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£ = Vlaamse pond, ongeveer 6 gulden. Voor die tijd was voor een arbeider dit de waarde van een jaar loon.

1.1

Schuldbekentenis aan wesen Anthonij Heijndricks Boogaert (WA3009)

RAZE 3518, W2-298 links, fol 12v, 29-10-1561: Jacob Jans Andriess beckent wel ende duecgdelijk
schuldicg te zijne Marinus Corneliss Gort als gemacgticg van die weesen van Anthonij Heijndricks Boogaert
(MPS er staat Boogert) die somme van 5£ 18s 4gr, welcke voors. somme desen voorn. Jacob Jans besitten
zal op rente tot Jacobs daege anno 1562, dan zoe moet hij geven voor rente, dat hij dese penningen zoe lange
gebruijckt, 2,5 gulden, verobligeerende hem zelfs persoons ende voort alle zijnen goeden eersten een stuck
lants inden Westveerpolder (O. Domis Diericks, S. (MPS: belendingen niet afgemaakt)), (MPS: W2-298
rechts, fol 13) ende voort opt Spaert daer die voorn. aff spruijtende es, ende nocg twee koijen, voort op alle
zijne goeden present ende toecomende ter kennisse van scheepenen Pieter Geerts, Pauwels Diericks, Jan Jans
Vleeck.

1.2

Eis van Marinus Corneliss Gort, borgtocgte (WA2763)

RAZE 3518, W1-80, fol 12, 29-10-1561: Marinus Corneliss Gort heijst ter vierschaere (MPS: wie?) naer
uitwijsen tregister (MPS: vorige acte niet gevonden) die somme van 25£ 5gr ende dat van borcgtocgte.
Scheepenen wijsen bij verwiltcueringe van partie zoe verstellen scheepenen desen dacg van recgte ten
naesten, voort tzijnen vermaen

1.3

Levering land in de Dooldijck aan Marinus Gort (WA3029)

RAZE 3518, W2-305 rechts, fol 20: op 23-12-1562 zoe heeft Jacob Christoffels gelevert met vollen recgte
eenen Marinus Corneliss Gort die quantiteijt van 3 gemet 136 roe gelegen inden Dooldijck (O. Gillis Reijns,
S. den wecg, W. Jan van Haesdonck, N. den Dooldijck), ende dese voors. erve es gegeven om 8£ 3s 4gr,
verschijnende in paijmente te weten het derdendeel ter leveringe ende voort alle jaeren een gelijcke
derdendeel tot die volle betaelinge toe. Schepenen Pieter Geerts, Jan Jans Vleeck, ende Pauwels Diericks,
ende pertie elck een brieff

1.4

Eis aan Dignus de Raet en Jan Poppe (WA2831)

RAZE 3518, W1-144, fol 47, 20-2-1563:
- Marinus Corneliss Gort heijst ter vierschaere Jan Poppe de metser die somme van 6£ altijt ter goeder
reeckening
- Marinus Corneliss Gort heijst ter vierschaere Dignus de Raet (MPS: Dignus Corneliss de Raet) die somme
van 8£ ter goeder reeckening. Bij verwiltcueringe van partie zoe verstellen scheepenen dese twee pertien ten
naesten dacg van recgte ende voort tot Marinus Corneliss vermaen

1.5

Eisen Geert Egberts, Jan Poppe en Dignus de Raet (WA2835)

RAZE 3518, W1-147, fol 48v, 6-3-1563: Marinus Corneliss Gort heijst ter vierschaere nomine Geert Egberts
(MPS: Geert Egberts Rast), Jan de metser (MPS: Jan Poppe de metser) ende dat van oude reste die somme
van 4£ 14s ende dat van biere nocg van errebeijde ende bier mennen die somme van 14s 6gr, nocg 15s ende
dat van lanthuere
- Marinus Corneliss Gort heijst ter vierschaere Dignus Corneliss de Raet die somme van 5£ ende dat van
biere. Bij verwiltcueringe van recgte van beijde partien ten naesten dacg van recgte elcxs een wete
RAZE 3518, W1-150, fol 50, 24-3-1563: Marinus Corneliss Gort heijst ter vierschaere Dignus Corneliss de
Raet nae uijtwijsen tregister fol 48, Bij verwiltcueringe van pertie verstellen scheepenen dit opten derden
dacg
RAZE 3518, W1-163, fol 5v, 22-6-1563: (MPS: waarschijnlijk zijn deze eisen vernieuwd ivm jaarovergang)
- Marinus Corneliss Gort heijst ter vierschaere nomine Geert Egberts (MPS: Geert Egberts Rast), Jan de
metser (MPS: Jan Poppe de metser) ende dat van oude reste die somme van 4£ 14s ende dat van biere nocg
van errebeijde ende bier mennen die somme van 14s 6gr, nocg 15s ende dat van lanthuere (MPS: zie 1562
fol 48v)
- Marinus Corneliss Gort heijst ter vierschaere Dignus Corneliss de Raet die somme van 5£ ende dat van
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biere. Bij verwiltcueringe van recgte van beijde partien ten naesten dacg van recgte, voorts tot Marinus
Corneliss vermaen (MPS: zie 1562 fol 48v)
RAZE 3518, W1-166, fol 6, 28-8-1563: Marinus Corneliss Gort heijst ter vierschaere Dignus Corneliss de
Raet nae uitwijsen tregister fol ?. Bij verwiltcueringe van partie verstellen scheepenen ten naesten, voort tot
Marinus Corneliss vermaen
- Marinus Corneliss Gort heijst ter vierschaere Jacob Jans Andriess die somma van 9s ende dat van biere uijt
den naem van Geert Egberts Rast, ende denzelven Jacob Jans bekendt die schult, ende bij verwiltcueringe
van partie zoe verstellen scheepenen desen dacg van recgte tot Paeschen ende alle recgtdaegen open

1.6

Eis sterfhuis Jasper Heijndricks (WA2855)

RAZE 3518, W1-166, fol 6, 28-8-1563: Marinus Corneliss Gort heijst ter vierschaere tsterfhuijs van Jasper
Heijndricks die somma van 6£ altijt ter goeder reeckening. Bij verwiltcueringe van partie zoe verstellen
scheepenen desen dacg van recgte ten naeste voort tot Marinus Corneliss vermaen

1.7

Eis tbv sterfhuis Cornelis Pieters van Gendt, coop teruwe (WA2863)

RAZE 3518, W2-171, fol 8v, 28-11-1563: Marinus Corneliss Gort heijst ter vierschaere Adriaen Anthonies
de somma van 11 gulden 1s 8gr ende dat van coope van teruwe van tsterfhuijs van Cornelis Pieters van
Gendt
- Marinus Corneliss Gort heijst ter vierschaere Michiel Adriaens Adriaens die somma van 31s 9gr ende dat
van coop van teruwe van tsterfhuijs van Cornelis Pieters van Gendt. Scheepenen verstellen ten naeste dacg
van recgte tot Marinus vermaen

1.8

Eis sterfhuis Cornelis Pieters van Gendt (WA2880)

RAZE 3518, W2-183, fol 14v, 22-1-1564: Marinus Corneliss Gordt heijst ter vierschaere Michiel Adriaens
ende dat van coop van teruwe uijt den naem van tsterfhuijs van Cornelis Pieters van Gendt de somma van 1£
11s 9gr. Bij verwiltcueringe van pertie verstelt ten naesten voort tot Marinus Corneliss vermaen

1.9

Doodbijten schapen en huur land van Lodewijck Jacobs (WA2881)

RAZE 3518, W2-184, fol 15, 29-1-1564: Marinus Cornelis Gort heijst ter vierschaere Lodewijck Jacobs 2
calveren die hij Lodewijck Jacobs zijne hondt heeft doot doen bijten ofte heijst voor elck calff 1£
- Marinus Cornelis Gort heijst ter vierschaere Lodewijck Jacobs ende van drie mete 100 roe ofte daerontrent
tot 10 gulden tsiaers ende dat van 1560, 1561, 1562, 1563. Bij verwiltcueringe van pertie van beijde dese
zaecken verstelt ten naesten voort tot Marinus Corneliss vermaen

1.10

Eis Jan Poppe de metser, arbeid en levering huis (WA2902)

RAZE 3518, W2-198, fol 22, 15-3-1564: Marinus Corneliss Gort heijst ter vierschaere Jan Poppe de metser
ende dat uijt naem van de weduwe van Maerten Doens de somme van 26s ende dat van erbeijd. Bij
verwiltcueringe van pertie zoe verstellen scheepenen desen dacg van recgte ten naesten
- Marinus Corneliss Gort heijst nocg ter vierschaere den zelfden Jan Poppe de metser ende presenteert
zeecker leveringe van een huijs dat Jan Poppe voors. van de weduwe van Maerten Doens gecocgt heeft ende
heijst dat Jan voors. dit huijs ontfangen zal naer alle besproocken voirwaarden ende conditien ofte heijst daer
vooren de somma van 10£ ende borge gelijck dat de voorwaerde van den coopdacg besprocken es ofte heijst
als vooren

1.11

Levering huijs en schuere van weduwe van Maerten Doens (WA3085)

RAZE 3518, W2-328 rechts, fol 14: op huijden 15-3-1564 (MPS: 1563 stilo curie) heeft gelevert Marinus
Corneliss Gordt uijt den naem van de weduwe van Maerten Doens een huijs, schueren ende toebehoorten
met zeker landt over in pacgte gelijck dat de schriftelijcke voirwaerde daer aff gemaeckt es ende dat om de
somme van 3£ gereet, ende 3 £ tsiaers, ende partie consenteert om dese vierschaere te verstellen op
zaeterdaege ende voort tot Marinus Corneliss vermaen (MPS: aan wie?)
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1.12

Overdracht huis aan Jan Hector (WA3088)

RAZE 3518, W2-330 links, fol 15v: op huijden 25-4-1564 zoe heeft Marinus Corneliss Gordt als gemacgticg
van de weduwe van Maerten Doens (MPS: is zij gelijk aen Jacomina Maertens? Zie laatste zin van deze acte)
ter kennisse van schepenen over getransporteert ende gedraegen, transporteert ende draecgt over eenne Jan
Hectors een huijs aertvast ende naegelvast staend binnen der procgie van Waerde op 't ambacgtsheeren
vroone (O. Jan de Jonge vroone, S. Jan de Jonge, W. ende N. den Heerewecg), ende dit huijs es gegeven om
29£ 10s verschijnende bij paijmenten waer af dat dat eerste paijment vervallen ende verschijnen zal Goesche
marckt anno 1565 dan 2£, ende voort alle jaeren en Goesche marckten daer naer gelijck 2£ tot die volle
betaelinge toe. In de kantlijn: Jacomijna Meertens brieff es gemaeckt

1.13

Levering 20 gemet lant in Westveerpolder aan M. Gort (WA3089)

RAZE 3518, W2-330 rechts, fol 16: op 2-5-1564 zoe heeft Jan de Wijelmaecker gelevert met volle recgte te
weten met drie sondaegse geboden onvervallen aen een met eennen dacg van recgte inde weecke daertoe
dienende eenne Marinus Corneliss Gordt de quantiteijt van 20 gemeten lants luttel min ofte meer gelegen
inden Westveerpolder (O. ende S. den binnendijck, W. de weese van Engel van Zange, N. den Nieuwen
wecg) ende (MPS: in de kantlijn: 200 roe (O. waterganck, S. de Nieuwe Wecg, W. de prelaet, N.
Westveerdijck), ende dese erve es gegeven om 12£ tgemet 2 gemet reet (MPS gereet) te weten meije 1564
24£ ende voort alle Meije daeraen vervolcgende gelijcke 24£ tot de volle betaelinge toe. Pertie begeert elcxs
een brieff stelt tot ypoteque hetzelve lant ende voort alle zijn goet
- in de kantlijn: Jan de Wijelmaecker heeft zijnen brieff nu gelicgt opten 15-5-1568
RAZE 3518, W2-331 rechts, fol 17, op huijden 11-10-1564 zoe es gecomen voor ons schepenen Pieter
Geerts, Jan Jans Vleeck ende coman Adriaen Willems eenne Jan de Wijelmaecker ende hij heeft gelevert met
vollen recgte eenne Marinus Corneliss Gordt ende dat uijt den naem van Jacomijna Maertensdr de quantiteijt
van 3½ gemet ofte daerontrent gelegen inde Pletpolder (O. den Zandijck, S. Marinus Marinuss Beelboom,
W. den zanddijck, N. Cornelis Jacobs Boudewijns cum suis) ende dese voors. erfve es gegeven om 7£ 10s
het gemet ende dat geldt als leveringe
- Op huijden 14-10-1564 zoe es voor ons schepenen Tanneken Davids (MPS er staat Tanne Davidts) ende
heeft over getransporteert ende gedraegen, transporteert ende draecgt over Marinus Corneliss Gort als
gemecgticg van Jacomijna Maertens een huijs gestaen inde procgije van Waerde aertvast ende naegelvast
staende op ambacgtsheeren vroone (O. ende S. Heerenstraete, W. kerckhoff, N. Adriaen Priesters) ende dat
huijs es gegeven om 11£ te weten 3£ ter leveringe, ende voort alle jaere ofte Bamisse daernaer 9 gulden tot
die volle betaelinge toe
- in de kantlijn Copmijne Meertens (MPS: Jacomijna Maertens) brieff es gemaeckt

1.14

Eis Jan Poppens, Marinus Beelboom, Jacob Jans Pieters Lemps (WA2920)

RAZE 3518, W2-213, fol 5v, 18-9-1564: Adriaen Gilliss nomine joncker Jan van Haesdonck heijst ter
vierschaere Jan Poppe de metser tot zoe veel gebreecke als hij te bouijcke zoude staen. Schepenen hebben
gewesen met sententie dat joncker Jan van Haesdonck opleggen zoude de recgten van de vierschaere ende
bewijsen zijn vrij eijgen goedt. Marinus Corneliss Gordt blijft borge voor Jan Poppens
- Adriaen Gilliss nomine joncker Jan van Haesdonck heijst ter vierschaere Marinus Marinuss Beelboom
(MPS er staat: Marinus Marinuss) tot 2s vant gemet tot alzoe veel gemeeten als men bevinden zal bij den
treckbouijck. Scheepenen wijsen met sententie dat Marinus Marinuss zal gecondemneert weesen inden heijs
(MPS: verder niets vermeld)
RAZE 3518, W2-214, fol 6, 18-9-1564: Adriaen Gilliss nomine joncker Jan van Haesdonck heijst ter
vierschaere Jacob Jans Pieters Lemps 2s van tgemet tot zoe veel gemeten als men bevinden zal bij den
bouijck ofte overlooper waer op dat Jacob Jans geantwoort heeft dat hij betaelt hadde, ende dat mejoncker
het gelt onder zijn ander goedt gedaen heeft, ende daer eenne toon heeft begeert te leenne (MPS: of
leveren?). Zoe hebben schepenen geweesen met sententie dat Jacob Jans dat doen zoude acgtervolcgende de
kuere oft binnen den dorpe acgt daege, buijten dorpe 14 daege ende over 't water 3 weecken

1.15

Stellen van viertelen zaets van Jan Poppe (WA2930)

RAZE 3518, W2-222, fol 10, 31-10-1564: Marinus Corneliss Gort heijst ter vierschaere Jan Poppe de metser
de somma van 3£ ende dat van beloofde penningen, heijst nocg dezelfde hoe als dat zij gezeten tot Jan
Adriaens Cock, ende Jan de metser heeft gegeven Marinus Corneliss Gordt zeecker gelt om te stellen 50
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viertelen zaets, ende Marinus heeft het zelfde 50 zaet geset 25 viertelen om 45 stuijvers ende het ander 25
viertelen 45 stuijvers ende 9 mijten, nocg heeft den zelfden Jan Poppe geset 50 viertelen om 46 stuijvers de
viertele, ende Jan Poppe moet hetzelfde al ontfangen, ende dat te weten geldt als leveringe, ende Marinus
heijst daer zeckerheden om zijn penningen te hebben, ofte heijst daervooren 4£. Jan Poppe es gewesen opten
derden dacg dan te comen antwoorden opte heijs ofte te zien schatten goet voor de grootte van de schult
RAZE 3518, W2-225, fol 11v, 20-11-1564: Marinus Corneliss Gort heijst ter vierschaere Jan Poppe de
metser (MPS: Jan Poppens) nae uijtwijsen tregister fol 10. Jan Poppe heeft hem vermeten te toenen ende
goet te doene dat Marinus Corneliss Gort (MPS: Gordt) ende Jan Poppe voors. zoude gebleven hebben in
goede mannen zoe wel van de drije ponden als van de comeschappe van de zaet, ende schepenen (MPS:
hebben) hem gewesen dat hij datzelfde toonen ende goet doen, ist binnen de procgie ten naeste dacg van
recgte, ist buijten den tweede dacg, ist over water den dacg van recgte, ende schepenen verstellen desen dacg
van recgte ten naesten ende voort navenant tot die genacgten overstreecken zijn zeconbeert? dat Marinus
voors. zal hebben tselfde recgt dat hij nu zoude moegen hebben

1.16

Eis aan Dignus Corneliss de Raet, Michiel Adriaens (WA2931)

RAZE 3518, W2-223, fol 10v, 19-11-1564: Marinus Corneliss Gort heijst ter vierschaere Dignus Corneliss
de Raet de somma van 5£ 1s ter goeder reekening, heijst nocg dezelfde 8 gulden ende dat uijt naem van
Maerten Doens sterfhuijs. Bij verwiltcueringe van pertie zoe verstellen schepenen desen dacg van recgte ten
naesten, voort tot Marinus Corneliss vermaen
- Marinus Corneliss Gort heijst ter vierschaere Michiel Adriaens (MPS er staat Machiel Adriaens) ende dat
van wege sterfhuijs van Cornelis Pieters van Gendt de somma van 11s 10?gr
RAZE 3518, W2-225, fol 11v, 20-11-1564: Marinus Corneliss Gort heijst ter vierschaere Michiel Adriaens
(MPS: Machiel Adriaens) nae uijtwijsen tregister fol 10. Marinus Corneliss Gort es gewesen met sententie
dat hij zoude opleggen de recgten vander vierschaere ende indien Michiel Adriaens zijn vrij goet niet en
beweese dat hij dat zelve doen, ende heeft inde vierschaere geleijt 1gr voor zijn vrij goet, daeraen zijn bewijs
gedaen ende voort aen die erve gelegen inde Splinter hem aen bestorven bij den doot van Pieternella Vleecks
(MPS er staat Piercke Vleecks) zijnder huijsvrouwen nicgte

1.17

Geschoten 1565 (WA2968)

RAZE 3518, W2-265, fol 14v, 6-10-1565: Jan Jans Vleeck heijst ter vierschaere dese naer geschreven
personen:
- inde eersten Adriaen Jans Loijs ende dat van geschoten van de 4s opt gemet, facit 5£ 5s 5gr 6mijten
- heijst nocg Jan Matthijss over die procgie ende Zusterzandt facit 8£ 19s 6½ gr
- Cornelis Matthijss 5£ 1s 2½ gr
- Jan Jans Bette 4£ 8s 10gr 18mijten
- Jan Nicolaess Pithouck 7£ 6s 6gr
- Cornelis Corneliss 6£ 3s 6gr
- Cornelis Corneliss nocg 5£ 11s 7½gr
- Jan Jacobs Stoffs 5£ 4s 11gr 12mijten
- Lodewijck Jacobs 6£ 7s 2½gr
RAZE 3518, W2-266, fol 15, 6-10-1565:
- Adriaen Pieters Nacgts 5£ 9s 6½gr
- Marinus Maertens 3£ 15s 9gr
- Cornelis Boudewijns 1£ 15s 9gr
- Jan Barthelmeeuss 1£ 10s 4gr
- Marinus Marinuss Beelboom 3£ 16s 8gr 12mijten
- Pieter Jans Jaspers 18s
- Nicolaes Jacobs 17s 1gr 6mijten
- Jacus Duijckerne (MPS: Jacob Duijckerne) ½£ 7s 9gr 12mijten
- Jan Engels inde Vierhuijzen 7£ 11s 8gr 12mijten
- Marinus Corneliss Gordt 1£ 7s
- weduwe van Maerten Doens 3£ 4s 2gr 12mijten
- Matthijs Jans Daniels 6s 12mijten
- Jacob Willems 9s 1gr 6mijten
- Nicolaes Arents 1£ 13s 1gr 12mijten
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- Jacob Jans Sijnskercke 3£ 17s 1gr 12mijten
- Pauwels Diericks 3£ 3s 3gr
- Govaert Danckaerts 4£ 14s 12 mijten
RAZE 3518, W2-267, fol 15v, 6-10-1565:
- Andries Adriaens Zweems 2£ 2s 6gr
- Jacob Jacob Stoffs 4£ 2s 11gr 12mijten
- Cornelis Jacobs Stoffs 2£ 9s 4gr 12mijten
- Jan Poppe 2£ 15s 2gr
Bij verwiltcueringe van pertie zoe wert dese vierschaere vercontinueert ende verlenckt tot opten dacg van
recgte behalve datmen geen pertien geen wete maer doen en zal met een kerckwete zondaege naestcomende

1.18

Eisen watergeld 1564? (WA1402)

RAZE 3519, W-7 links, fol 15, 12-10-1565 (MPS: pagina en datum vastgesteld): Jan Jans Vleeck heijst ter
vierschaere Adriaen Jans Loijs, Jan Matthijss, Marinus Maertens (MPS: er staat Marinus Mertsen), Marinus
Marinuss Beelboom, Marinus Corneliss Gordt, Jan Poppe nae uijtwijsen tregister fol 15, ende dese voirs.
persoonen zijn al tsamen geweesen opten derden dacg dan zoo cracgticg ende macgticg als nu ter tijt zoude
mogen wesen. Partie ellick een weete.
RAZE 3519, W-10 links, fol 19v, 20-10-1565: Jan Jans Vleeck als penninckmeester over die procgie van
Waerde eenen Adriaen Jans Loijs, Jan Matthijss, Jan Jans Bette, Marinus Marinuss (MPS: Marinus Marinuss
Beelboom) Jan Poppe ende Jacus Duijckerne, ende is hen heijschende ter vierschaeren nae vuijtwijsen
tregister fol 19 ende 15, bij verwiltcueringe van partie verstelt ten naeste daege van recgte altijts blijvende
uijt cracgt van den derden dacg, ende vierschaere es bij verwiltcueringe van partie verstelt tot Jan Jans
vermaen. (MPS in de kantlijn: dit is geschiet opten 27-10-1565)

1.19

Eis aan Maerten Heijndricks (WA1427)

RAZE 3519, W-13 rechts, 23, 16-1-1566: Marinus Corneliss Gort heijst ter vierschaere Maerten Heijndricks
de somma van 3£ 5s, verstelt ten naesten voort tot Marinus Corneliss vermaen

1.20

Coop meede door Jan Barthelmeeuss, naar Middelburg (WA1426)

RAZE 3519, W-13 links, 22v, 16-1-1566: Dignus Arents (MPS: er staat Dingna Arents, Digna Arents) heijst
ter vierschaere Jan Barthelmeeuss de somma van 35£ 15s, ende dat van coope van meede. Schepenen wijsen
verstelt te naesten daege van recgt.
RAZE 3519, W-16 links, fol 25v, 6-2-1566: Dignus Arents heijst ter vierschaere Jan Barthelmeeuss nae
uijtwijsen tregister fol 22, ende zoe als niet sterck genoucg van banckgenoten (MPS: schepenen in de banck)
en zijn, zoe stellen sij desen dacg van recgte ten naesten ende daer op zijn dese schepenen die nu present zijn
belast op haeren eedt, ende op dit hoocgste boete? ende men zal dander die absent zijn de zelfde wete doen.
RAZE 3519, W-19 links, fol 28v, 13-2-1566: Dignus Arents heijst ter vierschaere Jan Barthelmeeuss nae
uijtwijsen tregister fol 22. Schepenen hebben gewesen met sententie dese zaecke es gewesen tot Middelborcg
aen wijsen lien (MPS: wijse lieden) ende vroede mannen midtgaders dat ellijck van de partien zal inleggen
de somma van 13s 4gr ende es verstelt de tijt van een maendt, ende dat alle recgtdaege open.
RAZE 3519, W-24 rechts, fol 33, 6-3-1566: Ende dat van alzulcken gewijsde als tanderen tijden opten 13?-2
gewesen es geweest ter hoger vierschaere ende ter wijzer mannen aen de juijge ende heeren van Middelborcg
zoe begeert Dignus Arents (MPS: er staat Dingna Aerents) dezelfde sententie van de goede heeren voors
geuijt ende geexibeert te hebben. Ende de missive van de Edele Heeren opengebroken ende geexibeert zijnde
verstaen dat de verweerder gecondemneert zoude werden, mits wist hij eenicg gebreck aengaende van twijen
dat zoude staen ter arbitrage van neutrale arbijters zoe wel van de oncosten als van 't principaele, ende partie
es gecondemneert inde costen ende heeft daerop verstelde vierschaere ten naeste, ende voort tot Palmen ende
alle recgtdaege open.
RAZE 3519, W-25 links, fol 33v, 16-3-1566: Dignus Arents heijst ter vierschaere Jan Barthelmeeuss nae
uijtwijsen tregister van den principaelen heijs van de penningen met de oncosten daer op gedaen, zoe wijsen
schepenen voor recgt dat Dignus Arents zal opleggen de recgten van de vierschaere ende dat van de
principaele oncosten, maer den principaele somma van den heijs van den coop dat wijsen schepenen verstelt
ten naesten daege van recgt ende dat op de volle bancke ende Dignus Arents heeft die recgten vander
vierschaere geleijt ende heeft zijn bewijs gedaen aen Jan Barthelmeeuss rode coe, ende dat tot de somma
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gelijck dat beloopt, facit 15s ende alle genacgten zullen voortgaen van deser tijt aff. Ende Dignus Arents
heeft begeert die gewijsde sententie gewesen van burgemeester ende schepenen van de stadt van
Middelborcg, ende schepenen hebben gewesen dat Dignus zoude hebben copie gelijck Jan Barthelmeeuss
gehadt heeft, ende dat het principale zoude blijven onder onse wet
RAZE 3519, W-30 links, fol 38v, 23-2-1566: Dignus Arents begeert dat den schout ende schepenen leggen
zoude oft hij hadde een ? vonnisse hem ter eender zijden ende Jan Barthelmeeuss ter andere zijden zoe
cracticg als hij tanderen tijde geweest es, ende heijst de gewijsde sententie gevolcg ende volbrocgt te werden
ofte heijst de gehijste voors. somma, ende schepenen hebben gewesen dat sij ellick soude nemen twee goede
mannen tusschen dit ende dinxsendaege naestcomende ende zoe wie dat daeraff in gebreecke es die sal
verstocken wesen van zijn recgt. Jan Barthelmeeuss neempt Jan Nicolaess Pithouck ende Marinus Corneliss
Gort, ende Dignus neempt Jan Jans Vleeck ende Anthonij Poppe

1.21

Quijten van waterpenningen door Marinus Gort (WA1479)

RAZE 3519, W-32 rechts, fol 41, 27-3-1566: Adriaen Gilliss nomine Jacob Jans (MPS: Jacob Jans Pieters
Lemps?) heijst ter vierschaere Marinus Corneliss Gort dat den voirs Marinus Corneliss quijten zal den voirs
Jacob Jans van alzulcken hees als den penninckmeester vanden Westveerpolder ofte heijst daervooren 4£.
Schepenen wijsen met sententie dat Marinus Corneliss Gort zal bijleggen zeecker pacgtseel ofte bescheet dat
den pacgtenaer schuldicg waere het lant vrien oft niet, leijt hijt bij tis wel int goe, leijt heijt niet bij dat den
voors. Marinus Corneliss de selfde erve vrien, ende Marinus Corneliss begeert genacgten ende schepenen
geven hem genacgten tot opten Paeschaevent

1.22

Afrekening met Jacomijna Maertens (WA1481)

RAZE 3519, W-35 rechts, fol 44, 9-4-1566: op huijden 9-4-1566 zoe zijn veraccordeert Marinus Corneliss
(MPS: Marinus Corneliss Gort of Marinus Corneliss Heijndricks? Ik heb aangenomen de eerste, zie
voorgaande acten) ende Jacomijna Maertens, ende hebben gereeckent ende gepit ende gepaelt van alle
administratie ende handelingen die zij met malcander gehadt te weten van den inventaris ende verder
ontfanck ende diergelijcke zaecken die zij met malcander gehadt hebben als datter bevonden wert bij sloote
van rekeningen als dat Marinus Corneliss te cort ende ten acgter es die somma van 15£, ende elck begeert
eenne brieff het eenne van quitancie ende het ander van zijn penningen die hem comen.
- Ende Jacomijna die geeft haer kinder uijtgecocgt om 100 gulden ende daer zijn vier kinderen dat es ellick
kindt 25 gulden, ende Jacomijna moet de voors. kinderen houwen op haer jaeren ?, ende oft zoe quame dat
die kinder altesaemen quaeme te sterven eer dat zij jaricg waeren zoe moet Jacomijna een jaer naer die doot
van het laetste kindt opbringen ende betaelen, ende quaemet alzoe dat een ofte meer van de voirs kinder
heilickten, zoe moet de voors Jacomijna zijn aenpaert opbringen ende betaelen zoe verder men ziet de ?
profijt ende dese kinder zijn verzeeckert op een stuck lants gelegen inde Pletspolder binnen zijn gemercken
(MPS: maar niet opgeschreven)

1.23

Wezen Willem Pieters de naeijer (WA1507)

RAZE 3519, W-44 links, fol 52v, 23-7-1566: op huijden 23-7-1566 zoe es recgtelijcken gebrocgt onder recgt
voocgt ende weder voocgt alzulcken weeskinderen als daer acgter zoude moegen gebleven weesen bij de de
doot van Willem Pieters de naijer ende Pieternella (MPS; er staat Pierken) zijnder huijsvrouwe zaliger
memorie, een genaempt Agnieta (MPS: er staat Agneete) een docgter ende knecgt genaempt Pieter Willems,
ende daer es gecomen inder vierschaere ende dat duer begeerte van die naeste vrienden ende geboren (MPS:
of gecoren?) voocgden inde zelfde weesen, eenne Jan Nicolaess Pithouck, ende heeft recgtelijck aengenomen
ende bezwooren de recgte voocgdie, ende Marinus Corneliss (MPS: Marinus Corneliss Gort) als weervoocgt
van tvaeders zijde ende Cornelis Jacobs Boudewijns van smoederswege recgt toeziende voocgt.
RAZE 3519, W-45 links, fol 53v, 23-7-1566: Op huijden 23-7-1566 is gecomen voor ons scheepenen voors
eenne Jan Nicolaess Pithouck als recgtvoocgt van de weesen van Willem Pieters zaliger memorie ende hij
geeft getransporteert ende over gedraegen, transporteert ende draecgt over eenne Nicolaes van Damme een
huijs gestaen inde prochie van Waerde opt nootsijde aent kerckhof (O. den heijligen Geest, S. kerckhof, W.
ende N. de Vaete), ende dit huijs is gegeven om 14£ 19s 2gr, verschijnende bij paijmenten te weten, 2£ ter
leveringe ende Goesche Marckt 1567 twee gelijcke ponden tot die volle betaelinge toe, ende dit voors. huijs
is jaerlijcks belast met 1s tsiaers aencomende de kercke van Waerde
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1.24

Dijckpenningen van Jan Poppe de metser (WA1510)

RAZE 3519, W-47 links, fol 54v, 29-7-1566: Jan Jans Vleeck heijst ter vierschaere Jan Poppens de metser
ende dat uijt cracgte van te doen gebien ende dat als penninckmeester over de procgie van Waerde vande 15
stuijvers tgemet de somma van 1? 13s 9gr, ende dat ter goeder rekening, ende zoe alst dijck penningen zijn
zoe wijsen schepenen voor recgt dat Jan Jans Vleeck zoude opleggen die recgten van der vierschaere, ende
dat op twijschatten gelden, ende alle genacgten voortgaende, voorts zoo es gecomen Marinus Corneliss Gort,
ende heeft ter vierschaeren gedaen ende alligeert voor recgt dat Jan Jans niet gefondeert en es om tselfde
goet aff te gaene duerdien dat hijt tselfde eens aff gegaen heeft voor die penningen ende oncost van tjaer
1565, zoe blijven schepenen bij de voorgaende sententie ende daerenboven verwiltcuert hem Jan Vleeck dat
hij te vreden es dat verstelt wert op zaterdacg naestcomende zelfde recgt hebbende

1.25

Arrest op Marinus Corneliss Gort (WA1509)

RAZE 3519, W-46 links, fol 53v, 29-7-1566: Jan de Wijelmaecker heijst ter vierschaere Marinus Corneliss
Gort ende dat uijt cracgte van te doen gebien de somma van 24£, ende dat van een paije van lande twelck
Marinus Corneliss zoude moecgen gecocgt hebben. Nae aenleggen ende verweeren zoe wijsen schepenen
voor sententie zoe als Jan voors. ander contract ende voorwaerden gemaeckt heeft tjegens Marinus voors,
ende den voors. Marinus vermeet hem tzelfde goet te doen, ende es daertoe gewesen dat hij tzelfde doen
thoonen zal tzelf waeracgticg te zijne. Daerenboven protesteert mr Joseph? ende dat zoe wel voor die
recgtelijcke costen als voor ander zeeckere costen

1.26

Lammerthiende van Jan Dignuss (WA1528)

RAZE 3519, W-52 rechts, fol 60, 18-9-1566: Marinus Corneliss Gort heijst ter vierschaere Jan Dignus de
somma van 13s 8gr, ende nocg twee thiende lammeren, verstelt ten naesten dacg van recgte

1.27

Obligatie van Dignus Corneliss de Raet (WA1529)

RAZE 3519, W-52 rechts, fol 60, 18-9-1566: Marinus Corneliss Gort heijst ter vierschaere Dignus Corneliss
de Raet de somma van 6£ ter goeder rekening ende dat van een obligatie.
RAZE 3519, W-55 links, fol 62v, 28-9-1566: Marinus Corneliss Gort heijst ter vierschaere Dignus Corneliss
de Raet ende dat uijt cracgte van een verstelde vierschaere ende acgtervolcgende een obligatie de somma van
7£ 3s 3gr ende dat ter causen van coop van vlasse, verstelt ten naeste, ende dat uijt cracgte vanden derden
dacg
RAZE 3519, W-57 rechts, fol 65, 5-10-1566: Marinus Corneliss Gort heijst ter vierschaere Dignus Corneliss
de Raet naer uijtwijsen tregister fol 62, dat uijt cracgte vanden derden dacg, bij verwiltcueringe van beijde de
partien zoe verwiltcuert hem Dignus Corneliss de Raet dat hij acgtervolcgende den voors, heijs zal opbringen
tusschen dit alder heijlicgen (MPS er staat: alder helijcgen) de een helft ende dat op volstaen panden (MPS:
waar blijft de andere helft?) ende zoe verder hijt als dan oock niet en doet, zoe macg Marinus voors. voor die
geheele somma gaen aen zijn gereetste goet, ende dat op volstaen pande

1.28

Beloofde penningen van Maerten Heijndricks (WA1527)

RAZE 3519, W-52 links, fol 59v, 18-9-1566: Marinus Corneliss Gort heijst ter vierschaere Maerten
Heijndricks de somma van 7 gulden 10 stuijvers ende dat van beloofde penningen, verstelt ten naesten

1.29

Waterpenningen Westveerpolder (WA1605)

RAZE 3519, W-80 rechts, fol 88, 14-12-1566: Jan Jans Vleeck als penninckmeester over den
Westveerpolder heijst ter vierschaere Marinus Corneliss Gort de somma van 1£ 7s 4gr, ende dat van de
laetste 8 stuijvers 1gr opt gemet. Schepenen wijsen met sententie dat Marinus Corneliss zoude antezeren
ende betaelen, verstelt ten naesten opt selve recgt
- Jan Jans Vleeck als penninckmeester over den Westveerpolder heijst ter vierschaere Nicolaes Jacobs op
Hinckelinge de somma van 1£ 4s 2½ gr ende dat van de laetste 8 stuijvers 1gr. Schepenen wijsen met
sententie dat Nicolaes Jacobs zal antezeren ende betaelen den voors. heijs, ende partie looft te voldoene
tussen dit ende maendaege oft, ende dat nae uijtwijsen tregister fol 76, verstelt tot opten derden dacg
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1.30

Ontlasting schult aan Jacomijna Meertens (WA1599)

RAZE 3519, W-79 links, fol 86v, 14-12-1566: Marinus Corneliss Gort heijst ter vierschaere Jan Jans Vleeck,
Pieter Pieters Leeuwe, Pieter Jans Rooshil, Jan Willems, dat voors. persoonen zullen den voors. Marinus
Corneliss Gort ontlasten van daer dat hij uijt den naem van Jacomijna Maertens (MPS: Jacomijna Meertens)
gelast es ofte heijst daervoren de somma van 50£, verstelt tot op maendaege naestcomende.
RAZE 3519, W-82 rechts, fol 90, 16-12-1566: Marinus Corneliss Gort heijst ter vierschaere Jan Jans Vleeck,
Pieter Jans Rooshil, Jan Wilgellen? (MPS: zie fol 86 daar staat Jan Willems, dit is ws afkomstig van
Wilhelm), ende Pieter Pieters Leeuwe nae uijtwijsen tregister fol 86, schepenen wijsen met sententie dat dese
vier persoenen zullen trecken tsaemenderhandt voor den pacgter ende geven over haere brieven ende
bescheedt tussen dit ende opten naeste daege van recgte die men houden zal nae dertiende dacg

1.31

Overdracht huis aan Geert Raff (WA1637)

RAZE 3519, W-94 links, fol 101v, 26-2-1567: Op huijden 26-2-1567 zoe es gecomen voor ons schepenen
hier onder geschreven persoone ende gecomitterde? in zijnen persone eenne Jan Poppe de metser (MPS: Jan
Poppens) ende hij heeft over getransporteert ende gedraecgen, transporteert ende draecgt over mits desen
eenne Geert Egberts alias Raff (MPS er staat: Ras), een huijs gestaen binnen de procgie van Waerde (O.
Lambrecht Quirijns, S. Heerenstraete, W. ende N. mr Gillis Reijns), ende dit voors. huijs (MPS in de
kantlijn: aertvast ende nagelvast nae de costuijme van de lande ecgter met erve open doen mits dat den
selven van dien moet helpen onderhouden het heck tusschen die Dierick ende Joris Jans) es gecocgt om 39€,
verschijnende nu ter levering 6€ aencomende Jan Poppe voors. ende nocg 6€ een jaer nae de leveringe ende
nu meije 1567 3€ aencomende de weesen van Heijndrick Duerinck ende voort alle jaere ende Meije daernae
3€ tot 15€ toe aencomende de selve, ende Geert Egberts voors. compt van den selven coope vanden huijs
12€ bringende tsaemen uijt de somma van 39€ welcke laetste 12€ zullen blijven staende op tvoors. huijs den
penninck 16 van zeven jaeren ende aenhangende ten waere datse ander contract ende nieuwe voorwaerden
maeckten, ende tenden de voors. 7 jaeren moet dengene die dit besittende es opleggen die principaele 12€
met de verloopen rente, ende bij aldien dat de voors. besitter vandien jaerlijcks affleggen macg hijt affleggen
met 2€ tsiaers met de verloopen renten naer evenante (MPS: navenant). (MPS:) In de kantlijn: Jan Poppe
eenne brieff van 6€ luijdende op Adriaen Pieters de Nacgt.
RAZE 3519, W-94 rechts, fol 102, 26-2-1567: Cornelis Jacobs Boudewijns doet arrest aen de penningen die
Jan Poppe compt van Geert Egberts voors. tot zoe veele als mij? nocg competeert vanden voors. Jan Poppe
ende dat van zeeckere verschooten penningen aenden dijck, beloopende de somma van 11s 8gr. Schepenen
wijsen met sententie dat Jan Poppe voors. zoude bringen zijne rock ofte mantel ten huijse van Cornelis
Jacobs Boudewijns gelijck als schepenen met uijtspraecke uijt geseijt was, doet hijt tis wel int goe, doet hijt
niet zoe zoude de voors. Cornelis Jacobs ontfangen zijn gelt ? off van Geert Egberts Raff (MPS: Rast)
- Lucas Melchiors heijst begeert zeecker arrest aen alzulcken penningen als Jan Poppe compt van Geert
Egberts, ende dat van zekeren coop vanden huijse daer hij nu ter tijt inne woont, ende dat als zeecker
ypoteque ende onderpandt acgtervolcgende eenne scheepenbrieff. Schepenen wijsen voor sententie dat
Lucass arrest niet van weerden en es
- Geert Egberts transporteert ende draecgt over Adriaen Pieters de Nacgt het voors. huijs in alder manieren
gelijck als voors. staet ende Adriaen Pieters begeert eenne brieff van de voors. huijse
RAZE 3519, W-95 rechts, fol 103, 28-2-1567: op huijden den 28-2-1567 zoe heeft Cornelis Jacobs
Boudewijns als schout bekellengiert Jan Poppe ende dat duerdien dat hij de vierschaere niet geobedieert en
heeft ende andere diverse materien, ende dat tot twee reijsen toe. Zoe hebben schepenen gewesen met
sententie, verstelt tot morgen
- Jan Poppe de metser heijst ter vierschaere Geert Egberts ende dat uijt cracgte van arrestement de somma
van 2€ ende dat van coop van teruwe inden Westveerpolder. Schepenen wijsen met sententie dat Geert
Egberts ende Jan Poppe zullen comen bij malcanderen ende Marinus Corneliss Gort ende reeckenen pitten
ende paelen nocg eens met malcanderen, veraccorderen zij tis wel int goe, veraccorderen zij niet zoe hebben
zij tselve recgt datse nu zouden hebben

