratie om j vonnis te doen executeren. Compareerde Jacob Adriaensz
Boom, poorter van Goes, heeft geconstitueerd Jacob Jacobsz Mets, procureur
postulerende voir den gerechte van Cruninghen, om te compareren ter
vierscharren van Crabbendijcke ende aldaer te versoecken het vonnis dat hij
heeft tegen Jr. Jhaen de la Salle te executeren. Aldus ter presentie van Jacob
Jansz Braingendijck poorter van Goes ende Jacob Cornelis Jacob Bouwensz
wonende tot Weerde, als getuigen.
2.36.2

RAZE 2042, fol 47, 23-5-1602

Testament van man en wijf, kinderen hebbende, met reciprocque legaten. In den
naem ons heeren amen, etc. zijn gecompareert Jacob Adriaensz Boom, poorter
van Goes ende Adriana Cornelis Jansz Poppe dr, zijne huijsvrouwe, beijde
gesondt ende wel vaerende, doch zij bevrucht met kinde, etc. Langstlevende erft.
Eerst alle den huijsraet diemen ten huijse daer zij comparanten wonen bevinden
zal.als hout ende ijserwerck, tin en metael, bedden ende cussens, Ooc het
lijnwaet, Tapijten ende Schilderijen. Alnoch t'gereedt gheldt ende t'silverwerck,
gemunt ende ongemunt, Item ooc alle het gedorschen zaedt ende grainen die op
den solder alhier wesen zullen Doch niet de ghene die in de schuere noch opt
veldt zullen ligghen, Uutgesteken ooc die cleederen ende juweelen van ketenen
ende ringhen ten lijfve des aflijvighens dienende, D'welcke blijven zullen aen
desselfs erffgenamen alleene. Alle d'welcke voornoemden huijsraet, lijnwaet,
Gheldt, silver ende grainen opden solder, midsgaders ooc den speelwaeghen die
langhstlevende, t'waere hij oft zij zal moghen aenveerden, besitten ende
behouden. Moet geven aan de kinderen 200 ponden grooten vlaems eens.

Vermeld: een erfelijke rente sprekende op Jacob Cornelis Jacob Bouwensz te
Weerde van £.12:6:0 en een van £. 4:8:3:18 op Macharis Willemsz oft nu
Andries Inghelsz, in Weerde. Verder een stuk boogaard van 4 gemeten in
Galghoeck onder Goes en Cloetinghe, etc.etc. Aldus ter presentie van Marinus
Cornelisz Nelemans van H'Iersicken ende Pieter Cornelis den heeten naijers
zone, beijde inwoonders van Goes.
2.37

Transport paijement Jacob Corneliss Bouwensz (BR01270)

2.37.1

RAZE 2041, 467, 1-9-1601

Transport van een paijement. Is gecompareerd Jacob Corneliss Bouwensz
wonende tot Weerde als vader ende voocht van zijn weeskindt daer moeder af
was Jacobmintje Pauwels Diericksdr, ende heeft getransporteert aen David
Roelands, schoolmeester binnen Goes, een paijement tot 16 ponden grooten
vlaems verschenen kerstmisse 1600 verleden voor schepenen van Onse Lieve
Vrouwe Polder oft Hinckelenpolder, bij Frans Jansz schouth aldaer aen wijlen
den voornoemden Pauwels over coop van landt, volghende den brief gedateerd
26.6.1598, etc. Aldus ter presentie van Jan Mazuer ende Jaspar van der Horst,
bode, beide inwoonders van Goes.
2.38

Verkoop land door Jacques Corneliss (BR06425)

2.38.1

RAZE 2042, fol 140, 10-4-1603

Remissive absolutie hypotheken pro parte. Compareerde Pieter Cornelisz in de
drije haeringhen poorter van Goes, verhaelende naerdijen tsijnre kennisse es
gecomen dat Jan Jacobsz Bom medepoorter alhier, gecocht heeft van Jacob
Cornelis Jacob Bouwensz den nombre van 25 gemeten 41 roeden tot 226 ponden
grooten vlaems, ende dat t'voorseide landt aen hem comparant verbonden staet
ende gehypotheceert es tot voor ontrent 152 ponden grooten vlaems, Soo heeft
hij comparant ten versoecke van Bom zijn verbandt ofte recht van hypotheecque
gequiteert ende ontsleghen. Aldus ter presentie van Pieter Adriaensz Bolle ende
Jan Broeckardt, inwoonders van Goes.
2.39

Transport van Oudemunster thijenden (BR06772)

2.39.1

RAZE 2042, fol 368, 3-5-1605

Transport van Oudemunster thijenden. Compareerden Jacob ende Cornelis,
gebroeders, zonen van Cornelis Jacobs Cornelis Bouwensz, wijlen dijckgraeve
in Weerde, inwoonders binnen desen eijlande van Zuijdtbevelandt, ende hebben
getransporteerd, gecedeert etc. aen Cornelis filius Marini Gort, wonende in
Weerde, alle alzulcken thijenden als hun comparanten verleent zijn volghende
den verlijdt brijeff gedateerd 25 augusto 1590 binnen Weerde, gecomen van
hunnen voornoemden vader, te weten die helft van een gemet thijenden inden
polder binnen de gemercken Oost aen die parochie van Weerde, zuijd den
westveerpolderdijck, west den heeren wegh teghens den splinters, ende noordt
aen den heeren wegh teghens die meese. Noch 240 roeden thijenden in dezelve
parochie, item een half gemet thijenden in den Zuijdtpolder ende in Plasmeet.
Noch 32½ roeden thijenden in den Westpolder bij Cruninghen, ende noch
anderhalf gemet thijenden in den Zusters sandtpolder, tsaemen tot ontrent drije
gemeten 122½ roeden, etc. Aldus ter presentie van Jan Mazuer ende Hubrecht
Jansz stadtbode.

2.40

Jacques Corneliss op Gawege en Krabbendijke

2.40.1

RAZE 3527, 1W58, 7-4-1601, linkerkant

-

Jacques Corneliss (MPS: Jacob Corneliss, iemand anders dan Jacques Corneliss
dijckgrave?) op Gawege (MPS: Gauwege) contra Laureijs Geerts (levering van
een vercken)

2.40.2

RAZE 3527, 1W159, 14-4-1601, linkerkant

-

Jacques Corneliss (MPS: Jacob Corneliss, iemand anders dan Jacques Corneliss
dijckgraeff?) op Crabbendijcke contra Laureijs Geerts
actor heijst als vooren
reus versouckt copie

-

2.41

Processen dochter Pauwels Diericks

2.41.1

RAZE 3527, 1W159, 14-4-1601, rechterkant

-

2.41.2

Pieter Corneliss timmerman contra Jacques Corneliss dijckgrave
actor heijst als vooren
reus sustineert tot ontslaginge
schepenen voorts partijen int verbaele gehoort ende gelet hebbende op de
stucken in rechte overgelevert ende gesien d’advijse ende consultatien gehouden
bij de aenlegger bij vijer diversche advocaten die metten anderen zijn over
gecomen terwijle dezelve dienvolgens hinck inde waeren recht verzouckend,
hebben ter maninge van schoutet de verweerder inder qualiteijt als voocgt van
sijne weesen als successeurs inder goederen van de voors. Pauwels Diericks
gecondemneert tot restitutie ende betalinge van voorn. 16p gr vls midtsgaders
inde rechtelijke costen van dien, wijsen voorts actor tot zijn bewijs, actor doet
zijn bewijs aen zeeckere penningen alsser zijn berustende onder Andries
Sebrechts als oock onder de verweerders weesen aencomende den inventaris,
ende voorts bij protestatie aen de weeskinderens lant gelegen hier binnen
Weerde, etc.
RAZE 3527, 1W160, 14-4-1601, rechterkant

Jacques Corneliss (MPS: Jacob Corneliss) heeft rechtelijk geappelleert van de
sententie gegaen tot voordele van Pieter Cornelis timmerman ende tot zijnen
comparants achterdele verclaerende zijnne appellatie te vervolcgen voor de
Hove van Hollant ende zijnne grieven breeder ? maer dat zijnnen raedt zal
gedragen. Present Pauwels Franss ende Jacob Loijss schepenen
2.41.3

RAZE 3527, 1W163, 26-5-1601, rechterkant

-

Jacob Metz nomine Pieter Corneliss timmerman contra Jacques Corneliss
dijckgraef (MPS: Jacob Corneliss)
actor heijst als getrout hebbend de weduwe van Pauwels Diericks saliger
memorie begrootdelinge ofte restitutie over de helft van alsucken somerhuijs
ende backkeete midtgaders een wagenhuijs als de voorn. Pauwels Diericks
binnen zijnen leven in houwelijcke gehadt hebben des aenleggers huijsvrouw
getrouwt heeft opden gront bij hem blijckende bijde houwelijckse voorwaerde

2.41.4

hier verthoont vuijtgehouden heeft, sustineert dienvolgens dat de verweerder zal
werden gecondemneert in zoo vele als de voorn. huijsinge keeten staens
houwelijk getimmert zullen werden getaxeert bij metsers ende timmerluijden
hun zulcks verstaende, versouckt daertoe te werden geadmitteert met een ofte
twee vuijtter wete beneffens de metsers ende timmerluijden totter voors. taxatie
omme de behoorlijke somme van dien rechtelijk over te leveren, maeckende
voorts heijsch van costen
schepenen ter maninge van de schoutet houden deze zaecke in surseance ad
primam salvo wete
RAZE 3527, 1W166, 2-6-1601, linkerkant

-

2.41.5

Pieter Cornelis timmerman contra Jacques Corneliss dijckgraeve (MPS: Jacob
Corneliss)
aenlegger heijst als vooren
reus secgt dat hij de heijsch wel voor goet houdt maer sustineert dat actor zal
pedestantelijk ruijminge doen van voors. huijsinge, zullen alsdan voorts
handelen naer rechte
actor persisteert als vooren ende zoo hij reus aengaende de ruijminge nijet wilt te
attenteren, dat hij actor zal comen zoucken voor zijn juge competente
schepenen voorts partijen gehoort, wijsen partijen bijde anderen op hope van
accoort elck met twee goede mannen buijten de vierschaere, etc.
RAZE 3527, 1W206, 9-2-1602, linkerkant

-

2.41.6

Marinus Stupaert contra Jacques Corneliss (MPS: Jacob Corneliss) nomine zijne
weesen als erfgenamen van Pauwels Diericks (actor heijst de somme van 37p 5s
4 gr vls van zeeckere schult verleeden bij de grootvader van voors. weesen
blijcken bij seecker extract vuijt schepenen register der procgie van Cruijningen
in date 28-7-1596, hier in rechte geexibeert)
RAZE 3527, 1W219, linkerkant 29-3-1602

-

-

2.41.7

Dignus Meeuss nomine Stupaert contra Jacques Corneliss (MPS: Jacob
Corneliss) dijckgraeff
actor heijst als vooren
reus secgt dat de voorn. Pauwels Diericks te vele betaelt hebben alsoo alle
schulden met toverlijden van voorn. Stupaerts moeder, huijsvrouwe geweest van
voorn. Pauwels naerde doot behoorden gedeelicg te zijnne half ende half
sustinerende (inde kantlijn) dat de weesen zoude worden ontslagen ofte ten
waere dat zij doceerden zoo vele schulden daertegen betaelt te hebben ofte bij
foulte van dien sustineert als vooren
actor contendeert als vooren
schepenen partijen gehoort houden deze zaecke in surseance totten naeste dacge
van rechte midts dat partije haere stucken die zij in rechte zijn exiberende, zullen
laeten in vierschare omme dezelve te visenteren? naer behooren
RAZE 3527, 1W223, 15-6-1602, linkerkant

-

-

Dignus Bartholomeeuss nomine Marinus Stupaert contra Jacques Corneliss
(MPS: Jacob Corneliss) nomine zijne weesen als erfgenamen van Pauwels
Diericks
aenlegger persisteert
is andermael verstelt alsoo de stucken bij partijen in rechte overgebracgt nijet
ende zijn oversien

2.41.8

RAZE 3527, 1W226, 28-6-1602, linkerkant

-

-

Dignus Bartholomeeuss (MPS: Dignus Meeuss) nomine Marinus Stupaert contra
Jacques Corneliss (MPS: Jacob Corneliss)
aenlegger persisteert
schepenen ter maninge van schoutet ende oversiend hebben zeecker stucken bij
die voors. partijen in rechten overgelevert bevonden dat de staet bij Pauwels
Diericks gemaeckt van schulden ten sterffhuijse van Stupaerts moeder bevonden
geschiet is inde jaere 1593 ende dat ’t verlijdt bij Pauwels Diericks gedaen tot
profijte van voors. Stupaert geschiet is inde jaere 1596, midtsgaders oock
zeeckere betaelinge op de voors. Domisse gedaen inde jaere 1597 ende 1598
wes? jaeren naer ’t maecken van staet vooren vermelt als oock oversien zeecker
buijt? binnen Cruijningen bij goede mannen nopende de questie tusschen
Jacques Corneliss (MPS: Jacob Corneliss) ende Pieter Corneliss timmerman als
getrouwd hebbend de weduwe van Pauwels Diericks op ?-6-1601 gedaen waer
dese geheijschte schult verclaert bij de weesen van Jacques Corneliss (MPS:
Jacob Corneliss) als erffgenamen van Pauwels Diericks betaelt te moeten
worden ende voorts op alles gelet
schepenen condemneren verweerder in de voors. heijsch cum expensis, wijsen
voorts actor tot zijn bewijs de aenlegger doet zijn bewijs aen ypoteque int
wettelijk extract vermelt wesende 5 gemet 176 roe gelegen binnen Cruijningen
in de houck genaempt den Eersb? (O. erfgenamen van Jan Pieters ter Schore, S.
berm van dijck, W. Jan Corneliss, N. de voors. erfgenamen), etc.

2.42

Processen rond sterfhuis Jacob Lodewijcks

2.42.1

RAZE 3527, 1W168, 10-6-1601 rechterkant

-

2.42.2

Jan Tartron contra Jacques Corneliss dijckgraeve (MPS: Jacob Corneliss) (over
zeeckere afftreckinge ende liquidatie metten verweerder gedaen op 18-1-1600
raeckende de inventaris van Jacob Lodewijcks sterffhuijs etc.)
RAZE 3527, 1W166, 2-6-1601, linkerkant

-

2.42.3

Jan Lodewijcks contra Jacques Corneliss (MPS: Jacob Corneliss) (actor heijst
restitutie ende betaelinge van zeekere oncosten die de aenlegger geleden heeft
vanwege weesen Jacob Lodewijcks, volgens acte 23-9-1600, etc.)
RAZE 3527, 1W196, 8-12-1601, rechterkant

-

Jacques Corneliss (MPS: Jacob Corneliss) contra Jan Lodewijcks
aenlegger heijst als vooren
reus versouckt copie
schepenen fiat

-

Jacques Corneliss (MPS: Jacob Corneliss) contra Janneken Lodewijcks
(gorssinge van een vette coe)

2.42.4

RAZE 3527, 1W201, 14-1-1602, rechterkant

-

Jan Lodewijcks contra Jacques Corneliss (MPS: Jacob Corneliss)
actor persisteert nopende een pacgt van ‘t landt
verstelt

-

Jan Lodewijcks contra Jacques Corneliss (MPS: Jacob Corneliss)
actor persisteert nopende verschoten penningen
verstelt, ende voorts copie

-

Jacques Corneliss (MPS: Jacob Corneliss) contra Jan Lodewijcks
actor heijst als vooren
reus secgt de cleeren van overledene tot profijte van tgemeene zouden gecocgt
zijn waerduere de dootschult aen weduwe moest blijven
verstelt

2.42.5

RAZE 3527, 1W209, 16-2-1602, rechterkant

-

Jan Lodewijcks contra Jacques Corneliss (MPS: Jacob Corneliss)
actor heijst de verweerder als getrout hebben de weduwe van Jacob Lodewijcks
van penningen die Jacob Lodewijcks heeft ontvangen van zeeckere terwe
gecomen van ’t lant twelck Jaenken Lodewijcks gecocgt heeft van Jacob Jacob
Stoffels)

-

Jan Lodewijcks contra Marinus Claessen ende Dierick Serjonckers
actor heijst de verweerders wettelijk verclaeren met eede van alsulcken
vuijtspraecke die daer gedaen is tusschen Jacques Corneliss (MPS: Jacob
Corneliss) ende aenlegger ende ofte ick zoude mogen oppert vuijt belast hebben
te weten van pacgt van het kinderen lant te sup(p)ersederen volgens de zelve
vuijtspraecken, ofte bij foulte van dien heijst daer vooren van elckx de somme
van 50 carolus gulden
verstelt

-

2.42.6

Jaenken Lodewijcks contra Jacques Corneliss (MPS: Jacob Corneliss) (geleend
geld gedaen int zijne sieckebedde ende voor zeecker dranken ende andere
meesterie volgens de specificatie daervan zijnde)
RAZE 3527, 1W215, 9-3-1602, rechterkant

2.42.7

Jacques Corneliss (MPS: Jacob Corneliss) contra Jan Engels (coop wagen van
Jacob Lodewijcks ontrent een jaere onbegrepen de verschijndacg)
RAZE 3527, 1W217, 23-3-1602, rechterkant

-

-

-

Jan Lodewijcks contra Jacques Corneliss (MPS: Jacob Corneliss)
aenlegger versouckt in rechte ofte hij volcomen is in tgene hij daertoe gewesen
was op 9-3-1602, exibeert wettelijk verclaeringe bij Jacob Jacobs Stoffels met
eede gedaen voor de wethouders van Crabbendijcke, hier in rechte
schepenen verclaeren de aenlegger volcomen te zijnne in tgene hij aengenomen
hadde volgens ’t register, verzouckt voortganck van rechte
reus sustineert dat hij zal verifieren oft zijne voorsaete nijet voldaen en heeft van
tgene hier geroert is
schepenen partijen voorts gehoort, condemneren verweerder inde heijsch cum
expensis, wijsen voorts actor tot zijn bewijs de aenlegger doet zijn bewijs aen
reus beste ende gereetste goederen, etc.
Jaenken Lodewijcks contra Jacques Corneliss (MPS: Jacob Corneliss)
actrice heijst als vooren nopende de verschoten penningen int siecktebedde van
verweerders voorsaete

2.42.8

reus versouckt dat actrice zal verifieren haeren heijsch tzij bij quitancie oft
haeren eedt ten rechten genoucg zijnde
schepenen wijsen partijen andermael bijden anderen elckx met twee goede
mannen
actrice neempt de schout, reus neempt Jacob Loijss
RAZE 3527, 1W218, 23-3-1602, linkerkant

-

Jan Lodewijcks contra Jacques Corneliss (MPS: Jacob Corneliss)
actrice heijst als vooren nopende de pacgt van ’t kinderen landt
reus sustineert
schepenen partijen voorts gehoort ende gezien de vuijtspraecke vooren geroert
condemneren verweerder inde heijsch cum expensis, wijsen voorts actor tot zijn
bewijs de aenlegger doet zijn bewijs aen reus peerden ende coeijen, etc.