1.32

Levering land in Westveerpolder door Adriaen Pieters Nacgt aan CJB (WA2244)

RAZE 3520-5, W-272 links, 5v, 2-6-1567: zoe es gecomen voor ons schepenen Jan Jans Vleeck, Jan Pieters
Geerts ende Jacob Jans Sijnskercke, eenne Adriaen Piersen de Nacht ende hij heeft gelevert met volle recgt
te weten met drie sondacgsche geboden onvervallen aen een ende heeft gelevert aen Cornelis Jacob
Boudewijns de quantiteijt van 1 ½ gemet 26 r gelegen in den Westveerpolder (O. Marinus Corneliss Gort, Z.
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het weelcken, W. waterganck, N. den Heerenwech), ende dese erve es gecocgt om 10$ den hoop te betaelen
de ene helft ter leveringe ende dander helft te Goesche Jaermarckt naer Bamisse wel betaelt zonder schade

1.33

Coop rondtcoolsaet van Jan Dignuss (WA1731)

RAZE 3520, W132 rechts, fol 20, 3-10-1567: Marinus Corneliss Gort heijst ter vierschare Jan Dingnus de
somme van 12 viertelen rondtcoolsaets de welcke des voors. Jan Dingnus gelevert moets hebben Sint Jacobs
daege naestcomende ofte heijst hem voor ellijcke viertel 38 stuivers verstelt tot Sinte Maertenisse, alle
recgtdage open

1.34

Waterpenningen october 1567 (WA1737)

RAZE 3520, W135 links, fol 21v, 12-10-1567: Jan Jans Vleeck als penninckmeester over die prochie van
Waerde heijst ter vierschare ende dat van de eerste wete eenne Adriaen Jans Loijs 4£ altijt ter goede rekening
- Jan Jans Vleeck als penninckmeester over die prochie van Waerde heijst ter vierschare Govaert Danckaerts
4£ 7s 11gr
- Jan Jans Vleeck als penninckmeester over die prochie van Waerde heijst ter vierschare Jan Pieters Geerts
7£ 18s 6gr
- Jan Jans Vleeck als penninckmeester over die prochie van Waerde heijst ter vierschare Jan Matthijss zoo
over die prcogie als over den polder van Zusterzandt (MPS: Susterzandt) tsamene deen metten anderen 16£
10s 11gr
- Jan Jans Vleeck als penninckmeester over die prochie van Waerde heijst ter vierschare Marinus Corneliss
Gort 5£ 8s 6gr
- Jan Jans Vleeck als penninckmeester over die prochie van Waerde heijst ter vierschare Pieter Pieters
Leeuwe 5£
- Bij verwiltcueringe van partie verstelt dese voornoemde partien ende dat ten naeste daege van recgte voort
tot Jan Jans vermaen

1.35

Verzwijgen hevenseele (WA1740)

RAZE 3520, W136 rechts, fol 23, 12-10-1567: Cornelis Jacobs Boudewijns heijst ter vierschare Marinus
Corneliss Gort, Adriaen Jans Loijs ende Pieter Jans Rooshil ellijck bijzonder ende ellijck een voor hem ende
dat van de boete die zij verbuert hebben dat zij haere hevensele (MPS: pacgtceele) niet gebracgt en hebben
tjegens de originaele waterrolle ende hebben geswegen haeren recgten opganck ende oftganck
acgtervolcgens de kerckewete daerop gedaen, heijst ellijck daervoren te vierschatten gelde twelck beloopt de
somma van 1£ vls, bij verwiltcueringe van partie verstelt ten naesten, ende dat vuijt cracgt vanden derden
dacg

1.36

Verbod tot gebruik van land aan Marinus Corneliss Gort (WA2260)

RAZE 3520-5, W-277 links, 10, 20-10-1567: zoe heeft Jacob Jans Quinck (MPS: Jacob Jans Sijnskercke) ter
kennisse van schepenen verboden Marinus Corneliss Gordt te gebruijcken ofte te baenen alzulcken landt als
den voirs Marinus Corneliss zeght van den voirs Jacob gecocht te hebben, gelegen in de Westveerpolder tot
alder? dat den voors. Marinus Corneliss metten voors. Jacob Jans veraccordeert zal wesen metter minne ofte
metten recgte, present schepenen Jan Jacobs Stoffs, Pieter Pieters Leeuwe, Jan Pieters Geerts, Jan Nicolaess
Pithouck

1.37

Waterpenningen november 1567 (WA1755)

RAZE 3520, W140 links, fol 26v, 15-11-1567: Jan Jans Vleeck heijst ter vierschare als penninckmeester
over de procgie van Waerde eene Adriaen Pieters de Nacgt de somma van 12 £ 3s ende dat ter goede
rekening
- Jan Jans Vleeck heijst ter vierschare als penninckmeester over de procgie van Waerde Cornelis Jans
Pacgtenaer 1£ 9s 7 gr
- Jan Jans Vleeck heijst ter vierschare als penninckmeester over de procgie van Waerde Adriaen Govaerts de
somma van 3 £ 1s 9gr
- Jan Jans Vleeck heijst ter vierschare als penninckmeester over de procgie van Waerde Jan Matthijss ende
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dat van een reste van de procgie wegen somma van 7 £ 10s 8gr
- Jan Jans Vleeck heijst ter vierschare als penninckmeester over de procgie van Waerde Jan Barthelmeeuss
de somma van 7 £ 11s 11 gr
- Jan Jans Vleeck heijst ter vierschare als penninckmeester over de procgie van Waerde Jan Engels de
somma van 9 £ 6 s
- Jan Jans Vleeck heijst ter vierschare als penninckmeester over de procgie van Waerde Jan Jans Bette de
somma van 6 £ 14s 9gr
- Jan Jans Vleeck heijst ter vierschare als penninckmeester over de procgie van Waerde Lodewijck Jacobs de
somma van 4 £ 15 s 6 gr
- Jan Jans Vleeck heijst ter vierschare als penninckmeester over de procgie van Waerde Marinus Corneliss
Gort de somma van 5 £ 10 gr ter goeder rekening
- Jan Jans Vleeck heijst ter vierschare als penninckmeester over de procgie van Waerde Marinus Maertens
(MPS: Marinus Merts) de somma van 7 £ 3 s 2gr
- Bij verwiltcueringe van partie, verstelt ten naeste dage van recgte behalve partie een wete
RAZE 3520, W141 rechts, fol 28, 22-11-1567: Jan Jans Vleecke als penninckmeester over die procgie van
Waerde is nocg te vreden van alle de voorn. personen die hij de andere reijse in recgten betrocken heeft, laet
vercontinueren ende verstellen tot op zaterdaege naestcomende behalve dat partie gheen wete meer hebben
en zullen dan met een openbare kerck wete
- Jan Jans Vleecke als penninckmeester over die procgie van Waerde heijst ter vierschare Jan Domiss ende
dat van een reste van de waterpenningen de somma van 1£ 2s 9gr
- Jan Jans Vleecke als penninckmeester over die procgie van Waerde Marinus Marinuss Beelboom van een
reste de somma van 1£ 19s 6 gr.
- Bij verwiltcueringe van parthie verstelt dese 2 partien ten naesten
RAZE 3520, W144 rechts, fol 31, 29-11-1567: Jan Jans Vleeck heijst ter vierschare als pennickmeester over
die procgie van de Waerde alle degene die hij tanderen tien in recgte betrocken heeft naer vuijtwijsen
tregister fol 26 ende 27, bij verwiltcueringe van parthie verstelt tot Corsmisse ende alle recgtdaege open
recgt behalve partie een wete

1.38

Levering land in de Grooten Polder aan Adriaen Pieters de Nacgt (WA2283)

RAZE 3520-5, W-283 links, 16v, 12-4-1568 (MPS: 1567 stilo hollandiae): zoe es gecomen voor ons
schepenen Jan Jans Vleeck, Jacob Jans Sijnskercke, Jan Jacobs Stoffs ende Pauwels Diericks, eenne Jan Jans
Vleeck als ghemachtich ende volle procuratie hebbende van Pauwels de Cuijper, mits oock nocg inder
vierschaere vertoonde zeker ander ende breder commissie ende procuratie van zijn consorten ende hij heeft
gelevert (MPS: aan wie? Adriaen Pieters de Nacgt?) met vollen recgte de quantiteijt van 8 gem 44r luttel min
of meer gelegen in den Grooten polder (O. en S. Pauwels de Cuijper cum suis, W. Lodewijck Jacobs, N. de
Vliet) ende dese erve es gegeven voor 6£ ellijck te betaelen in 4 paijmenten, enz. ende den affban (MPS; het
laatste gebod van de drie geboden gestopt?) van de selfde leveringe heeft Marinus Corneliss Gort geschort
(MPS: geschorst?) ende de naderinge ofte aenboort getrocken, zoe diepe ofte breet als hij daerinne gerecgt
macg wesen, zoe inde helft ofte alle heel gelijcke men opten reckeninge bevinden zal bij de vrienden ende
indien dat men bevindt datter den voors. Marinus oock geen aenboort aen en heeft zoe zal den voors.
Adriaen Pieters tzelfde lant besitten ende gebruijcken rustelijck ende vredelijck voor zijn vrij eijgen goet
mitgaders dat oock indien landt compt tot den aenboorder handt, zoe moet hij opleggen ende betaelen
plouijcg ende zaet naer taxatie van schouijt ende schepenen. In de kantlijn bovenaan de acte: Adriaen Pieters
verobligeert hem voor de gereetste paije te betaelen opt de reckening ofte zanderdaecgs daer op te hebben
dacg van recgte om zijn bewijs te doene aen tselfde goedt
RAZE 3520-5, W-285 links, 18v, 8-5-1568: Op huijden 8ten dach van meije voirs zoe is den affban gegaen
van de erve die Adriaen Pieters de Nacht hier voor int register begrepen ghecocht van Pauwels de Cuijper
met sijn consoorten in folio 16 waer op dat schepenen als nu wijsen als dat men noch een overvraginge doen
zoude off er ijemandt waere die hem noch voerder eenich recht mocht pretenderende waer, zoo heeft den
schouijt den overvraginge gedaen een ander derden mael ende daer en es niemant gecomen ende zoo zijnder
all aff ghebannen, ende Marinus Corneliss Gort daerop voor zijn vrij eijgen goet ende moet tselfde bezitten
rustelijcke ende vredelijck mitsschaeders betaelende den coop hiervoor begrepen, te weten 6£ tgemet, twee
gemet ter levering ende alle jaere volgende twee gemet totter volder betaelinge toe, ende heeft hier nocg en
boven belooft tot proffijte van den eersten cooper Adriaen Pieters de Nacgt 3£ 5s 3gr 6d op ellijck gemet te
betaelen Goesche jaermarct anno 1568. Present schepenen Jacob Jans Sijnskercke, Pieter Pieters Leeuwe,
Jan Jacobs Stoffs, Pauwels Diericks. In de kantlijn: Jan Jans Vleeck heeft hier op verstelde vierschaere om
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die betaelinge te hebben tot 6£ tot op woensdaege naestcomende ende van de reste 14 daege

1.39

Waterpenningen Susterzandt (WA1816)

RAZE 3520-1, W165 links, fol 4v, 27-8-1568: Jan Jans Vleeck als penninckmeester over den polder van
Zusterzandt heijst ter vierschare Marinus Corneliss Gort van zesse (ge)met 200 roe altijt ter goede reekening
tot 4 gulden opt gemet, den somma van 5 £ vls
- Jan Jans Vleeck als penninckmeester over den polder van Zusterzandt heijst ter vierschare Marinus
Corneliss Gort over den Westveerpolder van 17 stuivers tot 20 gemet 2 roe, facit 2 £ 15s 8gr
- Jan Jans Vleeck als penninckmeester over den polder van Zusterzandt heijst ter vierschare Jan Matthijss
over Zusterzandt tot 4 gulden opt gemet, van 26 gemet 170 roe 17 £ 14s. Nocg van tjaer 1567 van tgene dat
onder malcanderen gereeckent hadde, facit tsaemen 3 £4s. Ende nocg van Westveerpolder (MPS: onleesbaar)
RAZE 3520-1, W165 rechts, fol 5, 27-8-1568: Jan Jans Vleeck als penninckmeester over den polder van
Zusterzandt heijst ter vierschare Adriaen Pieters de Nacgt van den jaere 1567 3£ 12s 8gr ende nocg van Jan
Bettens wege dat zij onder malcanderen geassigneert heeft? compt tsaemen 4 £12s 8 gr. Heijst van den
Westveerpolder van 15 gemet 26 roe tot 17 stuvers opt gemet facit 4 £ 8s
- Jan Jans Vleeck als penninckmeester over den polder van Zusterzandt heijst ter vierschare Lodewijck
Jacobs van den jaere 1567 van een reste, facit 1 £ 3s 4gr
- Jan Jans Vleeck als penninckmeester over den polder van Zusterzandt heijst ter vierschare Willem Quirijns
als gemacgticg van den erfgenamen van Pieter Geerts lantmeter van 1 reste van verleden jaere facit tsaemen
1 £ 6s 2 gr
- in de kantlijn: van alle dese voors. partien is vercontinueert tot op zondage naestcomende, end dat uijt
cracgt van den derden dacg, partie 1 wete
RAZE 3520-1, W166 rechts, fol 6, 4-9-1568: Jan Jans Vleeck heijst ter vierschare Geert Pieters ofte Erasmus
Pieters uijten naem van Geert Pieters (MPS: Geert Pieters was toch gestorven?) naer vuijtwijsen tregister fol
5. Schepenen wijsen dat partie zal kiesen ellijcx een goet man, veraccorderen zij tis wel int goede,
veraccorderen zij niet zoe hebben zij ten naesten het zelve recgt
RAZE 3520-1, W167 rechts, fol 7, 4-9-1568: Jan Jans Vleeck heijst ter vierschare Marinus Corneliss Gort,
Jan Matthijss ende Adriaen Pieters de Nacgt, naer vuijtwijsen tregister fol 4 en 5, bij verwiltcueringe van
partie verstelt den tijt van 14 daegen uijt cracgte van den derden dacg behalve partie 1 wete, voort tot zijn
vermaen
RAZE 3520-1, W167 rechts, fol 7, 4-9-1568: Jan Jans Vleeck heijst ter vierschare Pieter Jans Jaspers ende
dat van zeecker geschoten over den polder van Zusterzandt tot 4 gulden op ellijck gemet tot 5 gemet 208 roe,
facit 3£ 17s 7gr, nocg van den Westveerpolder tot 5 gemet 42 roe tot 17 stuvers opt gemet, facit 15s 1gr, bij
verwiltcueringe van partie verstelt den tijt van 14 daegen
RAZE 3520-1, W168 links, fol 7v, 11-9-1568: Jan Jans Vleeck heijst ter vierschare de erfgenamen van Pieter
Geerts lantmeter naer vuijtwijsen tregister fol 5, den selfden sustineert ter comen tot betaelinge waer op
Erasmus Pieters alligeert zoe als de zelfde zaecke zeecker lange tijt geexpireert es ende den vader int leven
geweest es, zecgt dat den heijs van de voors. Vleeck niet behoort acceptabel te zijne. Naer aenleggen ende
verweeren zoe wijsen schepenen desen dacg van recgte tot den naesten dacg van recgte

1.40

Pacht door Maerten Doens (WA1887)

RAZE 3520-1, W-181 rechts, 19, 27-11-1568: Marinus Corneliss Gort (MPS: Gordt) heijst ter vierschare
Pieter Jans Rooshil de somma van 39 guldens zuijvers gelt zonder alle oncosten daer op gedaen ende gehebt?
ende dat spruijtende van zeker pacgtinge van lande gepacgt met zekere meedeelders bij eenne Maertens
Doens ende zoe als den voors. Marinus Corneliss Gort was ende nocg is gecoren voocgt van de selfde
weduwe heijst den voors. Pieter Jans de voors. somma. Schepenen wijsen met sententie alsdat de selfde
vierschaere vercontinueert ende verstelt es den tijt van 3 weken behalve dat partien zullen comen bij
malcander ende nemen ellijcx 2 twee goede mannen, veracorderen zij tis wel int goede, veraccorderen zij
niet zoe hebben zij binnen 14 daegen daernaer hetzelfde recgt dat zij nu zouden mogen hebben ? (MPS:
verder moeilijk te lezen)

1.41

Gereeckende penningen van Jan Dignuss (WA1886)

RAZE 3520-1, W-181 rechts, 19, 27-11-1568: Marinus Corneliss Gort (MPS: Gordt) heijst ter vierschare Jan
Dignuss (MPS: Jan Dingna) ende dat van gereeckende penningen de somma van 2£ 17s ende nocg 1 schape
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ende een lam ofte 4 gulden daervooren, bij verwiltcueringe van partie verstelt tot Licgmisse ende voort tot
Marinus Corneliss Gorts vermaen
RAZE 3520-1, W-185 rechts, 23, 11-12-1568: Marinus Corneliss Gort heijst ter vierschare Jan Dignuss
(MPS: Jan Dingna) naer vuijtwijsen tregister fol 19, verstelt uijt hier ende dertiende dacg (MPS: dat is 6
januari) voort tot Marinus Corneliss vermaen

1.42

Geschoten Zusterzandt en Westveerpolder (WA1895)

RAZE 3520-1, W-184 links, 21v, 4-12-1568: Jan Jans Vleeck als penninckmeester over den polder van
Zusterzandt ende Westveerpolder mitsgaders van een reste vander procgie maeckt heijs op Jan Matthijss van
den voors. polders facit tsaemen 25£ 6s 8gr
- Jan Jans Vleeck als penninckmeester over den polder van Zusterzandt ende Westveerpolder mitsgaders van
een reste vander procgie maeckt heijs op Adriaen Pieters de Nacgt van den voors. polders facit tsaemen 4£ 9s
4gr
- Jan Jans Vleeck als penninckmeester over den polder van Zusterzandt ende Westveerpolder mitsgaders van
een reste vander procgie maeckt heijs op Lodewijck Jacobs van den voors. polders facit tsaemen 1£ 12s 2gr
RAZE 3520-1, W-184 rechts, 22, 4-12-1568: Jan Jans Vleeck als penninckmeester over den polder van
Zusterzandt ende Westveerpolder mitsgaders van een reste vander procgie maeckt heijs op Jan
Barthelmeeuss van den voors. polders facit tsaemen 2£ 12s
- Jan Jans Vleeck als penninckmeester over den polder van Zusterzandt ende Westveerpolder mitsgaders van
een reste vander procgie maeckt heijs op Marinus Corneliss Gort van den voors. polders facit tsaemen 11£ 2s
3gr
- Jan Jans Vleeck als penninckmeester over den polder van Zusterzandt ende Westveerpolder mitsgaders van
een reste vander procgie maeckt heijs op Maerten Heijndricks van den voors. polders facit tsaemen 3£ 1s
11gr
- Jan Jans Vleeck als penninckmeester over den polder van Zusterzandt ende Westveerpolder mitsgaders van
een reste vander procgie maeckt heijs op Pieter Jans Jaspers van den voors. polders facit tsaemen 5£ 12s 5gr
- bij verwiltcueringe van partie verstelt ten naeste ende dat vuijt cracgte vanden derden dacg ende voort tot
Jan Jans vermaen
RAZE 3520-1, W-187 rechts, 25, 18-12-1568: Jan Jans Vleeck maeckt heijs op Jan Barthelmeeuss de somma
van 12 s ende dat van geschote van de Westveerpolder tot 1s 4gr opt gemet, maeckt nocg heijs van op de
selve van gelaege facit 3s 4gr, verstelt ten naesten, uijt cracgte vanden derden dacg

1.43

Eis aan Pieter Jans Rooshil (WA1898)

RAZE 3520-1, W-185 rechts, 23, 11-12-1568: Marinus Corneliss Gort heijst ter vierschare op Pieter Jans
Rooshil ende dat van zeker vuijtspraecke hem uijt gezeijt de somma van een gulden, verstelt ten naesten uijt
cracgte vanden derden dacg

1.44

Landpacht van Lodewijck Jacobs (WA1924)

RAZE 3520-1, W-192 links, 29v, 26-2-1569: Marinus Corneliss Gort maeckt heijs op Lodewijck Jacobs
(MPS: er staat Louwijck Jacobs) ende dat van landtpacgt verschenen 1567 en 1568 tsaemen 7 gulden ofte
daerontrent, verstelt ten naesten voort tot Marinus Gorts vermaen
RAZE 3520-1, W-196 links, 32v, 12-3-1569 (ander handschrift!): Marinus Corneliss Gort heijst ter
vierschaere Lodewijck Jacobs fol 29, verstelt ten naesten ende vuijt cracgte vanden derden dacg

1.45

Waterpenningen (WA1938)

RAZE 3520-1, W-196 links, 32v, 12-3-1569 (ander handschrift!): Jan Jans Vleeck heijst ter vierschaere
Marinus Corneliss Gort ende dat van waterpenningen ende sgraeve schote de somme van 12£ 10s 8gr
- Jan Jans Vleeck heijst ter vierschaere Adriaen Pieters de Nacgt ende dat van waterpenningen ende sgraeve
schote de somme van 7£ 9s 10gr
RAZE 3520-1, W-196 rechts, 33, 12-3-1569: Jan Jans Vleeck heijst ter vierschaere Maerten Heijndricks
ende dat van waterpenningen ende sgraeve schote de somme van 1£ 14s 12gr
- Jan Jans Vleeck heijst ter vierschaere Jan Nicolaess Pithouck ende dat van waterpenningen ende sgraeve
schote de somme van 3£ 3s 9gr 6d
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- Jan Jans Vleeck heijst ter vierschaere Jan Barthelmeeuss ende dat van waterpenningen ende geleend gelt de
somme van 4£ 18s 7gr
- Jan Jans Vleeck heijst ter vierschaere Pieter Jans Jaspers ende dat van waterpenningen ende geleend gelt de
somme van 6£ 1s
- Jan Jans Vleeck heijst ter vierschaere Jan Engels ende dat van waterpenningen ende ander schultde somme
van 5£ 8s
- Jan Jans Vleeck heijst ter vierschaere Marinus Beelboom (MPS: Marinus Marinuss Beelboom?) ende dat
van waterpenningen ende ter goeder rekenninge de somme van 4£ 10s 9gr
- Jan Jans Vleeck heijst ter vierschaere Cornelis Boudewijns ende dat van waterpenningen ende sgraeve
schote de somme van 1£ 8s 11gr
- bij verwiltcueringe van partie zoe zijn alle de partien van Jan Jans Vleeck verstelt ten naesten ende dat uijt
cracgte vanden derden dacg ende voort tot Jan Jans Vleeck vermaen
RAZE 3520-1, W-199 links, 35v, 26-3-1569: Jan Jans Vleeck maeckt heijs op Jan Barthelmeeuss naer
vuijtwijsen tregister fol 33, bij verwiltcueringe van partie verstelt ten naesten
- Jan Jans Vleeck maeckt heijs op Adriaen Pieters de Nacgt naer vuijtwijsen tregister fol 32, verstelt te
naesten. In de kantlijn: nocg de ander te mee gegeven ten naesten ende partie 1 wete

1.46

Arrest op Laureijs de Hollander (WA1952)

RAZE 3520-2, W-200 links, 1, 28-4-1569: coman Adriaen Willems nomine Jan Barthelmeeuss heijst ter
vierschaere Laureijs de Hollander ende dat vuijt cracgte van arrestement de somma van 22 guldens ende dat
ter cause van huere van huijsinge mits aff cortende alle tgene hij Laureijs voors. daer op in betaelinge weet te
bewijsen. Naer aenleggen ende verweeren wert dese vierschaere vercontinueert tot op morgen de clocke zes
uren behalve dat zij kiesen ellijck een persone, veraccorderen tis wel int goede, veraccorderen zij niet zoe
hebben zij tselfde recgt als voren. Jan Barthelmeeuss heeft genomen ofte vercoren coman Adriaen ende
Laureijs de Hollander kiest Marinus Corneliss Gort

1.47

Arrest op Pieter Merentijn (WA1975)

RAZE 3520-2, W-205 links, 6v, 2-6-1569: Op huijden 2-6-1569 zoe heeft Marinus Corneliss (MPS: Marinus
Corneliss Gort) uijt cracgte van arreste heijs gemaeckt op eenne Pieter Merentijn ende heijst hem zoe als
Pieter den voors. Marinus Corneliss Gort tanderen tien doen bedienen met eenne usier?1 voor de somma van
39 gulden ende van oncosten daerop gehadt ende geleden 7 gulden tsaemen meer uijtbringende metten voors.
oncosten dan bij mr Gillis (MPS: mr Gillis Reijns) bouijck overgegeven es de somma van 4£ 3s 4gr,
gewesen aen twee goede mannen op ellijcke zijde, veraccorden zij tis wel int goede, veraccorderen zij niet
zoe hebben zij zaeterdaege naestcomende tselve recgt
- heijst nocg de zelve zoe als hij tanderen tijden zeker comeschappe heeft gedaen jegens den voors. Marinus
Gort van coope van lande ende seker wete daerop gehadt ende tselfde niet en heeft begeren te ontvangen dat
hij tselve landt zoude ontfangen volgens bij zeker geschriften inder vierschaere bij gelecgt, ofte heijst hem
daervoren de somma van 40£ ende den nombre van den lande zoude zijn groot 20 gemet ofte daerontrent,
vercontinueert als vooren, present schepenen Jan Jans Vleeck, Pauwels Diericks ende Jan Domiss
RAZE 3520-2, W-205 rechts, 7, 4-6-1569: Marinus Corneliss Gort maeckt heijs op Pieter Merentijn naer
vuijtwijsen tregister fol 6, ende dat op eerste artijckel naer veel aenleggen ende verweeren, zoe wijsen
schepenen voor recgt dat den voors. aenlegger met den verweerder (ofte ijemant in haer plaetse) tsaemen
zullen reijsen bijt bouck van de Mr Gillis Reijns om te beziene oft er zouden mogen gesemuleert (MPS:
gesimuleert) wesen int overgeven van den voors. mr Gillis zoe aenden usier ofte aen den voors. Marinus
Corneliss, ende zoe wie van hen beijden daervan in gebrecke waeren die zal versteken zijn van den heijs,
ende den verweerder gecondemneert (MPS: wat staat er boven de regel?). ende dat tussen dit ende Sint Jan
naestcomende ende indien den voors. verweerder viele in gebreecke van daer te willen trecken zoe macg den
voors. aenlegger zijn condemnatie volgen aen tgoet dat den voors. Merentijn heeft liggen inde prochie van
Waerde
RAZE 3520-2, W-206 links, 7v, 4-6-1569: Marinus Corneliss Gort maeckt heijs op den selve Merentijn fol
6, opt tweede artijckel, naer aenleggen ende verweeren zoo neemp Pieter Merentijn te toenen ende goet te
doene dat zij zouden comen bij malcanderen ende kiesen ellijck twee goede mannen, veraccorderen zij twaer
wel int goede tweten van de termijnen van de betaelinge van 20 gemeten lant, ende indien zij niet
1

Useren = zoals gebruikelijk was te doen. Maar dat klopt hier niet? Is het een beambte of dienaar?
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veraccorderen dat den vercooper zijn lant zoude behouden ende hij cooper ontlast zoude zijn van den coop
tot welcken toen schepenen den voors. Merentijn tijt ende delaij ofte gerede genacgte, den tijt van drie
weken. In de kantlijn: ter presentie van schepenen zoe es Pieter Merentijn voor schepenen gecomen ende
stelt tot borge om te comen tot recgt, ende dat uijt cracgte van arreste, stelt alle zijn lant, dat hij inde procgie
van Waerde heeft
RAZE 3520-2, W-208 rechts, 10, 9-7-1569: Marinus Corneliss Gort heijst ter vierschaere Pieter Merentijn
fol ?. Schepenen verstellen ten naeste daege ende dat van de penningen die Marinus Corneliss Merentijn
heijsende was
- Marinus Corneliss Gort begeert van schepenen of Pieter Merentijn den selven toen volcomen es die hij
aengenomen heeft op 4-6-1569. Schepenen wijsen dat Pieter Merentijn binnnen behoirlijcken tijen niet
gecomen es ende de schout heeft becalligeert coman Adriaen Willems inde boete van van 5s ende coman
Adriaen heeft zijn selve ten naesten daege te recgte gepresenteert ende schepenen verstellen beijde dese twee
saken ten naesten daege behoudelijcken dat Pieter Merentijn nocg de kennelijcken wete hebben soude,
behalve dat coman Adriaen staet voor de boete
RAZE 3520-2, W-210 links, 11v, 15-7-1569: Marinus Corneliss Gort maeckt heijs op Pieter Merentijn nae
uijtwijsen tregister fol 6, bij verwiltcueringe van partie verstelt tot maendaege ende voort de wete doen
RAZE 3520-2, W-211 rechts, 13, 23-7-1569: Marinus Corneliss Gort maeckt heijs uijt cracgte van verstelde
vierschaere nae vuijtwijsen tregister fol 6 op Pieter Merentijn
- Marinus Corneliss Gort maeckt heijs op Pieter Merentijn in eodem fol ende dat uijt cracgte van verstelde
vierschaere zoe heijst den voors. Marinus Corneliss Gort zoo als de voors. Merentijn tanderen tien
aengenoomen heeft ende niet volcomen en es dat die voors. Merentijn zoude gelden ende betaelen volgende
den heijs die hij Marinus op gedaen en heeft waerop geantwoort heeft Lubert van Harten ende hoe als hij
Pieter Merentijn hem niet moegelijcken en was te gekrijgen de selfde getuijgen eensdeels duer ouerdom ende
den anderen om dat hij was met zeker harnas in den leger van de Hartog d'Alva zoe dus hem niet eer
mogelijck en es geweest om (te) doene, zoe wert nae aenleggen ende verweeren gewesen verstelt tot den tijt
van 14 daegen altijt eer ende niet langer ende stellen daer borge voor (MPS: verder niet leesbaar)
RAZE 3520-2, W-215 rechts, 17, 6-8-1569: zoe maeckt Marinus Corneliss Gort heijs op Pieter Merentijn
ende dat vuijt cracgte van verstelde vierschaere nae vuijtwijsen tregister fol 13, bij verwiltcueringe van partie
verstelt tot Palmen alle recgtdaege open volgens de beloftenisse, zoe es Marinus Corneliss volcomen vande
beloftenisse ende presentatie die in fol 13? (MPS: of 15?) gepresenteert es geweest, ende Pieter Merentijn is
in gebreecke van dien gevallen

1.48

Eis Heijndrick Pieters molenaer, obligatie (WA1984)

RAZE 3520-2, W-208 links, 9v, 9-7-1569: Marinus Corneliss Gort heijst ter vierschaere Heijndrick de
molenaer, naer vuijtwijsen obligatie de somma van 1£. Schepenen wijsen ende verstellen ten naesten daege
ende voort tot Marinus Corneliss vermaen

1.49

Eis aan Pieter Jans Jaspers, lant (WA1988)

RAZE 3520-2, W-208 rechts, 10, 9-7-1569: coman Adriaen Willems nomine Thomas Marinuss heijst ter
vierschaere Pieter Jans Jaspers de somme van 8£ ende nocg haer part ende gedeelte van 500 roe landts welck
Pieter Jans Jaspers zoude moegen vercocgt hebben nae de doot van Thomas Marinuss moeder. Schepenen
wijsen verstelt ten naesten ende voort tot coman Adriaens vermaen
RAZE 3520-2, W-210 rechts, 12, 15-7-1569: coman Adriaen Willems nomine Thomas Marinuss maeckt
heijs op Pieter Jans Jaspers nae vuijtwijsen tregister fol 10, verstelt ten naesten daege van recgte
RAZE 3520-2, W-212 links, 13v, 23-7-1569: coman Adriaen Willems nomine Thomas Marinuss heijst ter
vierschaere Pieter Jans Jaspers naer vuijtwijsen tregister fol 10, naer aenleggen ende verweeren wijsen
schepenen voor sententie dat partien zullen kiesen ellijck 2 goede mannen tussen dit ende den naeste daeg
van recgte, veraccorderen zij tis wel int goede, veraccorderen zij niet zoe hebben zij als dan het selfde recgt
ende Pieter Jans kiest Pauwels Diericks ende Marinus Corneliss Gort, Adriaen Willems kiest Cornelis
Corneliss ende Pieter Pieters Leeuwe

1.50

Eis van Jan de Wijelmaecker aan Marinus Gort, schepenbrieff (WA1987)

RAZE 3520-2, W-208 rechts, 10, 9-7-1569: coman Adriaen Willems nomine Jan de Wijelmaker heijst
Marinus Corneliss Gort nae uijtwijsen eenne schepenen brieff de somme van 24£. Schepenen wijsen dat
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coman Adriaen Willems sal hebben den derden dacg ende voort tot coman Adriaens Willems vermaen.
RAZE 3520-2, W-210 rechts, 12, 15-7-1569: coman Adriaen Willems nomine Jan de Wijelmaker maeckt
heijs op Marinus Corneliss Gort nae uijtwijsen tregister fol 10, verstelt tot maendaege voort de wete doene
RAZE 3520-2, W-224 links, 25v, 19-11-1569: coman Adriaen Willems maeckt heijs op Marinus Corneliss
Gort ende dat uijt den naem van Jans Jans Wielmaecker naer vuijtwijsen tregister fol 23, ende partie wert
gecondemneert inden heijs ende Cornelis Jacobs als gemacgticg van Marinus Corneliss bewijst den voors.
coman inde qualiteijt als voren aen tzelve goet ende dat van westen inne totter grootte van de schult ende
partie verzouijckt als nu schattinge te hebben alle genacgte van nu voortgaende ende dit voors. landt es
geschadt op 4£ den gemet van zuijden inne.
- Op huijden 3-12-1569 zoe heeft den schouijt bij vonnisse van schepenen dese erve overgelevert uijt den
naem ende vanwege Jan de Wielmaecker dese grondt van erve ende dat van westen inne tot de grootte van de
schult tot de grootte van de schult ende coman Adriaen begeert brieven van eijgendomme, present schepenen
Pauwels Diericks, Cornelis Corneliss, Pieter Pieters Leeuwe, Jan Jacobs Stoffs

1.51

Pacht van Lodewijck Jacobs, en Marinus Corneliss Gort (WA1995)

RAZE 3520-2, W-210 links, 11v, 15-7-1569: Marinus Corneliss Gort maeckt heijs op Lodewijck Jacobs de
somma van 1£ 3s 4gr altijt ter goede rekening ende dat van pacgte van den oegst ende tjaer 1567 ende 1568
ende dat van 286 roe, verstelt ten naeste
RAZE 3520-2, W-212 links, 13v, 23-7-1569: Marinus Corneliss Gort maeckt heijs op Lodewijck Jacobs
(MPS: er staat Louwijck Jacobs) nae uijtwijsen tregister fol 11, verstelt tot woensdaege naestcomende uijt
cragte van den derden dacg
RAZE 3520-2, W-214 links, 15v, 30-7-1569: Marinus Corneliss Gort maeckt heijs op Lodewijck Jacobs nae
vuijtwijsen tregister fol 11, verstelt tot diensdaege naestcomende ende bij een te commen (MPS: verder
niets)
RAZE 3520-2, W-214 rechts, 16, 30-7-1569: Lodewijck Jacobs doet arrest op alzulcke meten (MPS
gemeten?) van teruwe als Marinus Corneliss Gort zoude mogen liggen hebben opten grondt van Lodewijck
Jacobs ende diergelijcke van hoij riet ende al datter bevindt van dat Marinus Corneliss breder zoude moege
bezaijt hebben dan zijn brieven vermelden, staet tot op dinsdaege naestcomende
RAZE 3520-2, W-214 rechts, 16, 2-8-1569: Marinus Corneliss Gort maeckt heijs op Lodewijck Jacobs nae
uijtwijsen tregister fol ?. Lodewijck Jacobs bekendt de schult ende belooft te voldoene het principaele metten
oncosten daerop gedaen ende dat nu Goesche jaermarckt te weten nu binnen drie weecken op volstaene
panden ende op Marinus Corneliss selfs bewijs
- Adriaen Gilliss maeckt heijs op Marinus Corneliss Gort uit cracgte van seker arrest zoe als Marinus zoude
moegen gesaijt ende gemaijt hebben breeder dan zijn gront gaet ende dat van twee jaeren 1568 1569 ofte
heijst daervoren 10 £. Lodewijck Jacobs wert gewesen met sententie te toenen ende goet te doene dat den
voors. Marinus Corneliss Gort de grondt van de voors. Lodewijck Jacobs ontlooft ende weder bezaijt hadde
ofte dat den voors.Marinus Corneliss ontslaegen ende ontlast zijn zoude van de vierschaere genacgte
toegelaeten tot den eersten recgtdacg nae de vacantie?
RAZE 3520-2, W-216 links, 17v, 24-9-1569: Adriaen Gilliss begeert te wetene dat den schouijt leijt (MPS:
gevraagd heeft?) oft hij weet uijt den naem van Lodewijck Jacobs heeft een opgehouden vonnisse ende
verstelde vierschaere heijsere ten eender ende dat op Marinus Corneliss Gort als verweerder ten anderen
zijde, spruijtende uijt cracgte van arrestemente gedaen volgende tregister fol 16 ende tis schepenen
kennelijck dat den dacg van recgte is dienende opten dacg van heden, op welcken dacg van recgte den voors.
Adriaen Gilliss bij geleijt heeft zeker certificatie de welcke geexibeert zijn geweest van woorde tot woorde
ende den dacg van recgte is vercontinueert ten naesten dacg van recgte
RAZE 3520-2, W-217 rechts, 19, 24-9-1569: Adriaen Gilliss nomine Lodewijck Jacobs maeckt heijs op
Marinus Corneliss Gort nae uijtwijsen tregister fol 16. Bij verwiltcueringe van partie verstelt ten naesten
RAZE 3520-2, W-218 rechts, 20, 8-10-1569: Lodewijck Jacobs heijst ter vierschaere Marinus Corneliss Gort
uijt cracgte van verstelde vierschaere, te mee gegeven den tijt van 14 daegen, voort tot Lodewijck Jacobs
RAZE 3520-2, W-240 rechts, 39, 15-3-1570: Pieter Nijsen nomine Lodewijck Jacobs maeckt heijs op
Marinus Corneliss Gort naer vuijtwijsen tregister fol 16, schepenen wijsen met sententie deze vierschaere
verstelt op maendage naestcomende als dan te hebben tzelfde recgt
RAZE 3520-2, W-241 links, 39v, 20-3-1570: Adriaen Gilliss nomine Lodewijck Jacobs maeckt heijs op
Marinus Corneliss Gort ende dat uijt cracgte van verstelde vierschaere naer vuijtwijsen tregister fol 16,
gewesen aen vier arbijters, bij zoe verre zij accorderen tis wel int goe, veraccorderen zij niet zoe hebben zij
op woensdage naestcomende hetzelve recgt. In de kantlijn: Adriaen Gilliss heeft bekendt als dat uijt den
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sterfhuijse van Jacob Lodewijcks es vercocgt geweest zeker opper landt nemaer? egheen leecg onderlandt,
waerop den schouijt voor de procgie ofte van 't lantswege zoe als de overloopers ?piel? vermellen, dat zoe
wat aenwas datter compt van de Hinckelinge dat die zal vercocgt werden tot behouve van de procgie
RAZE 3520-3, W-241 rechts, 1, 22-3-1570: Adriaen Gilliss nomine Lodewijck Jacobs maeckt heijs op
Marinus Corneliss Gort naer uijtwijsen folio 16. Naer aenleggen ende verweeren zoe wert gewesen bij
sententie dat Lodewijck Jacobs zal blijven in possessie zoe lange datter voorder beijde gebreede? gelande
anders in voorzien wert ende ander te rade bevonden zal werden. In de kantlijn: nopende de oncosten wert
gewesen dat Lodewijck Jacobs zal overbringen bij geschrifte de recgtelijcke oncosten van deser vierschaere
ende dat overgeven Marinus Corneliss, ende bij zoe verre zij accorderen tis wel int goede, bij aldien niet zoe
hebben zij den naesten recgtdacg naer paeschen daer op het zelve recgt. Daaronder weer: Lodewijck Jacobs
begeert acte uit den vonnisse

1.52

Eis aan Jan Heijndricks, beloofde penningen hond bijt schaap (WA2000)

RAZE 3520-2, W-211 links, 12v, 15-7-1569: Cornelis Jacobs Boudewijns maeckt heijs op Jan Heijndricks
de somma van 7s van beloofde penningen ende nocg van dat zijn hont mij een schaep doot gebeten heeft,
heijst daervoor 8s 6gr, nocg dat hij zijn zuster aen hem gehaelt heeft de welcke ick gehuert hadde ende zoals
zij haer huere niet uijt en dient, de selfde huere uijt te dienen ofte ontslegen ende ontlast te zijne van der tijt
dat zij als nocg gedient heeft, verstelt ten naesten
RAZE 3520-2, W-213 links, 14v, 23-7-1569: Cornelis Jacobs Boudewijns maeckt heijs op Jan Heijndricks
nae uijtwijsen tregister fol 12?, verstelt ten naesten ende van tscaep wert gelast in twee goede mannen,
veraccorderen zij tis wel int goede, veraccorderen zij niet zoe hebben zij tselve recgt, ende Cornelis Jacobs
kiest Cornelis Corneliss ende Jan Heijndricks kiest Marinus Corneliss Gort

1.53

Eis op Pieter Cours, namens Cornelis Adriaens (WA2002)

RAZE 3520-2, W-212 links, 13v, 23-7-1569: Marinus Corneliss Gort nomine Cornelis Adriaens maeckt
heijs op Pieter Cours de somma van 10£ altijt ter goeder rekening, verstelt ten naesten ende voort tot
Bamisse altijt tot Marinus Corneliss vermaen

1.54

Wezen van Geertrui Arents (WA2319)

RAZE 3520-5, W-293 rechts, 27, 23-7-1569: zoe es gecomen voor ons schepenen Jan Jans Vleeck, Jan
Jacobs Stoffs, Cornelis Corneliss, Pauwels Diericks, Pieter Jans Rooshil ende Pieter Pieters Leeuwe,
Geertruid Arents ende heeft recgtelijck bij schouijt ende schepenen aengenomen ende beswooren de recgte
voocgdie van haere onbejaerde weesen, haer gebleven bij de doot van Jacob Pieters zaliger memorie, een
genaempt Tanneken Jacobsdr ende een Jan Jacobs voochdie aengenomen van haere onbejaerte weesen bij
Jacob Piersen z.m. ende heeft belooft al te doenen dat een goet voocgt van recgte wege schuldicg es te
doene, ende Marinus Corneliss Gort aengenomen de recgte wedervoocgdie van svaders zijde, ende Pauwels
Diericks als wedervoocgt van smoeders zijde

1.55

Eis van Jan Wijelmaecker op Marinus Gort, schepenbrieff (WA2042)

RAZE 3520-2, W-221 rechts, 23, 22-10-1569:coman Adriaen Willems nomine Jan de Wielmaecker maeckt
heijs op Marinus Corneliss Gort uijt cracgte van te doen gebien tlandt inden Westveerpolder uijt cracgte van
een schepenbrieff de somma van 16£, bij verwiltcueringe van partie verstelt tot op maendaege naestcomende
ende voor alle weke duere te hebben tselfde recgt
RAZE 3520-2, W-223 links, 24v, 5-11-1569: coman Adriaen Willems nomine Jan de Wielmaecker op
Marinus Corneliss Gort nae uijtwijsen tregister fol 23, verstelt bij sententie tot op maendaege naestcomende
ende voort alle de weke doore behalve zoe wanneer dat Jan de Wielmaecker compt zal hebben een wete ende
indien niet zal hebben ten naeste het selve recgt ende Marinus zal alsdan bewijsen zijn vrij goet ende indien
niet zoe, macgt Jan de Wielmaecker tzelve doen

1.56

Eis op Marinus Gort, waterpenningen, storf hoff (WA2041)

RAZE 3520-2, W-221 rechts, 23, 22-10-1569: Jan Jans Vleeck maeckt heijs op Marinus Corneliss Gort ende
dat vanwege tZusterzandt de somma van 5£ 14s 3gr ende nocg van de Westveerpolder 17 stuivers 1gr? opt
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gemet, facit 2£ 16s 3gr ende nocg van 8 stuijvers opt gemet van den selfden lande 1£ 5s 8gr ende heijst nocg
van van tstorff? hof de somma van 2s 3gr ende nocg van tsgraeve schote 7s 6gr, altijt ter goeder rekening, bij
verwiltcueringe van partie verstelt ten naesten
RAZE 3520-2, W-222 rechts, 24, 5-11-1569: Jan Jans Vleeck maeckt heijs op Marinus Corneliss Gort naer
vuijtwijsen tregister fol 23

1.57

Levering huis aan Marinus Marinuss Stoffs (WA2334)

RAZE 3520-5, W-298 rechts, 32, 14-11-1569: zoe es gecomen voor ons schepenen Jan Jans Vleeck ende
Pauwels Diericks, eenne Marinus Corneliss Gort als ghemechtich van de weesen ende erfgenamen van Lucas
Melchiors zaliger memorie ende hij heeft over getransporteert ende gedragen, transporteert ende draecgt over
eenne Marinus Marinuss Stoffs een huijs inde prochie van Waerde (O. tsheeren straete, Z. Geertruijt Arents,
W. den bogert, N. Cornelis Jacobs Boudewijns), ende dit voirs huijs is gegeven om 39£ te betaelen in
paijmente, volgt betaalwijze, van welcke 29£ ontfangen moet voor oft? Cornelia weduwe van Jacob
Boudewijns de somma van 18£ ende reste twelck blijft 11£, van welcke 11£, de eerste 3£ vervallen ende
verschijnen zal Goesche jaermarckt anno 1570? ende alzoe alle jaer daeraen volgende die gelijcke 3£ totter
volder betaelinge toe. Present schepenen Jan Jans Vleeck ende Pauwels Diericks

1.58

Levering lant aan Marinus Gort in Riethouck (WA2340)

RAZE 3520-5, W-300 links, 33v, 27-2-1570 (MPS: 1569 stilo hollandiae): zoe es gecomen voor ons
schepenen Jan Jans Vleeck, Pauwels Diericks ende Pieter Jans Rooshil, Jan Nicolaess Pithouck, ende hij
heeft over getransporteert ende gedraegen, transporteert ende draecgt over Marinus Corneliss Gort de
quantiteijt van 80r lants gelegen inden Riethouck (O. Jan Jans Vleeck, Z. de Heerewech, W. en N. Jacob van
Thielborcg) ende Jan Nicolaess bekent hem te volle betaelt te zijne de eerste penning metten laetsten (MPS:
geen prijs vermeld)

1.59

Eis tot ontvangst van land door Marinus Corneliss Gort (WA2136)

RAZE 3520-3, W-245 rechts, 5, 6-6-1570: coman Adriaen Willems nomine jonge Jan de Wielmaecker
maeckt heijs op Marinus Corneliss Gort ende dat uijt cracgte van te doen gebien alzulcken landt als de voors.
Marinus Corneliss van de voors. Wielmaecker gecocgt heeft de somma van 24£, bij verwiltcueringe van
partie verstelt ten op zaterdaege naestcomende
RAZE 3520-3, W-246 links, 5v, 10-6-1570: coman Adriaen Willems nomine Jan de Wielmaecker maeckt
heijs op Marinus Corneliss Gort nae vuijtwijsen tregister fol 5. Marinus Corneliss Gort bekendt de schult
volgende 1 wettelijcke brief, zoe wijsen schepenen voer recgt dat men Marinus voors. nocg eens zoude voort
heijsen oft hij den claeger wilde voldoen met gelde ofte pande, indien niet dat Jan Jans Wielmaecker zoude
opleggen die recgte van de vierschaere ende dat Marinus zoude bewijsen zijn vrij goet, indien niet dat Jan de
Wielmaecker zelve zoude doen ende Marinus Corneliss bewijst zijn vrij goet het landt dat opte oostzijde van
hem lijt tot de grootte van de schult toe ende men zal tgoet schatten binnen de genacgten ende alle genacgten
voortgaende, ten waere dat partie tsaemen anders accordeerden
Op 8-7 zoe zijn de jonge Jan de Wielmaecker ende Marinus Corneliss Gort veraccordeert zoe dat Marinus
Corneliss Gort zal geven de jonge Jan de Wielmaecker opten 22-7- julij de somme van 20£ ende dijes
belooft Marinus Corneliss hemzelven niet te helpen met eenicge brieven oft lettere van respijte aengaende
van de 20£, indien Jan de Wielmaecker op den voornoemden dacg soude mogen coemen om niet ofte zonder
gelt te ontfangen zoe zal de jonge Jan de Wielmaecker procederen op Marinus Corneliss Gort

1.60

Eis op Marinus Corneliss Gort, gereeckende penningen (WA2156)

RAZE 3520-3, W-251 rechts, 10, 2-9-1570: Jan Jans Vleeck maeckt heijs op Marinus Corneliss Gort de
somma van 8£ 11s 10gr ende dat van gereeckende penningen, bij verwiltcueringe van partie verstelt ten
naesten ende dat uijt cracgte vanden derden dacg behoudelijck dat partie macg antwoorden opten heijs
RAZE 3520-3, W-253 links, 11v, 9-9-1570: den dacg van recgten tussen Marinus Corneliss Gort ende Jan
Jans Vleeck die als heden zoude mogen dienen die wert vercontinueert tot opten tweeden dacg van recgte die
men met schepenen leggen zal, ende Marinus Corneliss belooft als dan al hier te recgte te comen
RAZE 3520-3, W-255 rechts, 14, 23-9-1570: de dacg van recgte tussen Jan Jans Vleeck ende Marinus
Corneliss Gort in fol 11 wert vercontinueert tot den naeste daege van recgte ende voort tot Jan Jans vermaen
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1.61

Eis op Lodewijck Jacobs, pachten schade ollant (WA2154)

RAZE 3520-3, W-251 links, 9v, 2-9-1570: Marinus Corneliss Gort maeckt heijs op Lodewijck Jacobs ende
dat van 285 roe lants gepacgt voor 8s 3gr tgemet ende dat van oucgst ende jaer 1569 en 1570
- Marinus Corneliss Gort maeckt heijs op den zelfden Lodewijck Jacobs ende dat van schade ende intresten
die den voors. Lodewijck Jacobs met zijn beesten gedaen heeft aen het ollant ofte nederlant (MPS: vergelijk
Holland en Nederland) daer zij tanderen tijden om in recgte geweest hebben (MPS: zie WA1995) ende dat
volgende zekere acte ofte extract uijt tregister daeraff gemaeckt zijnde ende heijst daervooren de somma van
6£, verstelt ten naesten daege van recgte ende voort tot Marinus Corneliss vermaen.
RAZE 3520-3, W-255 rechts, 14, 23-9-1570: Marinus Corneliss Gort maeckt heijs op Lodewijck Jacobs naer
vuijtwijsen tregister fol 9, ende dat van pacgte verstelt ten naesten daege van recgte
- Marinus Corneliss Gort maeckt heijs op Lodewijck Jacobs ende dat van schade die de voors. Lodewijck
gedaen heeft aen een ollandt in eodem fol. Schepenen wijsen dacg van recgte van dit artijckel wert
vercontinueert ten naesten daege van recgte ende dat op de volle bancke
RAZE 3520-3, W-256 links, 14v, 7-10-1570: Boudewijn Lambrechts nomine Marinus Corneliss Gort maeckt
heijs op Lodewijck Jacobs, nae uijtwijsen tregister fol 9 van zeker questie van ollandt daer zij tanderen tijden
om in recgte geweest hebben, ende dat volgende zeker acte ofte extract uijt register daer gemaeckt waer bij
de schepenen blijven, als nocg ter tijt waervan dat Boudewijn Lambrechts van wege Marinus Corneliss Gort
protesteere van costen schaden, interestendie haer aff connen moegen ofte aff gecomen zijn jegens haer
partie

1.62

Rontcoolsaet van Pieter Jans Rooshil (WA2153)

RAZE 3520-3, W-250 rechts, 9, 2-9-1570: Marinus Corneliss Gort maeckt heijs op Pieter Jans Rooshil ende
dat van coop van 50 viertelen rontcoolsaets ende dat om gelt als goet te leveren van de wasse 1570 ende dat
om 6s 8gr de viertele ende is heijsende de selfde leveringe ofte heijst daervoren 10£. Gewesen aen vier
arbijters, indien zij veraccorderen tis wel int goede, indien niet zoe hebben zij ten naesten daege van recgte
hetzelfde recgt, ende Marinus Corneliss Gort kiest Pieter Jans Naijger ende Jan Jans Vleeck, ende Pieter Jans
Rooshil kiest Jan Barthelmeeuss ende Pauwels Diericks. Partien zijn op haer vrie voeten gestelt? ende dacg
van recgte es vercontinueert ten naeste dacg van recgte ende voort tot Marinus Corneliss vermaen
RAZE 3520-3, W-255 rechts, 14, 23-9-1570: Marinus Corneliss Gort maeckt heijs op Pieter Jans Rooshil
ende dat naer vuijtwijsen tregister fol 9. Schepenen wijsen voor recgt naer aenleggen ende verweeren van
beijde partie dat Pieter Jans zoude doen blijcken dat hij jegens de voors. Marinus Corneliss Gort geen
comanschappe gehad en heeft ende (MPS: boven de regel geschreven) dat hij dat niet begeert te doene ende
indien dat Marinus Corneliss Gort zelver doen zoude ende Pieter Jans geeft de voors. Marinus den voorganck
ende heeft daer tijt toe 8 daegen ofte de naeste daege van recgte
RAZE 3520-3, W-256 rechts, 15, 7-10-1570: Boudewijn Lambrechts nomine Marinus Corneliss Gort maeckt
heijs op Dierick den timmerman (MPS: Dierick Jans de timmerman) ende zijn huijsvrouwe, Pieter Jans
Naeijer (MPS: er staat Pieter Jans), Jan Barthelmeeuss, ende es de voorn. personen heijsende zekere kennisse
van tgene haerlieder kennelijck es oft Marinus Corneliss Gort niet en heeft gecocgt van Pieter Jans Rooshil
de quantiteijt van 50 viertelen rondt coolzaets om 6s 8gr de viertel, te leveren van de wass van 1570, ofte is
haerlieder daervoor heijsende de somma van 50 karolus guldens voor ellijck hooft. Partie is met malcander
over comen ende hebben dit zelfde oppert? uijt gebleven in goede mannen, ende Pieter Jans kiest Pauwels
Diericks ende Dierick Jans den timmerman, ende Marinus Corneliss Gort kiest Cornelis Jacobs Boudewijns
ende Pieter Jans Naijger ende Jan Engels.

1.63

Arrest op Rutsen Rutsaert, bierschult (WA2197)

RAZE 3520-4, W-259 links, 1v, 10-11-1571: Op huijden 10-11-1570 zoe heeft Marinus Corneliss Gort heijs
gemaeckt ende dat uijt cracgte van arreste op eenen Rutsaert Rutsaerts (MPS: er staat Rutsert Rutsen) ende
dat van bierschult dat de voors. Rutsaert den voors. Marinus Corneliss al nocg boven alle betalinge te cort
ende ten acgter is de somma van 29s, welck arrest gedaen is aen twee bedden oft alzulcken goet als den
voors. Marinus macg gevonden hebben ten huijse van Maerten Zuijpecuijte (MPS: Maerten Heijndricks)
daer nu ter tijt inne woont Quirijn Halse (MPS: er staat Crijn Halse), nae de mael dat partie naer vonnisse
van schepenen geheijst ende volheijst es geweest ende daer niemandt voor en verantwoorde, zoe hebben
schepenen nocg bij vermaen van de schouijt gewesen dat zij de schattinge van den selfde goeden aen haer
26

behielden ende van nu voort alle genacgten voortgaende zijn zoude

1.64

Levering grond in de Pletspolder aan Marinus Beelboom (WA2369)

RAZE 3520-5, W-307 rechts, 41, 10-12-1571: compareerde voor ons schepenen Marinus Corneliss Gort als
gemechtig ende recgte voocgt van Jacomijna Maertens heeft gelevert aen Marinus Marinuss Beelboom de
quantiteijt van 3½ gemet gelegen in de voors procgie in Pletspolder (O. Cornelis Jacobs Boudewijns, S.
Laureijs Domiss cum suis, W. den zeedijck, N. den voirs Cornelis Jacobs Boudewijns), ende dese voors. erve
es gegeven voor 2$ 5s tgemet vrij gelts, te weeten boven de dijckgeschooten. Bij verwiltcueringe van partie
verstelt de tijt van 6 weken ende voort tot Marinus Corneliss vermaen tot de betaelinge van dien te comen

1.65

Levering land door M. Gort aan CJB (WA2371)

RAZE 3520-5, W-308 rechts, 42, 12-1-1572 (MPS: 1571 stilo hollandiae): is gecomen ende gecompareert
voor ons schepenen Jacob Jans Quinck, Pieter Jans Rooshil ende Jan Domiss, Marinus Corneliss Gort ende
hij heeft gelevert met vollen recgten te wetene met drie sondaegse geboden den eenen aende anderen
onvervallen aen een ende onbekellengiert van ijemande eenne Cornelis Jacobs Boudewijns als volle macgt
ende procuratie ende autoriteijt hebbende van Jan Adriaens Blancx dijckgrave der Westwateringe de
quantiteijt van ½ gemet 36r gelegen in de Westveerpolder (O. den prochien waterganck, S. den nieuwen
wech, W. Jan Adriaens Blancx, N. den Westveerpolderdijck) ende dese voors. erve is gecocgt voor 1£
tgemet boven de dijck geschoten, die geleijt ende geschoten zicgten (MPS: betreffende?) de laetste inundatie
tot nocg toe te wetene 15 gulden op ellijck gemet tsaemen uijtbringende de somma van 3£ 10s tgemet tenden
de maete tenden den gelde, ende Marinus Corneliss Gort belooft alle commer cost ende last aff te doene ende
dese voors. erve alzoe vrij te maecken als hij daer begeert vrij gelt aff te ontfangen of aff ontfangen heeft tot
opte dacg van huijden toe

1.66

Eis op Pieter Jans Rooshil, beloofde penningen, stro (WA2230)

RAZE 3520-4, W-265 links, 7v, 15-3-1572: Marinus Corneliss Gort maeckt heijs op Pieter Jans Rooshil
ende dat van beloofde penningen de somma van 1£, heijst nocg 50 schooff ofte busselen bolsters (MPS
bossen stro) twelck uijt gebruijck was oft heijst daervoor de somma van 10s, verstelt ten naesten daege van
recgte zonder wete

1.67

Eis van Maeij Vleeck (WA2384)

RAZE 3521, 17, 1v, 18-5-1572: Jacob Jans Sijnskercke heijst Maeij Vleeck oft het sterfhuijs van Jan Jans
Vleeck 10 keijsers gulden ?
RAZE 3521, 23, 4v, 7-9-1572: Marinus Corneliss Gort heijst het sterfhuijs van Jan Jans Vleeck volgende
sekere verstelde vierschaere die hij heeft jegens de voors. weduwe ende heijst de somme van 9£ ? ? van bier
van brouwer van Delft. Verstelt
RAZE 3521, 23, 4v, 7-9-1572: Eis aan sterfhuijs Jans Jans Vleeck door Pieter Jans Rooshil van schult?
(MPS: moeilijk leesbaar)

1.68

Moeilijk leesbare acte van Jonas Jacobs (WA2387)

RAZE 3521, 18, 2, 1-6-1572: Op denselven dacg soe is Jonas Jacobs protesterende jegens Marinus Corneliss
Gort van alle costen schade ende intresten geleden ende nocg te lijden duerdien dat hij Jonas gedwongen
wert ? breeder bescheijt te ? sprake gedaen tusschen hem Marinus ? Heijndrick Jans lantmeter bij ? ende
Cornelis Claessen Bonsinck ter cause van zeker borgtocgt bij den voors. Marinus gedaen aen den voors.
Heijndrick voor eene Marinus Mertsen van betalinge van zeker saet bij den voors. Marinus Mertsen
verschockt? aenden voorn. en hij Jonas gelevert soude mogen hebben in handen van Heijndrick Bekerke

1.69

Levering huis van Pauwels Jacobs (WA2394)

RAZE 3521, 22, 4, 18-8-1572: Cornelis Jacobs Boudewijns uijt den name van wesen van Pauwels Jacobs in
onser schepenen kennisse ende presentie wecg gelevert ende getransporteert een huijs gestaen binnen
Weerde, waerop Marinus Corneliss Gort bijgeleijt heeft een schepenen brief inhoudende de somme van 16 £
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gr vls te betalen met 2£ tsjaers en de voors. Marinus sustineert dat het huijs nijet wecg gelevert en zal worden
tenzij de voors. somme ? sij. alwaer op Cornelis Jacobs Boudewijns recgtelijk allegeert alsooe desen brief
spreckende op Pieter Jans (MPS: Jaspers?) dat hij Marinus behoude in tijt? eer dat de voors. Pieter dit huijs
wecgleverde, de voors. leveringe te beletten?. Naer aenleggen van beijde partijen is dese dacg van recgte
vercontinueert sal worden binnen acgt dacgen behoudelijk dat Maeij Vleeck zal hebben een kennelijke wete
met Pieter Jans Jaspers
RAZE 3521, 25, 5, 7-9-1572: De weduwe van Jan Jans Vleeck is met schout en schepenen veraccordeert dat
bij soe verder haer het voors. huijs andermael vercocgt wert ende ist bij aldien dat het voors. huijs min geldt
dan van de weduwe het voors. huijs gecocgt heeft dat sij te vreden is haere coop nocg te houden gelijck ende
alsoo sij t gecocgt heeft en ? geldt dat zij mede haer aenpart daarin hebben zal gelijck ende alsoe betecgt? is
ende dat men andermael te boode vercoopen sal op alle voorgaende conditien

1.70

Eis aan Pieter Jans Rooshil, Pieter Jans Naeijer (WA2399)

RAZE 3521, 25, 5v, 15-9-1572: Marinus Corneliss Gort heijscht Pieter Jans Rooshil de somme van 1£ van
beloofde penningen en 10s van stroo hem gelevert in den vloet
- Marinus Corneliss Gort heijscht Pieter Jans Naijer 7£ ter goeder rekening van bier. Verstelt tot Sint
Maerten alle recgtdaege open mits partie doen een kennelijcke wete.
RAZE 3521, 26, 6, 2-10-1572: Marinus Corneliss Gort heijscht Pieter Jans Rooshil ut patet septo?, verstelt
ad tertiam.
- Marinus Corneliss Gort heijst Pieter Jans de Naeijer ende Pieter Jans Rooshil. des partien gewesen bij
elcander te comen.

1.71

Eis aan sterfhuijs Jan Jans Vleeck (WA2400)

RAZE 3521, 25, 5v, 15-9-1572: Marinus Corneliss Gort heijscht weduwe ende erfgenamen van Jan Jans
Vleecke de somme van 14£ naer vuijtwijsen een schultbrief oft paijbrief. verstelt tot eersten dacg van recgte
ende voirts tot sijne vermaen
RAZE 3521, 26, 6, 2-10-1572: Marinus Corneliss Gort heijscht de weduwe en erfgenamen van Jan Jans
Vleeck ut patet folio, verstelt.
RAZE 3521, 27, 6v, 15-11-1572: Marinus Corneliss Gort vuijt cracgte van verstelde vierschare 14£
acgtervolgende tregister ende een schepenbrief spreeckende op het huijs waer de weduwe van Jan Jans
Vleeck inne woont waerop Cornelis Jacobs Boudewijns allegeert, sustineert alsoe de brief spreeckt op Pieter
Jans de naeijer dat hij soecken sal de voors Pieter Jans ende nijet de weesen. Naer aenleggen ende verweeren
verstelt.
RAZE 3521, 27, 6v, 15-11-1572: Marinus Corneliss Gort heeft schout versocgt ofte hij hadde een verstelde
vierschaere tussen hem Marinus voors. ende het sterfhuijs Jan Jans Vleeck ende heijst het voors. sterfhuijs
van seker bijer de somme van 8£ 10s. Verstelt

1.72

Eis aan Nicolaes Corneliss, Jan Domiss en Marinus Marinuss Beelboom
(WA2403)

RAZE 3521, 27, 6v, 15-11-1572: Marinus Corneliss Gort heijscht Nicolaes Corneliss (4£ huijspaije)
- Marinus Corneliss Gort heijscht Jan Domiss (26£ salvo justo calculo coop land verschenen Jacobi 1572
ofte Yesche jaermarct wel betaelt)
- Marinus Corneliss Gort heijscht Marinus Corneliss Beelboom (MPS: of moet dit Marinus Marinuss
Beelboom zijn?) (60 viertelen gerst)
RAZE 3521, 28, 7, 15-11-1572: Marinus Corneliss Gort heijst Marinus Marinuss Beelboom vuijt verstelde
vierschare. Verstelt
RAZE 3521, 32, 9, 24-12-1572: Marinus Corneliss Gort heijst Marinus Beelboom (MPS: MPS: Marinus
Marinuss Beelboom) volgende een verstelde vierschare ende de voors. Gort heijst de voors. Beelboom de
nombre van 21 viertelen gerst min een maete, mitsgaders 5£ 2gr vls van gerekende schult, verstelt tot
Paeschen naestcomende alle recgtdaege open.
RAZE 3521, 46, 16, 12-2-1573: Marinus Corneliss Gort heijst Marinus Beelboom (MPS: soms ook
geschreven als Abeelboom) naer vuijtwijsen tregister folio 11. Schepenen verstellen.
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1.73

Eis aan Jan Heijndricks, verschenen penningen huijs (WA2402)

RAZE 3521, 27, 6v, 15-11-1572: Marinus Corneliss Gort heijscht Jan Heijndrick heijst de somme van 2£
ende dat van verschenen penningen van huijse waerin den voors. Jan Heijndricks nu woonacgticg is. Is
verstelt tot voors. Palmen alle recgtdage open recgt, mits hebbende patijen een weete
RAZE 3521, 29, 7v, 26-11-1572: Marinus Corneliss Gort heijst Jan Heijndricks vuijt verstelde vierschare.
Jan belooft te betaelen
RAZE 3521, 46, 16, 12-2-1573: Marinus Corneliss Gort heijst Jan Heindricks acgtervolcgens sijn heijsch
gedaen folio 7 en 8. Schepenen wijsen voor recgt ende wijsen Marinuss voors. tsijnen bewijse aen Jan
Heijndricks vrij goet duerdien Jan tselve niet en doet ende Marinus heeft Jan Heijndricks geheijscht een
halven stuuver ende heeft daer weder sijn bewijs aen gedaen aen de clincke van de duere van zijn huijs om
tselve sondacgs daernaer vercocgt te werden tot sijnen gebreecke toe

1.74

Eis aan Jan Thomass (WA2409)

RAZE 3521, 29, 7v, 26-11-1572: Marinus Corneliss Gort heijscht Jan Thomass 26£ naar verstelde vierschare
verschenen Jacobi 1572 ofte Goesche markt wel betaelt van coop van lande
- partije ontkent geen schult maar seijt dat hij behoirt eerst te geschieden leveringe van 't selver landt eer hij
gelt geven moet
- waerop Marinus repliceert alsoo Jan voors int gebruijck es van de lande ende als nocg geen leveringe
begeert en heijst dat hij schuldicg is te gelde te betalen
- naer aenleggen ende verweren van partien, soe wijsen schepenen voer recgt, wijsen Marinus Corneliss van
deser restanten? ter tijt tot hij gelevert sal hebben sijn partie selver landt met volle recgte

1.75

Eis aan Jan Thomass (WA2411)

RAZE 3521, 29, 7v, 26-11-1572: Bouwen Lambrecht nomine Cornelis Jacobs Boudewijns dijckgrave
heijscht Jan Thomass naar vuijtwijsen register folio verso (MPS: de betreffende acte niet gevonden!). Twee
goede mannen, Boudewijn neempt Marinus Corneliss Gort ende Willem Quirijns, Jan Thomas neempt Jacob
Jans Sijnskercke en Adriaen Willems
RAZE 3521, 40, 13, 15-1-1573: Cornelis Jacobs Boudewijns heijst Jan Thomass naer vuijtwijsen register.
Verstelt

1.76

Eis aan Pieter Jans de naeijer, paijbrieff (WA2415)

RAZE 3521, 32, 9, 24-12-1572: Marinus Corneliss Gort heijst Pieter Jans Naijer de somme van 10£? naer
uijtwijsen eennen paijbrief dese vierschaere is verstelt tot den eerste daege van recgte nae de vacantie?, mits
dat partie hebben zal een wete
RAZE 3521, 33, 9v, 8-1-1573: Marinus Corneliss Gort heijst Pieter Jans de naeijer vuijtwijsende register.
Boudewijn Lambrechts nomine Pieter Jans allegeert Marinus Gort sal stille staen alsoo inden brijeff spreeckt
eene paeije brieff ende dat hij hem te vreden begeert te houden ter tijt ende wijle dat de gehele schult bethaelt
zal wesen, waerop Marinus Gort in contrarie sustineert ende begeert volle handtvolginge te hebben naer
vuijtwijsen der voors brijeff. Verstelt
RAZE 3521, 39, 12v, 15-1-1573: Marinuss Cornelis Gort heijst Pieter Jans naeijer volgende register. Verstelt
op de volle bancke
RAZE 3521, 48, 17, 12-2-1573: Marinus Corneliss Gort heijst Pieter Jans de Naeijer acgtervolgens tregister
folio 10. Schepenen wijsen voer recgt naer allegeeren van beijde partijen als dat Marinus sal ontfangen de
penningen als nu verschenen ende nopens de reste dat den brieff in osse? blijven sal tot dat de brouwer oft
nomine van sijnent wegen int lant compt om dan de selven daer aff te spreken.

1.77

Eis aan M Gort over een stange bosters (WA2423)

RAZE 3521, 34, 10, 8-1-1573: Jacob Jans (MPS: Jacob Jans Sijnskercke) heijst Marinus Corneliss Gort 3?
guldens 20 stuijvers van een stange boter (MPS: stange is een maat)
RAZE 3521, 39, 12v, 15-1-1573: Jacob Jans Pieters Lemps heijst Marinus Corneliss Gort volgende register.
Verstelt op de volle bancke
RAZE 3521, 44, 15, 4-2-1573: Jacob Jans Pieters Lemps heijst Marinus Corneliss Gort naer vuijtwijsen
register folio 11, meegegeven ten naeste etc.
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RAZE 3521, 48, 17, 12-2-1573: Jacob Jans Pieters Lemps heijst Marinus Corneliss Gort vuijt cracgte van
verstelde vierschare 23 gulden ende nocg 10 gulden van een stange boters. Naer vuijtwijsen tregister folio
11. Naer allegatien van beijde partijen wijsen schepenen voer recgt als dat Jacob Jans sal affirmeren dat
Marinus borge es gebleven voer den wagen die Bekercke van hem gecocgt heeft ende aengaende de boter es
gewesen als dat Jacob affirmeren sal hoeveel boter den selven Marinus gelevert heeft ende geaffirmeert sijn
dat Marinus Jacob betalen sal ende om dese ? te vergoeden. Verstelt en elck soude kiesen een goede man.
Jacob heeft daertoe gecoren Jan Thomass, Marinus Pauwels Diericks, etc. In de kantlijn: Gelden ende
betalen sal Jacob Jans den wagen als dit ten register geheijst is gereserveert ? aen Bekercke oft sijn naersaten
ende voer den boter soude Marinus ? ten gelage

1.78

Eis op Nicolaes Corneliss (WA2418)

RAZE 3521, 33, 9v, 8-1-1573: Marinus Corneliss Gort heijst Nicolaes Corneliss 4£ verstelt tot halfvasten

1.79

Eis over bier aan Jacob Jans Pieters Lemps? (WA2422)

RAZE 3521, 34, 10, 8-1-1573: Marinus Corneliss Gort heijst Jacob Jans (MPS: Jacob Jans Pieter Lemps,
blijkt uit volgende acte) 8 tonnen maesellaers (MPS: muijselaers is soort bier) van 5s per twee tonnen,
waerop Jacob Jans seijt ende sustineert dat hij Marinus Biersteker dat bijer gedaen ende opgeslegen heeft
over? schult van Hendricken Beekercke in minderinge en afslacg van voors. penningen die de voors
Hendrick Jacob voors schuldicg soude mogen wesen. Schepenen wijsen dat ellick zal nemen een goet man
tot segginge van goeij naeme (Jacob neemt Jan Thomass, Gort Adriaen Willems)
RAZE 3521, 36, 11, 8-1-1573: Dese vierschare tussen Jacob Jans Pieters Lemps ende Marinus Corneliss
Gort is verstelt
RAZE 3521, 39, 12v, 15-1-1573: Marinus Corneliss Gort heijst Jacob Jans Pieters Lemps volgende register
fol 11. Verstelt

1.80

Arrest op Jan Barthelmeeuss, goederen van Vincent de Vriese (WA2454)

RAZE 3521, 51, 18v, 4-3-1573: Marinus Corneliss Gort heeft arrest gedaen aen seker penningen rustende
onder Boudewijn Lambrechts als schout die gene die ? ende aencomende Jan Barthelmeeuss (MPS:
vleeschouwer of metser?), gecomen oft gemact van de acgtergelaten goeder van Vincent de Vriese die men
bevinden sal bij slote van rekening over te comen. De schout hem te recgt ?, sustineert hem all? te sijn wije
de penningen ofte ? partije aencompt ten minste deselve ter recgte hant comen ? Naer aenleggen ende
verweeren van beijde partijen wijsen schepenen voer recgt ende vercontinueren de vierschaer tot
tsanderdaecgs, duer dien? ordinaris dag van recgte es van der weke. Actum ten dage ende presentie ut supra
- 7-3-1573: Comp. Marinus Corneliss Gort heest voortganck van arrest begeert jegens de schout als heere.
Naer alligeren van beijde partien wijsen schepenen voer recgt ende houwen dese vierschare aen tot den
eerste dacg van recgte salvo dat den schout sal doen een sondaecgse vuijtcoop, (MPS: verder onleesbaar)
RAZE 3521, 78, fol 33, 24-10-1573: Boudewijn Lambrechts nomine Jonas Jacobs heijst Jan Barthelmeeuss
Jonas te comen betaelen ofte te comen hooren ende sien procederen tot executie, verstelt

1.81

Huis van Laureijs Rijcks in Crabbendijcke (WA2533)