-

Jacques Corneliss (MPS: Jacob Corneliss) contra Janeken Lodewijcks
actrice heijst als vooren nopende de gorshuijre
reus sustineert
schepenen partijen voorts gehoort wijsen desen persoonen bij de anderen elckx
met een goet man vooren genoempt

-

Jacques Corneliss (MPS: Jacob Corneliss) contra Jan Engels
actor heijst als vooren
reus versouckt copie

2.42.9

RAZE 3527, 1W221, 29-3-1602, linkerkant

Comp. Jacques Corneliss (MPS: Jacob Corneliss) dewelcke heeft wettelijk
geappelleert van zeeckere twee sententien gegaen opde 23-3-1602 tot zijnen
comparants achterdeele ende ten voordele van Jan Lodewijcks verclaerende
zijnne appellatie te willen vervolgen voorde provinciale hove van Hollandt
omme zijnne grieven breeder te deduceren zoo zijnen raedt zal gedragen
2.42.10

RAZE 3527, 1W223, 15-6-1602, rechterkant

Comp. Jacques Corneliss (MPS: Jacob Corneliss) de welcke heeft rechtelijk
gerenuncgieert ende te buijten gegaen zijne appellatie gedaen tegen Jan
Lodewijcks nopende pacgt. midts dat hij belooft te betaelen blijcken acte bij de
voors. Jan Lodewijcks vercregen in haer viguer ende cracgt. Dezelven belooft
aen voorn. Jan Lodewijcks te betaelen zijnne acte van 5p 10s binnen 14 dacgen
precijs, zonder langer, daervooren borge gebleven is Heijndrick Gort als
principael, midts dat Jacques Corneliss (MPS: Jacob Corneliss) stelt in handen
van voorn Heijndrick Gort een van zijn beste coeijen tot verseeckeringe. Present
schout Pauwels Franss, Pieter Adriaens, Claes Corneliss, Marinus Claessen,
Adriaen Jans Leenaerts schepenen
2.42.11

RAZE 3527, 1W250, 31-1-1603, linkerkant

-

schout Pauwels Franss nomine offitio contra Jacques Corneliss (MPS: Jacob
Corneliss) (dat hij eerstdaecgs zal doen behoorlijke reeckeninge bewijs ende
reliqua van goederen aencomende zijne weesen van haer moederswege die de
verweerder onder hem heeft berustende)

2.43
2.43.1

Levering weije door Jacques Corneliss (WA3550)
RAZE 3543, W-8211 rechts, 10, 27-7-1602

Compareerde voor schout ende schepenen in gebannender vierschare in
persoonne Jacques Corneliss dijckgrave (MPS: Jacob Corneliss Jacobs
Boudewijns) de welcke heeft rechtelijck met alle solempniteijten van rechten
ende drij sondaecgsche geboden alvooren daer op gedaen, overgedraegen
gecedeert ende getransporteert in eennen rechten vrijen eijgendom aen ende ten
behouve van Pieter Willems zeecker 1 gemet 10 roeden weije gelegen in
Suijtpolder hier binnen Waerde in een weije groot 2 gemet 144 gemeene met Jan
Maens (O., S. ende W. Jan Maens, N. de Plattendijck) welck voors. landt hij
comparant bekende vercocht te zijnne voor de somme van 17£ eens te betaelen
op heden in comptant gelt, midts dat de cooper van tvoors landt zal ontfangen tot
zijnnen profijte de loopende pacht die verschijnen zal Catharijna 1602,
belovende voorts hij comparant zijnnne cooper te garanderen op tvoors landt nu
ende ten eeuwigen dage opt verbant van zijnnen persoon ende goederen nu ende
tegenwoordicg ende toecomende. Present de schout Pauwels Franss, Pieter
Adriaens, Heijndrick Karels, Jacob Adriaens Loijs ende Marinus Nicolaess
Nota: 't quohier is overgegeven tot ultimo augusto 1602 op den 24-9-1602?
2.44
2.44.1

Levering land Jacques Corneliss (WA3572)
RAZE 3543, W-8220 rechts, 21, 20-3-1604

Is gecompareert voor schout ende schepenen in persoonnen Jacques Corneliss
(MPS: Jacob Corneliss Jacobs Boudewijns) de welcke heeft rechtelijck met alle
solempniteijten van rechten gelevert aen ende ten behoeve van Cornelis
Marinuss Gort zeeckere 283 roe weijlants liggende gemeene met Pauwels Franss
in den houck genaempt den Boterdijck (O. Jacob Jans Pieters Lemps wesen, S.
Heerenwecg, W, Jacob Christoffels cum suis, N. Pauwels Franss) welck lant hij
comparant verclaerde vercocht te hebben voor de somme van 16£ 10s den hoop
te betaelen op heden ter leveringe in comptant gelt, midts belooft de comparant
zijnnen coop te garanderen jegens eennen ijegelijcken opt verbant van zijnnen
persoon ende goederen. Present de schouteth Pauwels Franss, Pieter Adriaens,
Nicolaes Corneliss, Heijndrick Karels als schepenen
2.45
2.45.1

Verkoop Oudmunster thienden aan C. M. Gort (WA1168)
RAZE 2042, fol 368, 3-5-1605

Transport van Oudemunster thijenden. Compareerden Jacob ende Cornelis,
gebroeders, zonen van Cornelis Jacobs Cornelis Bouwensz, wijlen dijckgraeve
in Weerde, inwoonders binnen desen eijlande van Zuijdtbevelandt, ende hebben
getransporteerd, gecedeert etc. aen Cornelis filius Marini Gort, wonende in
Weerde, alle alzulcken thijenden als hun comparanten verleent zijn volghende
den verlijdt brijeff gedateerd 25 augusto 1590 binnen Weerde, gecomen van
hunnen voornoemden vader, te weten die helft van een gemet thijenden inden
polder binnen de gemercken Oost aen die parochie van Weerde, zuijd den
westveerpolderdijck, west den heeren wegh teghens den splinters, ende noordt
aen den heeren wegh teghens die meese. Noch 240 roeden thijenden in dezelve
parochie, item een half gemet thijenden in den Zuijdtpolder ende in Plasmeet.
Noch 32½ roeden thijenden in den Westpolder bij Cruninghen, ende noch

anderhalf gemet thijenden in den Zusters sandtpolder, tsaemen tot ontrent drije
gemeten 122½ roeden, etc. Aldus ter presentie van Jan Mazuer ende Hubrecht
Jansz stadtbode.
2.46

Verkoop door Jacques Corneliss van hoeve Blaue poorte

2.46.1

RAZE 3527, 2W82, 12-4-1607, rechterkant, verkoop Blaue Poorte

Comp. Jacques Corneliss (MPS: Jacob Corneliss) levert aen Jacob Stoffels een
hoeve met haer schuijre, keeten ende poorte, genaempt de Blaue Poorte metten
boogaert ende thoft daer thuijs is op staende groot tesamen 800 roe, gestaen ende
gelegen inde Grootenpolder (O. de crommen dilff, S. Jan Tartron, W. Jacques
Corneliss (MPS: Jacob Corneliss) voors., N. Jacob Lodewijcks weesen) voor
100p gr vls, dies is mede Jacob Stoffels nocg gehouden jaerlijcks te betaelen aen
Willem Sagarus ter Goes 2p 10s die de zelven is treckende jaerlijcks op de
voors. hoeve over een loffrente de penninck 16 aff te leggen twelck Jacob
Stoffels vermacg te doennen tzijnnen bester gelegentheijt staende de zelve rente
gehypotequeert op de voors. hoeve, belovende voorts hij comparant den anderen
van tgene voors. te indemniseren opt vernat van haere persoonne ende goederen.
Present schout Pauwels Franss, Jacob Loijs, Jan Dignuss schepenen
2.47

Betalingsproblemen, overlijden van zijn vrouw

2.47.1

RAZE 3527, 2W75, 3-3-1607, linkerkant

-

-

2.47.2

Jacques Corneliss (MPS: Jacob Corneliss) contra Claes Corneliss
actor contendeert als vooren
reus persisteert, overleverende in rechte zeecker stuck van een memorieboeckje
alwaer inne geteeckent staet dat de verweerder hem rechtens was 4p 3s gr vls
twelck gedaen is geweest 6-7-1602, als oock zeeckere memorie? vuijt Pieter
inde Drije Haringen boeck als dat hij aenlegger heeft geleent van zelve 3p op 133- 1597 op zeecker obligatie die hij gecocgt hadde van verweerder
schepenen op tzelve gelet hebbend ende gezien zeecker affreeckeninge dat de
aenlegger nocg naer date van jaere 1602 volgens zijn eijgen hant die hij
onderteeckent heeft metten verweerder gedaen heeft waerbij blijckt dat hij de
verweerder zelfs penningen van heijscher waren competerende, ontslaen
dienvolgens de verweerder vander instantie, etc.
RAZE 3527, 2W84, 25-6-1607, linkerkant

Comp. Marinuss Lodewijcks, nomine Lodewijcks ende Adriaen Jacobs (MPS:
zwagers van Marinus Lodewijcks), heeft rechtelijk gearresteert zeeckere
vrucgten te velde soo zaet terwe als anders, als hij bevindt te liggen op de gront
van dezelve besaeijt bij Jacques Corneliss (MPS: Jacob Corneliss) om daerop te
verhaelen pacgt 1606 ende borge lopende pacgt
2.47.3

RAZE 3527, 2W87, 29-9-1607, linkerkant

-

Marinus Lodewijcks nomine de weesen van Jacob Lodewijcks heijscht Jacques
Cornelis (MPS: Jacob Cornelisss) als dat zal lossen ende zuijver maecken alsoo
partijen lants als Sagarus heeft doen executeren ende vercoopen van kinderen
lant als oock zeeckere terwe daerop besaeijt, ontvoert bijde voors. Sagarus, die
de kinderen oock waren competerende per accoort over haere huijspaeijen als
oock van de andere terwe die nocg lacg op de kinders lant inde Westhinckelen

polder die de verweerder oock belooft heeft in bewaringe te bringen tot betaelen
van zeeckere verschoten oncosten soo van staeten ende waterpenningen 1606,
1607, als oock over de pacgt van tzelve lant, etc.
2.47.4

RAZE 3527, 2W21, 8-10-1605, linkerkant

-

-

2.47.5

RAZE 3527, 2W95, 10-11-1607, rechterkant

-

-

2.47.6

2.47.7

Cornelis Engels contra Jacques Corneliss (MPS : Jacob Corneliss) (begrafenisse
van zijn huisvrouw die in de kercke begraven licgt)
RAZE 3528, 1W31, 16v, 15-12-1608

-

2.48.1

Jacob Lodewijcks wezen contra Jacques Corneliss (MPS : Jacob Corneliss)
aenlegger heijst als vooren
reus versouckt dach tot dat Sagarus (MPS: Willem Sagarus) zoude mogen
gecomen wesen (MPS: in de kantlijn: ende appelleert 19-11-1607) omme metten
zelven te accorderen ende de kinderen goederen te vrijen
schepenen partijen gehoort condemneren de verweerder inde heijsch cum
expensis midts dat d’executie zal schorten tot de compst van Sagarus, wijsen
voorts actor tot zijnen bewijs, de verweerder voor pandinge zeecker ontrent 3
gemet lant liggend achter de hoeve als oock ’t hoeckstuck bijde Blauwe Poorte
ende actor bewijst nocg de andere goederen van landen die men enigezins zal
comen bevinden geen vuijtgesondert wat dezelve meer weerdicg zijn als de
belastinge, mitsgaders nocg een weije inde Oostpolder ende voorts alle zijnne
goederen meubelen hem enigzins toecomende
RAZE 3527, 2W108, 15-3-1608, rechterkant

-

2.48

Olleman nomine Pieter Corneliss Harinckman vuijt name van zeecker letteren
requisitoir gepasseert ende verleent bij burgemeester ende schepenen der stede
Goes inhoudende de somme van 16p 9s gr vls tot laste van Jacques Corneliss
(MPS: Jacob Corneliss) over reste van coop van lande ende de voors.
Harinckman geen goederen en wiste te bevinden omme zijne executie te
voorderen ende ter executie te leggen, versoucken daer op onse assistentie ende
adress?
schepenen de levering oversiend hebbend bewijsen Olleman te doen zijn bewijs
aende goederen de voors. verweerder competerende, doet dienvolgens zijn
bewijs aen alle des verweerders goederen geen vuijtgesondert die hij in zijnen
name zal weten te becomen

Pauwels Frans contra Jacques Cornelis (MPS: Jacob Corneliss)
actor persisteert
schepenen p contumatie van reus condemneren verweerder inde voors. heijsch
ende voorts actor tot sijn bewijs, actor doet sijn bewijs aen blauwe merrij paert
ende voorts onder protestatie etc.

Processen t.a.v opzegging coop land door Renialme
RAZE 3542, W-8194, ?, 21-2-1597

Compareerde in persoonne Jacques Corneliss (MPS: Jacob Corneliss Jacobs
Boudewijns) dewelcke met alle solempniteijten van rechten heeft rechtelijcken
overgedraegen ende getransporteert aen deersaeme Willem Quirijns vuijtten
naeme ende ten behouve van sr. Daniel de Renialme coopman woonende tot

Middelburcg den nombre van 8 gemeten 60 roeden zaeijlants jegenwoordicg
besaeijt wesende met ront coolsaet liggende alhier binnen de prochie van
Valckenisse in den houck den Leegen Riem (O. jonckheer Hubrecht van
Wissenkercke, S. Christoffel Jacobs, W. de voors. sr Daniel de Renialme, N.
Cornelis Adriaens Loijs) welck voors. lant met het zaet daerop bezaeijt liggende
hij comparant bekende vercocht te hebben voor de somme van 25£ tgemet te
betaelen op heden ter leveringe in comptant gelt, voorts is besproocken ende
geconditioneert dat alsoe tvoors lant belast staet met zeeckere rente van 12£ 6s
tsiaers den penninck 16 daervan tcapitael bedraecgt? ter somme van 196£ 16s
aencomende Jacob Boom woonende ter Goes dat de voors Daniel de Renialme ?
(MPS: de laatste drie regels op deze pagina moeilijk leesbaar, volgende pagina:)
conditien ende restrictien inden zelven begrepen conform de transportant
jaerlijcx gedaen heeft ende den voors. comparant van voors. somme midtgaders
een jaerlijcx interest van dien jegens den zelven Boom imdempniseren nu ende
ten eeuwicgen dage, ende den voors. comparant zal op heden noch in comptant
ontfangen de somme van 47£, daervan hij wettelijcken beloeft den voors. Daniel
de Renialme jegens de voors. Boom van gelijcke indempnisatie te houden, laten
daervooren tot verseckeringe van dien voor een speciael hijpoteque ende
onderpande de partijen van lande die in de rentebrieff voors. verobligeert zijn
boven 't principaele onderpant aldaer gespecificeert ende voorts daerenboven
zijnnen persoon et se et sua

2.48.2

RAZE 3527, 2W88, 29-9-1607, rechterkant

Comp. Jacob Metz proc. Sr Daniel de Renialme dewelcke heeft wettelijk
gerenuncgieert ende te buijten gegaen zeecker coop van lande bijde voors.
Renialme gecocgt van Jacques Corneliss (MPS: Jacob Corneliss) dijckgrave ten
eijnde de zelven t voors. lant wederom naer hem zal trecken ende de voors.
Renialme quiteren van tverlijdt int coopen ende van tzelve lant gedaen, etc.
2.48.3

RAZE 3527, 2W93, 27-10-1607, linkerkant

-

2.49
2.49.1

Jacob Metz nomine Renialme contra Jacques Corneliss (MPS : Jacob Corneliss)
actor heijst ontslaginge van alsulcken coop van lande als tandere tijde ter
kennisse van schepenen hebben te buijten gegaen in sulcker voegen dat hij de
voorgenoemde lasten tot zijne laste gestelt zoude affdoen oft in cas van dien ter
tijt van ’t verbodt van te buijten te gaen hebben geprotesteert als volcgt ten
register bekent, sustinerend dienvolcgens alsoo de verweerder tot nocg toe het
selfde nijet voldaen en heeft, ontslagen te zijn van zelven coop

Procesen Lijnken weduwe van Harman Jochems
RAZE 3527, 2W121, 16-7-1608, linkerkant

Jan Leenaerts uijten naeme ende vanwege Lijnken (MPS: Cathalijna) weduwe
van Harman Jochems (MPS: Herman Jochums) saliger memorie zoo voor haer
zelven als Jochum Harmans eenicge geconstitueerde erffgenaemen ende sone
van Harman Jochums (MPS: Herman Jochems), secgt als is dat het
hoocgnoodicg is dat de thienden voor alsnu aencomende Jacob Corneliss
dijckgrave gelegen inde Westveerpolder sullen werden verhuijrt ende

-

2.49.2

souffisantelijk verborcgt, dat dies niet jegenstaende de zelven Jacques blijft in
gebreecke van tzelve te doenne, meijnende met eenicge sinistere middelen
deselfde wederomme aen haeren te trecken als hij in voorgaende gedaen heeft
zonder d’impetrant in dezen int minst ijet daervan te betaelen, nijet jegenstaende
dat hij de selffde soo voor schepenen deser procgie heeft overgedragen als oock
bij zijn eijgen obligatie ten dijen eijnde alhier exiberende, concluderende
oversulcks gereserveert de voorn. Jacques zijnne actie ten principale dat bij
provisie de thienden vuijt des eijschers naemen sullen werden verhuijrt, onder
cautie, ofte ten minste dat de schoutet dezelve zal verhuijren ten profijte die daer
inne gerechticgt zal bevonden werden, maeckende in cas van oppositie eijsch
van costen
reus in vierschaere present secgt ende sustineert dat hij hem is houdende aen
verhuijringe die gedaen was aen Hubrecht Gort (MPS: Hubrecht Marinuss Gort)
bedragende ter somme van 26p gr vls van welcke huijrder voors. thienden zij
heijsschers Hubrecht selver ontslagen hebben ende de thienden aen haer
gehouden, sustinerende voorders dat hij verweerder hem houdt aen voors.
verhuijringe ende alsoo de heijsschers dezelve hebben ontslagen, hout de
heijsschers als principale huijrders ofte dat zij die opvoeren oft verhuijren zoo
haere raedt zal gedraegen
schepenen wijsen partijen bij malcander elckx met twee goede mannen, reus
neempt neempt schout ende Tartron, actor niet ingevuld
RAZE 3527, 2W121, 19-7-1608, rechterkant en RAZE 3527, 2W122, linkerkant