RAZE 3521, 81, fol 34v, 2-11-1573: Jan Cornelis Oesthoff compareert als procuratie hebbende van gemeijne
erffgenamen van wijlen S M Augusteijn Snellincx soo welcken binnen? de kennisse onder schepenen datter
gedaen waeren drie sondaegse geboden onvervallen aen de anderen van wege te leveren een huijs staende op
Crabbendijcke op tsHeeren vroone aen den persoon van Heer Laureijs Rijcx tollenaer binnen Antwerpen
over den soensche tol (of seeusche?). Schepenen wijsen voer recgt ende verstellen dese vierschare naer de
23ste november om bij heer Laureijs Rijcx verweerder eenen procureur van Antwerpen? te senden duerdien
de schepenen, oft Marinus Gort de procuratie niet en begeren te accepteren om redenen wille ende dat
partien alsdan sullen compareren elck met zijn ? gelijck sij begeren die sake te definieren (MPS: daarna
volgen drie regels die doorgehaald zijn).
RAZE 3521, 2W1, fol 36, 28-11-1573: Jan Cornelis Oesthoff nomine de gemeijn erffgenaemen van wijlen
Augustijn Snellincx comparerende voor de vierschare begeert wech te leveren een huijs staende op
Crabbendijcke. Naer allegatien van partien wijsen schepenen voor recgt, verstellen desen dacg van recgte 14
dagen als wesende de 12de decembris om binnen middelen tijde bij mr Pieters Diericks te wijsen aen den
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ontfanger voors. ? ende te vernemen van der refutie van den bisschop van den Brugge als prelaet van der
Doest op de missive bij den voors. ontfanger hem gepresenteert geschreven bij den handt van Boudewijn
Lambrechts als secretarius van Waerde ende dat Francoijs Boots oft zijn gesubstitueerde bescheijt bij
bringen sal van den stadhouder vant verbot gedaen ten versoucke van den voors. ontfanger met sijnen
complicen. Actum present schepenen Jacob Jans Sijnskercke, Pauwels Diericks, Willem Quirijns ende
Dierick Jans
- In de kantlijn: ten welcken tijde comparerende Francois Boots met procuratie van de heer Laureijs Rijcx ?
als dat hij vuijt de naeme van sijnen meester al ? voor recgte gecompareert es te welcke tijde hem voer ? was
als dat de prelaat van der Doest bij den stadhouder hadde doen beletten de leveringe sulcx dat sij hier
expeditie en soude vercrijgen, sustinerende dat den prelaet begeert sijn belet te volgen en te arresteren thuijs
voors. mits betaelt de costen ? loon waer jegens ? mr Pieter Diericks, sustinerende als ? eerst ende alvorens
voor tadvijs van mijnheer de bisschop van Brugge ?
- ten selven dage heeft Franchoijs Boots oft sijnen gesubstitueerde geprotesteert ende protesteert mits desen
expresselijk tegens de prelaet van der Doest vanwege heer Laureijs Rijcx sijnen meester van alle costen
schade ende interesten bij hem ten oorsake van desen geleden nu lijdende ende nocg te lijden om in tijde
ende wijle sijn actie te intenteren soo hem goet en recgt duncken sal. Actum present als vooren.
RAZE 3521, 2W2, fol 36v, 12-11-1573: de dacg van recgte tusschen de weesen ofte erfgenamen van
Augustijn Snellincks ende Laureijs Rijcx in forme als die bedongen es vercontinueert tot maendage 14
december soo cracticg ende macgticg als hij ten desen dage soude mogen sijn om de behulp ende verheising?
van de brieven gesonden van den bisschop van Brugge aen Dominicus Jans (MPS: deze man wordt ook
vernoemd in het testament van Geert Jans backer van Schuijlen in RAZE 2040) deser ?
RAZE 3521, 2W3, fol 37, 19-12-1573: Jan Cornelis Oesthoff nomine de gemeijne erffgenamen van wijlen
Augusteijn Snellincx heijsch gemaect ut patet fol 38. Naer allegatien van partien soo wijsen voor recgt de
levering cours ende ganck te hebben acgtervolgens coop tusschen de erfgenamen van Augusteijn Snellincx
ende Laureijs Rijcx ten waere dat heer Laureijs oft sijnen gesubstitueerde conde daer blijven naer de
costuijme van den lande recgtelijck van tverbot aen de voors. huijsinge gedaen, ende naer allegatien van de
verweerder als te weten indien tblijcken geschien macg binnen de dorpe sal geschien binnen de eerste dacg
van recgte, indien buijten de dorpe binnen de tweede dacg van recgte ende indien buijten den lande oft
Antwerpen? binnen de derde dacg van recgte ende Frans (MPS: Frans Lambrechts de secretaris? of Frans
Boots?) oft sijnen gesubstitueerde neemt de toon aen, per salvo indien hem de geprecipeerden? tijt ? (MPS
laatste regel niet leesbaar)
RAZE 3521, 2W6, fol 38v, 29-3-1574: Boudewijn Lambrechts nomine heer Laureijs Rijcx exhiberende
sekere attestatien inde vierschare gedaen bij Dominicus Jans ende Marinus Corneliss Gort concludeert tot
sententie? van schepenen metter ? depositie. Naer allegatien van beijder partien wijsen schepenen voor recgt
ende ontslaen heer Laureijs Rijcx vanden coop vanden huijse ende dat kinderen Snellincx soucken sullen den
bisschop van Brugge als prelaet van der Doest aengesien hij tbelet ofte verbot bij sijnen dienaer heeft doen
doen, waerbij de voors. kinderen oft erfgenamen niet en hebben connen comen tot haer leveringe
RAZE 3521, 2W10, fol 40v, 30-4-1573: (MPS: Let op de datum van 30-1-1573, en het lijkt er op dat er
anderhalve blad voor gereserveert was. En de in de linkermarge vermelde folio teller springt van 40 op 42,
heeft heeft hier nog een blanco blad tussen gezeten?) Protestatie gedaen bij Pieter Diericks vanwege speciael
bevel macgt hebbend Eerwaerde den bisschop van Brugge als prelaet Doest in Vlaenderen aen die van den
wethouders Waarden in Zuijtbevelandt op den 30ste januarij voer Paeschen luijdende van woorde tot woorde
als hiernaer volcgt:
Alsoo mijn heeren de schout ende schepenen ? niet onbekent hoe anderet hier in recgte hant? een
ongedecideerde questie tusschen de heer Laureijs Rijcx ofte dies aengaende ende den bisschop van Brugge
nopende seker overdracgt van een huijs staende op Crabbendijcke op de gront, heerlijckheijt ende ambacgte
van den voors. Eerwaarde heer Bisschop van Bruggen duerdien bij laste van zijnen Eerwaarde (soe geseijt?)
seker interdict gedaen is om het voors. huijs niet affbreecken nocg oock van sijn ambacgte te voeren ende
alsoo sijnen Eerwaerde bij den gesworen clerck schriftelijke sententie overgesonden is om ten prefixen dage
te compareren oft in date den 28 november doen compareren eenige gemacgticgde in desen voer de wet om 't
aenhooren alsulcken heijs ende aenspraecke als op sijnen Eerwaerde gedaen soude mogen werden en oock
mede te verclaeren sijne redenen van oppositie. Al tot welcken dage niet mogelijck heeft geweest voor mijn
heere te compareren oft oock ijemande van zijnent wege instructie over te senden duerdien datter maer twee
dagen tusschen respijt en was om van Brugge alhier te comen, sulcx dat wij den voors. dacg van recgte met ?
nocg bij contumatie en hebben laten overstrijcken maer 't onsen ondancke preciptantelijck ontgaen es sulcx
dat wij niet te ? en behooren hierinne gecauseert te werden niettegenstaende nocgtans dies alsoo wij alhier te
recgte betrocken sijn ende in defensie behoren te comen ende sijne Eerwaarde ter ooren gecomen is hoe als
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dat dit huijs ende materialen van dien dagelijcx hoe langer hoe meer ten ruijne gaan ende sinsterlijck
vermindert en gesublateert werden. Alle welcke schade te vergoeden voor soo vele alst sijne Eerwaarde ter
kennisse van de wethouders presenteert ende consenteert, presenteert ende consenteert bij desen alle de
onderwinders van dien dat men de voors. materialen sal vercoopen op coste van ongelijcke gelijcke soo't
behoort om binnen middelen tijt te beraeden wes hierinne naer redenen behoort gedaen te werden, ons
onderwerpende in aller recgt ende billijckheijt ten eijnde niemant hierinne vercort en blijven. Oft andersins
protesteert mijnheer den bisschop bij desen tegenwoordigen? van alle costen schade, ende interesten
indiender eenige meer op gedaen sijn ofte nocg souden werden Ende dit al sonder prejuditie van recgte, ex?
ende defensien van de voors. mijn Eerwaarde heer al hier te deduceren tijde en wijlen gelijck ende alsoo 't
behoort ende hij te rade ?
Actum 30-1-1573 voor Paeschen (MPS: 1574), present de volle bancke
RAZE 3521, 2W13, fol 42v, 5-2-1574: Aengaende tblijcke? in te bringen tusschen heer Laureijs Rijcx ende
de erfgenamen wijlen Augustijn Snellincx es vercontinueert tot den tweeden dag van recgte, alle recgtdage
open
RAZE 3521, 2W17, fol 44v, 27-3-1574: Boudewijn Lambrechts van Cleeskercke heijst Marinus Corneliss
Gort recgte kennisse der waerheijt van tgene hem kennelijck soude mogen sijn van den sake hangende
tusschen heer Laureijs Rijcx ende de erfgenamen van wijlen Augustijn Snellincx oft d'insinuatie oft verbot
aen sijn persoon bij den stadhouder gedaen oft bij sijnen dienaers acgtervolcgens de kennisse bij Dominicus
Jans gedaen waerop Marinus gevraecgt sijnde heeft bekent conform de attestatie bij Dominicus gedaen als
hem bij de stadhouder gedaen, verstelt tot maendage den 29-3-1574 bij de volle bancke
RAZE 3521, 2W23, fol 48, 22-6-1574: Jan Corneliss Oesthoff heijst Boudewijn Lambrechts betaelt te sijn
van dat hij de kinderen Snellincx gedient heeft int proces tusschen heer Laureijs Rijcx ende de voors.
kinderen oft affgerekent 5s ende daerenboven heijst den selven 1 £ vls oft dat hem gelevert werden sal tlant
welck hij gecocgt heeft metten toebehoorende de gemeijn erfgenamen van Doppegieter. Aengaende de dael?
es vercontinueert ter tijt toe Boudewijn ter Mechelen reijst om de erfgenamen te spreecken om Jan Corneliss
te doen contenteren, aengaende tpont. Es verstelt 14 dagen binnen welcker tijt men spreecken sal Andries
Sweem gemerct hij nu ter tijt vuijt den lande ge?est leijt?
RAZE 3521, 2W35, fol 54v, 10-11-1574: Boudewijn Lambrechts als procuratie hebbende van de gemeijne
erffgenaemen wijlen Augusteijn Snellincx heijst mijn E(eerwaerde) Heere den Bisschop van Brugge als
prelaet van den convente van der Doest dat denselve sal comen ontfangen alsulcken huijs als de
erffgenaemen eertijts vercocgt hebben aenden persoon van Heer Laureijs Rijx ende es bij den dienaers van
de voirs prelaet becalaingeert ende verboden aff gebroken te werden dat hij tselve huijs selver begeerde ende
betaelen de voors erffgenaemen de somme van 20$ vls metten oncosten (MPS: geen belendingen van het
huijs vermeld) deser tijt toe gedaen ende nocg te doen welcke somme de erfgenamen voorn. van heer
Laureijs bevoorwaert hebben, verstelt ad primam ende voorts tot des aenleggers vermaen mits partien een
wete, om meerder behulp van schepenen in de vierschare te roupen, ende bij schepenen hinck inde
munimenten (MPS: bewijsstukken) van partien te duersien

1.82

Eis op Marinus Gort, coop paert (WA2461)

RAZE 3521, 57, 22, 6-6-1573: Jan Adriaens Block heijst Marinus Corneliss Gort 2£ 10st over coop paert.
Verstelt

1.83

Geld betaald aan Cornelis Vermeijen, maar deze niet aan Cornelis Seuijs
(WA2463)

RAZE 3521, 57, 22, 18-6-1573 (MPS: loopt door op 1W58): Comp. Jan de Muijsere deurwaerder der Co.
Majesteits als actie ende procuratie exhiberende speciael ? date 22-5-1573 onderteijckent ? heijschende vuijt
cracgte van dien Marinus Corneliss Gort 45£ vls ter cause ofte over deerste paeije van coop van ontrent 15
gemeten landt onbegrepen de juiste maete verschenen St Jacobs dage ofte Goesche marct 1572. ? jegens
Marinus voors. comparerende heeft verclaert de eerste paeije bij hem belooft betaelt te hebben in handen van
Cornelis Vermeijen ? den selven hem hebbende daertoe procuratie, twelck hij Marinus heijst nu contrairie ?
dat den voors. Vermeijen procuratie hadde van den voors. Marinus te erven? aent voors. lant ende niet om
eenicg gelt tontfangen heeft niet tegenstaende gebleken bij quitantie van Cornelis Vermeijen heeft Marinus
voors. aen den voorn. Muijsere bij ? van den eedt reserverende ? delaij den tijt van een maent om binnen
dien tijde te procederen op den voors. Vermeijen ofte sijne goeden ten eijnde hij comen macg tot restitutie
ende indempniteijt van den penningen hem ten behouve van sijnen crediteur Cornelis Seuijs. Protesterende
den voors. Jan de Muijsere vuijt den naem van zijnen meester van alle costen schaden ende interesten
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daerom gedaen als van ? tot twee reijsen van Mechelen gecoren sijn ter cause voors. Ende de voors. Marinus
protesteert van ? jegens de voorn. Cornelis Vermeijen van den selve costen schade en interesten gedaen ende
nocg te doene. Etc.
RAZE 3521, 59, 23, 19?-6-1573: Marinus Corneliss Gort heijst ter vierschaere op de vrucgten van Cornelis
Vermeijen 35£ gr vls ter goede rekening de welcke hij ontvangen heeft over securiteijt ? van Cornelis Seuijs
bij ? van schepenen. Soo hebben schepenen gewesen dat Cornelis Vermeijen zal hebben de kennelijcke wete
op de eerste dacg van recgte op alleene dat mogelijck es en es niet mogelijk op de tweede dacg van recgte
- (doorgestreept) Marinus Corneliss Gort heijst Cornelis Vermeijen quijtinge van alzulcken heijs als Cornelis
Seuijs over ? 45£ ende vuijt tselve lant de somme van 35£ de welcke lant deselve Cornelis Seuijs Marinus
Gort gelevert heeft ?
RAZE 3521, 60, 23v, 19?-6-1573: Ter selver dage heeft Marinus Corneliss Gort geprotesteert ende
protesteert mits desen van seker contract ende voorwaerden welck Cornelis Vermeijen als hem ? daer toe
procuratie sufficiant te hebben met Marinuss gemaect heeft aengaende de betalinge die Marinus aen Cornelis
Seuijs doen soude bij paijmente tot 35£ tjaers ende gemerckt Cornelis Seuijs bij sijnen procureur gealligeert
heeft voer schepenen van hem egheen procuratien ten dijen eijnde gegeven te hebben dan dat deselven
jaerlijcks ontfangen soude 45£ oft die penningen van 6 gemet ? Indien Marinus Gort voors. jegens Cornelis
Seuijs sijnen ? enige moeijte costen schaden ende interesten ter cause van dijen geschied dat Cornelis
Vermeijen hem daer aff sal indemniseren costeloos ende schadeloos houden oft es hem daervoer heijschende
somme van tien ponden vls boven allen costen. Schepenen wijsen voer recgt partien een wete te hebben
tegen den eersten dacg van recgte indien mogelijk es, indien niet jegens de tweede tot coste van partie ende
es bij schepenen ter instantie van Marinus Gort voors. den secretaris belast om de wete tot Antwerpen te
doen ende es het getaxeert een gulden tdaecgs
RAZE 3521, fol 25, 3-7-1573: Marinus Corneliss Gort heijst Cornelis Vermeijen naer vuijtwijsen register
folio 27 ? duer willecuere van partien es de vierschare vercontinueert tot maendage naestcomende
RAZE 3521, fol 26, 6-7-1573: Marinus Corneliss Gort heijst Cornelis Vermeijen naer vuijtwijsen tregister
fol 27?, bij contumatie partie gecondemneert inden heijs ende Marinus heeft zijn bewijs gedaen duer
Cornelis niet en comparerende, ende bij protestatie voorts? is genomen? aen de vrucgten staende op de gront
bij de stede op Hanne pitte tot sijnen gebreke toe ?
RAZE 3521, 66, fol 26v, 10-7-1573: sijn geschat op den houve van Cornelis Vermeijden gelegen op
Hanepitt binnen Waerde eerst twee paerden voor 6$ drie coeijen voor 6$, ontrent ses gemeten saets teghen
2$, drie gemeten teruwe oft daer ontrent tot 16 gulden tgemet brencge vuijt 8$ een half gemet daeraen
liggende tot --- schellingen noch een gemet teruwe comende aen den dijck metten eijnde tot 2$ tgemet ende
ontrent 1 gemet comende ? daer tenden voor 2$. Present schepenen Jacob Jans Sijnskercke, Pauwels
Diericks, Jan Cornelis Oesthoff ende Willem Quirijns
RAZE 3521, 67, fol 27, 21-7-1573: Soo ist voor ons schepenen hieronder geschreven gecomen ende
gecompareert Marinus Corneliss Gort ende heeft vuijt cracgte van te doen een brieve, versocgt aen de
schouijt dat hij schepenen soude maenen oft onder henlieden was gecomen seker gelt van wege Cornelis
Vermeijen tot behouve van Marinus Corneliss Gort volgende de schattinge gedaen aen de goederen van de
voors. Vermeijen, waeroppe schepenen verclaeren onder tcollege van zessen dat henlieden niet kennelijck en
is dat daer enicg gelt tot behouve van dien gecomen was ende indienne bevonden dat onder de sevende
(MPS: er staat sevenste!) eenicg gelt gecomen waere twaer gelt indien niet, dat de schattinge van dien
volgende tregister zal hebben koers ende voortganck tot voldoeninge van tacgterheijt van de voors Marinus
Corneliss Gort volgende de heijs hiervan in register gementioneert te folio 27. (In de kantlijn: de principale
somme van 35£, nocg van recgtelijcke oncosten tsaemen op 2 £.
RAZE 3521, fol 28, 13-8-1573: Alsoe Cornelis Seuijs tegens op heden 13-8-1573 recgtelijke voer schouijt
ende schepenen van Waerde hadde doen verdachvaerden Marinus Cornelisz Gort hem heijschende de somma
van 29 $ gr reste van 45 gelijcke ponden die hij aen Seuijs schuldich was
RAZE 3521, 2W31, 52v, 22-10-1574: Ten selven daghe comp. Jan de Muijsere als ghemacgticg ende bij
procuratie speciael van Cornelis Seuijs poorter tot Mechelen ende alhier gekomen sijnde van saterdacg
laetstleden heeft geprotesteert ende protesteert mits desen jegens Marinus Corneliss Gort van dat hij
Muijsere van Mechelen aen haer binnen deser procgie es comen heijsen (naer voergaende sommatie) betalen
van de derde paeije van 45£ vls die de selve Marinus den voorn. Seuijs belooft heeft te betaelen ende
verschenen Goesche mert elcx jaers van alsulcken lant als de voorn. Marinus gecocgt heeft jegens de voorn.
Seuijs gelegen in Valckenisse en Waerde ende mits geen betalinge, protesteert van de costen schaden ende
interesten soo wel van sijnen comste als anders. Acte present schepenen als boven
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1.84

Eis op Pieter Jans Jaspers, verschenen penningen (WA2464)

RAZE 3521, 59, 23, 19?-6-1573:Marinus Corneliss Gort heijst ter vierschare Pieter Jans Jaspers 21s ende dat
van verschenen gelt en voorts van zekere oncosten daer duer geleden. Verstelt

1.85

Eis aan Willem Quirijns, paeijen (WA2474)

RAZE 3521, 64, fol 25v, 3-7-1573: Adriaen Willems nomine Adriaen Nicolaess heijst Willem Quirijns de
somme van 8£ vls van twee verschenen paeije van 1571 en 1572 acgtervolcgens de brieff daervan zijnde.
Verstelt
RAZE 3521, fol 26, 6-7-1573: Willem Quirijns heijst Macharis Willems ontslagen te sijn ende ? te wesen
van eenen heijs die Adriaen Willems staende in de wete van Adriaen Nicolaess tot sijnen costen? ter
vierschare gedaen den 3den julij oft 10 $ daer voren. Schepenen verstellen.
RAZE 3521, 2W2, fol 36v, 12-11-1573: Adriaen Willems nomine Adriaen Nicolaess heijst Willem Quirijns
naer vuijtwijsen tregister fol 29, verstelt tot compste van Adriaen Nicolaess ofte tot Licgtmisse toe alle dage
open heeft? om te sien of men eenicg licgt sal connen vinden van de waerheijt.
RAZE 3521, 2W2, fol 36v, 12-11-1573: Willem Quirijns heijst Macharis Willems naer vuijtwijsen tregister
fol 30, verstelt als voren duerdien de sake ?
RAZE 3521, 2W9, fol 40, 7-4-1574: Adriaen Willems nomine Adriaen Nicolaess heijst Willem Quirijns naer
vuiijtwijsen tregister fol 29 ende 40. Schepenen vercontinueren dese vierschare tot den eerste dage van
recgte op de volle banck offt tot compste van Adriaen Nicolaess indien hij eer quame om binnen middelen
tijde onder tsecreet van schepenen te hooren Macharis Willems ende meer ander als den dijckgrave Pauwels
Diericks ende Jan Domiss om van de waerheijt te vernemen
RAZE 3521, 2W11, fol 42, 5-2-1574 (NB. de bladen zijn waarschijnlijk verkeerd ingebonden!): Willem
Quirijns heijst Macharis Willems naer vuijtwijsen tregister fol 30 en 40 en 42. Partie gecondemneert in heijs
ende Willem doet sijn bewijs aen sekere penningen hem Macharis comende? van Marinus Corneliss Gort
ende voorts aen mobilia de welcke hij heeft ten huijse van Maij Vleeck ende voorts aan een ypoteque
waervuijt de schult spruijtende is ende de dacg van recgte es vercontinueert 14 dagen

1.86

Eisen van Jan Jans, rontzaet, terwe (WA2484)

RAZE 3521, 70, fol 29, 5-9-1573: Jan Jans heijst Marinus Corneliss Gort 9 viertelen ront saet oft 6£.
Verstelt.
- Jan Jans heijst Willem Quirijns 15s over reste van terwe. Schepenen wijsen voor recgt ende wijsen dese
partien elck een goede man te nemen, etc. (In de kantlijn:) Jan Jans neemt Jan Cornelis Oesthoff ende
Willem Quirijns neemt Adriaen Willems
- Jan Jans heijst Marinus Abeelboom leveringe van ? viertelen saets hondert gulden daervoor ende nocg 13
viertelen gerst oft ? schell voor elck. Schepenen verstellen.

1.87

Geld aankomende Frans van Opijnen (WA2507)

RAZE 3521, 76, fol 32, 10-10-1573: Quirijn Adriaens schout tot Valckenisse heijst Jan Cornelis Oesthof de
somme van 8 gulden over drie? jaeren aencomende Franchoijs van Opinien?, over dier jaer 1568, 1569 en
1570 elck jaer een derdendeel van acgt gulden, verstelt behoulijck dat dese partien sullen bij haer nemen
Cornelis Jacobs dijckgrave ende Marinus Corneliss Gort ende sien oft die haer const accorderen

1.88

Land verkocht in Bals Hals aan M. Gort (WA2521)

RAZE 3521, 78, fol 33, 24-10-1573: Op conditien voors. es vercocgt ter instantie van Thomas Jacobs ende
Cornelis Jacobs Clicker mede acgtervolgens haer bescheijt daervan sijnde ende haer in handen gegeven een
stuck lants onbesaijt groot 3 gemeten preter 50 roe gelegen in Bals Hals (O. Boudewijn Lambrechts, S. Pieter
Pieters Leeuwe, W. ende N. den heerenwecg) ende es cooper van dese erve gebleven Marinus Corneliss Gort
voor 6£ en 10s tgemet.
- Nocg vercocgt tot voldoeninge van de voors. partien op conditie voors. een stuck lants gelegen aen de Oude
Stede groot ontrent 400 roe (O. erffgenamen van Balthasar Vilaijns, S. heer Clement, W. de vroondijck, N.
de hofstede de Oude Stee) ende es cooper gebleven van dit lant Cornelis Jacobs Boudewijns voor de somme
van 31,5 gulden tgemet
RAZE 3521, 83, fol 35v, 17-11-1573: Comp. Cornelis Jacobs Clicker ende Thomas Jacobs ende hebben met
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allen solemniteijten van recgte tot eene leveringe dienende gelevert Marinus Corneliss Gort een stuck lants
naer vuijtwijsen tregister fol 37, vrij goet om vrij gelt
- de voors. vercoopers met alle solemniteijten van recgte als vooren gelevert Cornelis Jacobs Boudewijns een
stuck lants naer vuijtwijsen tregister fol 37, vrij goet om vrij gelt

1.89

Eis aan Pauwels Diericks, terwe (WA2530)

RAZE 3521, 80, fol 34, 31-10-1573: Christoffel Marinuss heijst Pauwels Diericks 50 viertelen terwe quarter
troij leveringe van dien gecocgt voor 8 s de viertel oft 50 gulden, verstelt
RAZE 3521, 83, fol 35v, 17-11-1573: Boudewijn Lambrechts nomine Stoffel Marinuss heijst Pauwels
Diericks naer vuijtwijsen tregister fol 38, verstelt elck eenen goede man te nemen om te sien oft sij consten
accorderen. Stoffel kiest Marinus Gort ende Pauwels kiest Jan Corneliss Oesthoff

1.90

Lijfrente Jonas Jacobs door Stoffel Jacobs (WA2577)

RAZE 3521, 2W13, fol 42v, 7-1-1574: Comp. Stoffel Jacobs metten eije bekende schuldicg te sijn aen Jonas
Jacobsz tijckman wonende Goes een lijffrente van 1£ tsiaers ende stelt Stoffel voors. tot een speciale
ypoteque ende onderpandt een stuck lants groot anderhalf gemet 28 roe gelegen in den Grootenpolder (O.
Lodewijck Jacobs hoffstede, S. de Dooldijck, W. Marinus Corneliss Gort, N. ? Pauwels), nocg een stuck aan
den Dooldijck (O. joncker Jan van Haesdonck, S. ?, W. Gommer van Meurs, N. de Dooldijck)

1.91

Eis aan Marinus Corneliss Gort (WA2552)

RAZE 3521, 2W4, fol 37v, 7-1-1574 (MPS: stilo hollandiae 1573?): (MPS: vorige acte niet gevonden!) Jan
Jooss heijst Marinus Corneliss Gort naer vuijtwijsen tregister fol 33. Schepenen wijsen alsoo Marinus
declineert van dese vierschare als dat Marinus sal hier te recgte staen ten sij hij bij leijt bij wat middelen hij
sijn declinatie fondeert, verstelt op de volle bancke tot den eerste dage van recgte van den derden dage
RAZE 3521, 2W11, fol 42, 5-2-1574 (NB. de bladen zijn waarschijnlijk verkeerd ingebonden!): Jan Jooss
heijst Marinus Corneliss Gort als vooren, verstelt.
RAZE 3521, 2W37, fol 55v, 4-12-1574: Jan Corneliss Oesthoff heijst nomine Jan Jooss, Marinus Corneliss
Gort naer vuijtwijsen tregister 61?, verstelt tot Palmen alle recgtdage open tot des aenleggers vermaen (MPS:
hoort deze wel hier, het is wel lang geleden, maar ik kan niets anders vinden)

1.92

Levering huijs Jacob Jans Christoffels (WA2576)

RAZE 3521, 2W13, fol 42v, 23-2-1574: Marinus Cornelisz Gort heeft gelevert aen Jacob Jans Stoffels een
huijs binnen Waerde int dorp op ambachtsheeren vroone (O. ende Z. Heerenstrate, W. Anthonis Reijns oft
den ouden boomgaert, N. Marinis Schipper) 27$ vls

1.93

Beloofde penningen en stroo van Pieter Jans Rooshil (WA2582)

RAZE 3521, 2W16, fol 44, 20-3-1574: Marinus Corneliss Gort heijst Pieter Jans Rooshil van beloofde
penningen 1£ vls, nocg 10s van stroo bij zijn paerden gegeten inden vloet, verstelt ad primam
RAZE 3521, 2W17, fol 44v, 27-3-1574: Marinus Corneliss Gort heijst Pieter Jans Rooshil naer vuijtwijsen
tregister fol ? verso. Schepenen wijsen voor recgt Pieter Jans te affirmeren dat ?£ bij hem geheijst met
malcanderen affgerekent es. Indient Pieter niet en begeert te affirmeren dat Gort tselve affirmeren sal
aengaende de 10s, wijsen schepenen aen goede mannen daer bij geweest zijn ende Marinus vuijtstel van
sijnen eedt te doen ende hem te beraden 8 dagen ende aengaende de 10s heeft gecoren Dierick Jans ende
Pieter Jans kiest Jan Corneliss Oesthoff, mits dat ? tot eenen overman Jan Gorts, ende indien sij niet
accorderen verstelt
RAZE 3521, 2W22, fol 47v, 10-6-1574: Marinus Corneliss Gort heijst Pieter Jans Rooshil 1£ vls naer
vuijtwijsen tregister fol 49. Schepenen wijsen voor recgt ende blijven bij sententie gewesen 27-3-1573
(MPS: of 1574?) voerleden ende dat partien hen daernaer sullen reguleren als dat Pieter Jans schuldicg acgt
dagen dacg om sijnen eet te doen indien hij tselve niet en doet blijven schepenen bij haer sententie, gewesen
als voors. es
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1.94

Eis tot betaling van paeije huis van Pauwels Vleeck oft Heijndrick de Naeijer
(WA2589)

RAZE 3521, 2W17, fol 44v, 27-3-1574: Marinus Corneliss Gort heijst Pauwels Vleeck oft Heijndrick de
Naeijer als besitters van het huijs staende aent kerckhoff daer eertijts Nicolaes de Naeijer inne gewoont heeft
vuijt cracgte van doen ontbien naer vuijtwijsen een obligatie in de vierschare geexibeert inhoudende de
somme 3 £ 10s verschenen 10s anno 1572 te meije ende voorts alle meije 1 £ tot volle betalinge toe ende was
gedaen in date den 9-7-1572. Present Cornelis Jacobs Boudewijns dijckgrave ende mr Pieter Diericks als
doen secretarius, onderteeckent met een teeken, verstelt ad primam binnen welcken tijt Pauwels bescheijt
brengen sal van de brieven vanden huijse die hij seijt daer op te sijn.

1.95

Eis Andries Sweems tot verklaringen (WA2554)

RAZE 3521, 2W5, 38, 29-3-1574: Andries Adriaens Sweem heijst Jan Jacobs Stoffs ende Quirijnken sijne
huijsvrouwe ende Adriaen voor de Stock recgte kennisse der waerheijt van tgene hen kennelijck soude
mogen sijn van der saken hangende inden heijsch tusschen hem Sweem ende Gabriel Doppegieter cum suis
ut patet fol 42 en fol 45, op welcken heijs bij schepenen geexamineert sijnde Jan Jacobs out 52 jaer oft
daerontrent kent ende attesteert waeracgticg te sijn ende hem wel kennelijck ende te voren te staen als dat
ontrent Sint Jan anno 1573 hij gecomen is ofte geweest es inde polder met Gabriel voors. Boudewijn
Reijnouts ende Adriaen voor de Stock ontrent de huijse nu toebehorende Engel Moeseroen alwaer de voorn.
Doppegieter besteet heeft Adriaen voor den Stock seker quantiteijt van lande ende erve gelegen inde
Moolhouck voor de somme van 4s tgemet onder welcke voorwaerden gegaen sijn als dat Doppegieter tot
voor de Stock geseijt heeft hij sullet over? ? waer hij Jan Jacobs geantwoort sijnde dattet alle eens was wijet
werck deede alst wel gedaen waere, heeft Doppegieters tselver geaccordeert sonder eenicg contract ofte
voorwaerde tusschen hen beijden te maecken van eene weije dan daer woorden aff waeren dat voor den
Stock wel soude mogen weije nemen over gelt oft sijn swager die hij seijde tselve werck aen te willen
besteden ende verclaerde oock den selven tselve werck wel ende oirbaer gedaen te sijn ende anders en weet
den selven attestant niet te deposeren.
- Quirijnken Jans ontrent 25 jaer bij schepenen als boven geexamineert bekent waeracgticg te sijn als dat sij
gecomen is met Doppegieter voors. ontrent de Waertsche molen ten tijde als Andries Sweem in de meet vlas
uijt doen?, den welcken als doen vuijtgestoken was ende vlas? ontrent den molen voors. waertoe Quirijnken
seijde Gabriel dit es de man die 't werck doet waerop Doppegieter geantwoort heeft dit en is de man met dien
ick twerck besteet hebbe ende Quirijnken hem daerop antwoordende den man sal twerck wel doen als den
anderen want tes sijn swager, heeft Doppegieter geantwoort tes alle eens wijet wat doet als wel gedaen, ende
wist anders niet te deposeren
- Schepenen gehoort hebbende ende gesien de depositien ende partie wel ge?, wijsen voor recgt Andries
Sweem volcomen te sijn in sijnen ? ut patet fol 45 ende condemneren partie inden heijs ende partie oft Jan
Cornelis Oesthoff haeren procureur heeft bewesen tlant in questie gelegen inden Moolhouck van West in van
Pieter Pieters Leeuwe ende Marinus Corneliss Gort als lant van desen Doppegieter ? om tselve lant aenden
genacgten te vercoopen ende es daertoe de vierschare vercontinueert. Etc.
RAZE 3521, 2W7, fol 39, 7-4-1574: Andries Adriaens Sweem doet ter kennisse van schepenen
overteeckenen al alsulcken kennisse van zaken als hij heeft dienende ende nocg niet geexecuteert tusschen
hem ende Gabriel Doppegieter cum suis

1.96

Eis aan Pauwels Jacobs Vleeck oft Heijndrick de Naeijer (WA2556)

RAZE 3521, 2W5, 38, 29-3-1574: Marinus Corneliss Gort heijst Pauwels Vleeck (MPS: Pauwels Jacobs
Vleeck) oft Heijndrick de Naeijer naer vuijtwijsen tregister fol ? (MPS: vorige acte niet gevonden). Verstelt
mits dat Pauwels bringen sal tusschen dit ende maendacgs? bescheijt ofte copie van de brieven die hij seijt
van de ?
RAZE 3521, 2W7, fol 39, 7-4-1574: Marinus Gort heijst Pauwels Vleeck (MPS: Pauwels Jacobs Vleeck)
naer vuijtwijsen tregister fol 4?, gesien hebbende schepenen de antwoorde schriftelijck overgesonden ende
geopenbaert bij Pauwels voors, wijsen voor recgt ende verstellen desen dacg van recgte tot den tweeden dacg
van recgte diemen met schepenen houden sal, per salvo dat over senden sal tot Bergen extract vuijt desen
register bij schepenen bevesticgt ofte besegelt ende datter antwoorden weder aen schepenen overgesonden
sal werden gepasseert voor schepenen van Bergen oft voor notaris ende getuijgen om die gesien hebben
macg aff gedaen werden naer recgt
- Marinus Corneliss Gort doet bewijs vuijt cracgte van der sententie gewesen binnen desen aen sijn beste
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coeijen om de selve te rusten onder den heere om tot den dienst? vercoopen tot sijnen gebreecke toe, verstelt

1.97

Heeft M. Gort een broer Jan Gort? Boete (WA2558)

RAZE 3521, 2W6, fol 38v, 29-3-1574: Marinus Corneliss Gort heijst Pieter Jans Rooshil naer vuijtwijsen
tregister fol 45 (MPS: niet gevonden), verstelt ad primam salvo dat Jan Gorts (MPS: of Jan Geerts? Nee!) sal
? werden onder secreet van schepenen tusschen dit ende den eersten recgtedag
RAZE 3521, 2W7, fol 39, 7-4-1574: Marinus Corneliss Gort heijst Pieter Jans Rooshil naer vuijtwijsen
tregister fol fol 45 en 46. Schepenen blijven hiervoor gewesen vonnis, ? daer naer gehoort hebbende de
depositie van Jan Gorts aengaende 10s van stroo. Partie gecondempneert in 8s ende inde ?
- De schout als heer heijst Pieter Jans Rooshil de boete van alsoo veel schepenen metten schout inden banck
sitten daer hij seer insolent voor de vierschare gecomen is. Naer allegatie van beijde partien wijsen
schepenen voor recgt ende condemneren Pieter Jans in 5s te gelden den schout
- Marinus Corneliss Gort heijst Pieter Jans Rooshil 1£ naer vuijtwijsen tregister fol 44. Schepenen wijsen
voor recgt als dat Marinus Pieter Jans te recgte coopen sal met een nieuwe schrijfpenninck

1.98

Levering land aan M. Gort en P. Leeuwe in Moolhouck (WA2561)

RAZE 3521, 2W8, fol 39v, 7-4-1574: Op huijden 7-4-1574 voer Paeschen heeft de schout als heere met drie
sondacgse geboden ende voorts met alle solemniteijten van recgte die men tot eene leveringe schuldicg te
observeren? gelevert Marinus Corneliss Gort met Pieter Pieters Leeuwe een perceel van lande gelegen in
Moolhouck binnen Waerden naer vuijtwijsen tregister fol 40 van westen inne tot haeren gebreeke toe (O. en
W. Lenaert Doppegieter, S. Heerenwecg, N. Maij Vleeck) welcke lant afgegaen is bij Hugo Engel Leijs van
Leenaert Doppegieter cum suis. Acte present schepenen Pauwels Diericks, Jan Corneliss Oesthoff, Willem
Quirijns, Jacob Oliviers.

1.99

Borgstelling voor Jan Barthelmeeuss (WA2592)

RAZE 3521, 2W19, fol 46, 6-6-1574: soo compareerde voor Willem Quirijns en Jacob Oliviers Pieter
Barthelmeeuss en Marinus Corneliss Gort constitueerden hen ende haeren goederen borge in eijgen schult?
dewelcke Jan Barthelmeeuss hadde te betaelen Sint Jacob dage naer date van den Heijligen Geestmeesters
vander Goes, Ende Jan Barthelmeeuss heeft den selve dage belooft sijne voors. borge te quijten op alle sijnen
?, gewonnen ende ongewonnen, ende bijsonder ? oft vrucgten die welcke op den gront daer de voorn. schult
aen gesproten es

1.100

Eis aan Pieter Jans Rooshil, beloofde penningen (WA2594)

RAZE 3521, 2W19, fol 46, 9-6-1574: Marinus Corneliss Gort heijst Pieter Jans Rooshil 1£ vls van beloofde
penningen, verstelt op de volle banck

1.101

Uitstel van transporteren van land (WA2608)

RAZE 3521, 2W23, fol 48, 21-6-1574: dacg van recgte gehouden 21-6-1574 ? doen van lande tusschen Jan
Oolaerts schout tot Yersicke ende Jan Adriaens Brabander, ende tusschen Cornelis Vermeijen ende Pieter
Jans Rooshil, nocg tusschen Adriaen Jans Loijs ende Marinus Corneliss Gort, duerdien dese personen duer
den ? (MPS: regen?) niet en hebben bij de ander connen geraecken es desen dacg van leveringe bij der wet
vercontinueert tot 2-6, present Lodewijck Jacobs, Pieter Jans Rooshil ende Jacob Oliviers

1.102

Onderhoud soldaten (WA2622)

RAZE 3521, 2W26, 50, 15?- 8-1574 (rechterkant beschadigd): Marinus Corneliss Gort heijst Jan Andriess
van soldaten te onderhouden de somme 9s 4gr tot 8 gr per weke tot 11 weken ende ? van 1s 4gr, nocg per
obligatie heijst 6 sacken saets ende 8 maten oft 5 gulden van elck viertel, verstelt
- Marinus Corneliss Gort heijst Pieter Jans Naeijer van soldaten, etc.
- Marinus Corneliss Gort heijst Danckaert Danckaerts van soldaten.
RAZE 3521, 2W27, 50v, 7-9-1574: Marinus Corneliss Gort heijst Danckaert Danckaerts naer vuijtwijsen
tregister fol verso. Verstelt
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RAZE 3521, 2W27, 50v, 15-9-1574: Marinus Corneliss Gort heijst Danckaert Danckaerts near vuijtwijsen
tregister folio verso. Partie gecondemneert, verder moeilijk leesbaar ?

1.103

Procuratie van Jan van Haesdonck (WA2632)

RAZE 3521, 2W28, fol 51, 3-10-1574: heeft Joncker Jan van Haesdonck procuratie gegeven aan Marinus
Corneliss Gort, Cornelis Jacobs Boudewijns ende Adriaen Gilliss alle drie

1.104

Panden van M. Gort ? (WA2630)

AZE 3521, 2W28, fol 51, 5-10-1574: op huijden 5-10-1574 comp. Boudewijn Lambrechts lantmeter ende
beclaecgde als alsulcken panden als Marinus Corneliss Gort bewesen hadde Jan Andriess als panden?,
sustinerende tselve te sijn panden acgtervolcgens sekeren brieff aen de vierschare geexibeert. Acte ter
presentie van Jan Corneliss Oesthoff, Willem Quirijns ende Jacob Oliviers

1.105

Transport huijs aan Marinus Gort (WA2638)

RAZE 3521, 2W29, 51v, 9-10-1574: Op dese dacg van recgte voors. ter kennisse van Pieter Pieters Leeuwe
en Willem Quirijns es gecompareert Jacob Oliviersen ende heeft getransporteert aen Marinus Corneliss Gort
een huijs staend binnen Waerde int out dorp (O. Heerenstraete, Z. Pieter Jacobs Stoffels, W. ende N.
erffgenamen van mr Gillis Reijns), aertvast ende nagelvast in alder manieren als dat van Jacob beseten es,
voor 50£ vlaemsch. Dit huijs dient als onderpand

1.106

Eis aan Adriaen Pieters de Nacgt, obligatie (WA2634)

RAZE 3521, 2W29, 51v, 9-10-1574: Jan Cornelis Oesthoff heijst Adriaen Pieters de Nacgt vuijt cracgte van
obligatie 2£ 6s, verstelt ende elck eenen man te kiesen, Oesthof kiest Willem Quirijns, Adriaen Pieters kiest
Marinus Corneliss Gort
RAZE 3521, 2W43, 58v, 27-11-1574: Jan Corneliss Oesthoff heijst ter vierschare Adriaen Pieters de Nacgt
naer vuijtwijsen tregister fol 56 ende dat vuijt derden dacg. Partie wert gecondemneert. Salvo zoe wanneer
partie thuijs gecomen sijnde voor den eerste dacg van recgte zal alsdan zijn vrij goet bewijsen ende sal
naerdien alle genacgten voortgaen

1.107

Protest jegens Jan Thomass ende Laureijs Thomass (WA2641)

RAZE 3521, 2W31, 52v, 22-10-1574: Ten selven dage comp. Marinus Corneliss Gort ende heeft
geprotesteert jegens Jan Thomass ende Laureijs Thomass als nu gesommeert sijnde bij Jan de Muijsere van
de betalinge boven vermelt van alle costen, schaden ende intresten die hem soude mogen aencomen bij
gebreecke van de voors. betaelinge. Acte als boven.

1.108

Geld van Rodrigo voor Jan Reijnouts (WA2675)

RAZE 3521, 2W41, 57v, 15?-11-1574: op huijden als boven compareerde Jan Reijnouts coopman van
Antwerpen ende bekent schuldicg te sijn Marinus Corneliss Gort de somme van 200 karolus guldens in
welcke betalinge hij Reijnouts heeft 3 betalinge al alsulcke schult als hem compt van Nicolaes Rodrigo?
coopman tot Antwerpen, belovende de voorn Marinus te voldoen wes hij aenden voorn. Nicolaes te cort
compt opt verbant van alle sijn ander goet
- ter selver dage heeft Marinus Corneliss Gort arrest gedaen aen de goederen van Nicolaes Rodrigo om sijn
penningen hem bij Jan Reijnouts getransporteert aen te mogen verhaelen als nu geladen int schip van
Adriaen Pieters de Nacgt ende nocg gaen maecg ende alle anderen hem toebehorende, ende den schipper is
belast tselve goet niet te vervoeren op cracgt ende gewelt
- ten selve dage heeft arrest gedaen Quirijn Adriaens schout tot Valckenisse aenden persoon van Nicolaes
Nicolaess Rodrigo coopman tot Antwerpen ende hem es bevolen vuijten lande niet te gaen op verbuerte van
cracgt ende gewelt als arrestbracke, present schepenen Willem Quirijns, Jan Corneliss Oesthoff ende Dierick
Jans.
RAZE 3521, 57v, 26-11-1574: Extra ordinaris dacg van recgte 26-11-1574, present schepenen Pieter Jans
Rooshil, Jan Corneliss Oesthoff, Lodewijck Jacobs en Dierick Jans
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- Marinus Corneliss Gort heijst vuijt cracgte van arreste Nicolaes Rodrigo coopman tot Antwerpen de somme
van 18 £ 19s 8gr als hem getransporteert ende overgedragen in affcortinge van meerder schult bij Jan
Reijnouts mede coopman tot Antwerpen als penningen hem Jan Reijnouts van Nicolaes voors van seker
goeden ofte graijnen soo haver gerst hem Nicolaes gelevert binnen de lande van Suijtbevelandt. Schepenen
wijsen voor recgt naer heijschen ende verweren van beijde partien alsoo Marinus Corneliss Gort compt aen
de vierschare heijschen alsoo boven. Soo ontslaen schepenen Nicolaes van den arreste sijne goeden ende
heeft Jan Reijnouts ijet op Nicolaes te seggen sal hem soucken voor sijnen competente? recgter binnen
Antwerpen, ende heeft Marinus ijet te seggen op Jan Reijnouts sal hem soucken soo hem bederff? es soo bij
arrest oft anders van welcken vonnis Marinus ? geappelleert heeft.
RAZE 3521, 2W42, 58, 26-11-1574: Quirijn Adriaens heijst vuijt cracgte van arrest Nicolaes Nicolaess
Rodrigo 4£ 5s 4gr van 16 viertelen haver hem vercocgt 32 stuvers tviertel den welcken hij Nicolaes
ingestoken? heeft ende niet willen ontfangen, nocg heijst den zelven 2 sacken oft 2 stuvers voor elcke sack
ende alsoo Nicolaes excipieert? t'arreste ondeucgdelijck te sijn, wijsen schepenen in contrarie? t'arrest goet
ende van weerde ende dat Nicolaes antwoorden sal ten principale ende Nicolaes antwoordende ten principale
ende partien over ende wederom conclusie nemen, wijsen schepenen voor recgt alsoo Nicolaes int ontfangen
van den havere als hij die ingestoken? es, niet geprotesteert en heeft voor enicge wethouders ende oock de
heescher als doen absent was sulcx dat hij van de misleveringe niet en wist maer presenteert als nocg hem
Nicolaes sijn goet te leveren ende sijn gelt tontfangen ende oock geen dacg van leveringe vuijt oft
ingestoken? en wert, als dat Nicolaes den selven haver sal ontfangen ende sijne coopman sijn gelt geven
acgtervolgens als den coop voren verhaelt welcke sententie Nicolaes ? geappelleert heeft
Ende hiernaer bij toespreecken van de wet es dese sake over ende weder gesubmitteert op wiens
verscheijden? vier? wethouders de welcke bij haer arbitrael sententie gewesen hebben als dat Nicolaes de
havere als boven in questie ontfangen sal inden coop als boven ende sal hebben voor sijn intrest indien er
eenige soude mogen sijn eenen viertel daer? ende dat binnen 14 dagen te lancxte van date van desen ende sal
sijnen cooper op rekening geven 6,7 oft 8 gulden oft ? ? ende sal de voors. havere blijven liggen tot Nicolaes
perikel? van dese dage aff

1.109

Eisen aan M. Gort en Willem Quirijns, rontsaet en terwe (WA2679)

RAZE 3521, 2W43, 58v, 27-11-1574: Jan Jooss heijst Marinus Corneliss Gort 9 viertelen rontsaets oft 6 £
daer voren, verstelt
- Jan Jooss heijst Willem Quirijns van terwe hem te cort gegeven 1£ 11s 4gr ad ?, gewesen ad primam aen
goede mannen, Jan kiest Jan Corneliss Oesthoff, Willem kiest Pieter Pieters Leeuwe

1.110

Levering huis in oudt dorp van Jacob Oliviers aan Jan van Haesdonck (WA2668)

RAZE 3521, 2W38, fol 56, 7-12-1574: Op huijden 7-12-1574? voor Paeschen heeft Marinus Corneliss Gort
getransporteert ende overgedragen joncker Jan van Haesdonck een huijs metter schueren metter gevolge
vandien aertvast ende nagelvast staende binnen Waerde int out dorp op vrie vroone (O. Heerenstraet, S.
Pieter Jacobs Stoffels, W. ende N. de erfgenamen van mr Gillis Reijns) voor de somme van 350 carolus
guldens te betalen, etc, ende blijft tselver huijs tot ipoteque totter volle betalinge toe. Actum present
schepenen Willem Quirijns, Dierick Jans ende Jan Corneliss Oesthoff.
- tenselven dage ende presentie heeft Marinus Corneliss Gort geprotesteert van costen schaden ende interest
jegens Jacob Oliviers van dat hij sijn brieven onthouden ? werden ? sijn penningen ontfangen soude ? Jacobs
seijde sijn verlijt niet gedaen te hebben tusschen hem ende Gort int leveren van thuijs boven verhaelt, staend
op vrie vroone (MPS: moeilijk leesbaar)

Een groot gat hiertussen van 1574 t/m 1579
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Beginblad van RAZE 3522 (WA0001)
Beginblad van RAZE 3522: Schout: Marinus Corneliss Gort, secretaris Frans Lambrecgts. Schepenen: Pieter
Jans Rooshil, Willem Quirijns, Jan Domiss, Jacob Oliviers, Adriaen Jans Loij, Jacob Jacobs Stoffels, Jacob
Dominicus. Schotter: Dierick Corneliss. 1580

1.111

Boeten voor ongerinct loopen vercken (WA0799)

RAZE 3524, 131v, 20 jan 1580: Schout ex offitio contra Willem Maertens backer (boete voor ongerinct
lopend vercken).
- Schout ex offitio contra Jan de Wagemaecker (MPS: Hans de Wagemaecker) (boete voor ongerinct lopend
vercken). Schout ex offitio contra Dignus Wagemaecker (boete voor ongerinct lopend vercken). Schout ex
offitio contra Engel Roels smidt (boete voor ongerinct lopend vercken)
- schout ex offitio contra Heijndrick Karels (boete voor ongerinct lopend vercken)

1.112

Schepenbrief (WA0010)

RAZE 3522, pagina: 3, 20 mrt 1580: Marinus Corneliss Gort heijst sterfhuijs Adriaen Pieters Nacgt
(schepenebrieff)
RAZE 3522, fol 14, 7-9-1580: Marinus Corneliss Gort heijst sterfhuijs van Nacgten (MPS: Adriaen Pieters
Nacht?) vuijtwijsende register folio. Verstelt

1.113

Beletten levering huis (WA0005)

RAZE 3522, 2v, 20 mrt 1580: Jacob Jans Pieters Lemps is gecomen ende heeft willen beletten? de leveringe
van Marinus Corneliss Gort huijs acgter de kercke Tanne Pieters ? huijs, alwaer op dat hij schepenen
gemaent heeft. Naer aenleggen ende verweeren soe wijsen schepenen voor recgt dat de leveringe nijet
schorten midtschaeders dat hij egeen schult ontfangen en zal met zijnen nieuwen brieff ofte ten zij dat de
ouwe brieff bethaelt zal zijn ende stellende Marinus Gort nocg tot een speciale hypoteque tzelve huijs met
nocg een stuck lant.
RAZE 3522, 3v, 14-5-1580: Jacob Jans Pieters Lemps (MPS: Jacob Jans) doet versoeck oft hij doen ontbien
het huijs daer Tanneken Pietersdr Geertsdr vuijtgestorven is, etc. Schepenen wijsen dat partijen elcx sullen
nemen een goede man, etc.

1.114

Bier (WA0013)

RAZE 3522, pagina: 3, 14 mei 1580: Erasmus Pieters heijscht Marinus Corneliss Gort (een tonnen faro bier)

1.115

Levering huis van Maeijcken Baltens (WA0156)

RAZE 3523, pagina: 2, 16 jun 1580: Comp. Willem Quirijns levert vuijt name van Maeijcken Baltens (MPS:
Maeijcken Balthasars) aen Marinus Corneliss Gort een huijs met zijn gevolcg te weten met eene halve? met
erve daer opstaet, nocg met een vroonken zuijt aen, in pacgte in alder manieren gelijck zij't van David van
der Werve gepacgt heeft, gestaen ende gelegen op Westveere op den dijck (O. Cornelis Jacobs Boudewijns,
S. den opperele van vrooner, W. heerenwecg, N. Cornelis Jacobs Boudewijns) voor 34p gr vls. Present Pieter
Jans Rooshil, Jacob Oliviers, Jan Domiss, Jacob Jacobs Stoffels, Adriaen Jans Loij (MPS: Loeij)

1.116

Boetes werken op zondag (WA0026)

RAZE 3522, pagina: 6, 17 jun 1580: Marinus Corneliss Gort als schouijt heijscht Andries Engels van
zeecker verbeurde van boete gedaen tusschen hem ende Beelboom van mangelinge van een kacgel op den
sondacg. Idem heijscht cooman Theune (MPS: cooman Anthonij) ende cooman Gommert ende Pieter ?
(MPS: Pierken?), Willem Maertens backere ende Willem Jans Langoore (boete)
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1.117

Boete (WA0029)

RAZE 3522, 6v, 22 jun 1580: Marinus Corneliss Gort heijscht Willem Jans Langoore (boete 5s). Schepenen
wijsen dat partijen zullen nemen elck een goet man etc. Schout neempt Pieter Jans (MPS: Pieter Jans
Rooshil), Willem Jans neempt Adriaen Jans Loij.
Marinus Corneliss Gort heijscht Andries Engels (MPS: verder niet ingevuld)
Marinus Corneliss Gort heijscht Marinus Beelboom (MPS: Marinus Marinuss Beelboom) (boete 5s)
Marinus Corneliss Gort heijscht Govaert Diericks (boete 5s). Schepenen wijsen dat partijen zullen nemen
elck een goet man etc. Schout neempt Pieter Jans (MPS: Pieter Jans Rooshil), Govaert Diericks neempt
Jacob Stoffels (MPS: Jacob Jacobs Stoffels)
RAZE 3522, 10v, 2?-7-1580: Marinus Corneliss Gort heijscht Jacob Geluck, jonge cooman, Andries Engels
vuijtsijnde tregister folio 6

1.118

Coop vlas (WA0031)

RAZE 3522, pagina: 7, 27 jun 1580: Erasmus Pieters nomine Pieter Eeuwouts heijscht Pauwels Vleeck
(coop vlas).
RAZE 3522, 10, 2?-7-1580: Erasmus Pieters nomine Pieter Eeuwouts heijscht vuijtwijsende register folio 6
Pauwels Vleeck, bij Pieter Eeuwouts te comen ende met hem te pitten ende te palen ende te reeckenen
RAZE 3522, 11v, 2?-7-1580: Erasmus Pieters nomine Pieter Eeuwouts heijscht Pauwels Vleeck
vuijtwijsende register. Pauwels Vleeck bekent schult 15 gulden 10 stuijvers. Marinus Corneliss Gort belast
de zelve penningen te geven aen Pieter Eeuwouts

1.119

Ton bier (WA0033)

RAZE 3522, 7v, 27 jun 1580: Erasmus Pieters nomine mons. Vendeville heijscht Marinus Corneliss Gort
vuijtwijsende tregister folio 2 (MPS: klopt niet!). Marinus Corneliss verclaert dat hem de tonne bier aen
compt naer oude costuijme die somstijds hier plegen te bieren ende het noodelijkste met eede te verclaeren

1.120

Mutsaerts, coop stenen (WA0042)

RAZE 3522, 10v, 2 jul 1580: Marinus Corneliss Gort heijscht Jan Meeuss (9 viertelen mutsaerts ende van
coop van stenen)
RAZE 3522, 11v, 2?-7-1580: Marinus Corneliss Gort heijscht Jan Meeuss metser vuijtwijsende register folio
9. Naer aenleggen ende verweeren wijsen schepenen voor recgt dat partijen zullen elck nemen enen goeden
man, etc. Marinus Corneliss Gort kiest Willem Quirijns, Jan Meeuss Jacob Oliviers.
RAZE 3522, 13, 7-9-1580: Marinus Corneliss Gort heijst Jan Meeuss vuijtwijsende register folio 10.
RAZE 3522, 16v, 28-9-1580: Marinus Corneliss Gort heijscht Jan Meeuss vuijtwijsende tregister 14?,
verstelt ende alsdan elcx eenen goede man kiesen om de saecke te accorderen
RAZE 3522, 17v, 8-10-1580: Marinus Cornelis Gort heijscht Jan Meeuss vuijtwijsende tregister folio ? Naer
aenleggen ende verweeren, verstellen schepenen
RAZE 3522, 18v, 15-10-1580: Marinus Corneliss Gort heijscht Jan Meeuss vuijtwijsende tregister. Jan
alligeert dat hij de coop opgeseijt heeft. Marinus Gort die wacgt oft Jan Meeuss wel soude advermeren
(MPS: affirmeren) met eede oft zulcks is. Alsooe naer aenleggen ende verweeren zoe wijsen schepenen voor
recgt dat elcx zijn beste doen zouden om een ofte twee persoonen crijgen soude die gene die int gelacg
geweest hebben om te thoonen tzijnen schoonsten om iet ende ? te schouwen (MPS: onbegrijpelijk) ende niet
zoe muegen zij verwacgten schepenen sententie ten naesten dacg van recgte aff compt.
RAZE 3522, 21, 22-10-1580: Marinus Corneliss Gort heijscht Jan Meeuss vuijtwijsend tregister. Schepenen
wijsen voor recgt dat beijde partijen zullen zoucken ende kennelijke persoonen ofter soude mogen eenicge
levende getuijgen te vinden en mogelijk is ende dat tusschen dit ende ten naesten ende dien niet zoe zullen
alst dan tzelve recgt hebben dat se nu hebben
RAZE 3522, 22, 29-10-1580: Marinus Corneliss Gort heijscht Jan Meeuss vuijtwijsend tregister. Schepenen
voor recgt dat Marinus Gort zal zijnen heijsch duecgdelijk doen zal ende verclaert bij den eedt dat hij de
meest eedt? gedaen heeft int aennemen van zijn officie dat zijnen eijsch duecgdelijk is naer vuijtwijsen
tregister ende dat Marinus Gort zal opleggen de recgten van de vierschare ende doet zijn bewijs aen het
weijcken aende Kerckewecg dat van Boudewijn Lambrecgts gecomen is ende voorts aen zijn gereetste goet
dat hij bevinden can alle genacgten voortgaende
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1.121

Levering saeijlant int Spaert (WA0158)

RAZE 3523, pagina: 2, 4 jul 1580: Comp. Marinus Corneliss Gort in naem van sijnen soon Cornelis
Marinuss Gort levert aen Pieter Jans Rooshil 1 gemet saeijlant met de terwe daerop besaeijt int Spaert (O.
Jan de Jonge, S. dijckgrave Cornelis Jacobs Boudewijns, W. Stoffel Jacobs, N. den Dooldijck (MPS: hier
Doeldijck)) voor 15p. Present Jan Domiss, Jacob Oliviers, Jacob Stoffels (MPS: hier staat wel duidelijk
Stoffels geschreven en niet Stoffs!)

1.122

Verkoop landen van Elisabeth van Haesdonck (WA0161)

RAZE 3523, pagina: 3, 31 aug 1580: Comp. joncker Mattheus van Baersdorp ende Jan Vilaijn als
ghemacticg ende authoriteijt speciael bevel hebbend van Elisabeth van Haesdonck blijckens procuratie alhier
verthoont, dewelcke Mattheus van Baersdorp levert aen beschreven persoonen het lant in diversche houcken
ende ter volder straten bij den vuijtcoop vercocgt is?. Inden eersten aen Micgiel de Molijn een stuck vroone
genaempt Coppe Kividts hofste, groot 121 roe met nocg een weije west aen gemeen liggend 3 gemet 289 roe
gelegen binnen de Riethouck (O. kercke van Waerde, S. ende W. heerenwecg, N. Michiel de Molijn) voor
13p 3s tgemet, aen Micgiel de Molijn 442 roe inden zelven houck (O. joncker Jan van Haesdonck, S. Pieter
Corneliss Schuijle, W. heerenwecg, N. joncker Jan van Haesdonck) voor 10p tgemet, aen Lazarus Kesselaers
3 gemet 250 roe int Moolwater (O. S. ende W. heerenwecg, N. de Hil) voor 11p tgemet. Aen Lazarus
Kesselaers inden zelven houck 4 gemet saeijlant 22 roe voor 11p elck gemet (O. heerenwecg, S. Jan Domiss,
doorgestreept Kesselaers, W. Heerenwecg, N. Cornelis Jacobs Boudewijns). Aen Cornelis Jacobs
Boudewijns int Cousemoercken 526 roe weij (O. Barthelmeeus Willouts, doorgestreept is Jacob Jans alias
corte Coppe Jans, S. Kesselaers doorgestreept Laureijs Domiss, W. heerenwecg, N. Jan Meeuss) voor 12p
tgemet. Aen Lazarus Kesselaer inden Dooldijck 5 gemet 115 roe (O. Dignus de decker, s. Heerenwecg, W.
Cornelis Jacobs Boudewijns, N. de Dooldijck) voor 7p tgemet. Aen Marinus Corneliss Gort inde Meese
weije de zuijtzijde genaempt de Gansenpoel 4?? roe (O. Jacob de Schippere, S. Jacob Dominicus, W.
heerenwecg, N. joncker Jan van Haesdonck) voor 7p 15s. Present schepenen Jan Domiss, Willem Quirijns,
Jacob Oliviers, Jacob Dominicus
RAZE 3523, 4, 31-8-1580: Heeft Jan van Haesdonck recgtelijken ter kennisse van schepenen ende dat op
protestatie van alle protestatien voergaende ontaenboort dese naerbeschreven perceelen van lande heden
gelevert, etc.

1.123

Koop terwe, rogge, gerst, boonen (WA0047)

RAZE 3522, pagina: 12, 3 sep 1580: Zoe is voor ons schepenen Willem Quirijns, Jacob Oliviers, Jan Domiss
gecomen eenen Gheleijn Augustinuss tot Middelburcg ende heeft ter kennisse ons voors. schepenen
presentatie gedaen ende gelt getelt van alsulcken coopmanschap als hij gedaen heeft tusschen Marinus
Corneliss Gort ende hemzelven van een nomber van 100 viertelen graeijns te weten 25 viertelen terwe, 25
viertelen rogge, 25 viertelen gerst, 25 viertelen boonen

1.124

Aanbesteding schotten calveren (WA0055)

RAZE 3522, pagina: 13, 7 sep 1580: zoe is ter volder straten besteet te houden zeecker 2 calveren, te weten 2
stiercalveren, te houden om te gorsen te weten 14 dagen naer date van heden ende dat bij schout ende
schepenen de welcke den schotter op zijnen eedt geschot heeft ende is aff belooft daecgs 3de ende zal den
aennemer zijn gelt vinden aen den schout ofte heere ofte aenden gene die de calveren aengaet, ende heeft
aengenomen Pauwels Vleeck

1.125

Wat? mbt sterfhuis Adriaen Pieters Nacgt (WA0070)

RAZE 3522, pagina: 17, 28 sep 1580: Marinus Corneliss Gort heijscht nomine zijn soon Cornelis Marinuss
Gort het sterfhuijs van Nacgt (MPS: Adriaen Pieters Nacgt) (van een ?).
RAZE 3522, 18, 8-10-1580: Marinus Corneliss Gort nomine zijne soone heijscht het sterfhuijs van Nacgt
(MPS: Adriaen Pieters Nacht?) vuijtwijsende tregister. Cornelis vermet hem te thoonen dat zijn schult
deucgdelijk is binnen acgt dagen
RAZE 3522, 18, 15-10-1580: Cornelis Marinuss Gort heijscht sterfhuijs van Nacgt (MPS: Adriaen Pieters
Nacht?) vuijtwijsend tregister
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1.126

Rontcoolsaet (WA0075)

RAZE 3522, 17v, 8 okt 1580: Arent Jans Storm (MPS: Aert Jans Storm) heijscht Jacob Jans Pieters Lemps
(levering 25 viertelen rontcoolsaets dewelcke gecomen zijn van Rochus Adriaens ende nu over
getransporteert zijn aenden voors. Arent Storms al blijckende een obligatie onderteeckent voors. Jacob Jans)
RAZE 3522, 21v, 29-10-1580: Arent Jans Storm (MPS: Aert Storm) heijscht Jacob Jans Pieters Lemps
vuijtwijsend tregister folio 19. Jacob Jans alligeert duerdien dat zij partien niet gecomen en zijn op haeren
dacg met gelde ofte met zacken gelijck den dacg inde obligatie staet, daer hij seijt behoort ontslagen te gaene
van der vierschare. Naer aenleggen ende verweeren, verstelt vuijt cracgte van derden dacg ende dat zijlijden
Rochus Adriaens sullen bringen onder secreet van schepenen om hem te vragen bij naer de coomanschappe
RAZE 3522, 20v, 22-10-1580: Arent Jans Storm (MPS: Aert Jans Storm) heijscht Jacob Jans Pieters Lemps
vuijtwijsend tregister folio ? Alwaer op Jacob alligeert waerom dat hij niet en quam op zijnen dacg van
leveringe met gelt ende met zaecken. Naer aenleggen ende verweeren wijsen schepenen dat partijen zullen
nemen elcx een goet man om te accorderen, Arent neempt de schouijt ende Jacob neempt Loij.
RAZE 3522, 22v, 9-11-1580: Arent Jans Storm (MPS: Aert Storm) heijscht Jacob Jans Pieters Lemps
heijscht leveringe van 25 viertelen rontcoolsaet te leveren over ougst den jaer 1580 Sint Jacob daege 8 dagen
daervooren ofte acgt dagen daernaer onbegrepen. Naer aenleggen ende verweeren van beijde partijen zoe
wijsen schepenen voor recgt dat dese twee voors. persoone, alsoo de eene als verweerder zeijt dat den
eijsscher te lange gebeijt heeft ende niet met gelt ofte zacke gecomen en is ende alsoe de heijscher zeijt dat
eerste coopmanschappe daer soude mogen geweest hebben ende het saet gesien hebbende heeft geseijt dattet
het saet niet leverbaer en was ende voorts de zaecke sch? (MPS:schijnt blint?) ende te wesen ? ende alsulcks
hier te lande over dit jaer veel alsulcke saecken gebuert zijn, soe wijsen schepenen dat dese twee personen
zullen inleggen twee gulden om advijs te halen binnen de stede van der Goes daermen dagelijcks alzulcke
zaecken meer handelt onder ettelijke persoonen dies hem verstaende om alsoe bijde zelven avijse?, partie tot
zijnen recgte te helpen.
RAZE 3522, 25, 3-12-1580: Aert Jans Storm (MPS: Arent Jans Storm) versoeckt de schouijt ende schepenen
geopenbaert te werden het advijs gehaelt bij goede andere mannen. Schepenen dat den schouijt Jacob Jans
Pieters Lemps voort heijsschen zoude op het advijs, ende condemneren Jacob Jans in heijsch ende Arent Jans
heeft opgeleijt de recgten vander vierschare ende doet zijn bewijs aen beste paerden ende wagen alle
genacgten voortgaende naer vuijtwijsen de cuere van Zeelant alwaer oft Jacob Jans appelleert van het advijs.
De zelve Jacob heeft borge gestelt voor het appel ende is borge gebleven Jacob Oliviers.
RAZE 3522, 30, 28-1-1581: Arent Storm (MPS: Arent Jans Storm) heijscht Marinus Corneliss Gort, Willem
Quirijns ende Jacob Jacobs Stoffels zeekere kennisse wat henlijden te vooren staet gesien hebben het saet
daer questinge om is tusschen hem ende Jacob Jans Pieters Lemps om het zelfde niet leverbaer was doen ter
tijt ofte en was dwelck Jacob Jans Pieters Lemps alsoo leveren wilde ende ofter oock al was. Partien hebben
liever te kennen hetgene hen daer aff te vooren staet dan 50 gulden te geven, wes de voors. deposanten
verclaeren ende deposeren ende verclaeren bij haere mannenweerde Marinus Gort ouwt wesende 50 jaeren,
Willem Quirijns 42 jaeren, Jacob Jacobs Stoffels out wesen 38 jaeren dat het voors. saet doentertijt niet
leverbaer en was dwelck Rochus haerlijden thoonde ende Rochus seijde dat Jacob Jans hem geseijt hadde
datter niet al en was ende seijde Rochus dat Jacob leveren wilde gelijck daer lacg. Sluijtende hiermede
haerlijden depositie

1.127

Levering stuck dijck (WA0165)

RAZE 3523, 5v, 22 okt 1580: Comp. Maeije Pier Macgt (MPS: Maeije Pieters Nacgt?) levert aen Marinus
Corneliss Gort een stuck dijck genaempt backersdijck inden Westveerpolder (O. Cornelis Jacobs
Boudewijns, S. Jan Heijndricks huijsken met een half met erve daerop staende, W. heerenwecg, N.
heerenwecg) voor 31 gulden

1.128

Kerckepacgt (WA0089)

RAZE 3522, pagina: 22, 29 okt 1580: Pieter Pieters Leeuwe heijsch Jan Meeuss (kercke pacgt)
Pieter Pieters Leeuwe heijsch Willem Maertens backere (kercke pacgt)
RAZE 3522, 22v, 5-11-1580: Marinus Corneliss Gort vuijt name van Pieter Pieters (MPS: Pieter Pieters
Leeuwe) als kerckmeester vercontinueert zijn dacg van recgte tusschen hem ende Jan Meeuss ende Willem
Maertens backere).
RAZE 3522, 23v, 9-11-1580: Jan Meeuss belooft ter kennisse van schepenen de kerkcpacgte te bethaelen
aen Pieter Pieters Leeuwe als kerckmeester ende dat de tijt van 14 dagen, Willem Maertens desgelijcks op
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het schoonste van haere goeden?

1.129

Levering weij aan Marinus Corneliss Gort (WA0167)

RAZE 3523, pagina: 6, 29 okt 1580: Comp. Heijndrick Jacobs levert aen Marinus Corneliss Gort een stuck
weije 440 roe liggend aent dorp (O. Schittemeet, S. deckers hofstee met de vroonken, W. wesen van Maeije
Jans, N. Willem Maertens backer) voor 22p de hoop (MPS: is dat niet ontzettend veel?). Present schepenen
Pieter Jans Rooshil, Jacob Oliviers, Jacob Dominicus (MPS: Jacob Domminck?), Adriaen Jans Loij

1.130

Boete (WA0092)

RAZE 3522, 22v, 5 nov 1580: Marinus Corneliss Gort als schouijt ende heere heijscht Jan Meeuss (boete
voor coopmanschappen die hij ten huijse van Willem Jans gedaen heeft (MPS: op zondag?) op 30-10)

1.131

Sterfhuijs Janneken Cock (WA0221)

RAZE 3522, 23v, 9 nov 1580: De schouijt als heere aen schepenen geleijt ofter gedaen zijn drije
sondacgsche geboden den eenen aende anderen onvervallen vanwegen het sterfhuijs van Janneken Cocks.
Schepenen hebben gewesen datse volcomen zijn. Schouijt heijscht dat de goederen die acgtergebleven zijn
bij de doot van Janneken Cocks zal gebrocgt worden in inventaris hoe groot houcken tzoude mogen wesen
duerdien datter nocg een vierendeel met eijgen innecomsten aff gedaen en is. Soe wijsen schepenen dat den
schouijt daerinnen comen zal schouijt? als heere tot den tijt thoe datter iemandt compt die zijn innecompste
gedaen heeft, ende om het goet te emploijeren tot behouve van de ermen

1.132

Boete vercken (WA0095)

RAZE 3522, 22v, 9 nov 1580: Marinus Corneliss schouijt als heere heijscht Jan de Molenaer (boete van zijn
vercken)

1.133

Ackerschade (WA0108)

RAZE 3522, 24v, 19 nov 1580: Pauwels Diericks heijscht Jacob Geluck (ackerschade)
RAZE 3526, 26v, 15-12-1580: Pauwels Diericks heijscht Jacob Jacobs Geluck vuijtwijsende register folio ?
Jacob ontkent dat zijn beeste niet? gedaen hebben ofte dat Pauwels zal goet doen dat zijn beesten gedaen
hebben. Naer aenleggen ende verweeren van beijde zoe wijsen schepenen met sententie dat partijen zullen
kiesen elcx eenen man om de zaecke te accorderen, etc.
RAZE 3522, 27v, 17-12-1580: Pauwels Diericks heijscht Jacob Geluck vuijtwijsende tregister folio 25.
Schepenen dat partien zullen kiesen een ofte 2 goede mannen etc.
RAZE 3522, 28v, 24-12-1580: - Pauwels Diericks heijscht Jacob Geluck vuijtwijsende tregister folio 26.
Partien lasten zaecke in schepenen dat op perduijt van questie van het saet naer vuijtwijsen register.
Schepenen zeggen Jacob Geluck vuijt te gaen van de nieuwe eenacgtendeel saets ende indien het saet doot
vriest zoe zal hij geven een acgtendeel gerste voor zijn recgtelijke oncosten. (MPS: inde kantlijn: schouijt
beslaet beijde partien inde boete van 5s)

1.134

Coop saet (WA0099)

RAZE 3522, 23v, 19 nov 1580: Willem Jans Langoore heijscht Jan Meeuss (coop saet)
Hoort dit hier? RAZE 3523, 30v, 2-12-1581: Willem Maertens backere heijscht Jan Meeuss naer vuijtwijsen
register folio 18 (MPS: of 28?). Partie compareert niet. Verstelt. Inde kantlijn: de schouijt heeft Willem
Maertens beslagen met boete van 5s. Willem begeert met schouijt te overcomen

1.135

Rontcoolsaet (WA0102)

RAZE 3522, pagina: 24, 19 nov 1580: Jan ? heijscht Marinus Corneliss Gort (levering 25 viertelen
rontcoolsaets ougst 1580 naer vuijtwijsen een obligatie). Schepenen verstelt ende dat partijen zullen nemen
elcx een goeden man etc.
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1.136

Wat? (WA0107)

RAZE 3522, 24v, 19 nov 1580: Marinus Corneliss Gort heijscht Jan Willeboorts vuijtwijsende tregister folio
13 (MPS: ik kan de eerste eis niet vinden)

1.137

Levering terwe (WA0104)

RAZE 3522, pagina: 24, 19 nov 1580: Marinus Marinuss Beelboom heijscht Marinus Corneliss Gort
(leveringe 25 viertelen terwe quatertroij goet)
RAZE 3522, 25, 3-12-1580: Marinus Marinuss Beelboom heijscht Marinus Corneliss Gort vuijtwijsende
tregister folio 23. Marinus Beelboom vermeet hem te thoonen ende dat met levende getuijgen
RAZE 3522, 26, 15-12-1580: Marinus Beelboom (MPS: Marinus Marinuss Beelboom) heijscht Adriaen
Corneliss ende Dierick Corneliss (MPS: Dierick Corneliss Sluijsbelle?) zeecker kennisse van hetgene zij
gehoort ende gesien hebben vanwege coopmanschappe die Marinus Corneliss Gort ende hij tzamen gedaen
hebben

1.138

Rontsaet, pacgt (WA0111)

RAZE 3522, 25v, 3 dec 1580: Marinus Corneliss Gort heijscht Marinus Marinuss Beelboom (levering 128
viertelen rontsaet tecort en hetzelfde ter mert (MPS: marct) gevoecgt heeft alsoe is hem daervooren
heijschende 10 stuijvers elck viertel, ende nocg pacgt).
RAZE 3522, 26v, 15-12-1580: Marinus Corneliss Gort heijscht Marinus Marinuss Beelboom vuijtwijsende
tregister folio 24. Schepenen wijsen dat partijen zullen nemen elcxs goede man, etc. Gort kiest Willem
Quirijns ende Marinus Beelboom Pieter Pieters Leeuwe.
RAZE 3522, fol 27, 17-12-1580: Marinus Corneliss Gort heijscht Marinus Marinuss Beelboom vuijtwijsende
tregister folio 23.
RAZE 3523, 5v, 13-5-1581: Marinus Corneliss Gort vercontinueert tusschen hem ende Marinus Beelboom
ten naeste

1.139

Levering saeijlant aan Jan Corneliss (WA0170)

RAZE 3523, pagina: 7, 24 dec 1580: Comp. Adriaen Jans Loijs levert aen Jan Corneliss 400 roe saijlant met
saet besaeijt in Kerckhouck (O. erfgenamen Quirijn Wensels (MPS: Quirijn Jacob Wentels), S, Jan de Jonge,
W. Laureijs Rijckx, N. heerenwecg) voor 5p gr vls. Present: Pieter Jans Rooshil, Jacob Oliviers, Jacob
Dominicus, ende stelt tot borge Marinus Corneliss Gort

1.140

Dood beest in de gracgt (WA0121)

RAZE 3522, 28v, 24 dec 1580: Marinus Corneliss Gort heijscht Jacob Geluck (boete vanwege clacgte dat hij
een vuijl crijnge (MPS: crenge, dat is een lichaam van een dood dier) in de gracgt acgter backers gestoken
heeft)

1.141

Geleende penningen (WA0136)

RAZE 3522, pagina: 31, 25 feb 1581: Marinus Corneliss Gort nomine zijn soone Cornelis (MPS: Cornelis
Marinuss Gort) heijscht Willem Maertens backere (geleende penningen)

1.142

Obligatie (WA0143)

RAZE 3522, pagina: 32, 3 mrt 1581: Marinus Corneliss Gort heijscht Marinus Marinuss Beelboom (obligatie
van dat hij saet soude mogen gecocgt hebben over gelt van mouwers wassche, ende afstant van baninge van
lande die hij eertijts van hem gepacgt heeft, ofte heijscht daervooren 10p gr vls mits betaalde ploucg ende
saet bij accordatie van schepenen). (MPS: in de kantlijn?)
RAZE 3522, 32v, 11-3-1581: Marinus Corneliss Gort heijscht Marinus Marinuss Beelboom vuijtwijsende
tregister folio 30? Schepenen wijsen met sententie dat partien zullen nemen die goede mannen die daerbij
geweest zijn ende nocg een goet man daerbuijten om de zaecke te accoorderen, Gort neemt Pieter Jans
Rooshil, Beelboom neempt Adriaen Jans Loij.
RAZE 3523, 1v, 15-4-1581: Marinus Corneliss Gort heijscht Marinus Beelboom vuijtwijsende register folio
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32. Partie alligeert dat se partien gewesen werden om te accorderen daer zij ellicx een man gecoren hadden
ende het zelfde niet volbracgt, Marinus Gort kiest Pieter Jans Rooshil, Marinus Beelboom kiest Adriaen Jans
Loij.
RAZE 3523, 2, 16-4-1581: Marinus Corneliss Gort schouijt als heere eijscht Marinus Beelboom ende dat op
een opgehouden vonniss vuijtwijsend tregister folio 1. Schepenen wijsen met sententie duerdien dat
schepenen cleijn van bancke zijn, zoo verstellen schepenen dese dacg van recgte ende dat opde volle bancke
ende dat elck op beijde zijden poogen zouden om eenicge kennisse van personen bij te bringen om zijn recgt
te verantwoorden etc.

1.143

Arbeijt, schar (WA0139)

RAZE 3522, pagina: 31, 3 mrt 1581: Jan de Smit heijscht Sebastiaen Pieters (arbeijt, schar, verder moeilijk
leesbaar)
RAZE 3522, 33, 11-3-1581: - Jan de Smidt heijscht Sebastiaen Pieters vuijtwijsende tregister folio 29?
Schepenen wijsen dat partien zullen bij malcanderen comen om te rekenen pitten ende te palen. (MPS: in de
kantlijn: de schouijt beslaet Jan de smidt in de boete van 5s).
RAZE 3522, 33v, 22-3-1581: Jan de Smidt heijscht Sebastiaen Pieters vuijtwijsende tregister folio 32. Naer
aenleggen ende verweeren van beijde partien zoe wijsen schepenen dat partien zullen nemen ellicxs eenen
goeden man om te accorderen, etc. Jan de smidt neempt Adriaen Jans Loij, Sebastiaen neempt Jan Domiss

1.144

Niet repareren van huijs (WA0146)

RAZE 3522, 32v, 11 mrt 1581: Marinus Corneliss Gort heijscht Marinus Borgers (pacgte, borge van het
huijs dat hij van Marinus Corneliss gecogt heeft voor acgt jaeren duerdien hij belooft heeft het huijs te
repareren ende niet hij en doet dwelck hij belooft heeft ofte dat hij affstant doet van het het zelve huijs mits
betaelend jaerlijks huere van dat hij er inne gewoondt heeft dat schepenen zeggen dat duecgdelijk is).
Verstelt.
RAZE 3523, 2v, 15-4-1581: Marinus Corneliss Gort heijscht Marinus Borgers vuijtwijsende register folio
32. Marinus Borgers bekent schult, Jan Meeuss belooft Marinus schult te bethaelen ende te ontlasten

1.145

Levering weije in Noortvere (WA0180)

RAZE 3523, pagina: 9, 11 mrt 1581: Comp. Marinus Corneliss Gort levert 500 roe weije in Noortvere (O.
Pieter Remigi, S. Geert Pieters, W. Heerenwecg, N. Gillis Wolfswinckel) voor 14p tgemet. Cooper is Jacob
Geluck

1.146

Overbrengen inventaris voor wezen (WA0147)

RAZE 3522, 32v, 11 mrt 1581: Marinus Corneliss Gort heijscht Gommert Vermuer dat hij zal bringen zijn
wesen onder voecgden ende wedervoecgden ende staet van inventaris van alle goederen alsoe de buijck? hier
gebrocken is ofte eijscht hem daervooren de bate vuijtwijsende de kuere van Zeelant ende eijscht hem nocg
alsoe sommige goederen vercocgt wesen ende in inventaris gecocgt wesen ende zonder consent van hem
gedaen es met schepenen, daervooren eijscht hij Gommert de somme van 10p, ende heijscht hem nocg van
de laetste reijse dat hij zijn laetste goet weggevoert heeft met een ander schip ende het mertschip ruijm
genoucgt was ende eijscht daervoren 5 gulden ofte zoe vele min als hij bewijsen can met redenen.