Comp. Lijnken (MPS: Cathalijna) weduwe van Harman Jochums (MPS: Herman
Jochems) saliger met Jochem Harmans (MPS: Jochem Hermans), geassisteert
met de advocaet Cesar Martini ende schout Pauwels Franss met Jacob Loijss als
goede manne ter eenre, ende Jacques Corneliss (MPS: Jacob Corneliss) met de
schout Heijndrick Karels ende Jan Tartron ter anderen zijde, omme te comen tot
accoort over questie van thienden hier voren geroert ? (enkele woorden!) partijen
daer tusschen spraecken van goede mannen vooren genoempt geaccordeert in
dier manieren volgend als te weten dat Jacques Corneliss de voorn. thienden in
questie namentlijk van de Westveerpolder voorde ougst anno 1608 zal opvoeren
ofte verhuijren zoo zijnne raet zal gedraegen midts dat hij aen de weduwe ende
Jochem Harmans zal betaelen nu Martini eerstcomende precijs de somme van
17p 17s gr vls, wesende de helft van de geheele somme die Jacques Corneliss
volgens het wettelijk extract aende zelve ten achteren is ende zoo vele aengaet
dander helft die zal Jacques Cornelis betaelen ofte voldoen inder manieren
volgende als te weten, etc. (MPS: volgt betalingsvoorstel). Onderpant 3 gemet
240 roe weije in Valckenisse (O. Stoffel Jacobs ende Adriaen van Hout, S.
binnen dijck, W. Heerenwecg, N. Cornelis Marinuss Gort cum jonckheer
Boschuijzen), etc.
2.50

RAZE 3528, 1W61, 1-7-1609
Comp. in persoonne Tobias Wicxdorp als procuratie hebbend van heer Carolus
Philips van Rodoun, bisschop van Brugge ? van Vlaenderen ende mitsdien
prelaet des cloosters van der Does ons schepenen gebleecken wesende van daete
de 20-4 (weijemaent) -1609 denwelcke in dier qualiteijt heeft rechtelijk versocgt
te vercoopen int openbaer vuijtten name ende vanwegen de voors. heer bisschop
zeeckere partijen van thijenden gelegen hier onder de procgie van Weerde in
diversche houcken als te weten inde Westveerpolder, in Kerckhouck, in Bals

Hals, noch een thijende genaempt de “Bulthiende”als oock zeeckere
Sprinckthijenden in Weerde als in Valckenisse midtsgaders de thienden van
onsser Lieven Vrouwen Polder ende datter couse ende alsoo de voors. heer
Bisschop eijgendomme was pretenderende aende voors. thijenden alles conform
den artijkel van Tressue van alle thijenden ende alle geestelijke goederen
gemaeckt. Item ten zelven tijde ende dacgen zijn mede gecompareert in
persoonne d’eersame Jan Jacobs b? als eijgenaer ende possessie van thijenden
inde Vrouwenpolder, Cornelis Marinuss Gort, Jacques Corneliss (MPS: Jacob
Corneliss) ende Jacob Loijss (MPS: Jacob Adriaens Loijss) als possesseurs van
de thienden in Weerde ende Valckenisse verclaeren de welcke tesamenderhant
ende elck int particulier wettelijk hebben interdictie gedaen aenden voorn.
Tobias Wixdorp hem nijet te accorderen de voors. thijenden int geheele ofte ten
deele te verhuijren ofte te verpacgten ofte bij faulte vandien dat de comparanten
hun souden beclaecgen daer ende zoo hunnen raadt raadt zoude gedragen alsoo
sij sustineerden dezelve duecgdelijk gecocgt ende betaelt te hebben
achtervolcgens de brieven van eijgendomme daer aff sijnde duer dewelcke sij int
gebruijck ende possessie van voorn. thijenden gecommen ende over vele jaren
geweest sijn, sustineren dienvolcgende dat soo de voors. heer Bisschop eenicge
actie aende zelve thijenden wistte te pretenderen dat hij hemlieder rechtere
zoude aenspreken zullen hemlieder alsdan voorders defenderen in rechte, alsoo
zijlieden naer exigentie van zaecken zullen bevinden te behoren dienvolgens is
de voorn. Tobias Wixdorp ter couse van dit verbodt protesteert van costen
schaden ende intresten ende versouckt alsnocg dat de voors. thijenden verhuijrt
zullen werden bij provisie onder behoorlijke protestatie ende de penningen
daeraff comende te confisqueren onder de wethouders omme de zelve genoten
ende geprofiteert te werden bij degenen die men sal binden daerinne gerechticgt
te zijnne, versouckt daerop schepenen sententie
Schepenen partijen gehoort hebbende verclaeren henlieder in dese saecke zoo
van d’eene als van d’andere zijde gene partij te wezen, dan soo eenicge derzelve
partijen ter couse van desen hun vonden geinteresseert, maegende? den anderen
daeromme rechtelijke aenspraecke voor alsulcken rechters ofte rechteren alst
behoort ende hunnen grieffen voorders deduceren zoo elcke goede raet zal
bevinden te behoren, fiat ter presentie van Jacob Loijss, Andries Engels ende
Cornelis Gabriels schepenen.
2.51
2.51.1

Waar woonde Jacques Corneliss?
RAZE 3527, 2W116, 17-6-1608, linkerkant

Comp. Mr Jacob Vernestius dienaer des goddelijken Woorts tot Wemelinge
dewelcke heeft gelevert aen mr Samuel Brouwerius dienaer deser procgie een
huijs met zijnen gevolcge ende toebehooren gelijck tzelve gestaen is binnen
Weerde inde rinck (O. Heerenstraete, S. mr Samuel Brouwerius, W. Jacques
Corneliss (MPS: Jacob Corneliss), N. Cornelis Marinuss Gort) voor 115p 13s
3gr vls, etc. midts dat partijen zullen volcomen malcanderen te voldoen van
steenen, balck ende andere materialen inde coopcontracte besprocken. Present
schout Heijndrick Karels, Pieter Adriaens, Jan Jacobs Geluck, Jacob Adriaens
Loijss schepenen

2.52

Lijst, schout, schepenen en schutter Pasen 1597 (WA1020)

2.52.1

RAZE 3525, 49v, 3 apr 1597

Schoutet: Marinus Corneliss Gort. Schepenen: Pauwels Franss, Jan Dignuss,
Gabriel Bossaert, Marinus Claessen, Jacques Corneliss (MPS: Jacob Corneliss),
Jacob Adriaens Loijs, Laureijs Geerts. Secretaris: Jan Tartron. Schutter: Jan
Baele
2.53

Diverse

2.53.1

RAZE 3524, fol 137, 1-11-1590

Engel Roels smidt contra Jacob Corneliss (actor eijscht over schade van zijn
vercken dwelck de aenlegger secgt bij den verweerders hont dood gebeten te
zijne).
Horen deze akten hierbij? RAZE 3524, 138, 17-11-1590: Engel Roels smidt
contra Jacob Corneliss (MPS: verder niet uitgewerkt)
RAZE 3524, 138v, 24-11-1590: Engel Roels Smit contra Jacob Corneliss. Actor
persisteert. Te mede gegeven ad primam vuijt cracgte van derden dage. Depost
gewesen partien bijden anderen ellecx met goet man
2.53.2

RAZE 3527, 1W332, 29-1-1605, rechterkant

-

2.53.3

RAZE 3527, 2W116, 21-6-1608, rechterkant

-

2.53.4

2.54.1

Willem Quirijns contra Jacques Corneliss (MPS : Jacob Corneliss)
actor persisteert
reus secgt soo vele hem aengaet zijn part dat hij bereijt is zijn deel te geven ende
zoo veel aengaet zijn broeders part zecgt dat actor tzelve zal zoucken aen zijnen
broer
schepenen partijen gehoort, wijsen partijen bij malcander
RAZE 3527, 2W117, 5-7-1608, linkerkant

-

2.54

Willem Quirijns contra Jacques Corneliss (MPS : Jacob Corneliss)
(indempnisatie van lant twelck hij aenlegger gehadt heeft in mangelinge gelegen
in Plassemeet twelck onvrij is ende belast met rente verleden bij eenen Jacob
Sinckskercke (MPS: Sinoutskercke?))

schout ex offitio contra Jacques Corneliss (MPS :Jacob Corneliss) (over
diversche reijschen te hebben vagebondt loopende verckens)
Transport Jacob Cornelis Bouwensz (WA3588)
RAZE 2043, 95, 20-5-1609

Compareerde Jacob Cornelis Bouwensz, wonende te Waerde (PAH: Waarde) en
verklaarde getransporteerd te hebben aan Pieter Cornelisz in de drye haringen,
eerst 5£ vlaams, die Cornelis Adriaensz Smalleganghe van staat en
waterpenningen van de jaren 1605 en 1606 meer ontvangen had dan hij schuldig
was. Idem 9£ 7 sch. vlaams die Jacob Stoffels wonende te Waarde van verlopen
renten over de jaren 1606 en 1607 over levering van drie zakken bonen en over
de jaarpacht van 3 gemeten 146 roeden land, verschenen Catharina 1608 ten
achteren was aan de comparant. Idem 5£ 1 sch. 4 groten vlaams, die Matthys

Jansz, secretaris van Capelle & Bieselinghe (PAH: Kapelle en Biezelinge) van
de rest van een paybrief van de koop van een huis in de parochie van Biezelinge.
En ten laatste 2 £ 13 sch. 4 groten vlaams die Jan Dignisz, wonende te
Valckenisse (PAH: Valkenisse) schuldig is van wei huur. Aldus ter presentie van
Davidt Crijnsz Lantbode en Teunis Theunisz metser.
2.55
2.55.1

Transport Jacob Cornelisz Dyckgrave (WA3590)
RAZE2043, 351, 9-5-1610

Compareerde Jacob Cornelisz Dyckgrave, prochiaen te Waerde (PAH: Waarde)
en heeft ge-transporteerd aan Pieter Adriaensz Craemer ten behoeve van en
procuratie hebbende van Lynken Herremans, 14 £ vlaams die hem Comparant
competeren van Laureys Adriaensz, burger van Goes."over reste van een iaer
boogaert huire". Gedaan ten cantoire van de notaris ter presentie van Jacob
Marinisz Boone en Pieter Marinisz Mesouck. cramers en burgers van Goes.
2.56
2.56.1

Betaling huur boomgaard (WA3592)
RAZE 2043, 351, 9-5-1610

Compareerde Jacob Cornelisz Dyckgrave, prochiaen te Waerde (PAH: Waarde)
en heeft ge-transporteerd aan Pieter Adriaensz Craemer ten behoeve van en
procuratie hebbende van Lynken Herremans, 14 £ vlaams die hem Comparant
competeren van Laureys Adriaensz, burger van Goes."over reste van een iaer
boogaert huire". Gedaan ten cantoire van de notaris ter presentie van Jacob
Marinisz Boone en Pieter Marinisz Mesouck. cramers en burgers van Goes.
2.56.2

RAZE 2043, 415, 21-9-1610

Compareerde Adriaen Pietersz Bolle, oud 27 jaar, en heeft verklaard ter
requisitie van Jan van Stichelen "dat nu geleden ontrent een jaer den juysten tyt
hem deponent ontgaen synde, tsynen huysse hier binnen deser stadt in
Cruyninghe (MPS: cafe) vergadert zyn geweest den Requirant, Jacques
Dyckgraeve (PAH: Jacob Corneliss Boudewijns), Lauris Adriaensz ende Davidt
Quirynsz, als wanneer den voornoemden Lauris Adriaensz ende Jacques
Dyckgraeve in woorden waeren omme te accorderen van huere van des
voorseiden Jacques dyckgraeve's boogaert. Gedaan in het huis genaamd
Cruyninghe ter presentie van Pieter Adriaensz Bolle en Adriaen vande Putte,
burgers van Goes.
2.57
2.57.1

Overlijden Jacob Cornelis Boudewijns (WA3593)
RAZE 2044, 45, W_6640, 3-3-1612 (procuratie)

Compareerde voor mij Jacob Boudewijns Wisse openbaer notaris bij den hove
provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen der stadt Goes ende inde
presentie van getuijgen ondergenoemt Luijnken? de Caluwe (MPS: Appollonia?
de Caluwe huijsvrouwe van Geert Claess metser (MPS: Geert Nicolaess metser)
innewonend borger deser stede oudt 44 jaren ofte daerontrent dewelcke heeft ter
instantie ende versoecke van Tobias Wicxdorp vuijt den namen ende vader? hem
Cornelis Jacobs Bouwens (MPS: Cornelis Jacobs Boudewijns) van Jacob
Corneliss Bouwens (MPS: Jacob Corneliss Boudewijns) geseijt dijckgrave op

haer vrouwewaerheijt in plaetse van eede die sij bereijt is t'allen tijden des
versocgt te doene verclaert ende geattesteert voor de waerheijt ende haer
deposante wel kennelijck ende gedacticg te wesen dat de voorn. Jacob Cornelis
Bouwens t'haere deposantes huijsse genaemt de Smacke op den 27ste martij
lestleden 1611 wesende palmsondacg overleden ende deser werelt gepasseert is
eijndigende hiermede hare de positie met presentatie van t'selve t'allen tijden met
de eedt te bevestigen. Al sonder fraude consenterende ende versoeckende
hiervan bij mij notario gemaect te werden een ofte meer instrumenten in
behoorlijcken forme.
Gedaen binnen der stad Goes ten huijse van de deposante present Anthonij van
der Putte ende Bartholomeeus Geerts borgers deser stede die als getuijgen
nevens mij notario tot kennisse van desen versocgt sijn de minutte deser mette
comparanten mede onderteijckent hebben.

3

Kinderen Jacques Corneliss

3.1

Sterfhuis Jacques Corneliss

3.1.1

RAZE 3528, 2W66, 74v, 11-6-1611

-

-

3.1.2

Thomas Wijxdorp nomine Cornelis ende Maijken Jacobs, erffgenaemen onder
benefitie van inventaris van Jacob Cornelis dijckgraeff (MPS: Jacques Corneliss
dijckgrave) contra Jacob Stoffels
eist levering percelen landen als hij per accoort aen Jacques Corneliss (MPS:
Jacob Corneliss) vermangelt heeft, te weten o.a. inde Leege Riem, etc. om dese
landen weder te leveren zoals Jacob Cornelis in zijn leven belooft heeft)
Jacob Stoffels secgt dat ’t lant hem affhandicg is gemaeckt
schepenen wijsen dat Jacob Stoffels gehouden is te leveren aen het sterffhuijs,
etc
RAZE 3528, 2W72, 77v,11-7-1611

-

-

3.1.3

Jacob Boom vuijt cracgte van arrest heijst het sterffhuijs (van Jacques Corneliss?
(MPS: Jacob Corneliss), zie 2W73) pacgt, midtsgaders van staatenpenningen als
oock 9 guldens verschoten te hebben voor ’t maecken van de dijck van ’t voors.
lant
schepenen p contumatie van reus van curateuren van ’t sterffhuijs condemneren
’t sterffhuijs in de heijsch, wijsen actor voorts tot sijn bewijs, die sijn bewijs is
doende aen de vrucgten te velde vooren in arrest genomen ende voorts onder
protestatie aen baten van de landen ende daert de aenlegger sal weten te ?
RAZE 3528, 2W73, 78, 29-7-1611

-

3.1.4

Op den 29-7-1611 heeft schoutet Heijndrick Karels in zijn eijgen prive wettelijk
geprotesteert jegens de rentmeester Matthijs Verstraeten ende Tobias Wijxdorp
als curateuren van Jacques Cornelis (MPS: Jacob Corneliss) kinderen van voors.
Jacques onder ’t benefitie van inventaris waren besittende teneijnde zij nijet ende
zouden wecgleveren alsulcken 2 gemet 108 roe lants alsser vercocgt was aen
Cornelis Gort liggend in de Leegen Rijem aen Stooffwecg alsoo de voorn.
protestant sustineerde hem tselve lant wettelijk verbonden ende verhijpotequeert
te zijnne bij de voors. Jacques Cornelis volgens het schepenregister 29-10-1609
tot assourance van 18p 8s 4 gr vls over afgerekende staaten penningen 1606
ende 1607
de voors. curateuren sustineerden hun ’t voors protest nijet aen te trecken alsoo
’t sterffhuijs onder benefitie van inventaris wert beseten voor de gemeene
crediteuren, welcke crediteuren sullen mogen elck bij leggen zijne documenten
omme daermede te dirigeren om de preferentie macg als dan de schout mede
connen als alle crediteuren versouckende gelijcke preferentie, etc.
RAZE 3528, 4W20, 136v, 21-6-1614

-

Jacob Boom contra Pieter Willems, Jan Gesquijer, Geert Pieters als besitters van
den hypoteque
actor heijst Pieter Willems als besitter van 1 gemet lants lants gelegen in
Suijtpolder (O. Jan Jooss, S. Poppe Jans weesen, W. Jan Maens, N. Plattendijck)
midtsgaders Jan Anthonies Gesquier tot Bieselinge ende Geert Pieters te Schore
nomine zijn huijsvrouwe als eijgenaeren van 2 gemet 162 roe inde Westpolder
(O. Jan Jooss, S. Zeedijck, W. Pieter Adriaens erffgenamen, N.
Westveerbinnendijck), nocg aldaer 1 gemet 154 roe wesen de Westveerdijck (O.

ende S. Jacob Cornelis Bouwens, W. Andries Engels, N. Heerenwecg),
sustinerende alsoo Jacob Cornelis Jacobs Bouwens inde jaere 1595 van hem
aenlegger gecocgt heeft zeecker 8 gemet lants voor 146p 16s gr vls die hij bleef
besitten ende onderhoudende op rente ten advenante de penninck 16 daervooren
tzelve landt speciael verbonden bleeff met nocg 5 gemet 46 roe in Waerde tot
breder hypoteque onder welcke des voors. gedeucgden landen hijervooren
vermelt begrepen zijn vuijtwijsend den schepenenbrieff daeraff sijnde ende alsoo
de voors specialeijken ypoteque vuijtgewonnen rechtelijk vercocgt sijnde nijet
meer ende heeft gegoulden booven de verloopen rente 118p 17s gr vls soo datter
nocg resteert etc. Eist nog een tegoed!
3.1.5

RAZE 3528, 4W25, 139, 12-7-1614

-

-

3.2
3.2.1

Jacob Boom contra Jan Gesquier cum suis
actor contendeert
reus secgt ende versouckt copie van de vercoopinge van Lijsbeth Houckxken
(MPS: Elisabeth) omme te weten hoe met de saecke dienvolcgens gehandelt is
ende te meer datter eenicg accoort soude mocgen gemaeckt hebben met Jacques
Cornelis (MPS: Jacob Corneliss) dat men soude mogen ondersoucken, versouckt
voorder dach ende dilaeij omme daer op te antwoorden tot alsulcken tijt als bij
mijn heeren daertoe zal werden geordonneert
actor sustineert tot condemnatie
schepenen partijen voorde gehoort, wijsen de voors partije lants executabel ende
zoo de verweerders haer vinden gegraueert inde voors. sententie dat hij haer
garant mocgen soucken daert hem goet duncken ende bewijsen sal, doet
dijenvolcgens sijn bewijs aen de gronden van eijsser vooren geroert etc.
Verkoop grond door de kinderen van Jacques Corneliss
RAZE 3528, 6W75, 252,29-7-1611