1.147

Vercontinueren (WA0148)

RAZE 3522, 33v, 22 mrt 1581: Marinus Corneliss Gorts zaecke, alles int register bekent wesen, zijn
vercontinueert post vacantie. Pauwels Diericks vercontinueert zijn zaecken int register tot naer Paesschen

1.148

Verkoop land door Frans van Hove (WA0181)

RAZE 3523, 9v, 22 mrt 1581: Comp. Frans van Hove als ghemacticg van Joris van Hove zijn vader
mitsgaders Johanna van de Bruegele zijnder moeder blijckend bij procuratie hier verthoont 17 gemet 226 roe
in diversche hoecken. Inden eersten 2 ½ gemet 10 roe in de Meese (O. Heerenwecg, S. de jonge cooman, W.
den zelven, N. Jacob Jans Pieters Lemps) voor 20p tgemet. Cooper Adriaen Jans Loijs. Nocg gelevert aen
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Jacob Jans Pieters Lemps 2 gemet weije 22 roe inde Meese (O. Heerenwecg, S. Adriaen Jans Loijs, W.
Bastiaen Pieters, N. erfgenamen Quirijn Wensels) voor 20p tgemet. Cooper Adriaen Jans Loijs. Gelevert aen
Marinus Corneliss Gort 3 gemet 80 roe saeijlant inde Meese (O. Marinus de schipper, S. joncker Jan van
Haesdonck, W. Heerenwecg, N. joncker Jan van Haesdonck) voor 20p 10s tgemet. Gelevert aen Jacob
Geluck ende Jacob Oliviers 3 gemet 30 roe in Riethouck (O. Jacob Oliviers, S. Barthelmeeus Willouts, W.
Heerenwecg, N. Pieter Pieters Leeuwe) voor 19p tgemet. Gelevert aen Pieter Pieters Leeuwe 1 gemet weije
28 roe in Riethouck (O. Micgiel Molijn, S. Jacob Oliviers cum suis, W. ende N. Heerenwecg) voor 18p gr
vls. Ende Frans belooft ter kennise van schepenen Pieter Leeuwe alle recgtelijke oncosten gedaen ofte
comende daeraff te quijten, altijt blijffven het protest in zijn geheel op beijde zijden zoo aen Gabriel ende
Frans (MPS: Op blad 10v staat: Frans van Hove protesteert van schade ende intrest thegens Gabriel
Duppenghischer om dies wille hij de leveringe van zijn lant beletten wil)

1.149

Eijsen aan Maerten Heijndricks en Poppe Jans (WA0184)

RAZE 3523, 1v, 15 apr 1581: Marinus Corneliss Gort heijscht Maerten Heijndricks (bieren). Marinus
Corneliss Gort heijscht Poppe Jans (lantpacgt)

1.150

Sterfhuijs Marinus Dignuss (WA0185)

RAZE 3523, 1v, 15 apr 1581: Marinus Corneliss Gort heijscht sterfhuijs Marinus Dignuss (beloofde
penningen ende nocg dat zij het goet niet gecocgt en hebben in inventaris? alle vuijtschulden ende inschult
duerdien datter weduwe ende weesen binnen de tijt van 6 weken etc. (MPS: met nog een paar correcties!)
RAZE 3523, 2v, 16-4-1581: Marinus Corneliss Gort schouijt als heere eijscht op het sterfhuijs van Marinus
Dignuss vanwege opgehouden vonniss naer vuijtwijsen register folio 1. Partie bij leggend de kuere van
Zeelant dat de schouijt niet gerecgt en is duerdien datter egeen weesen en zijn aengaende van inventaris van
den ontfanckloon dat dat den secretaris dat volcgt ende den schouijt niet. Soo wijsen schepenen met sententie
dat partien zullen bij malkander comen om de zaecke te accorderen, accorderen partien niet zoo hebben
partien het zelve recgt ten naesten dat nu zijn hebbende

1.151

Paarden uit weij gejaagd door Gabriel Duppenghischer (WA0186)

RAZE 3523, 1v, 16 apr 1581: Heeft Marinus Corneliss geprotesteert van costen, schade ende intresten jegens
Gabriel Duppenghischer ende oock jegens Cornelis Jacobs Boudewijns dijckgrave vanwege dat den voors.
Marinus Corneliss Gort zijne weijen niet en gebruijcken macg op zijn pacgtinge die jegens Jan van
Haesdonck geslegen? heeft ende den voors. Gabriel Marinus Gorts peerden vuijt de voors. weije gejaecgt
heeft ende de voors. peerden int wilde geloopen hebben.

1.152

Rijen voor hout uit IJersike door Jan Domiss (WA0199)

RAZE 3523, 3v, 30 apr 1581: Marinus Corneliss Gort schout als heere eijscht Jan Domiss (dat den schout
besteet heeft te haelen zeecker hout tot behouve van molen nopende van ambacgtsheere wege tot IJersicke al
welcke zijn buerte was te rijen)

1.153

Knecht Borgracgt is gaan slechten (WA0200)

RAZE 3523, 3v, 30 apr 1581: Soo heeft Marinus Corneliss Gort geprotesteert tegens Bernaert Borgracgt
vanwege dat zijnen knaepe Pieter Engels heeft gaen slecgten in het lant genaempt den Hil ende heeft bij
zijnen meester gecomen ende heeft geseijt dat de voors. Bernaert bij hem gecomen heeft ende heeft zijn
geweer genomen ende heeft geseijt rijt daer duere waerop de knape zeijde het tis besijen ruim genoucgt ende
is daermede vuijt den meet gecomen. In de kantlijn: wat van noo is dat ick mij meesters paerden quetse

1.154

Verbot op Marinus Corneliss Gort (WA0192)

RAZE 3523, 2v, 30 apr 1581: Bernaert Borcgracgt (MPS: twee regels verder staat Bernaert) heeft gedaen
zeker verbot op Marinus Corneliss Gort dat hij hetzelve lant des Bernaerts niet gebruijcken macg, zoo wel
weije als saeijlant, dat zijn meester hem verpacgt heeft te weten Lazarus Kesselaers
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1.155

Getuigen Jan Willeboorts, Geertruijdt Michiels (WA0211)

RAZE 3523, 20v, 10 jun 1581: Dignus Micgiels heijscht Jan Willeboorts ende Geertruijdt Micgiels als
getuijge wat haer kennelijk is
RAZE 3523, 22v, 21-6-1581: Dignus Micgiels heijscht Jan Willems (MPS: of Jan Willeboorts) ende
Geertruijdt Micgielsdr naer vuijtwijsend register folio 9. Willem Quirijns staende inde woorden van
Geertruijdt zijn huisvrouwe alligerende dat zij eerst begeren te zien zekere acte dat Dignus daertoe gewesen
is in den Polder om het zelfde te versoecken aen partie. Schepenen verstellen.
RAZE 3523, 36, 20-2-1582: Dignus Micgiels heijscht Geertruijd Micgiels ende Jan Willeboorts
vuijtwijsende register folio 10. Schepenen verstellen.
RAZE 3523, 37, 10-3-1582: Dignus Micgiels doet zijn zake verstellen.
RAZE 3523, 35v, 29-1-1582: (MPS: let op de verkeerde datum volgorde) Dignus Macgiels heijscht Jan
Willeboorts ende Geertruijd Macgiels ende is haerluijden heijschend beijden zekere kennisse ten recgte
genocgt te wesen de zelve te bringen onder secreet van schepenen wat haerluijden te vooren staet van huere
ofte van pacgte van zeker dijck tusschen hem Dignus ende Joncker Jan Staes. Dignus Macgiels heijscht
Marinus Corneliss Gort zeker kenniss van wetenschap te bringen onder schouijt ende schepenen in secreet
ofte Dignus Macgiels jegens de voorn. jonckherer Jan Staes aff gereeckent heeft de verloopen weers (MPS:
gesneden rammen?) die Dignus voors. affgerekent heeft die hij in de voorg jaere belooft hadde, in dien tijt
doen Dignus het schor ende dijck ? jegens Jan Staes ofte uijterlijk tot het jaer 1579 incluis, etc.
- Marinus Corneliss Gort begeert hem selven opde zaecke te bedencken tusschen dit ende de naeste dacg van
recgte

1.156

Pacht van Pieter Leeuwe (WA0212)

RAZE 3523, 20v, 10 jun 1581: Frans van Hove versoeckt aen schepenen ? te doene aen Pieter Leeuwe
vanwege de weije die hij gebruijckt heeft sonder huijre ofte pacgtinge te hebben
RAZE 3523, 21, 10-6-1581: Erasmus Pieters nomine Frans van Hoven heijscht Pieter Pieters Leeuwe afstant
te doene van weije die hij van hem baent ofte heijscht hem 100!p gr vls. Schepenen wijsen met sententie dat
partien bij malcanderen comen ende nemen ellicx eene goede man etc. Francoijs kiest Jacob Oliviers ende
Willem Quirijns, Pieter Leeuwe kiest de schouijt, Pieter Jans Rooshil ende Bastiaen Pieters

1.157

Boete coopmanschappe op zondag Jan de Smidt en Dignus Jans (WA0213)

RAZE 3523, pagina: 21, 10 jun 1581: Marinus Corneliss Gort heijscht Jan de Smidt (MPS: Jan Reijnouts ?
zie 1W057) ende Dignus Jans (boete coopmanschappe op eenen sondacg)
RAZE 3523, 22, 21-6-1581: Marinus Corneliss Gort als heer heijscht Jan Reijnouts Ertsz? ende Dignus Jans
ellickx 5s van boete die zij gedaen hebben opten sondacg ende verboten is bij ordonnantie voir boeren?
jaermarct geordonneert bij de ambacgtsheeren ende schouijt ende schepenen. Partien ontkennen dat egeen
coopmanschap gedaen is. Naer aenleggen ende verweeren van beijde partijen, verstelt ende dat partijen bij
malcanderen om te accorderen. In de kantlijn: schouijt ontslaet Dignus Jans van de boete.
RAZE 3523, 23v, 1-7-1581: Marinus Corneliss Gort schouijt als heere heijscht Dignus Jans naer vuijtwijsen
register folio 11. In? alligatie vanden schouijt seggen dat hij soude coopmanschappe gedaen wesen ende
lijfcoop afgedaen ende oock verdroncken is. Partie alligeert egeen coopmanschappe te weesen maer
accordatie. Soo wijsen schepenen met sententie alsoe ettelijke personen bij geweest hebben ende sal den
secretaris die personen sal doen een kennelijke wete ten naesten

1.158

Getuigen pacht tienden door Marinus Gort (WA0216)

RAZE 3523, 21v, 21 jun 1581: Marinus Corneliss Gort heijscht Willem Quirijns, Marinus de schipper,
Cornelis Marinuss (MPS: Cornelis Marinuss Gort) recgte kennisse dat zij de zelfde zullen bringen onder 't
secreet van schepenen dat zijlieden gehoort ende gesien hebben van pacgtinge van de thiende die Marinus
Gort ende de kinderen Beijers genaempt Maximiliaen ende Pieter Beijers gedaen hebben tot Antwerpen int
Lammeken ofte etc. Partijen hebben liever te kennen hetgene dat zij gehoort hebben, zoo hebben partien
onder secreet van schepenen hetzelven bij eede verclaert ende deposeren dat zijlijden alle drije met Marinus
Gort ende twee gebroeders de kinderen Beijers geseten hebben tot Antwerpen int Lammeken inde nieuwe
stadt dat zij wel weten dat Marinus Gort de thienden van kinderen Beijers gepacgt ende vernieut heeft den
tijt van zeven jaeren te weten eerst ingaende het jaer 1581 voor de tijt van zeven jaer voor 11p 12s 3gr vls.
Wat contracte daeraff besprocken en is weten dese personen niet maer weten wel dat daer een gouwen croon
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daer verdroncken wert ende de reste die nocg overschiet van den lijfcoop die sou men verdrincken tot
Weerde zoo wanneer men de pacgtceele maecken, etc., sluijtende hiermede de voors. deposanten haer
depositie.
RAZE 3523, 23v, 1-7-1581: Jan Jacobs Bijle nomine de kinderen Beijers (MPS: wat staat er boven
geschreven? Pieter?) versoecken hetzelfde instrument van de conclusie die partien gekent hebben ende
getuijcgt op 21-6 tusschen Marinus Corneliss Gort ter eendere ende de kinderen Beijers ter ander zijde van
wege een thiende die staet in questie tusschen beijden, om partien nocg eens op gebracgt te werden op de
stucken hieronder geleijt ende dat onder secreet van schepenen bij wethouderen van Goes met sententie
gewesen. Partien antwoorden het zelfde niet begeren apart gehoort te werden, maer begeren partien
gesamenderhandt haer kennisse te doen gelijck zij eertijts gedaen hebben ende niet alleene gehoort te werden
op de articulen haerluijden zij verzoucken van wegen den aenleggers. (MPS: op volgende bladzijde) Naer
aenleggen ende verweeren van beijde partijen soo wijsen schepenen met sententie alsoe partijen eertijts haere
kennisse gedaen hebben gesamenderhant ende het zelfde begeren als nocg te doene ende recgten ende zijn
bij onse recgten zoe zullen partien geexamineert werden in de artijckelen gelijckelijk voeren gehouden
werden bij schepenen (MPS: begrijp er niks van). Ter voors datum als boven hebben de kinderen Beijers van
de voors. sententie geappelleert.

1.159

Obligatie op Jan Meeuss (WA0228)

RAZE 3523, 24v, 15 jul 1581: Marinus Corneliss Gort leijt bij onder schepenen zeker obligatie luijdende op
Jan Meeuss van seker rontcoolsaet. Soe wijsen schepenen met sententie dat Marinus Corneliss Gort opleggen
soude de recgten vander vierschare ende dat Jan Meeuss bewijsen soude zijn vrij goet ofte dat Marinus zelve
doen soude ende doet zijn bewijs aen het derrincklant aen de Kerckewecg.
RAZE 3523, 36, 20-2-1582: Marinus Corneliss Gort heijscht Jan Meeuss vuijtwijsende register folio 10.
Naer aenleggen ende verweeren soo wijsen schepenen voor recgt dat elck eenen goeden man daertoe nemen
sal, schout neempt Bastiaen Pieters, Jan Meeuss neempt Willem Quirijns.

1.160

Paeije huis van Willem Jans Langoore (WA0227)

RAZE 3523, pagina: 24, 15 jul 1581: Jan Meeuss heijscht Willem Jans Langoore (paeije huijs).
RAZE 3523, 25v, 14-10-1581: Jan Meeuss heijscht Willem Jans (MPS: Willem Jans Langoore?)
vuijtwijsende register. Partie bekent geen schult. Jan Meeuss persisteert (MPS: er staat een ander onleesbaar
woord). Willem Jans neempt aen te thoonen met levende getuijgen dat Jan Meeuss belooft heeft de schouwe
ende zijmuer op te metsen. Verstelt, ende dat partien bij malcander sullen comen.
RAZE 3523, 28, 3-11-1581: Jan Meeuss heijscht Willem Jans Langoore vuijtwijsend register folio 14. Jan
Meeuss persisteert. Willem Jans vermeet hem te thoonen dat Jan Meeuss belooft heeft het voors. werck op te
maecken. Naer aenleggen ende verweeren van beijde partien soo wijsen schepenen met sententie dat Willem
Jans zal doen blijcken met levende getuijgen te recgte.
Hoort dit hier? RAZE 3523, 29v, 22-11-1581: Jan Meeuss heijscht aen schepenen ofte Willem Jans
volcomen is ofte en is naer vuijtwijsende register folio 13. Schepenen wijsen met sententie dat Willem Jans
sal gelden bethaelen. Jan Meeuss doet zijn bewijs aen Willem Jans goet eerst aent huijs ende gereetste.
Hoort dit hier? RAZE 3523, 33, 20-1-1582: Willem Jans (MPS: Willem Jans Langoore) heijscht Jan Meeuss
vuijt opgehouden vonnisse folio 19. Partie compareert en niet. Schepenen wijsen met sententie desen dacg
van recgte ten naeste vuijt cracgt van derden dacg.
RAZE 3523, 35, 29-1-1582: Willem Jans (MPS:Willem Jans Langoore) heijscht Jan Meeuss vuijtwijsend
register folio 23. De schouijt beslaet beide partien van boete van 5 s om dat sij de sententie van schepenen
niet volbracgt en hebben. Partien beloven van stonden aen te accorderen ellicx met eene goeden man

1.161

Levering land aan Marinus Corneliss Gort (WA0302)

RAZE 3523, pagina: 40, 28 jul 1581: Comp. Heijndrick de Neve als gemacgticg van mr Gillis van Borre
levert aen Marinus Corneliss Gort 5 gemet inden Cleenenpolder (O. ?, S. mons. Macgiel Molijn, W. ?, N.
den polderdijck) voor 9p tgemet

1.162

Paerdenarbeijt van Bernaert Bargracgt (WA0231)

RAZE 3523, 25v, 14 okt 1581: Marinus Corneliss Gort heijscht Bernaert Bargracgt (paerdenarbeijt tenden de
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roe ende tenden de gelde, ende nocg van dijck die hij aff gezet? heeft). Inde kantlijn: de schouijt heeft
Bernaert van de boete beslagen van de bode? ende verstelt ten naesten.
RAZE 3523, 27, 21-10-1581: Marinus Corneliss Gort heijscht Bernaert Bargracgt vuijtwijsende register.
Verstelt.
RAZE 3523, 28v, 3-11-1581: Marinus Corneliss Gort heijscht Bernaert Bargracgt vuijtwijsende register folio
? Bernaert begeert daertoe gewesen te zijn getuijgen dacg van recgte te maecken welcke die daer bij geweest
zijn aengaende van de arbeijt begeert Marinus Gort bethaelt te wesen. Naer aenleggen ende verweeren
wijsen schepenen dat ellicke partie sullen nemen eenen goede man van dier bij geweest hebben van de huere
om haere zaecke te accorderen, etc.

1.163

Levering land aan Andries Engels (WA0306)

RAZE 3523, 42v, 26 nov 1581: Comp. Marinus Corneliss Gort levert aen Andries Engels 5 gemet in
Pithouck (O. ende N. Gillis van Wolfswinckel, S. Heerenwecg, W. Caedijck van polder), voor 16p tgemet

1.164

Wezen van Cornelis Anthonies (WA0263)

RAZE 3523, pagina: 32, 13 dec 1581: Soer is ter kennisse van schepenen hier onder geschreven, gebracgt
onder voocgden ende wedervoocgden de wesen die acgtergelaten zijn bij de doot van Cornelis Anthonies
salige memorij de voors. wesen genaempt Nicolaes Corneliss een soonken out wesende 4 jaeren ende Digna
Cornelisdr een docgterken ende Adriaen Corneliss een soonken beijde tsamen out wesende 2 jaren, alwaer
moeder aff es Cornelia Nicolaes Jans, heeft de moeder haere wesen besworen haere goeden te beschutten
ende te beschermen gelijck een moeder is te doene, ende Jan Corneliss Winter als recgt toesiende voocgt van
svaders wege ende Marinus Corneliss Gort als toesiende voocgt van smoeders wege ende schouijt als heere
in selve materije

1.165

Levering land door Margaretha, weduwe van Jan Staes (WA0275)

RAZE 3523, 38v, 20 jan 1582: Comp. Frans Lambrecgts als ghemacgticg authoriteijt speciael bevel
hebbende blijckende bij procuratie verthoont voor ons schepenen gepasseert op 10-11-1581 voor notaris
ende getuijgen vanwege jonckvrouwe Margaretha (MPS: Margriete) weduwe van wijlen joncker Jan Staes
ambacgtsheere was over de procgie van Weerde om te leveren alsulcken erve aen Marinus Corneliss (MPS:
Marinus Corneliss Gort) als hierna beschreven staet te weten met drije sondaecgsche geboden ende met alle
solempniteijten van recgte die eender leveringe toehoort naer het recgt ende costuijme van den lande de
nombre van 19 gemeten lants gelegen binnen de procgie van Weerde in drije diversche houcken, inden
eersten 9 gemet gelegen acgter de houve van Barthelmeeus Willouts in Bals Hals (O. Barthelmeeus Willouts,
S. ende W. heerenwecg, N. waterganck), item het tweede inden Boterdijck 7 gemet (O. Barthelmeeus
Willouts, S. Heerenwecg, W. ende N. Barthelmeeus Willouts), item het derde perceel inden Grootenpolder 3
gemet liggend met Gillis Wolfswinckel gemeene (O. Cornelis Jacobs Boudewijns, S. weduwe van
Lodewijck (MPS: Lodewijck Jacobs), W. Elisabeth Rijckers, N. de Hinckelinge). Dese erve is gegeven voor
10p tgemet gereet gelt, ende jonckvrouwe voors. bekent hiet voldaen te wesen den eersten penningen, ende
sij belooft de erfve vrij ende vranck te maecken soe sij begeert vrij gelt aff te ontfangen. Present Pieter Jans
Rooshil, Willem Quirijns, Jacob Jacobs Stoffels

1.166

Waar is de voorgaande acte? Pacgt van Jan Meeuss (WA0290)

RAZE 3523, pagina: 35, 29 jan 1582: Marinus Corneliss Gort heijscht Jan Meeuss vuijtwijsend register folio
23. Op het eerste pacgtinge 1580 zecgt Jan Meeuss dat hij de schouijt bethaelt is ende dat Dierick de schotter
ende sijne soone hem bethaelt heeft ende het jaer 1581 bekent Jan Meeuss schult ende van het sterfhuijs
bekent hij schult. Naer aenleggen ende verweerden van beijde partijen, wijsen schepenen van het eerste
pacgt, verstelt ad primam deze heijschen

1.167

Berekende penningen, pacgt van Jan Meeuss (WA0292)

RAZE 3523, pagina: 34, 10 feb 1582: Marinus Corneliss Gort heijscht Jan Meeuss (pacgt, beloofde
penningen van het ? inde polder, coopdacg van Cornelis Anthonies, pacgt 1580)
Hoort dit hier? RAZE 3524, 4v, 5-5-1582: Vuijt begeerte van Marinus Corneliss Gort soo heb ik hem? vuijt
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het out register getrocken sekeren heijsch ende voluntaire condemnatie bij den Marinus Corneliss gedaen en
bij Jan Meeuss metser bekent te betalen op volstaende panden binnen drije weken, (MPS: vervolg moeilijk
leesbaar)

1.168

Levering lant aan Pieter Adriaens (WA0296)

RAZE 3523, pagina: 41, 12 feb 1582: Comp. Marinus Corneliss Gort levert aen Pieter Adriaens een stuck
saeijlant 3 gemet 80 roe inde Meese (O. Adriaen Jans Loij, S. ende N. joncker Jan van Haesdonck, W.
Heerenwecg) ende dese erfve is gecocgt in alder maniere in coope ende paeijemente gelijck Marinus
Corneliss Gort van Frans van Hove gecocgt heeft

1.169

Levering land aan Marinus Corneliss Gort (WA0298)

RAZE 3523, pagina: 41, 12 feb 1582: Comp. Pieter Adriaens levert aen Marinus Corneliss Gort saeijlant (O.
Heerenwecg, S. Jacob den decker, W. ?, N. Willem Maertens). Pieter Adriaens bekent ten volle bethaelt te
wesen

1.170

Levering land Marinus Corneliss Gort (WA0297)

RAZE 3523, pagina: 41, 12 feb 1582: Comp. Willem Quirijns als gemacgticgt van weesen van Jan Corneliss
Oesthoff levert aen Marinus Corneliss Gort 415 roe (O. ?, S. Jacob de decker cum suis, W. Marinus ?, N.
Willem Maertens backere) voor 42p (MPS: veel te hoog!)

1.171

Eis op de smisse van Thomas Willems (WA0268)

RAZE 3523, pagina: 36, 20 feb 1582: Marinus Corneliss Gort heijscht op het goet van Thomas Willems te
weten de smisse. Jacob Jans Pieter Lemps verantwoort voor het goet. Verstelt.
RAZE 3523, 35, 29-1-1582: Jacob Jans Pieters Lemps heijscht Thomas Willems ofte de onderwinders ende
dat van zeker arrest vuijtwijsend tregister folio 23. Jacob Jans passivereert? bij zijn eerste procedure dat zijn
arrest goet vast en van weerde is ende dat eerst voeren aff bethaelt sal wesen aende Marinus Corneliss Gort
als onderwinder secgt dat hij sijne penningen die hij voor het voors. goet verschoten heeft dat die eerst
voeren aff bethaelt sal worden blijckend bij quitantie. Naer aenleggen ende verweeren, verstelt.
RAZE 3523, 34, 10-2-1582: Jacob Jans Pieters Lemps maeckt heijsch op zeker goet van de Smisse ende dat
vuijt cracgt van arrest, ende dat van schade dat hij de smidt het huijs gebrocken heeft, ende nocg van ijser
ende kolen. Marinus Corneliss Gort als onderwinder van het voors. zeker bescheijt bij leijt van de kuere dat
zijne schult die hij bethaelt heeft van het voors. hem vooren aff sal wesen. Schepenen wijsen met sententie
dat partien sullen bij malcanderen comen om de zaecke te accorderen, etc.
RAZE 3523, 34, 10-2-1582: Willem Jans Langoore heijscht Thomas Willems de smidt de somme van 8
guldens 1 stuijver. Marinus Corneliss Gort alligeert dat Willem Jans egeen arrest en heeft aen het goet ende
heeft duerdien datter maer 3 arresten en sijn naer vuijtwijsen de kuere van Zeelant. Schepenen wijsen met
sententie dat het arrest is gehouden van nul ende van onweerde maer weet hij wat te crijgen dat hij dat selve
soecke met eenen schrijffpenning? gelijck andere crediteuren.

1.172

Vercken laten loopen door Jacob Geluck (WA0916)

RAZE 3523, pagina: 37, 10 mrt 1582: Marinus Corneliss Gort heijscht Jacob Geluck (vercken die hij acgter
strate heeft laten loopen)

1.173

Pacgt van Marinus Beelboom (WA0269)

RAZE 3523, pagina: 37, 10 mrt 1582: Marinus Corneliss Gort heijscht Marinus Beelboom (pacgt 1581)
RAZE 3524, 1v, 17-3-1582: Marinus Corneliss Gort contra Marinus Marinuss Beelboom acgtervolgens den
heesch uijt oude register opten 10-3-1582? bij hem gedaen de som van 12p vls ende dat van pacgte 1581.
Marinus Marinuss Beelboom belooft op volstaende panden binnen 14 dagen oft drij weken met Marinus
Corneliss Gort te reeckenen ende betaelen
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1.174

Berekende penningen van Jan Meeuss (WA0271)

RAZE 3523, pagina: 37, 10 mrt 1582: Marinus Corneliss Gort heijscht Jan Meeuss (berekende penningen)

1.175

Ackerschade van Pieter Remigi (WA0270)

RAZE 3523, pagina: 37, 10 mrt 1582: Marinus Corneliss Gort heijscht Pieter Remigi (ackerschade in terwe,
cruijt ende boomen)
RAZE 3524, 1v, 17-3-1582: Marinus Corneliss Gort contra Pieter Remige acgtervolgens den heesch ? opten
10-3 de somme van 3p ackerschade (acte beschadigd!). De verweerder antwoordende dat de aenlegger zal
doen blijcken, etc. (MPS: moeilijk te lezen). Schepenen wijsen dat partijen zullen nemen elck een goede man
etc. ende soo verre zij nijet en accorderen soo sullen partiejn ten naeste dage tzelve recgt hebben dat zij
zouden hebben

1.176

Afhandeling sterfhuijs Dierick Corneliss Sluijsbelle (WA0274)

RAZE 3523, 37v, 10 mrt 1582: Marinus Corneliss Gort is te zelven dage bij vonnisse gewesen in sterfhuijs
van Dierick Cornelis Sluijsbelle als heer om desselfs acgtergelaten goedren te venten ende vercoopen tot
profijte van de crediteuren van Dierick Corneliss voors. voor allen degene die hun gebreck oft tacgteren
comen aengeven binnen een jaer ende ses weken naer overlijden vanden voors. Dierick Corneliss, ende bij
faulte van dien dat tselve sal comen aen de heer oft erven. Eronder geschreven: welcken inventaris is
bedragende 15s 10 gr vls gegeven bij den schout op 20-2-1583 aenden Armen ter kennisse van schepenen

1.177

Begin RAZE 3524 en begin RAZE 3525 (WA0311)

pagina: 1, 17 mrt 1582: Dach van recgte gehouden onder schout ende schepenen te weten Marinus Corneliss
Gort schouteth, Pieter Jans Rooshil, Willem Quirijns, Jacob Oliviers ende Sebastiaen Pieters (MPS:
Bastiaens Pieters) als schepenen aldaer present ende dat op 17-3-1582.
???? RAZE 3525, 1, naer Paesschen anno 1596: Schout anno 1596: Marinus Corneliss Gort.
Schepenen: Willem Querijnssen (MPS: Willem Quirijns), Pieter Adriaens, Pauwels Franss, Nicolaes
Corneliss, Anthonij Hectors, Jan Quirijns, Jan Dignuss.

1.178

Hout voor molen van Pieter Jans Rooshil (WA0317)

RAZE 3524, 2v, 24 mrt 1582: Marinus Cornelis Gort contra Pieter Jans Rooshil (MPS : Pieter Jans Rocgel)
4 keijsers gulden oft soo vele als hij mette man soude mogen accorderen ende dat ter cause van dat Pieter
Jans nijet en heeft voldaen seker beloftenis om te halen seker hout tot de molen oft gereetschap alsoo de
molen seer ontsieckt was ende Pieter Jans de belofte ontkende soo heeft Marinus Corneliss Gort zijn
beloftenis te waren bij eede oft dat Pieter sijn ontkentenisse selve soude waren bij eede. Schepenen verstelt
ten naesten.
RAZE 3524, 4, 11-4-1582: - Marinus Cornelis Gort contra Pieter Jans Rooshil. Aenlegger eescht vuijt
cracgte van verstelde vierschare geteeckent folio ?, naer manisse van schout ende voirtheeschen van
schepenen opte sake rijpelijk gelet, soo wijsen schepenen voir recgt ende dat vuijt oirsaecken den verweerder
hem daertoe gevoecgt hadde als gelooft hebben tot dier intentie onder den molen dat Pieter Jans metten
wagenaer die het goet gevoert hadde sal accorderen en betalen

1.179

Levering huis aan Marinus Gort (WA0854)

RAZE 3524, pagina: 147, 5 mei 1582: Comp. Cathalijna Laureijsdr (MPS: Lijntken Laureijss) weduwe
wijlen Dignus Jans decker met haeren voecgt Willem Quirijns ende hebben met alle solempniteijten van
recgten die eender levering toebehoirt ende met drije sondacgsche geboden den een aen den anderen
onvervallen een huijs met zijn gevolcg eertvast nagelvast gestaen ende gelegen op 't ambacgtsheeren vroone
(O. Jacob Sijnskercke (MPS: Jacob Sinoutskercke), S. Jacob Jacobs Stoffels met zijn erfgenamen, W.
Cathalijna Laureijsdr met zijn erfgenamen, N. Heerenstraete) ende dit voors. huijs is gegeven 42p 10s te
betalen bij paijementen. Present Jacob Oliviers, Jacob Jacobs Stoffels ende Sebastiaens Pieters schepenen
ende hieraff is cooper Marinus Marinuss Gort schout (MPS: waarschijnlijk fout, moet zijn Marinus Cornelis
Gort schout).
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1.180

Levering huis aan Jan Meeuss metser (WA0280)

RAZE 3523, 39v, 10 mei 1582: Comp. Marinus Corneliss Gort levert aen Jan Meeuss metser een huijs
binnen procgie van Weerde int dorp acgter de kercke (O. kerckeweije, S. Maeije Vleeck?, W. Heerenwecg,
N. Pieter Schuijlhoeck (MPS: Pieter Corneliss Schuijle), mitsgaders dat jaerlijcks vuijtgaet 4s aencomende
Jan de Jonge, voor 75p gr vls. In de kantlijn: op de 1ste december heeft Marinus Corneliss Gort alle
schepenen? recgt dat hem ter cause van dese coop soude comen van Jan Meeuss aen Cornelis Marinuss Gort
sijne soone anno 1582, present Pieter Jans Rooshil, Jacob Oliviers ende Jacob Jans Pieters Lemps

1.181

Voogdij wesen Dignus Jans decker (WA0859)

RAZE 3524, 148v, 26 mei 1582: Comp. Cathalijna Laureijsdr weduwe wijlen Dignus Jans decker soo voor
haer selven, metten Willem Quirijns haeren gecoren toesiende voecgt, als recgt voecgt van twee onbejaerde
weeskinderen van Dignus Jans, genaemt Cornelis Dignuss out wesende 6 jaren ende Jan Dignuss (MPS:
Hansken Jans) out drij jaren, ende Danckaert Jans des voors. Dignus Jans wijlen broeder als toesiende
voecgt, welcke voors. weduwe met haeren voocgt voors. bekende inde qualiteijt voors. geaccordeert te
hebben ter presentie van schout Marinus Corneliss Gort ende de schepenen hieronder schreven ende bij
accoorde van voocgden ende wedervoocgden nopende thouden van de weeskinderen, etc. Genoemd wordt
ook het huijs dat Marinus Corneliss Gort van haar gecocgt heeft, zie 2W101.

1.182

Kwestie tussen Adriaen Govaerts en Rochus Adriaens (WA0336)

RAZE 3524, pagina: 7, 25 jun 1582: Adriaen Govaerts heescht ter vierschare alsoo gelast is voir gesworenen
te betalen voir Rochus Adriaens de som van 8 gulden, soo sustineert hij dat hij hem zal ontlasten van
alsulcken last en Rochus ontkent Adriaen schult maer bekent wel dat Adriaen Govaerts deselve ? verpacgt
heeft maer deselve pacgt hem nijet en ?deelt dan heeft moeten van een ander pacgten ende alsoo naer
manisse van schout wijsen schepenen voir recgt dat Rochus Adriaens Adriaen Govaerts sal ontlasten ende
betalen ten ware dat hij tusschen dit ende ten naeste dacg van recgte coste doen blijcken dat Adriaen ontlast
ware oft dat hij geen voorpacgter en was oft is (MPS: Begrijp ik niets van?)
RAZE 3524, 9, 13-10-1582: Comp. Adriaen Govaerts sustineert alsoo Rochus Adriaens was gecondemneert
Adriaen Govaerts te ontlasten van alsulcke als hij was lijdende oft dat hij ten naeste vierschare soude doen
blijcken dat Adriaens ontlast ware al blijckende bijde sententie van 25 juni 1582 alhier gewesen ende alsoo
Rochus de selve sententie nijet en heeft voldaen soo naer manisse condemneren schepenen Rochus inde
heesch die Adriaen Govaerts op den voors. dacg hem heeft gedaen ende heeft zijn bewijs gedaen aen de
swarte ende de beste van Rochus koeijen.
RAZE 3524, 14, 12-2-1583: Adriaen Jans (MPS: Adriaen Jans Loijs) heijscht op Rochus Adriaens
vuijtwijsende het registere ende is verstelt den tijt van 14 dagen ende belovend oijck met mijnheer den
schout te overcomen van de boete

1.183

Levering land aan Marinus Corneliss Gort (WA0865)

RAZE 3524, 150v, 17 jul 1582: Comp. Adriaen Jans Loijs levert aan Marinus Corneliss Gort een stuck lants
inden Boterdijck (O. ende N. Willem Pauwels, S. ende W. Barthelmeeus Willouts) 1 gemet 26 roe voor 9p gr
vls

1.184

Levering land aan Marinus Corneliss Gort (WA0867)

RAZE 3524, pagina: 151, 17 jul 1582: Comp. Laureijs Domiss inde qualiteijt voors. levert aen Marinus
Corneliss Gort 8 gemet lants, eerst 3 gemet 200 roe in Molenwater (O. S. ende W. Heerenwecg, N. den
Hil?), nocg inde selven houck 4 gemet 22 roe (O. heerenwecg, S. Kesselaer, W. heerenwecg, N. Cornelis
Jacobs Boudewijns).

1.185

Levering huijs van Heijndrick? ende Geertruijd? (WA0874)

RAZE 3524, pagina: 153, 26 okt 1582: Comp Marinus Cornelis Gort als heer int sterfhuijs van Heijndrick
ende Geertruijdt? gelevert een huijs met sijn gevolcg, (MPS: verder acte niet afgemaakt!)
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1.186

Verckens laten loopen Bernaert Borcgracgt (WA0346)

RAZE 3524, 9v, 27 okt 1582: Marinus Corneliss Gort heescht Bernaert Bargracgt acgtervolgens de heesch
ende verstelde vierschare 22-9-1582, ende dat vuijt oirsaecken dat de verckens hebben ongemerct geloopen
aen 's Heerenwecg elders ende Bernaert daer jegens nijet seggende dan dat de verckens de mont gesteken
zijn ende dat hij zijn schade daeraen verhalen soude? Alsoo naer manisse van schout hebben schepenen
gewesen dat elck soude nemen een goede man, Marinus neempt jonge Jacob Stoffels, Bernaert neempt Pieter
Jans Rooshil. (MPS: Ik heb de heesch van 22-9-1582 niet gevonden)

1.187

Huisinge ongedeert door schout (WA0347)

RAZE 3524, 9v, 27 okt 1582: Bernaert Bacgracgt heescht de schout ex qualitate vuijt oirsacken dat de
huijsinge ongedeert heeft gelegen ende zijn goet daer door bedorven is geweest. Schout heeft geantwoort dat
hij tselve wecg heeft doen maecken alsoo haest als hem mogelijk is geweest, sustineert daervan ontlast te
wesen van heesch. Ende alsoo naer manisse van schoutet hebben schepenen gewesen voor recgt, verstelt

1.188

Levering aan Marinus Gort in Monnickenpolder (WA0882)

RAZE 3524, 154v, 1 dec 1582: Comp. Jacques Reijngout (MPS: Jacob Reijngout) levert aen Marinus
Corneliss Gort 28 gemet lant inden Monnickenpolder met de dijcken buijten ende binnen bermen (MPS:
barmen?), soo verre tvoors. lant streckende is dwelck nu in pacgte is gebruijckende de weduwe van
Lodewijck Jacobs (O. Lieven Jacobs dwelck nu in pacgte is gebruijckt Laureijs Geense, S. Hinckelinge, W.
Jacques Reijngout (MPS doorgestreept is hier Marinus Corneliss Gort dwelck baent de weduwe van ?), N.
het slijck van Monnickepolder) voor 9p gr vls tgemet

1.189

Pacgt van Bernaert Bargracgt (WA0353)

RAZE 3524, 10v, 1 dec 1582: Marinus Corneliss Gort contra Bernaert Bargracgt (23 gulden 8 st lantpacgt,
2p huijshure)

1.190

Schuldbekentenis aan Jacques Heijndricks Reijngoudt (WA0885)

RAZE 3524, 155v, 12 jan 1583: Comp. Lieven Jacobs bekende schuldicg te zijn aen Jacques Heijndricks
Reijngout een rente van 6p 10s tsiaers losselijk de penninck 16 toecomende de selve rente over den coop van
11 gemet 11 roe lant liggende benoorden de Hinckelenpolder in Crabbendijck van oosten inne (O. het slijc
van Crabbendijck, S. Hinckelinge, W. Marinus Corneliss Gort, N. slijc van Crabbendijck) met oijck de
seedijck ende onderlanden soo verre hem de 11 gemet 11 roe sijn bestreckende ende alsook tselve lant nu
tegenwoordicg gebruijckt Laureijs Geense streckende westwaerts aen Scheetgracgt liggende tusschen de
voirs Laureijs Geense ende de weduwe van Lodewijck Jacobs, etc.

1.191

Levering land aen Jan Adriaens Blancx (WA0888)

RAZE 3524, pagina: 157, 21 jan 1583: Comp. Anthonij Tartron in den namen van Sir Gregorio del Plano als
zijn ghemacgticg zijnde ende versocgt aen schout dat hij vuijt cracgt van sijne offitio soude leveren mits
desen ende dit al met drij sondacgsche geboden mitsgaders 2 geboden van gratien ende met alle
solempniteijten van recgt (alsoo de selve affgegaen is met recgte volgens seker acte van condemnatie gedaen
den 30-7-1582 voor wethouders van die van Cruijningen waeraff ons de acte genoecg is gebleken) aen den
eersamen en voorzienige Jan Adriaens Blancx Opperdijckgrave ende superintendent over d'eijlant van
Suijtbevelandt in 't feijt van dijckagie de nombre ende quantiteijt van 4 gemet 174 roe gelegen binnen de
procgie van Weerde inden Vrijenpolder (O. W. ende S. den voors. Blancx, N. binnendijck tusschen
Cruijningen ende Weerde) voor 9p 10s gr vls tgemet contant gelt. Soo is nocg bij den schout opgedragen
vuijt cracgte als boven aen Gregorio del Plano 800 roe weijlandts in Noortveere (O. heerenwecg, S.
weeskinderen van Jan Baltens (MPS: Jan Balthasar), W. Geert Pieters lantmeter, N. Pieter Remigi) ende dit
selve lant den voors. Gregorio del Plano aengebleven als meest daervoor biedende voor 16p 13s 4gr vls elc
gemet. Nocg bij den schout opgedragen vuijt cracgte als boven aen Pieter Pieters Leeuwe 2 gemet 146 roe
weijlants in Noortveere (O. Pieter Remigi, S. ende W. Micgiel de Molijn, N. de vroone van selve Micgiel de
Molijn) voor 15p 3s gr vls tgemet. Anthonij Tarton belooft Pieter Pieters te garanderen.
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1.192

Verlopen partijen, gilde van Marinus Beelboom (WA0360)

RAZE 3524, pagina: 13, 22 jan 1583: Marinus Corneliss Gort contra Marinus Marinuss Beelboom (verlopen
partijen 1582). Marinus Corneliss Gort contra Marinus Marinuss Beelboom (als mede-deken van 't gilde van
hantboge dat hij comt reeckenen).
RAZE 3524, 13v, 29?-1-1583: Marinus Corneliss Gort contra Marinus Marinuss Beelboom, eescht
acgtervolgens verstelde vierschare, verweerder ontkent dat hij het lant voir geen 16s gepacgt heeft dan seijt
het lant gepacgt te hebben om 15s ende ontkent de schult nijet dan begeert te reeckenen tgene hij gegeven
macg hebben van schoten, loten ende waterpenningen

1.193

Levering eene erffelijke doirrijdt (WA0890)

RAZE 3524, 157v, 22 jan 1583: Comp. schoutet Marinus Corneliss Gort verlijdt mits desen eenen erffelijke
doirrijdt ende dreve omme Pieter Jacobs te laten doirdrijven zijne beesten doir de Marinus Cornelis Gorts
weijde welcke weijde van Pieter Jacobs is?gelegen in de Meese noort aen Deckers hoff, oost aen Marinus
Corneliss Gort, ende voirts de naercomelingen ende de bedrijvers van selve weijde ende sullen de selve
beesten nijet meer als elcke ettinge daerin drijven ende alsoo aff etten sonder den grontheer van selve weijde
meer cost te doen ofte schade met drijven van beesten, ende Marinus Corneliss Gort oft de grontheer van
Matthues? Cornelis weije mogen hunne beesten evenwel drijven over Deckers hoff

1.194

Eis op Jan Meeuss (WA0366)

RAZE 3524, 14v, 5 mrt 1583: Marinus Gort (MPS: Marinus Corneliss Gort) maeckt heesch op Jan Meeuss
metser (4p gr vls?)

1.195

Levering land aan Jan Domiss (WA0897)

RAZE 3524, 158v, 12 mrt 1583: Heeft Marinus Corneliss Gort als gemacgticg zijnde van Adriaen Jans Loijs
gelevert aen Jan Domiss een stuck lant inden Boterdijck (O. Adriaen Jans Loijs, S. ende W. Jacob Jans
Pieters Lemps, N. Marinus Corneliss Gort) voor 26p gr vls

1.196

Beginblad Paeschen 1583 (WA0374)

RAZE 3524, pagina: 16, 19 mrt 1583: Schout: Marinuss Corneliss Gort Schepenen: Pieter Jans Rooshil,
Jacob Oliviers, Willem Quirijns, Jacob Jans Pieters Lemps, Adriaen Jans Loijs, Laureijs Domiss, Andries
Engels. Meijer oft Schutter Dignus Gheleijns (MPS: Dignus Leijns)

1.197

Arbeijtskosten van Marinus Corneliss Gort (WA0370)

RAZE 3524, pagina: 15, 19 mrt 1583: Jan Meeuss metser eescht Marinus Corneliss Gort (arbeijt)

1.198

Levering vroone aan Anthonij Laureijss (WA0906)

RAZE 3524, 160v, 2 apr 1583: Soo heeft Marinus Corneliss Gort gelevert aen Anthonij Laureijss een vroone
inden Boterdijck 4?? roe (O. ende N. heerenwecg, S. waterganck, W. Jan de Jonge) voor 32p gr vls den hoop

1.199

Overlijden Elisabeth Heijndricks, Marinus Cornelis Gort (WA3129)

RAZE 3540, 1v, 15 jun 1583: Scheijdinge ende deijlinge gedaen aengaende alle ende een igelijcke de
goeden ende versterfenisse hoedanicg die mogen wesen tusschen Marinus Cornelis Gort ende zijne kinderen
achtergelaten midts dafflijvicgheijt van Lisken Heijndriksdr (MPS: Elisabeth Heijndricksdr) zijne wettige
huijsvrouwe was welcke kinderen genaempt sijn Hendrick, Cornelis, Anthonij, Huijbrecht ende Jan Marinuss
Gorts, die welcke zijn minlijck met malcanderen verlijct, vereffent, gepaert ende gedeijlt ten bij sijne van
dijckgrave Cornelis Jacobs Bouwens, Pieter Pieters Leeuwe als gesworenen, Pieter Jans Rooshil, Jacob Jans
Pieters Lemps, Adriaen Jans Loij, Andries Engels ende Willem Quirijns als schepenen sonderlinge daertoe
geroepen ende gebeden. Eerst ende alvorens sal Marinus Cornelis Gort voor hem ende sijne nacomelingen
houden ende hem is te deele bevallen tegen de voors. vijve kinderen, den nombre van 19 gemeten,130
roeden lants waer inne begrepen is den dijck groot 244 roeden al achtervolgens de overloper gelegen binnen
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den Westveerpolder inde procgie van Waerde, item is den Marinus Cornelis Gort jegens deselve sijne
kinderen nocg te deele bevallen een stuck lants gelegen int Molewater genaemt den Hil groot ontrent 2 gemet
272 roeden, item nocg Schittemeet groot 2 gemet 41 roe, item nocg inde de weije die van Pieter Jacobs
gecomen is, groot 430 roeden tsamen vuijtbrengend ontrent 25 gemet 273 roeden, ende die vijve
bovengeschreven kinderen zijn gesamenderhant insgelijcx nocg te deele bevallen jegens Marinus Corneliss
Gort henlieden vader ontrent de 9 gemet die welcke eertijts toebehoort hebben Jan Staes gelegen inde
prochie van Waerde, in Bals Hals besuijden den waterganck, item inde Boterdijck ontrent 7 gemet ende
inden Grootenpolder ontrent 3 gemeten, item nocg een stuck lants genaemt het Plicgt ancker groot 2 gemet
246 roeden, item int Molewater ontrent 500 roe ende in Pithouck 1 gemet 72 roe samen ? gemet 208 roe
bedragende. Item sal Marinus Cornelis Gort sijn voors 5 kinderen vuijtreijcken ende betalen twinticg guldens
waervoren hij blijft? (MPS: eigenaar?) van peerden, peerden harnasse ende wat de peerden aencleeft, item
sal Marinus Cornelis Gort volgen volgen ende themwaerts houden allen den huijsraets bedden ende metael
ende lijnwaet (vuijtgestoken het nieuwe Lijnwaet dwelck gelijckelijcken sal worden gedeelt), item sullen
hem oijck volgen de verkens ende schapen, midts dat hij den kinderen vuijtreijcken ende betalen zal vijftich
gulden eens, ende also daer 2 onbejaerde kinderen zijn namentlijck Hubrecht ende Jan Marinuss die welcke
nocg nootelijck bevonden gehouden te worden gaende staende etende drinckende siec ende gesont, ende ter
schole gaende d'outste de tijt van 2 jaeren de jonckste den tijt van 3 jaeren: soo ist dat Marinus Corneliss
Gort belast wordt inde helft van de costen dat de selve alsoe costen selen? gedurende den voors. tijt, ende
Heijndrick ende Cornelis Marinuss (vuijt oorsaken dat sij over lange bejaert sijn geweest) sullen betalen
dandere helft tgene de voors. kinderen kosten selen, item sal Marinus Corneliss Gort sijne vijve kinderen
noch vuijt reijcken ende betalen doirdien hij int besit blijft van houve 50 gulden eens, Item alsoo Marinus
Cornelis Gort ende Cornelis Marinuss sijn sone gesamenderhant hebben gecocgt de nombre van 28 gem lant
van Jacques Reijngout waeraff tsterfhuijs aencomende 14 gemeten ende Cornelis Marinuss dander 14 gemet
ende gemerct deselve noch niet al betaelt en sijn, soo hout Marinus de 7 gemeten hemwaerts ende de vijve
kinderen d'ander zeven gemet midts dat elck in sijnen respecte sal betalen de lasten daeroppe nocg staende.
Dit is aldus gedaen ten huijse van Marinus Corneliss Gort, present de heeren voors, ende Heijndrick,
Cornelis ende Anthonij Marinus Gort als bejaerde kinderen

1.200

Levering huijs door Sebastiaen Pieters (WA0377)

RAZE 3524, 17v, 26 jul 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 acgtervolgens tcontract daraff gemaect, verstelt tot saterdage vuijt cracgt
van derde dacg, noentijt.
RAZE 3524, 17v, 30-7-1583: Cornelis Jacobs Boudewijns vuijt de name van Jacques Corneliss dijckgrave
(MPS: Jacob Corneliss) eescht Sebastiaen Pieters (MPS: Bastiaen Pieters) acgtervolgens de verstelde
vierschare verstelt opten 26-7 lestleden de leveringe van alsulcken huijs en lant over in pacgte als Jacques
Corneliss acgtervolgens tcontract gecocgt hadde, ende Sebastiaen Pieters (MPS: Bastiaen Pieters) comende
aen de vierschare sustineerde als dat hij de anderen dacg van recgte heen wete en hadde gehadt en dat de
dacg van leveringe beteeckent was op dijsendacge en dat dien dacg alsmede was overstrecken ende
vervallen, ergo concludeert ontslagen te wesen van vierschare. Naer manisse van schoutet wijsen schepenen
voir recgt dat Bastiaen ontslagen is van vierschare doirdien den dacg van leveringe die Cornelis Jacobs
Boudewijns hadde versocgt diende op een dijsdacg 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?
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 eeschende leveringe acgtervolcgens 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 dacg midts partije een wete.
RAZE 3524, 18, 3-8-1583: Cornelis Jacobs Boudewijns nomine als boven eescht ter vierschare Sebastiaen
Pieters (MPS: Bastiaen Pieters) acgtervolcgens 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 ? alsmee nijet en behoirde te
recgte te betrecken. Naer manisse van schout wijsen schepenen voir recgt dat Sebastiaen Pieters (MPS:
Bastiaen Pieters) sal antwoorden ten principale ende dat doir dien het landt geoir? moet worden bij degenen
die inne gercgt soude wesen. Comende ten principalen soo seijt Sebastiaen Pieters (MPS: Bastiaen Pieters)
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dat hij acgter waerts 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 recgt 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 recgt 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 sondacg smorgens teclocke acgt of negen uren.
RAZE 3524, 18v, 9-8-1583: Cornelis Jacobs Boudewijns heijst Sebastiaen Pieters (MPS: Bastiaen Pieters)
vuijtwijsende de 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 recgt ende verstellen dacg van recgte 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 recgte ende verstellen dese vierschare op de volle banck.
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 acgtervolcgende 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
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 er op dat met Sebastiaen Pieters (MPS: Bastiaen Pieters)
een betalingsregeling is afgesproken.

1.201

Levering land door Heijndrick Corneliss ? tot Nijeborcg (WA3142)

RAZE 3540, 5v, 12 nov 1583: twee zeer slecht te lezen acten, maar ik meen er in te kunnen lezen dat een
zekere Heijndrick Corneliss ? tot Nijeborcg een stuk land aan de Backersdijck aan Marinus Cornelis Gort
verkoopt, en een ? aan Adriaen Jans Loijs gelegen in de Splinter

1.202

Levering land en huis door Cornelis Marinuss Gort (WA3152)

RAZE 3540, pagina: 8, 13 jan 1584: is voor ons schout ende schepenen gecompareert Cornelis Marinuss
Gort ende heeft met volle rechte overgelevert aen Andries Engels zeecker lant van erven groot 2 gemet 100
roe oft daerontrent onbegrepen de juiste maeten gelegen inde wijcke van Cousemoercken binnen Waerde
gelegen (O. Anthonij? die Jan Baltens weduwe heeft, S. den waterganck, W. Heerenwecg, N. Willem
Pauwels), nocg een stuck erven gelegen inde voors. prochie van Waerde groot ontrent 4 gemet gelegen in de
wijcke van Noortveere (O. Heerenwecg, S. Anthonij Tartron?, W. Geert Pieters, N. Machiel de Molijn) ende
de voors. erve es gecost voor 21 ponden grooten vlaams 10s tgemet te betalen in 6 paijementen waeraff
deerste vervallen is Goesche jaermarct 1583 voor date van desen ende alsoe van jaere tot jaere totdat de ses
paijementen bethaelt ende voldaen zullen weesen. Present: Pieter Jans Rooshil, Jacob Jans ende Andries
Engels.
In de kantlijn: ? de perceelen groot bevonden zijnde alvolghende de overlopers 6 gemet 116 roe tzaemen.
(MPS: daaronder alle jaeren ?)
Item transporteert ende levert over met alle solemniteijten van rechte der prochie van Waerde aen Marinus
Corneliss Gort schout der voors. prochie van Waerde zeecker huijs met vroone boomgaert ende alle zijne
toebehoore, alsoe dat gestaen ende gelegen is binnen de voors. prochie int oudtdorp (O. Heerenstraete, S.
Nicolaes Corneliss, W. den dijckgraef (MPS: Cornelis Jacobs Boudewijns), N. Pieter Pieters Leeuwe) ende
tzelve huijs met zijnen aenhanck alsoe voors. staet is gecost voor tienhonderd gulden den hoop 27 pond
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gereet ende 22p tsiaers tot de voldoeninge toe

1.203

Borcgtocgt van Laureijs Geense (WA0389)

RAZE 3524, pagina: 26, 11 feb 1584: Marinus Corneliss Gort schoutet als ghemacgticg van Heijndrick
Marinuss Gort heijst Laureijs Geense (borgtocgte)

1.204

Levering huis door Jacob Jacobs Stoffs (WA3151)

RAZE 3540, pagina: 8, 13 feb 1584: is voor ons schout ende schepenen Jacob Jacobs Stoffels als recgt
voocgt voor zijn weese Jobken Jacobs ende oock als voor zijn behouden zoone Cornelis Marinuss schipper?
ende Sebastiaen Pieters voor hem zelven als voor zijn swaeger? (MPS: pas op! slecht leesbaar) Pieter
Adriaens? ende hebben tzamenderhandt gelevert ende getransporteert een huijs aertvast ende nagelvast
gestaen binnen de prochie van Waerde aen Marinus Willems (O. Heerenwech, S. het Hemmeken, W.
Marinus Corneliss Gort, N. Heerenstraete) ende dese huijsinge is gegeven voor de somme van 66 ponden
grooten vlaams te bethaelen in diverse paijementen te weten 4 ponden tsiaers, waarvan deerste vier ponden
meij 1584 ende alsoe voorts van meije tot meije alle jaere 4 ponden tot de volder bethaelinge toe. Ende deese
vroone is belast met twee capoenen tsiaers. Present Willem Quirijns, Jacob Oliviers ende Jacob Jans
schepenen

1.205

Pacht en huer kerckenwei en- land, en weijde (WA0396)

RAZE 3524, pagina: 27, 24 feb 1584: Marinus Cornelis Gort heijscht Willem Maertens backer (pacht
kercken weij), Marinus Cornelis Gort heijscht Boudewijn Corneliss (huer kerckelandt). Marinus Cornelis
Gort heijscht Boudewijn Corneliss (huer weijde)

1.206

Levering land door Marinuss Corneliss Gort aan Jan Domiss (WA3161)

RAZE 3540, 10v, 16 mrt 1584: is voor ons schout ende schepenen gecomen ende gecompareert de eersaeme
Marinus Corneliss Gort ende heeft rechtelijcken met alle solempniteijten van rechte gelevert ende
getransporteert aen Jan Domiss een stuck zaijlants groot ontrent 3 gemet oft alsoe men bijde lantmeters hant
bevinden zal, gelegen binnen de prochie van Waerde in de wijcke genaempt den Molenwater (O. weesen van
Marinus Corneliss Gort, S. Willem Quirijns, W. Heerenwech, N. Cornelis Jacobs Boudewijns (MPS:
Cornelis Jacobs dijckgraeff)) ende dese erve es gegeven tgemet voor 22£ te betaelen in in 2 paijementen
waervan de eerste verschenen ende vervallen wezen zal Bamisse comende eerstcomende naer datum deeser
ende de andere ofte lesten een jaer daeraen comende. Present Pieter Jans Rooshil, Willem Quirijns,
Sebastiaen Pieters

1.207

Boetes (WA0403)

RAZE 3524, 27v, 17 mrt 1584: Marinus Corneliss Gort heijst ex offitio Maerten Heijndricks, Jan Domiss,
Marinus de schipper. Adriaen Jans Loijs elck respectivelijk 5s volgens de voorgeboden alhier geexibeert
taxerende van zekere moetwilligheijt ende ongeregeldheden bij de voorg. geperpetreert?

1.208

Eis op Marinus Beelboom (WA0402)

RAZE 3524, 27v, 17 mrt 1584: (MPS: voorgaande eis niet gevonden!) Marinus Corneliss Gort heijst
Marinus Marinuss Beelboom vuijt verstelde vierschare, versouckt condempnatie. Verstelt

1.209

Gerekende penningen van Marinus Beelboom (WA0401)

RAZE 3524, 27v, 17 mrt 1584: Marinus Corneliss Gort heijst Marinus Marinuss Beelboom (gerekende
penningen)

1.210

Coop terwe en pacht van Christiaen de schipper (WA0404)

RAZE 3524, 27v, 17 mrt 1584: Adriaen Jans Loijs heijst Christiaen den schippere oft alsoo hij met recgt
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genaempt is 7p gr vls salvo justo toecomend van coop van terwe ende pacgt van landen

1.211

Steenen van Lieven Jacobs (WA0400)

RAZE 3524, 27v, 17 mrt 1584: Marinus Corneliss Gort heijst Lieven Jacobs (zeeker steenen? op Gauwege
(MPS: Gawege))

1.212

Levering land door Marinus Corneliss Gort (WA3160)

RAZE 3540, 10v, 12 mei 1584: is voor schout ende schepenen gecompareert Marinus Corneliss Gort schout
tot Waerde ende heeft getransporteert ende levert over met alle solempniteijten van rechte aen Christoffel
Jacobs een stuck weijlants groot 404 roeden ofte alsoo men met de roede bevinden zal gelegen in de prochie
van Waerde in den Boterdijck (O, Z, W. Laureijs Rijckx, N. Heerenwecg) ende es gegeven tgemet voor 17£
te betaelen Goesche jaermarckt in Maert (?) teenenmale. Present Willem Quirijns, Pieter Jans Rooshil en
Sebastiaen Pieters

1.213

Berekende penningen, thienden, pacgt weije Marinus Corneliss Gort (WA0413)

RAZE 3524, 29v, 26 mei 1584: Dierick Pieters als gemacgticg ende vuijt de name van Pieter Schuijl heijst
Marinus Corneliss Gort (berekende penningen). Dierick Pieters als gemacgticg ende vuijt de name van Pieter
Schuijl heijst Marinus Corneliss Gort (thienden). Dierick Pieters als gemacgticg ende vuijt de name van
Pieter Schuijl heijst Marinus Corneliss Gort (pacgt weije).
RAZE 3524, 29v, 2-6-1584: Pieter Corneliss Schuijle (MPS: er staat Schul) heijst vuijt cracgt van verstelde
vierschare Marinus Cornelis Gort. Verweerder houdt voluntaire condempnatie

1.214

Levering huis aan Dignus Michiels Meijer (WA3166)

RAZE 3540, 11v, 31 jun 1584: compareert voor schout ende schepenen der heerlijckheijt van Waerde
Cornelis Marinuss Gort (MPS: Cornelis Marinuss) voor hem selven ende Danckaert Jans als recht voocgt
van de achtergelaeten weesen wijlen ? (MPS: slecht leesbaar) gelevert ende getransporteert, leveren ende
transporteren aen Dignus Michiels Meijer een zeeker huijs aertvast nagelvast, alsoe tselven huijs inde
prochie van Waerde aen de suijtzijde der kercken (O. Marinus Corneliss Gort, S. Jacob Jans Pieters Lemps,
W. ? den smit, N. Heerenstraete), voor de somme van 70£ (MPS: volgt betaalwijze) (MPS: in de kantlijn dat
Dignus Michiels Meijer de gereede paijen lopende juni 1584 betaelt heeft) voor welcke somme heeft Pieter
Pieters Leeuwe hem zelven borcg gestelt? den voorgenoemde Dignus Michiels zijnen borcg costeloos ende
schadeloos te houden tot allen tijden. Present Sebastiaen Pieters, Jacob Jans ende Willem Quirijns
schepenen. (MPS: ik concludeer dat Dignus Michiels Meijer de cooper is)

1.215

Vagebondt loopen schapen (WA0571)

RAZE 3524, 61v, 6 sep 1584: Marinus Corneliss Gort nomine offitie gedaecgt hebbend Adriaen Jan
Anthonies ende Gabriel Bossaert (boete schapen vagebondt geloopen)

1.216

Ontlastinge hijpoteque (WA3168)

RAZE 3540, 12v, 2 okt 1584:? gementioneert heeft ter kennisse van schout ende schepenen van Waerde
Pieter Pieters Leeuwe tot ontlastinge van zekere hypoteque staende verobligeert tot doene ende profijt van de
weesen wijlen mr. Pieter Diericks alvolcgende den brieff daervan zijnde mits deesen getransfixeert zijnde
een zeecker stuck lants gelegen binnen Waerde in den Kalhoeff? genaempt Biemans Meetken groot ontrent 2
gemet (O. ende N. Heerenstraete, S. Marinus Corneliss Gort, W. Cornelis Jacobs Boudewijns) belovende de
voorg. comparant de voorgeschreven erve niet en te vercoopen, noch te beswaeren ende te veralinieren tenzij
dat de voorgenoemde weesen alvolgende haeren brieff voors. ten volle zullen voldaen ende betaelt te wezen.
Actum binnen Waerde present Willem Quirijns, Pieter Jans Rooshil, Jacob Jans Pieters Lemps scheepenen

1.217

Boete Berneaert Bargracgt (WA0425)

RAZE 3524, 31v, 3 okt 1584: Marinus Corneliss Gort ex offitio heijst Bernaert Bargracgt (boeten mennen op
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twee zondagen)

1.218

Boetes (WA0423)

RAZE 3524, 31v, 3 okt 1584: Marinus Corneliss Gort heijst Adriaen Jans (MPS: Adriaen Jans Loijs) (boete,
heeft geabuseert mennen op zondag, ? boomgaert? Jan de Molenaer, Joos de Witte (MPS: slecht te lezen)
RAZE 3524, 33v, 20-10-1584: Jan den Molenaere gedaecgt hebbend Joos de Witte vuijt verstelde vierschare.
Schepenen partijen gehoort wijsen Partijen (MPS: niet goed leesbaar) ordinaeren partijen tot arbiters, actor
neempt ? Adriaens, reus Boudewijn Corneliss

1.219

Levering land van wijlen Laureijs Domiss (WA3173)

RAZE 3540, 13v, 24 dec 1584: is voor ons schout ende schepenen gecompareert den eersaeme Jan Domiss
als gemachtigde ende voorstander van sterffhuijs Laureijs Domiss zaliger ende heeft in dier qualiteijt
gecedeert, gelevert ende getransporteert, cedeert levert ende transporteert mits deesen aen Marinus Corneliss
Gort schout van Waerde tot behouff ende profijt van mijnheere de Molijn ambachtsheere der voors prochie
van Waerde 2 stucken lants gelegen binnen Waerde voors deene inde Dooldijck groot ontrent 5 gemet (O.
mijnheere den dijckgraaf Blancx, S. Heerenwecg, W. Cornelis Jacobs Boudewijns, N. Stoffel Jacobs (MPS:
Christoffel Jacobs)), noch een stuck lants in dezelven houck groot 500 roe tussen alzulcken gemercken met
alzulcken coop ende betaelinge als in deesen register? hier voorent op dato 2-11-1583. Present Willem
Quirijns, Adriaen Jans Loijs ende Jacob Jans (MPS: Jacob Jans Pieters Lemps?)

1.220

Levering hoeve (Sterfhuis?) Marinus Marinuss Beelboom in Pletspolder
(WA3175)

RAZE 3540, pagina: 14, 24 dec 1584: (MPS: akte is in het begin moeilijk te lezen, ik begrijp er uit:)
Levering door Marinus Corneliss Gort in opdracht van Marinus Marinuss Beelboom ende ? hofstede en erve
tot 7 gemet in de Pletpolder aen Jan Domiss (O. ende S. Cornelis Jacobs Bouwens (MPS: Cornelis Jacobs
Boudewijns), W. Waertschen zeedijck, N. Cornelis Jacobs Bouwens (MPS: Cornelis Jacobs Boudewijns))
ende noch 27 of 28 gemet etc. waerin de cooper gehouden blijft van st? aen te nemen op dijck ende wecg
alvolgende conditie voorwaerde daervan gemaeckt ende al costen opt voors. huijs zullen comen ende oft
geheijst worden vanwege mijne Heeren de Staeten des landts zullen weesen tot laste van den coopere naer
vuijtwijsen de contracte daervan zijnde. Item levert uijt cracgt als voorent den voorg. Jan Domiss nocg 5
gemet ofte daer ontrent gelegen inden zelven polder (O. Jan Jooss? (MPS: doorgestreept Cornelis Jacobs
Bouwens), S. voors. sterfhuijs, W. den zeedijck, N. Jan Domiss) ende dese erve es gegeven voor alzulcke
belastinge aengaende Jan Jooss de somme 64£ den penninck 16 verschijnende Sint Jacobsmisse alle jaeren
totter aflegginge toe midts dat den voors. cooper heeft ende coempt opt bezaijt ende onbezaijt vrij om niet te
weten 2 gemet daerontrent met laste van de rente 1585. Alles sonder arcg ofte liste

1.221

Levering land door Marinus C Gort (WA3174)

RAZE 3540, 13v, 24 dec 1584: eodem die heeft ter kennisse van schout ende schepenen van Waerde
gecompareert Marinus Corneliss Gort schout van Waerde ende heeft rechtelijck met alle solemniteijten van
rechten overgelevert ende getransporteert aen Jacob Jacobs Stoffels een stuck lants gelegen inden
Grootenpolder alsnocg noch gemeen met Wolfswinckel (O. Cornelis Jacobs Boudewijns dijckgraeff, S. de
capelrije, W. erfgenaemen van Elisabeth Rijckaerts, N. de Hinckelinge) waeraff de hellift des ? dewelcke
hier gelevert wordt groot is 3 gemet 16 roe ende es tgmet gecost voor 12£ te betaelen in 3 paijementen
waarvan deerste verschijnen zal Goesche jaermarct in augusto 1585 ende voorts van jaere tot jaere Goesche
jaermarckt augusto tot volle betaelinge toe, Verbindende daer voorent tzelve goet ende zijne persoon tot
voldoeninge der eeste paije. Present Willem Quirijns, Jacob Jans (MPS: Jacob Jans Pieters Lemps?) ende
Adriaen Jans Loijs.

1.222

Constituering Marinus Gort (WA0455)

RAZE 3524, 36v, 7 jan 1585: Daniel de Renialme constitueert Marinus Cornelis Gort schoutet van Waerde
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1.223

Schult betalen door Boudewijn Corneliss (WA0458)

RAZE 3524, pagina: 37, 8 feb 1585: Marinus Corneliss Gort gedaecgt hebbend Boudewijn Corneliss (MPS:
Bouwen Corneliss). Reus belooft de schult te betaelen

1.224

Huur van de van Schuijlen-Hoeve door Heijndrick Gort, getuigen (WA0461)

RAZE 3524, pagina: 38, 8 feb 1585: Heijndrick Marinuss Gort gedaecgt hebbend Andries Engels ende
Adriaen Jacobs Priesterman respectivelijke kennisse van tgene hier naervolcgend nopende de huijre van de
hoeve als hij Heijndrick op woonende is toebehoorend Pieter Schuijle ende de voorgenoemde deposanten
verclaeren respectievelijk op haere mannewaerheijt dewelcke zij deposanten verclaerden met eedt te
verstrecken desnoot zijnde waeracgticg te zijner dat zij deposanten al nocg wel indacgticg ende wel verstaet
dat zij deposanten ontrent acgt jaeren geleden vergadert geweest zijn binnen de procgie van Bieselinge ten
huijse van Adriaen den Naijer alwaer mede int geselschap was Pieter Corneliss Schuijle ende Marinus
Corneliss Gort welcke voorg. Pieter Corneliss Schuijle aende voorg. Marinus Corneliss verpacgt heeft een
zeeckere hoeve gelegen binnen Valckenisse, den voors. Pieter Corneliss Schuijle toebehoort eene zeeckere
thijt ende termijn van jaeren bij Marinus Corneliss geheijst ende besproocken te weten den heventijt dier thijt
loopende ende de naestvolgende heventijt al wel loopende ende den voorleden thijt soude weesen acgt
winternoten metten jegenwoordicge winternote te velde liggende ende aengaende het contract aldaer
gemaeckt bij Pieter Schuijl hier geaccordeert wert bij voors.partijen

1.225

Pacgt weije van Macharis Willems, Wouter Bavo penningen (WA0463)

RAZE 3524, pagina: 38, 8 feb 1585: Marinus Corneliss Gort schoutet gedacgt hebbend Macharis Willems
(pacgt weije). Marinus Corneliss Gort schoutet gedacgt hebbend Wouter Bavo (verleijde penningen)

1.226

Verteerde costen van Willem Maertens backer (WA0459)

RAZE 3524, 37v, 8 feb 1585: Marinus Corneliss Gort heijst Willem Maertens backer (verteerde costen)
RAZE 3524, 38v, 28-2-1585: Marinus Corneliss Gort vuijt verstelde vierschare Willem Maertens backer

1.227

Arbeijt van Marinus Marinus Stoffels (WA0469)

RAZE 3524, 39, 28 feb 1585: Adriaen Corneliss ?breij gedaecgt hebbend Marinus Marinuss Stoffels (arbeijt
dat hij aenlegger aen verweerders teruwe gehuijst ende verschoten heeft). Schepenen wijsen partijen tot
accoort, actor neempt. (MPS: niet ingevuld, reus neempt schoutet)

1.228

Schepenbrief van Adriaen Gilliss (WA0467)

RAZE 3524, 38v, 28 feb 1585: Cornelis Adriaens heijst Adriaen Giliss (MPS: Adriaen Gieliss) (brief alhier
in recgte geexhibeert).
RAZE 3524, 39, 9-3-1585: Cornelis Adriaens heijst uijt verstelde vierschare Adriaen Gilliss vuijt verstelde
vierschare. Reus exhibeert zeeckere brieven van sursantie? bij de Grave ende Staten van Seelant op eenicge
supplicatie? geexpedieert 24-1-1585 voor eenen tijt van ses maenden sustineerende te gestaene ende tzelve te
genieten. Actor accordeert de thijt van 6 maenden ende reus gehouden sal weesen te stellen borgen.
Schepenen gehoort hebbend d'alterarie? wijsen partijen tot accoort, actor neempt Appollonis ? ende Pieter
Joris, reus neempt schout ende Willem Quirijns.
RAZE 3524, 39v, 23-3-1585: Adriaen Gilliss geassisteert met Mattheus Loen (MPS: niet duidelijk) als
verweerder vanwege Cornelis Adriaens, proponeerden de voldoeninge ? de appoinctment ten laste ? ten
register gestelt ende den aenlegger in gebreecke gebleven is ? daeromme tot absolutie van heijsch (MPS:
vervolg moeilijk te lezen, maar het lijkt erop dat men de verweerder vrijgesproken heeft)

1.229

Arbeijt en verteerde costen van Marinus Corneliss Gort (WA0468)

RAZE 3524, 38v, 28 feb 1585: Willem Maertens backer heijst Marinus Corneliss Gort (arbeijt ende
verteerde costen). Schepenen wijsen aengaende de arbeijt van haer gemaeckt in de arbeijt van dijck is, ende
aengaende de verteerde costen verstellen.
RAZE 3524, 39v, 9-3-1585: Willem Maertens backer heijst Marinus Corneliss Gort vuijt verstelde
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vierschare. Schepenen wijsen den aenlegger te produceren zijne kennisse

1.230

Penningen voor gemeijne dienst van rijden (WA0475)

RAZE 3524, pagina: 40, 1 apr 1585: Marinus Corneliss Gort heijst Adriaen Priesterman (beloofde penningen
aen Macharis Willems gedaen vanwege een gemeijnen dienst van rijden voor den verweerder gedaen). Reus
antwoordende secgt dat zijne gebuerte van rijden niet geweest en is. Schepenen verstellen.
RAZE 3524, 40v, 15-4-1585: Marinus Corneliss Gort heijst vuijt verstelde vierschare Adriaen Priestermans.
Verstelt
RAZE 3524, 40v, 17-4-1585: Marinus Cornelis Gort schoutet heijst Adriaen Priestermans heijst vuijt
verstelde vierschare

1.231

Inventaris en voogdij wezen Pieter Jans Rooshil (WA0476)

RAZE 3524, pagina: 40, 1 apr 1585: Marinus Corneliss Gort heijst weduwe wijlen Pieter Jans Rooshil (sal
pedestante overbrengen staet van inventaris ende huer kinderen onder voocgt ende voocgdie)

1.232

Levering huis door Frans Jans (WA3183)

RAZE 3540, 15v, 13 apr 1585: compareerde voor schout ende schepenen van Waerde in Suijtbevelandt
Frans Jans ? ende heeft rechtelijck met alle solemniteijten overgelevert aen Adriaen Jans Loijs een zeecker
huijs aertvast naeghelvast alsoe tzelve gestaen bijden in Waerde binnen oudt dorp (O. Heerenwecg, S. den
zelven? (MPS: Heerenwecg?), W. Jan Cornelis Cock (MPS: dat staat er echt!), N. Marinus Corneliss Gort) ?
dat den voors. Adriaen Jans Loijs den voorgenoemde Frans Jans costeloos ende schaedeloos houden van
voorgenoemde coop ende laste bij hem jeegens? hem? gedaen salvo dat Adriaen Jans Loijs den voorn. Frans
Jans opleggen ende betaelen zal de somme van 7£ eens contant. Present Willem Quirijns, Andries Engels
ende Adriaen Jans Loijs

1.233

Levering huis aan Adriaen Govaerts (WA3187)

RAZE 3540, pagina: 16, 17 apr 1585: Ten zelven daeghe compareerde voor schout ende scheepenen Willem
Quirijns vuijt naeme ende vanwege ? (MPS: naam moeilijk te lezen!) achtergelaeten weduwe wijlen Andries
Jans den Duetscher ende heeft in dier qualiteijt gecedeert getransporteert ende overgeleevert, cedeert,
transporteert ende levert mits deesen met alle solemniteijten van rechte aen Marinus Cornelis Gort ende dat
uijten naeme ende vanwege Adriaen Govaerts een zeecker huijs aertvast naeghelvast alzoe tzelve gestaen is
op dambachtsheeren vroone alhier inde prochie van Waerde genaempt den Leeuwe? (O. het kerckhoff, S.
Poppe Jans, W. Heerenstraete, N. kerckslop) ende dat zelve huijs is gegheeven voor de somme van 60£,
waervan 6 £ gereet op d'opdracgt ende voorts alle jaeren meij 6£ waeraff deerste jaere vervallen weesen zal
anno 1586 ende voorts alle meij tijts 6£ tot de volle bethaelinge toe verbindende daervoorent tzelve huijs
ende zijnen persoon tot drie ? ende voorts stelt hem Jacob Jacobs Stoffels (MPS: Jacob Jacobs Christoffels)
borghe als principael tot de eerste drie jaeren naer date van deesen volghende, met indempnatie van dien tot
alle tijden.
Ende op datum deesen 22-5-1585 ter kennisse van scheepenen heeft Adriaen Govaerts aende weduwe voors.
betaelt deerste gereede paije in dopdracht begrepen te weeten 6£. Present Willem Quirijns, Adriaen Jans
Loijs ende Jacob Jacobs Christoffels (MPS: Jacob Jacobs Stoffels)

1.234

Verkoop huijs door Heijndrick Jacobs Pardijs (WA3190)

RAZE 3540, pagina: 17, 25 mei 1585: compareert voor ons schout ende schepenen van Waerde in
Suijtbeveland de eersaeme Heijndrick Jacobs, Anthonij Erasmuss voor huerzelven, Pieter Pieters Leeuwe
uijten naeme ende vanweeghe Sebastiaenken Geerts weduwe des voorgenoemde Pieter Jacobs ende hebben
in dier qualiteijt rechtelijcken met alle solemniteijten getransporteert ende overgedraecgen, cederen
transporteren ende draecgen over midts deesen aen Adriaen Jans Loijs een zeecker huijs met zijn gevolcg
aertvast naegelvast alsoe tselve gestaen int oude dorp op ambachtsheeren vroone met zijne lasten? (O.
Heerenstraet, S. Jan Jaspers backer, W. Marinus Corneliss boomgaert (MPS: Marinus Corneliss Gort
boomgaert), N. joncker Jan van Haesdonck), ende dat huijs met zijn gevolcg heeft gecost bij den voors.
coopere voor ende om de somme van 70£ eens te betaelen met 4£ gereet ende voorts alle meijen 4£ tot de
62

volle betaelinge toe behoudelijcken dat de cooper borcge stellen moet voor de 2 eerste verschijnende paijen,
alles naer vuijtwijsen den contract daervan zijnde ende voor de voorgenoemden somme stelt hem zelven
borcge als principaele. Present Willem Quirijns, Adriaen Jans Loijs ende Jacob Jacobs Stoffels (MPS: Jacob
Jacobs Christoffels). (MPS in de kantlijn) De schultbrieff voor den hellift aencomende Sebastiaenken Geerts
weduwe is vuijt

1.235

Levering huis aan Frans Serjonckers (WA3191)

RAZE 3540, pagina: 19, 7 jun 1585: compareerde voor ons schout ende schepenen van Waerde in
Suijtbevelandt Adriaen Jans Loijs ende heeft met alle solemniteijten van rechten daertoe dienende
overgelevert ende getransporteert aen Frans Sjonckere een zeecker huijs aertvast ende naegelvast alsoe tzelve
gestaen es opt oudt dorp op ambachtsheeren vroone met zijnen last (O. Heerenstraete, S. Jan Jaspers backer,
W. Marinus Corneliss Gorts boomgaert, N. joncker Jan van Haesdonck) ende dat huijs met zijnen gevolcg
staet gecost voor ende om den somme van 58£ te betaelen met 4£ tsiaers waeraff deerste jaer verschijnen zal
in 1586 den coopere betaelen moet 2£ ende het naeste lesten jaer 2£ in welcke twee gementioneerde jaeren
den voorn. coopere betaelen moet in ellick jaer 2£ ende het leste jaer moet den comparant geheel bethaelen,
behoudelijcken dat de voorgen Franchoijs stelt voors. huijs tot eenne specialijck ijpoteque als de voors.
penningen uijtspruijtende zijn ende voorts zijnnen persoon tot drie jaeren. Alles sonder fraude arch ofte list.