Comp. Tobias Wijxdorp vanwege Cornelis (MPS: Cornelis Jacobs Corneliss)
ende de voors Maijcken Jacobs (MPS: Maeijcken Jacobsdr Cornelisdr) in de
naergelaten goederen van Jacques Corneliss aen Cornelis Marinus Gort 2 gemet
188 roe zaijlant inde Leegen Rijem (O. Jan Jacobs Geluck, S. Heerenwecg, W.
Cornelis Lievens (MPS: Bruijn), N. Jan Geluck) voor 9p 3s 4gr vls tgemet.
Present schout Heijndrick Karels, Jacob Loijss, Jan Geluck, Cornelis Engels
Ter zelver dage heeft Tobias Wijxdorp nomine Cornelis Jacobs ende de voors
Maijcken Jacobs in haer prive name????? gelevert aen Cornelis Marinuss Gort
13 gemet 164 roe lants achtervolcgens de overloop liggend inde hoeck genaempt
Westnoort (O. Heerenwecg, S. de nieuwe inlage, W. Pieter Claessen, N. Adriaen
Nouts erffgenamen met de voors. Cornelis Gort) voor 8p 10s gr vls tgemet.
Ter zelver dage heeft Tobias Wijxdorp nomine Cornelis Jacobs ende de voors
Maijcken Jacobs gelevert aen Jan Jacobs Geluck lant inden Leegen Rijem
gemeene met joncker Nicolaes van Boschuijzen (O. Boschuijzen, S.
Heerenwecg, W. Jan Geluck, N. Jan Geluck) voor 2p gr vls tgemet
3.2.2

RAZE 3528, 6W76, 252v, 29-7-1611

Ter zelver dage heeft Tobias Wijxdorp nomine Cornelis Jacobs (MPS: Cornelis
Jacobs Corneliss) ende de voors Maijcken Jacobs (MPS: Maeijcken Jacobs
Corneliss) gelevert aen schoutet van Iersicke Adolph van Oostee een weije

liggend in Valckenisse in Vlaemshoeck benoorden de dijcke 3 gemet 240 roe (O.
Jan Geluck ende Adriaen Gort, S. Binnendijck, W. Heerenwecg, N. Cornelis
Gort ende Nicolaes van Boschuijzen) voor 7p 10s tgemet
Dezelve heeft nocg gelevert aen Jacob Adriaens Loijss 526 roe weije liggend
inde Oostpolder (O. Tobias Mittendorf, S. Armen van Goes, W. Jacob ende
Adriaen Stoffels, N. Heerenwecg) voor 13p 10s gr vls
Dezelve heeft nocg gelevert aen schoutet Heijndrick Karels 527 roe lants in
Westveerpolder (O. Andries Hubrechts, W. Wetsveerpolder, W. Jacques
Corneliss (MPS: Jacob Corneliss) weesen, N. hooftwaterganck) voor 12p tgemet
Dezelve heeft nocg gelevert aen schoutet Heijndrick Karels zeecker Coolhoffken
beplant met boomen in de Plassemeet (O. Heerenwecg, S., W. ende N. Jacob
Baerlant) voor 10p 10s de hoop
Dezelve heeft nocg gelevert aen Jacob Stoffels 3 gemet ???? vroone liggend in
de Dooldijck bij de ????poorte (O. ???, S. Heerenwecg, W. Jan ???, N. de
Hinckelinge) voor 3p 12s.
3.2.3

RAZE 3528, 2W41, 4-12-1610

-

3.2.4

Cornelis Engels contra Cornelis Jacobs dijckgraeff (MPS: de zoon van Jacob
Corneliss dijckgraeff) (arbeijt snijen bij Abraham sijnen schoonzone).
Hoort deze akte hierbij?
RAZE 3528, 2W45, 64, 11-12-1610: - Cornelis Engels contra Cornelis Jacob
Boudewijns (MPS: Cornelis Jacobs Bouwens)
actor persisteert
reus (MPS: dit moet Jacques Corneliss zijn) belooft nomine sijne soone te
betaelen op volstaend panden
RAZE 3528, 2W50, 66v, 6-2-1611

3.2.5

schoutet Heijndrick Karels contra Cornelis Jacobs Boudewijns (boete voor het
vecgten met mes ende opsteecker contrarie de geboden)
RAZE 3528, 3W16, 91, 18-2-1612

-

3.2.6

Cornelis Engels contra Maeijcken Jacobs (MPS: Maeijcken Jacobsdr Cornelisdr
Boudewijnsdr) (over tgene de stadhouder Cock mette dienaers tzijnen verteert
heeft als hij gecomen was omme de clappernije van het haere, datter genomen
was)
RAZE 3528, 3W18, 92, 23-3-1612

-

Leenaert Poppe contra Cornelis ende Maeijcken Jacobs (MPS: Cornelis en
Maeijcken Jacobs Corneliss)
actor heijst de verweerders dat zij zullen vrij maecken alsulcken lants als haeren
vader bij commissie van zelve vermangelt heeft aende aenlegger blijkende bij
zeecker contract daeraff gemaeckt zijnde in date de 3-2-1606 waerinne vermelt
staet over de mangelinge dienen de anderen te leveren vrij goet omme vrij gelt
ende alsoo de verweerders verzwegen hebben eene rente van 32p? die is
heijschers ende Jeronimus Verstraete nomine zijn docgters kinderen spreeckende
opt lant de aenlegger in mangelinge tot Cruiningen bewesen, versouckt
daeromme dat de verweerders zullen affleggen de voors. penningen ende
commer ende lasten etc.

3.2.7

RAZE 3528, 3W35, 101, 13-10-1612

-

Jacob Metz contra Cornelis Jacobs (MPS : Cornelis Jacobs Corneliss) (salaris)

-

Jacob Metz contra Cornelis Jacobs (MPS : Cornelis Jacobs Corneliss) (voor het
derven van twee paar heeren hosen mette struijs (MPS: dat is een kwast) bij reus
gebruijckt ende nocg gebruijckt werden die hij aengeslicgen heeft zonder
consent van de aenlegger)

3.2.8

RAZE 3528, 3W38, 102v, 3-11-1612

3.2.9

Pieter Severijns als procuratie hebbend van Jacob Metz contra Cornelis Jacobs
(MPS: Cornelis Jacobs Corneliss)
actor persisteert
schepenen condemneren verweerder in heijsch, wijsen actor tot sijn bewijs, die
sijn bewijs is doende aen beste ende gereetste goederen etc.
RAZE 3528, 3W48, 107v 2?-2-1613

Pieter Severijns nomine Jacob Metz versouckt dat Maerten Heijndricks zal
haelen tot sijn huijse alsulcke garelen ende stringen als hij heeft doen executeren
ten behouve van Jacob Metz aencomende Cornelis Jacobs (MPS: Cornelis
Jacobs Corneliss) omme de zelve te blijven in bewarende hant tot lossinge van
10 dacgen naer date deser geexpireert zijn.
3.2.10

RAZE 3528, 3W39, 103, 3-11-1612

3.2.11

schout Heijndrick Karels contra Cornelis Jacobs (MPS: Cornelis Jacobs
Corneliss) (coop broeck coopdach Engel Jans, coopdach van Jan Lievens)
RAZE 3528, 3W77, 122, 19-10-1613

-

3.2.12

schout Jacob Loijss ex offitio contra Cornelis Jacobs Drijwege (MPS: is dit
Cornelis Jacobs Corneliss of Cornelis Jacobs Bouwens?) (boete vecgten ende
opsteecker getrocken)
RAZE 3528, 4W33, 143, 18-10-1614

-

Adriaen Pieters Bolle contra Cornelis Jacobs (MPS: Cornelis Jacobs
Boudewijns) (verteerde gelagen)

-

Abraham van Boogaert contra Cornelis Jacobs (MPS: Cornelis Jacobs
Boudewijns) (over meestergelt van de smarte bij den verweerder aenden
aenlegger gegeven)

3.2.13

RAZE 3528, 4W38, 145v, 25-10-1614

3.2.14

Adriaen Pieters Bolle contra Cornelis Jacobs weduwe ofte erfgenamen ?
actor persisteert
gedaecgde versouckt copije
RAZE 3528, 4W40, 146v, 1?-10-1614 (Hoe kan dit?)

-

Adriaen Pieters Bolle contra Cornelis Jacobs
actor persisteert om te hebben 100 schooven boonen
reus wil weten ofte heijs hem ontvoert is
schout schepenen gemaent hebbend wijsen partijen bij malcander elck met een
goet man

3.2.15

RAZE 3528, 6W19, 223, 13?-2-1617

Ten versoucke ende opt aengedraecgen van Cornelis Adriaens Calloo als
procuratie hebbend van Cornelis Corneliss Bouwens sone van Cornelis Jacobs
Bouwens is gecompareert in propre persoone Huijbrecht Marinuss Gort
ingesetene deser procgie van Waerde out ontrent 50 jaren ende heeft bij sijne
mannenwaerheijt eedt presenterend des versocgt sijn voor waeracgticg verclaert
ende geaffirmeert als dat hem wel kennelijk ende oock waeracgticg is Cornelis
Jacobs Cornelis Jacobs Bouwens sonen alhijer tot Weerden gebruijckt gehadt
hebben seker eijgen thiende gelegen inde Westveerpolder ende dat den voors.
Cornelis ende Jacobs sijn geaccordeert dat de voors. Jacob Cornelis Bouwens de
voors. thiende ????? soude gebruijcken? ende indoen voor eene heventijt van
seven jaren midts dat hij den voors. Cornelis sijnen broer daervoor soude geven
seker peert ende sekere voetboge voor redenen van kennisse verclaert den
comparant dat hij ten tijde vant voors. accoort daermede bij ende present is
geweest ende oversulcks daervan goede kennisse is hebbende, etc.
3.2.16

RAZE 3528, 8W18, 307, 25-2-1617

Heeft Maeijcken Jacobs (MPS: Maeijcken Jacobsdr Cornelisdr Boudewijnsdr)
met Dierick Heijndricks haer man ende voocgt levert aen Jan Jacobs (MPS: mr
Jan Jacobs of Jan Jacobs Geluck?) 2 gemet 220 roe, volgens de overlooper in
Suijtpolder (O. Heijndrick Karels, S. Seedijck, W. Heijndrick Karels, N.
Heijndrick Karels) voor 27p de hoop
Heeft Maeijcken Jacobs (MPS: Maeijcken Jacobsdr Cornelisdr Boudewijnsdr)
met Dierick Heijndricks haer man ende voocgt levert aen Adriaen Pieters Bolle
200 roe in Meese in Waerde (O. Cathalijna Cornelisdr Gort, S. Armen van
Waerde, W. Pauwels Franss zijnde de erve daer jegenwoordicg den Doelen op
staen, N. op volgende pagina die verder onleesbaar is)
3.2.17

RAZE 3528, 8W19, 307v, 25-2-1617

Heeft Maeijcken Jacobs (MPS: Maeijcken Jacobsdr Cornelisdr Boudewijnsdr)
met Dierick Heijndricks haer man ende voocgt levert aen Pieter Jooss een stuck
dijck genaemt den Westveerdijck ontrent 500 roe (O. Pieter van dale, S. den W?,
W. Jacob Boom, N. Heerenwecg) voor 21p gr vls

3.3

Processen t.a.v. Cornelis Adriaens Smallegange

3.3.1

RAZE 3527, 2W45, 25-2-1606, rechterkant

Comp. Jacques Cornelis (MPS : Jacob Corneliss) dewelcke heeft rechtelijk
gestelt in handen Cornelis Marinuss Gort zeeckere twee peerden, ende dat ter
couse van zeeckere penningen die Cornelis Gort voorden zelven Jacques
Corneliss affgesproocken heeft aen ontfanger Smallegange, etc. Present Pieter
Adriaens, Heijndrick Karels, Jacob Loijss, Laureijs Geerts
3.3.2

RAZE 3528, 2W65, 74, 11-6-1611

-

-

3.3.3

Cornelis Adriaens Smallegange contra Cornelis (MPS: Cornelis Jacobs
Corneliss) ende Maijken Jacobs (MPS: Maeijcken Jacobsdr Cornelisdr) (heijst
dezelve nocg over zijn besprocken ontfangst loon vanden zelven inventaris 9p gr
vls)
RAZE 3528, 2W67, 75, 16-6-1611

3.3.4

Cornelis Adriaens Smallegange contra Cornelis Jacobs (MPS: Cornelis Jacobs
Corneliss)
actor persisteert
reus versouckt copie
schepenen ordonneren dat reus pedestante zal antwoorden ten principaele
reus versouckt vuijtstel van 14 dacgen
schepenen wijsen partijen bij malcanderen elck met een goet man
Cornelis Adriaens Smallegange contra Cornelis Jacobs (MPS: Cornelis Jacobs
Corneliss)
verstelt
RAZE 3528, 2W69, 2-7-1611

-

3.3.5

Cornelis Adriaens Smallegange contra Cornelis (MPS: Cornelis Jacobs
Corneliss) ende Maijken Jacobs (MPS: Maeijcken Jacobsdr Cornelisdr)
actor heijst over leveringe van alsulcken inventaris als hij actor van verweerders
vader heeft aengenomen, ofte bij fault vandijen heijst hij restitutie van alsulcken
penningen als de aenlegger op deselve inventaris heeft verschoten, bedraegende
de somme van 60p 5s, protesterende van costen alreede gedaen ende nocg te
lijden

Cornelis Adriaens Smallegange contra Cornelis Jacobs (MPS: Cornelis Jacobs
Corneliss) ende sijne suster
actor persisteert
reus versouckt termijn van 5 ofte 4,5 jaere naer discretie van schepenen
actor persisteert
schepenen condemneren verweerder in heijsch, wijsen voorts actor tot sijn
bewijs, die sijn bewijs is doende ijpoteque inde wetten gepresenteert als oock
aen de vrucgten daerop liggend besaeijt ende voorts onder protestatie aen alle
haere andere goederen.
RAZE 3528, 3W67, 117, 15-7-1613

Comp. Cornelis Jacobs (MPS: Cornelis Jacobs Corneliss of Cornelis Jacobs
Bouwens) dewelcke heeft wettelijk in handen van Cornelis Adriaens

Smallegange zeecker ontrent 400 roe geerste als hij heeft besaeijt liggend in de
Meese, teneijnde de voors. Smallegange dezelve zal doen snijen, dorssen ende
vercoopen, midts dat aff doende behoorlijken reekeninge ende bewijs ende
reliqua wat van dezelve gerste boven d’oncosten zal overschieten ende tselve
overschot in presentie vande transportant te teekenen op de obligatie van ’t paert
bijde comparant tot profijte van voors. Smallegange verleden, etc.

3.4

Verkoop grond door Cornelis Corneliss Jacobs Boudewijns (broer Jacob)
Nb. Akten waarin Cornelis Corneliss Jacobs Boudewijns alleen in vermeld
wordt. Voor al andere akten waarin hij samen met zijn broer vermeld wordt,
zie bij zijn broer.

3.4.1

RAZE 2044, 96, 3-7-1612

Compareerde (pag 96v) voor mij Jacob Boudewijns Wisse openbaer notaris bij
den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen der stadt Goes
ende inde presentie van getuijgen ondergenoemt Cornelis Corneliss Boudewijns
wonacgticg in Drijwegen (MPS: Driewegen) ter eenre ende Cornelis Wisse
wonacgticg tot Cruijningen (MPS: Kruiningen) ter andre sijde welcken voorn
Cornelis Bouwens bekende aen voorn Cornelis Wisse vercocht gelijc denselven
voorn Wisse verclaerde gecocgt te hebben alsulcken recht van naerhede (MPS:
recht van naasting) ende aanboorde als den voors. Cornelis Cornelis Bouwens is
pretenderende aen alsulcken huijsinge met ontrent 400 roen boomgaert ende 3
gemeten en roen weije ofte daerontrent onbegrepen de juiste mate alles gestaen
ende gelegen binnen Cruijningen voors. bij Pauwels Dirricks (MPS: Pauwels
Diericks) saliger in sijn leven usumfructuarement gelegateert aen Lijnken
jegenwoordelijc huijsvrouwe van Nicolaes Jans van der Heijden bij de nagelaten
kinderen van wijlen Jacob Corneliss Boudewijns vercocgt voor de somme van
1300 ende ettelijcke guldens, daervoren den coop in desen aen den vercoop
gehouden is ende belooft mits desen te betalen onder de conditien ? verclaert nu
te Bamisse naestcomende 5 dubbele spaenschen ducaten ofte de waerde van
dien. Dies is den vercooper gehouden deselve aenboordinge naer rechten te
vervolgen ende behoirlijc te diligenteren ende soo hij het effect van de
aenboordinge vercrijcgt sullen de drancgelden? daeromme te doene wesen tot
coopers laste. Doch den vercooper sijn devoir doende ende t'selve niet
vercrijgende sullen d'ongelden sijn half ende half ende sal alsdan den coop
ontslagen sijn van desen sijnen coop ende verclaerden in manieren voren
verhaelt met den anderen overcomen ende veraccordeert te sijne ende beloofden
t'selve te onderhouden ende achtervolgen t'allen dag onder t'verbant van
haerlieder personen ende goederen. Al sonder fraude consenterende ende
versouckende hiervan bij mij notario gemaect te werden een ofte meer
instrumenten in behoorlijcke forme.
Gedaen binnen der stadt Goes in de Boone present Michiel van Schagen ende
Stoffel Jacobs (MPS: Christoffel Jacobs) borgers deser stede die als getuijgen
nevens mij notario tot kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser mette
comparante mede onderteijckent hebben. Actum ut supra.
3.4.2

Verkoop boerderij in de Langemarepolder, RAZE 2585, fol 105, 5-6-1642

Maijken Cornelis, weduwe van dijkgraaf Cornelis Cornelis Bouwensz, voor
haarzelf voor de ene helft en Jan Cornelis Bouwensz, Marinis Costen als getrout
hebbende Grijtken Cornelis Bouwens, Boudewijn Cornelis Bouwensz, Dingenis
Cornelis Bouwensz en Madeleene Cornelis Bouwens, elk voor 1/6 part in de

helft, hebben geleverd aan: Cornelis Cornelis Bouwensz een lanthouve etc. in de
Langemarepolder binnen de gemerken: oost: den heeren dijck en de verkopers,
zuid: Marinis L(eendertse) Hollepolder, west: den dijck, noord: de verkopers,
voor £ 750 vls. met een jaarlijkse rente aan Arent Jansz Ruijgh te Goes van
£.6:5:0