1.236

Afstant weij Pieter Jacobs (WA0486)

RAZE 3524, 41v, 8 jun 1585: Jacob Jans Pieters Lemps nomine Anthonij Erasmus recgtelijk gedaecgt
hebbend weduwe wijlen Pieter Jacobs (affstant te doene van eene alzulcke weije als Pieter Jacobs zaliger int
huwelijck van ? haer beijden buijten besprocken heeft)
RAZE 3524, 42, 15-6-1585: Jacob Jans Pieters Lemps nomine Anthonij Erasmus heijst vuijt verstelde
vierschare weduwe wijlen Pieter Jacobs. Schepenen wijsen partijen tot arbiters, actor neempt schout ende
Andries Engels, reus Willem Quirijns ende Pieter Pieters Leeuwe.
RAZE 3524, 42v, 27-6-1585: Anthonij Erasmus heijst vuijt verstelde vierschare weduwe wijlen Pieter
Jacobs. Schepenen wijsen partijen tot accort van goede mannen die zij partijen aen beijde zijden zullen
verkiesen ofte indien niet dat partijen aen beijde zijden zullen inleggen elcks een agnelot om consultatie te
neemen aende geleerden elckx met zijn bescheet tot der stadt Goes. Actor neempt schout ende Adriaen Jans
Loijs, reus neempt Willem Quirijns ende Jan Domiss.
RAZE 3524, 43v, 7-9-1585: Mattheus Loen nomine Anthonij Erasmus contra sterfhuijs Pieter Jacobs,
persisteert. Schepenen appointeren partijen tot arbiters, acto neempt officer, reus neempt Willem Quirijns

1.237

Sterfhuis Marinus Jans (WA0483)

RAZE 3524, 41v, 8 jun 1585: Marinus Corneliss Gort nomine offitio heijst ter vierschare allen ter
vierschare? die eenicge actie oft recgtelijk het sterfhuijs van wijlen Marinus Jans zaliger zoude mogen
pretenderen en gemerckt Jan Marinuss goet ende schult te buijten ende gere? heeft, heijst daeromme den
voorg officier de acgtergelaten goederen des voorg. Marinus Jans zullen geemploijeert werden tot doene van
den crediteuren ende tsurplus voor den weesen

1.238

Levering huis van Jan Meeuss metser (WA3192)

RAZE 3540, 19v, 14 jun 1585: compareerde voor ons schout ende scheepenen van Waerde in Suijtbevelandt
Marinus Corneliss Gort schout nomine officie ende van weeghen den weesen daer Meeus Jans grootvadere
aff was ende heeft in dier qualiteijt gecedeert, overgelevert ende getransporteert, cedeert leevert over ende
transporteert mits deesen met alle solemniteijten daertoe dienende aen Willem Quirijns vanwege de weduwe
Jan Meeuss metser een zeecker huijs met de halve vroone, alzoet zelven huijs metten anderen annex gelegen
is aertvast naghelvast alzoe tselve opt oudt dorp gestane is (O. Hans den meulenaer, S. den Heerenwecg, W.
d'ander hellift van t'huijs ofte Sebastiaenken Geerts, N. Marinus Corneliss Gorts weije) ende dat huijs es
gecocht voor de somme van 18£ 3s 4gr eens te betaelen met 2£, waervan de 2de paije vervallen ende
verschenen weesen sal 1586, ende voorts alle jaeren meij tijts 2£ tot de volle betaelinge toe. Met alzulcke
conditie dat den getransporteerden voor de twee eerste jaeren stelt borge Willem Quirijns de welcke hem
oock mits desen verbindt voor de twee jaere voors, ende voorts de weduwe haeren persoon tot de volle
betaelinge toe. Present Willem Quirijns, Adriaen Jans Loijs, Jan Domiss.
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1.239

Gelt in het sieckbedde van Pieter Jacobs (WA0489)

RAZE 3524, pagina: 43, 27 jun 1585: Anthonij Erasmus gedaecgt hebbend Sebastiaenken Geertsdr (MPS:
Gertsen) weduwe wijlen Petri Jacobs (MPS: Pieter Jacobs) heijst de zelver dat se op zal brengen alzulcken
gelt alster geweest is int sieckbedde van Pieter Jacobs haren man dewelcke zij zelver bekent heeft datter
waren vier nobels in spetie en ander gelt te weten Conincks???? daelders ende voorts rekeningen van de
geene zij vercost heeft naer de doet van haeren man. mitsgaders expleth van eenen schepenen brief die
spreeckende is van eenen wecg die zoude mogen ligghen duer de weije van Marinus Corneliss Gort
tegenwoordicg schoutet van deeser vierschare om aldaer te moeten bestecken 400 roeden weije ofte
daerontrent onbegrepen der juste maten, etc. Schepenen verstellen

1.240

Borgen voor Cornelis Franss (WA0494)

RAZE 3524, pagina: 44, 7 sep 1585: Andries Hubrecgts vuijt name en vanwege Hans Daems (MPS: Jan
Daems) heijst Marinus Corneliss Gort ende Adriaen Govaerts als borgen weesende voor Cornelis Franss.
Alzoo de voors. Marinus Corneliss Gort niet en begeert te verantwoorden vooren voors Adriaen Govaerts
overmits hij hem zelven onder Dijckgraef ende gesworens te recgte gestelt heeft. Alsoo is den voors.
aenlegger heijsend op den voors. Gort de somme 325 guldens en 18 stuijvers ende dat voor de voors. helft als
boven gepresenteert staet, etc.

1.241

Levering huis door Jacob Jans Pieters Lemps (WA3204)

RAZE 3540, 21v, 13 okt 1585: compareerde voor ons schout ende scheepenen der prochie van Waerde
binnen Suijtbevelandt de eersaemen Jacob Jans Pieters Lemps (MPS: Jacob Jans) voor hem zelven ende als
meede voocht over de weesen van Maeijcken ende Cornelia (MPS: Neelcken) Jans? ende heeft in dier
qualiteijt gecedeert overgelevert ende getransporteert, leverde over ende transporteerde mits deesen aen
Leenken? Jans (MPS: of Leunken? Jans) achtergelaeten weduwe wijlen Jan Cornelis Cock zaliger een
zeecker huijs met zijn gevolch gestaen op des ambachtsheeren vroone belast met twee cappoen? tsiaers,
alsoe tzelve huijs gestaen is binnen Waerde aent oudt dorp (O. Adriaen Jans Loijs, S. Heerenstraete, W.
Coppemijne Jorisdr (MPS: Jacomijna Jorisdr), N. Marinus Cornelis Gort) ende is tezelve huijs gecost voor
ende omme de somme van 21£ eens te bethaelen met 3£ gereet ende voort alle jaeren Goesche jaermarct in
augustus waeraff deerste jaer verschenen ende vervalle weesen zal Goesche jaermarct in augustua 1586 ende
alzoe voorts alle jaermarcten in augustus 3£ tot de volle bethaelinge toe met verbintenisse van tzelve goet
ende haeren persoon. Present Jan Domiss, Adriaen Jans Loijs, Willem Quirijns

1.242

Boete aan Jan Simons vercoop huijs (WA0511)

RAZE 3524, 46v, 19 okt 1585: Marinus Corneliss Gort gedaecgt hebbend Jan Simons (boete van 5s
toecomende van zeekeren vercoop van zijn huijs aen Adriaen Jans Loijs, vercost alvolgende de
voorgeboden). Adriaen Jans Loijs gedaecgt hebbend Jan Simon (reeckeninge ende reliqua van tgeene hij
verweerder aen den aenlegger te cort ende ten acgteren is ende voorts affstant te doene ende ruijminge vant
huijs bijden aenlegger van den verweerder gecost).
RAZE 3524, 47, 26-10-1585: Marinus Corneliss Gort heijst Jan Simons vuijte verstelde vierschare. Adriaen
Jans Loijs heijst Jan Simons vuijte verstelde vierschare. Verstelt.
RAZE 3524, 49, 23-11-1585: Adriaen Jans Loijs gedaecgt hebbend Jan Simons vuijt verstelde vierschare 1910. Schepenen partijen gehoort hebbend wijsen partijen tot tsecgge van luijden daerbij de coomanschap
geweest hebben mits dat sij daerbij wel moeghen andere goede luijden daervoor gebruijcken, actor neempt
Jacob Jacobs Stoffels, reus niet ingevuld

1.243

Tiende van Anthonij Laureijss (WA0530)

RAZE 3524, pagina: 50, 8 mrt 1586: Marinus Corneliss Gort schout van Weerde gedaecgt hebbend Anthonij
Laureijs (thiende)
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1.244

Levering land door Jan Pieters? (WA3212)

RAZE 3540, 23v, 19 mrt 1586: Bijna onleesbaar, een zekere Jan Pieters verkoopt een stuk lant aan Cornelis
Jacobs Boudewijns overgenomen van? Marinus Corneliss Gort schout van Waerde ?

1.245

Overlaten weije, geleent geluij van Adriaen Gilliss, hout Jan de wagemaecker
(WA0533)

RAZE 3524, pagina: 51, 20 mrt 1586: Adriaen Jans Loij gedaecgt hebbend Adriaen Gilliss (van overlaten
van een weije, geleent geluij?). Adriaen Jans Loij gedaecgt hebbend Jan Jans? de Wagemaecker (geleent
gelt, eenicg houdt)
RAZE 3524, 52v, 20-3-1586: Adriaen Jans Loijs gedaecgt hebben vuijt verstelde vierschare 22-3 Adriaen
Gieliss (MPS: Adriaen Gilliss).
RAZE 3524, 53v, 20-3-1586: Adriaen Jans Loijs gedaecgt hebbend Adriaen Gieliss vuijt verstelde vierschare
21-3. Schepenen wijsen partijen tot accoort.
RAZE 3524, 54v, 4-6-1586: Adriaen Jans Loijs contra Adriaen Gieliss (MPS: Adriaen Gilliss). Schepenen
gehoort daenspraecke en verantwoorden van de partijen, appointeren dat Adriaen Jans Loijs den aenlegger
zal gehouden zijn zijn schult te aennemen wanneer de overlatinge ende aenspraecke begrepen gedaen is op
wat jaere waervoor ende in wat manieren ende in wies tegenwoordicgheijt.
RAZE 3524, 55, 13-6-1586: Adriaen Jans Loijs contra Adriaen Gieliss (MPS : Adriaen Gilliss). De
aenlegger alhier in recgte overgedient hebbend zeecker bilhet ende bescheet tot voldoeninge van de
appointmente. Ordineren schepenen de aenlegger dezelve persoenen uit geexhibeerde gementioneert zal
produceren
RAZE 3524, 55v, 21-6-1586: Adriaen Jans Loijs gedaecgt hebben Cornelis Jacobs dijckgraeff ende Jacob
Simon op den Weel (recgte 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 recgtelijk 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 dacg 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 recgtelijk 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.
RAZE 3524, 57, 3-7-1586: Mattheus Loen vanwege Adriaen Gilliss (MPS: Adriaen Gieliss) versoeckt?????
gemerckt Adriaen Jans Loijs zijnen thoen gelast? gelecgt heeft ten laste van verweerder ende alzoe den
aenlegger in zijn procedure in gebreecke blijft, sustineert den verweerder van den heijs des aenlegger
ontsleegen ende ontlast te wesen. Schepenen partijen gehaelt hebben met de openisse? vanden thoen bijden
aenlegger duer ordinantie van schepenen be?, wijsen partijen tot arbiters. Actor neempt den schout ende
Frans Serjonckers, reus neempt Willem Quirijns ende Mattheus Loen.
RAZE 3524, 57v, 3-7-1586: Adriaen Jans Loij als aenlegger ende Adriaen Gilliss (MPS: Adriaen Gielis) als
verweerder huer zelven gesubmitteert hebben onder arbiters ende voorgenoemt gementioneert is bij de zelve
uijtspraecke dat de questie tusschen de voors. partijen gesustineert zal weesen ge? ellick zijne costen aen ?
mits dat de zelven Adriaen Gieliss voors. aenden voors. Adriaen Jans Loijs sal opleggen ende bethaelen 1p
vls nu Bamisse coomende 1586, 10s Bamisse daeraen volgende, gelijcke 10s gr vls met nocg een van biers
voor de armen ende ten gelaecge twee mennen? biers, hiermede gedoijt ende te niete gedaen alzulcke heijs
van de huijren van de lande inde aenspraecke geroert van lande, al nocg van zeeker questieus geluij ? ende
van een schaepe lidt?!, om nimmermeer te enicge thijden daeraff van voorg. Adriaen Gieliss te heijschen ofte
te laten heijschen nocg elck van enicg andere saecken bij hem Adriaen Jans Loijs tegens Sebastiaen Pieters
in zijnen leven gedaen ofte verhandelt, welcke voorg. actie den voorg. Adriaen Jans gegeven ende
geschonken heeft den heijligen Geest ende Armen van Weerde ende nimmermeer te eenicgen dage daer
eenicge recgte ofte actie aen te hebben in eenicge manieren
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1.246

Continuering (WA0537)

RAZE 3524, 52v, 20 mrt 1586: Mijnheer den schoutet met bewillinghe van de wethouders continueren ende
houden partijen ellick in huere goet recgt tot d'eerste genacgte van recgte naer paesschen omme ellick zijn
recgte als dan te moeten versoecken soo naer recgte deeser vierschare behooren zal

1.247

Betaeling terwe van Heijndrick Jacobs Pardijs (WA0538)

RAZE 3524, pagina: 53, 17 mei 1586: Marinus Corneliss Gort nomine Mattheus Loen gedaecgt hebbend
Heijndrick Jacobs Pardijs (MPS Heijndrick Jacobs Paradijs) (bethaelinge achtste deel schoonder teruwe oft
heijst daervoor 10s toecomende van zeekere procedure van recgte voorden verweerder geobtineert).
RAZE 3524, 54, 4-6-1586: Mattheus Loen gedaecgt hebbend Heijndrick Jacobs vuijt verstelde vierschare
17-5-1586

1.248

Viertelen terwe van Willem Maertens backer (WA0539)

RAZE 3524, pagina: 53, 17 mei 1586: Marinus Corneliss Gort nomine Cornelis Baes gedaecgt hebbend
Willem Maertens backer (2 viertelen schone teruwe van wasse 1585)
RAZE 3524, 54, 4-6-1586: Mattheus Loen nomine Cornelis Baes gedaecgt hebbend Willem Maertens backer
vuijt verstelde vierschare 17-5-1586. Schepenen wijsen partijen tot accoort

1.249

Gebolt onder de predicatie (WA0550)

RAZE 3524, 55v, 21 jun 1586: Marinus Corneliss Gort nomine offitio gedaecgt hebbend Marinus Marinuss
schippere heijst 5s toecomende dat hij verweerder woensdacg lestleeden weesende bolledacg onder de
predicatie naermiddacg gebolt hebben. Marinus Corneliss Gort nomine offitio gedaecgt hebbend Jan
Dignuss, Jan Domiss, Andries Engels, Cornelis Marinuss ende Gillis Crombeen ende heijst elck van hen
gesamentlijk de boete van 5s toecomende zoals hierboven verhaelt. Schepenen verstellen deesen dacg van
recgte ten naesten, soo cracgticg als de dacg van heden. Partijen d'aenspraecke van officier gehoort hebbend
hebben int toespreecken van goede mannen inde tegenwoordicgheijt van de wethouders den armen alhier
belooft bethaelen elck een mutken? teruwe

1.250

Geleverde bijeren (WA0551)

RAZE 3524, 55v, 21 jun 1586: Adam Pieters nomine Dignus Engels ende procuratie alhier naer recgte
geexibeert recgtelijk gedaecgt hebbend Cornelis Marinuss Gort 3p 10s spruijtende ende toecomende van
zeekere gelacg bijde aenlegger op zijn huwelijck verlaecgt?, etc. Adam Pieters nomine Dignus Engels ende
procuratie alhier naer recgte geexibeert recgtelijk gedaecgt hebbend Jan Geense, toecomend van een halff vat
pharo. Adam Pieters nomine Dignus Engels ende procuratie alhier naer recgte geexibeert recgtelijk gedaecgt
hebbend Marinus Corneliss Gort toecomende van een half vat pharo.
RAZE 3524, 57, 3-7-1586: Adam Pieters nomine Dignus Engels gedaecgt hebbend Cornelis Marinuss Gort
vuijt verstelde vierschare 21-6

1.251

Boete braecke?, onder predicatie getapt (WA0556)

RAZE 3524, pagina: 57, 3 jul 1586: Marinus Corneliss Gort nomine offitio gedaecgt hebbend mr Servaes
Delion ende Claes Corneliss (boete braecke, dat zij verders onder de predicatie sondacg lestleden getapt
hebben)

1.252

Paijementsbrief van Maerten Heijndricks (WA0564)

RAZE 3524, 59v, 15 jul 1586: Marinus Corneliss Gort nomine Dignus Matthijss gedaecgt hebbend Maerten
Heijndricks (voldoeninge ende verlijdinge paijementsbrieff)
RAZE 3524, 73, 9-2-1587: Dignus Matthijss (MPS: Dinghen Thijss) gedaecgt hebbend Maerten Heijndricks
vuijt verstelde vierschare (paijementsbrieff van 't huijs daer den verweerder innen woont)
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1.253

Wethouders niet op komen dagen, protest Adam Pieters (WA0565)

RAZE 3524, pagina: 60, 2 aug 1586: Den officier alle de wethouders insinuatie gedaen heeft ende ? zijnde
op heden ten 12 uure duer eenicge zijn die niet en compareren, protesterende Adam Pieters wijens dacg op
heeden was daerom jegens de absenten met naeme Jan Domiss, Willem Quirijns ende Andries Engels ende
dat van costen schaden ende interesten die de protestant geleden heeft ende als nocg te lijden heeft, in
meijninge zijnde ende te intenteren soe hij te raede bevinden zal

1.254

Beesten vagebondt loopend Willem Maertens backer (WA0562)

RAZE 3524, pagina: 60, 2 aug 1586: Marinus Corneliss Gort nomine offitie gedaecgt hebbend Willem
Maertens backer (braecke 5s over elck beest die vagebondt langs de straete lopende)

1.255

Verbod om tienden te vervoeren (WA0567)

RAZE 3524, 60v, 14 aug 1586: Cornelis Jacobs Boudewijns heeft ter kennisse van Willem Quirijns ende
Jacob Oliviers schepenen der procgie van Weerde duer Frans Serjonckers secretaris bij den Weerde voors.
laeten interdiceren ende verbieden aen Marinus Corneliss Gort als dat hij Marinus voors. hem niet en soude
vervorderen eijnicge thienden staende inde Westveerpolder te verporren (MPS: verplaatsen) ofte te
vervoeren gemerckt hij Cornelis Jacobs Boudeijns voors. den voorgenoemde Marinus niet en kent als
thiendenheer ofte eijnicge actie tot derzelve thienden te hebben voorgevende hem den voors. Cornelis Jacobs
Boudewijns dat hij zelve proprietaris eijgenaer ende thiendeheer van de voors. thienden was. Ende heeft den
voorgenoemde Marinus Corneliss Gort opt voors. interdict geantwoort seggende dat hij Marinus de voors.
thiende op sijn huere ende pachtinge dat hij daervan was hebbende zoude vergaederen ende invoeren al nocg
? eenicg recgt aende voors. thienden huijren? dan hem ? (MPS: een hele zin) nocgtans dat hij Marinus
Corneliss Gort de voorg thiende zoude alleen vervoeren?, verclaerde voorts dat hij niet aff ofte toe doen en
zal tot dat het recgt daeraff waere. Actum binnen Weerde voors. ter presentie van Willem Quirijns ende
Jacob Oliviers.
RAZE 3524, 60v, 22-8-1586: Marinus Corneliss Gort gedaecgt hebbend Cornelis Jacobs Boudewijns heijst
te hooren daenspraecke op alzulcken verbot als de gedaecgde regctelijk doen heeft mede hem schout
beroerende tvoeren van zekere thienden oft ontslagen te zijn van het voors. verbodt met de costen ende de
gedaecgde niet comparerende ? (MPS: Kan ik verder niet lezen).
RAZE 3524, 61, 25-8-1586: Adam Pieters nomine Marinus Corneliss Gort gedaecgt hebbend Cornelis
Jacobs Boudewijns heijst vuijt verstelde vierschare dienende ten derden daeghe te hooren daenspraecke op
alzulcken verbot bij den gedaecgde gedaen naer vuijtwijsen 22-8 ende in boecke gestelt. Schout ende
schepenen gemeent hebbende opden voors. heijs ende schepenen bevinden absent zijnde den verbieder tot
twee diversche dagen van recgten, wijsen schepenen dat Marinus Cornelis Gort zal ontslagen ende ontlast
weesen van alzulcken verbot als Cornelis Jacobs Boudewijns van den voors. Marinus Corneliss Gort bij
deeser vierschare ofte schepenen doen doen heeft, den voorg. Marinus Corneliss Gort stellen? zijn saecke te
versoecken? soo hij te raede zal bevinden te behooren.
RAZE 3524, 61, 6-9-1586: Marinus Corneliss Gort als pacgtere van de thiende van de Westveerpolder
impetrant heijst Cornelis Jacobs Bouwens 12p gr vls duerdijen de gedaecgde hem vervoordert heeft zijn goet
gelegen inde voorgen. polder soo saet teruwe als gerst te vervoeren sonder tzelve te verthienden ofte den
impetrant als pacgtere tzelve te leveren te ?, behoudens de heere zijn recgt maeckende mede heijs van costen.
Naer aenleggen ende verweeren wijsen schepenen voor recgt alsoo het deerste instantie is ende schepenen
cleijn van bancke zij verstellen etc.
RAZE 3524, 62, 11-9-1586: Adam Pieters vanwege Marinus Cornelis Gort gedaecgt hebbend Cornelis
Jacobs Boudewijns vuijt verstelde vierschare 6-9. Schepenen partijen gehoort hebbend, wijsen dezelve tot
goede mannen, actor neempt Willem Quirijns ende Jacob Jacobs Stoffels, reus neempt Jan Domiss ende
Andries Engels.
RAZE 3524. 62, 27-9-1586: Adam Pieters nomine Marinus Corneliss Gort heijst Cornelis Jacob Boudewijns
vuijt verstelde vierschare. Reus antwoordende secgt dat de saecke ende questie van tvoeren van de thienden
is bevonden ende hangende voor t'Landrecgt etc. (MPS: op volgend blad) actor replicerende secgt alsoo de
verweerder ten andere thijde executie gepreponeert gehadt heeft daer benevens bijleggende acte uijt
Lantrecgt der stede Goes waerduer den zelven was tenderende tot declanatoir deeser vierschare is bij
schepenen de voorgaende exeptie affgeslagen ende partijen huijrende geweest bijden andere om te
accorderen, sulcks dat de voorg. exeptie hier en van substeerende? (MPS: sustinerende?), concluderend duer
sulcks den verweerder tot condempnatie, hierbij persisterend. Naer aenleggen ende verantwoorden van
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partijen wort dese dacg van recgte verstelt.
RAZE 3524, 63, 5-10-1586: Comp. voor ons scheepenen van Weerde naergenoempt Cornelis Jacobs
Boudewijns dewelcke heeft geappelleert gelijck hij oock appelleerde mits desen van seeker vonnisse bij de
wethouders der procgie ende heerlijckheijt van Weerde geweesen op den 27-9 ten acgterdeele des voors.
comparant als gedaecgde, ende ten voordele van Marinus Corneliss Gort als aenlegger nopende zeeker
different ende geschil van invoeren van de thienden van de Westveerpolder in welcken vonnisse hij appellant
hemzelven is bevindende grotelijk gegraueert, protesterende dezelve appellatie te vervolgen in tijde en wijle
daer ende alzoo dat behooren zal. Aldus gedaen binnen Weerde voors. dese 5-10-1586, present Jacob
Oliviers, Andries Engels, ende Pauwels Franss.
RAZE 3524, 64, 5-10-1586: Cornelis Jacob Boudewijns op 5-10-1586 geappelleert ende geprotesteert
hebbende van alzulcken vonnisse bijde wethouders van Weerde den 27-9 tot acgterdeele van den appellant
ende tot voordele van Marinus Corneliss Gort geweesen, renuncieert van alzulcke appellatie ende protestatie
bijde voorg. Cornelis Jacobs Boudewijns.
RAZE 3524, 65v, 18-10-1586: Adam Pieters nomine Marinus Corneliss Gort heijst Cornelis Jacobs
Boudewijns voldoeninge vande leste gewijsde 27-9. Schepenen partijen hiermede gehoort hebbend, wijsen
deesen dacg van recgte ten naesten gemerckt de sweckheijt? der jegenwoordicge vierschare ende insgelijcks
deerste instantie ten principale al wel op heden gedaen is mits dat de geexibeerde pacgtcedule onder tsecreet
van schepenen zal blijven omme de absenten tzelve in dese begrepen te remonstreren ten naeste toe.
RAZE 3524, 67, 18-10-1586: Adam Pieters nomine Marinus Corneliss Gort heijst Cornelis Jacobs
Boudewijns dezelve naer tuijtwijsen 18-10 (MPS: kantlijn kan ik niet lezen). Naer aenleggen ende verweeren
int lange bij schepenen gehoort, wijsen schepenen voor recgt als dat den heijscher ende verweerder hueren
heijs ende verweeren schriftelijk zullen doen stellen daer zij hun lieden beijde mede mogen behelpen, ende
daerbij geveocgt de pacgtcedulle van de questieuse thiende, omme tzelfde over te geven in handen van
scheepenen ende werden daermede geweesen ter hooger vierschare ende wijsser mannen in onse
behoorlijken Hooftstadt van Middelburcg ter goeder oneste behandelinge dies dat ellick vande partijen zal
inleggen 1p gr vls om daermede te haelen goet advies ende ter goede reeckeninge van dien.

1.256

Rontcoolsaet van Adriaen Jan Anthonies (WA0572)

RAZE 3524, 61v, 6 sep 1586: Marinus Corneliss Gort nomine offitie gedaecgt hebbend Adriaen Jan
Anthonies (levering 80 vierdelen ront coolsaet)

1.257

Boetes van Anthonij Hectors, Adriaen Gilliss, Laureijs Adriaens schipper
(WA0594)

RAZE 3524, pagina: 69, 10 dec 1586: Marinus Corneliss Gort nomine offitie gedaecgt hebbend Anthonij
Hectors (boete 10s). Marinus Corneliss Gort nomine offitie gedaecgt hebbend Adriaen Gilliss (MPS:
Adriaen Gieliss) (boete 10s).
RAZE 3524, 69v, 10-12-1586: Marinus Corneliss Gort nomine offitie heijst Laureijs Adriaens schippere de
zelven inde qualiteijt als voor de bruecke van 10s naer inhoudende? de voorgeboden.
RAZE 3524, 70, 22-12-1586: Marinus Corneliss Gort gedaecgt hebbend Laureijs Adriaens vuijt verstelde
vierschare. Schepenen gehoort ende verstaen hebbend den heijsch des officiers ende partije niet
comparerende, wijsen oversulcks den officier volcomen zijns heijsch ende doet zijn bewijs aen des
verweerders crapschuijte ende in gevalle van belastingen doet voorts zijn bewijs aen dese verweerders beste
bedde ende voorts aen alle zijne goederen tot zijn bethalinge toe.

1.258

Constituering, heer in erfenis van Goolken Cornelisdr (WA0597)

RAZE 3524, 70v, 22 dec 1586: Pauwels Corneliss woonende tot Bieselinge constitueert Adam Pieters
procureur. Marinus Corneliss Gort als schoutet van Weerde ende Valckenisse nomine offitie omme als
schout ende heere geweesen te worden inde acgtergelaeten goederen wijlen Goolette Corneliss (MPS:
Goolken Cornelisdr) zaliger wettige huijsvrouwe van Jan Quirijns, ende naer mannise van de schoutet wijsen
schepenen den officier volgende zijn versoeck inde goederen voors.
RAZE 3524, 77, 13-3-1587: Marinus Corneliss Gort gedaecgt hebbend Jan Quirijns vuijt verstelde
vierschare. Reus belooft te betaelen? (MPS: Hoort deze wel hier?).
RAZE 3524, 77, 21-3-1587: Jan Quirijns constitueert Jacob Jans Pieters Lemps in al zijne zaecken ende
affeeren die hij constituant ten eijnde de sterfhuijse wijlen Goolken Cornelisdr zaliger huijsvrouwe des
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constituants in enicger manieren tzouden in recgte alhier geintendeert ende aengerecgt werden, etc.

1.259

Levering land door Heijndrick Adriaens van den Bulck (WA3230)

RAZE 3540, 29v, 31 jan 1587: compareerde voor ons schout ende schepenen der prochie ende heerlijckheijt
van Waerde binnen Suijtbevelandt in propren persoone Heijndrick Adriaens vanden Bullick ende heeft
rechtelijck met alle solemniteijten gecedeert, gelevert ende getransporteert, cedeerde leverde ende
transporteerde mits deesen aen Marinus Corneliss Gort schout van Waerde voors. eene zeeckere weije
geleegen inde Meese groot 533 roeden naer uijtwijsen den overlooper daervan zijnde ende is dese zelve
geleegen (O. Marinus Corneliss Gorts weije, S. Jan Jaspers, W. Pauwels Diericks, N. Willem Maertens
backer) ende is deese erve gecost tgemet voor 18£ 10s opden hoop te bethaelen met twee paijementen
deerste gereet op de leveringe ende de leste paije een jaar naer datum van deesen. Present Jan Domiss,
Willem Quirijns, Jacob Oliviers scheepenen

1.260

Staet inventaris sterfhuijs Goolken Corneliss (WA0623)

RAZE 3524, pagina: 75, 27 feb 1587: Marinus Corneliss Gort als schout van Weerde ende Valckenisse
gedaecgt hebbend Jan Quirijns (MPS: Jan Quiraens) tot Valckenisse nomine offitio naer vuijtwijsen de kuere
van Zeelant van boete ende braecke dat den verweerder voors. binnen de ses weeken geen staet van
inventaris en heeft gemaeckt van het sterfhuijs Goolken Cornelisdr. Heijst als nocg den aenlegger vuijt
cracgte als voorent op den verweerder voors. dat hij verweerder gehauden zal wesen recgtelijk te verclaeren
ende een eedt te sweeren oft hij verweerder den erfgenamen desen sterfhuijs aengaende int cleijnen ofte int
groot niet heeft vercort nocg verongelijckt ofte in gebreecke vandien heijst daervooren de somme van 2000
carolus guldens eens. Heijst voor hetzelven aenden verweerder 44p 15s 8gr vls toecomende van een paije
van lande gecomen van het sterfhuijs wijlen Laureijs Domiss zaliger.
RAZE 3524, 76, 7-3-1587: Marinus Corneliss Gort nomine offitio gedaecgt hebbend Jan Quirijns tot
Valckenisse vuijt verstelde vierschare.

1.261

Kwestie Pauwels Marinuss (WA0624)

RAZE 3524, pagina: 75, 27 feb 1587: Laureijs Geense voor hem zelven ende Engel Roels als voocgt van
Hubrechtken Cleijsdr constitueren Johan Cleijss omme te winnen ende recgtelijk ? alzulcke proces, saecke
ende procedure als de voorg. constituanten zijn hebbende jegens Pauwels Marinuss schipper tot Bieselinge,
etc.
RAZE 3524, 75v, 27-2-1587: Adam Pieters nomine Pauwels Marinuss heijst Laureijs Geense vuijt verstelde
vierschare. Verweerder secgt ende geeft voor antwoorde dat den aenlegger zal borghe stellen voor alle costen
gedaen ende alnocg gedaen zullen werden, alsoe hij hier ons compt heijssen van 't voorgenoemde sterfhuijs
over 10 ofte 12 weeken gepasseert. Schepenen partijen gehoort hebbend, wijsen den verweerder te moeten
antwoorden ten principalen, ende ten principale geantwoordt te hebben wijsen schepenen tot accoort van
goede mannen. Actor neempt Jacob Lodewijcks ende dijckgraeff, reus neempt Jan Domiss

1.262

Afstamming Jan Cornelis Cock (WA0633)

RAZE 3524, pagina: 78, 7 jun 1587: Ten ernstelijck versoecke Jacob Jans Maete zijn gecompareert in
propren persoone Jacob Oliviers ende Jacob Jacobs Stoffels medeschepenen deser procgie van Weerde ende
hebben tsamenderhant verclaert opden eedt causa offitie gedaen, henlieden seer wel genoecg kennelijk te
zijne ende oock waeracgticg is dat eenen Jan Corneliss Cock acgtergelaten heeft 3 kinderen te weten eenen
zoone, genaempt Jacob Jans ende twee docgters d'eene genaempt Maeijcken Jansdr ende d'ander Cornelia
Jansdr, ende de voors. Maeijcken Jansdr heeft acgtergelaten eenen zoone genaempt Pieter Pauwelss ende
Cornelia Jansdr heeft acgtergelaten eenen zoone genaempt Leenaert Jans ende een docgter genaempt Sara
Jans, item verclaerden zij voors. attestanten hoe dat eenen Cornelis Jans Cock vader van voors. Jan Cornelis
Cock nocg acgtergelaten heeft een docgter genaempt Jacomijna Cornelisdr Cock waeraff gecomen is Jan
Jans, alsoo overleden zijn tot Hoedekenskercke wesende den producents met zijne complice (MPS: makkers)
tsamen susters ende broeders kinderen
RAZE 3524, 79, 20-6-1587: Comp. Pieter Pauwels dewelcke verclaerde onder voocgdie van eenen Jacob
Jans tot nocg ter tijt geweest te zijne ende aenmerckende het gouvernement van de handelinge des voors.
voocgt ende momboir is daeromme geoorsaect ende heeft oock met zijnen eijgenen vrijen wille van nijemant
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onverleijt oft bedwongen, te buijten gegaen ende gerenuncgieert de voors. voocgdischap (als gecoemen
zijnde) tot zijne volcomen ouwerdom ende jaeren ende inde plaetse van den voors. gerenuncgieerde voecgt
hij comparant hem nocgtertijt bevindende niet bequaem oft solvent genoecg te wesen om zijne toecomende
ende presente goederen te aenveerden heeft daeromme gecosen ende verwillicgt voor zijnen recgte voecgt
ende momboir eenen Nicolaes Corneliss tot Weerde de welcke met toespreecken vander weth de voors.
voocgdie heeft aenveert ende geaccepteert, de welcke heeft verobligeert voor zijne handelinge ende
administratie zijne persoone ende goederen.
RAZE 3524, 79, 30-6-1587: Comp. Nicolaes Corneliss als voecgt ende momboir van Pieter Pauwels et
constituit Anthonij Corneliss Pape woonende in Hoedekenskercke ad procurationem ad lites generaliter.
RAZE 3524, 86, 3-10-1587: schout ex offitio contra Adriaen Jans Loijs (obligatie 25-5-1586 als borge van
eenen Jacob Jans woonende binnen Baersdorp alsulcken 13p 13s 3g 12 mijten vlaems als de selve bij slote
van reeckeninge schuldicg gebleven is op den 6-6 lestleden bij aencomende seker weese genaempt Pieter
Pauwels den voorn. Jacob Jans neve). Vercontinueert ad primam sonder eenicge wete meer te derven doen.
RAZE 3524, 87v, 8-10-1587: Schout ex offitio contra Adriaen Jans Loijs. Actor persisteert. Schepenen
wijsen dat de verweerder gehouden zal wezen te coemen bijden schout met zijne behulpers voorden naeste
dag van recgte om te ziene ofte consten accoorderen, midts staende den schout ten naesten altijts op sijn goet
recgt

1.263

Arrest van Marinus Corneliss Gort (WA3244)

RAZE 3540, 33v, 20 jun 1587: eerste akte bijna onleesbaar. Het gaat o.a. over een arrest door Marinus
Corneliss Gort op koeien van Cornelis Jacobs uit de Lieve Vrouwenpolder en er wordt een Lieven Jacobs uit
Gawege genoemd die voor zijn broer Cornelis Jacobs betaalt. Present Jacob Oliviers, Jacob Jacobs
Christoffels, Jacob Lodewijcks, ende Pieter Adriaens scheepenen

1.264

Levering huis door Tanneken Jansdr Meeusdr (WA3241)

RAZE 3540, pagina: 33, 30 jun 1587: compareert voor schepenen Willem Quirijns als onwederroupelijck
gemachticgt van Tanneken Jansdr Meeussdr weduwe ende heeft rechtelijck overgegeven ende
getransporteert aen den eersaeme Marinus Corneliss Gort schoutet deser prochie, seker huijs met alle zijn
aencleven ende toebehooren aertvast ende naeghelvast in alder vougen ende manieren als de zelve bij titele
van coop vercregen heeft (MPS: vervolg op volgend blad onleesbaar)

1.265

Levering van bijeren van Maerten Heijndricks (WA0642)

RAZE 3524, pagina: 80, 11 jul 1587: Schout Marinus Corneliss Gort contra Maerten Heijndricks. Actor
concludeert tot betalinge ende namptissement van leveringe van bijeren, nocg bij afreeckeninge als meet
vuijtgegeven als ontvangen vanden coopdacg gehouden tot Cornelis Anthonies sterffhuijs, item nocg een
schepenen schultbrieff van 3 verschenen paijen huijs, heijschende nocg van dijckettinge

1.266

Impost van Maerten Heijndricks (WA0648)

RAZE 3524, 82v, 27 jul 1587: Anthonij Laureijs contra Maerten Heijndricks (actor heijst restitutie van
penningen aenden verweerder van imposten betaelt ende dezelve heeft moeten andermael betaelen aen den
stadhouder daerboven).
RAZE 3524, 82v, 1-8-1587: Anthonij Laureijs contra Maerten Heijndricks. Actor persisteert. Verweerder
ontkent belooft te hebben van de geheijste gelden oncosten eenicge indemniteijt, maer voor soo veel als
aengaet de 12s min 4gr vls belooft hij verweerder recgte te betaelen binnen 4 daecgen in promptus borge.
Schepenen partijen alligatien gehoort, wijsen voor recgt noopende de geheijste 27p gr vls van oncosten dat
partijen elcx een goet man ofte twee om te accorderen. Den schout geeft zijn partije Maerten Heijndricks te
mede tot zijnen vermaen, salvo wete (MPS: wat betekent dit?)

1.267

Boete voor quaede gevioleerde woorden van Laureijs Adriaens Polvliet
(WA0652)

RAZE 3524, 84v, 27 sep 1587: Schout ex offitio contra Laureijs Adriaens (actor eijscht boete voor alsoo veel
schepenen als present zijn, alsoe de verweerder met quaede gevioleerde woorden te naer is spreeckende)
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1.268

Levering huis aan Nicolaes Corneliss (WA3254)

RAZE 3540, 37v, 19 mrt 1588: (MPS: gesteld op 19 maart): eerste gedeelte van de eerste akte onleesbaar,
maar het handelt over een huis (O. Heerenstraete, S. Job? (MPS: of Jan?) Jaspers backkeete, W. Marinus
Corneliss Gorts boomgaert, N. joncker Jan van Haesdonck) voor 44£ te betaelen op heden 4£ comptant ende
voorts? alle jaeren volgende 4£ totte volle betaelinge toe des zoo heeft den voorn Nicolaes Corneliss de
voorg huijsinge verobligeert ende gestelt tot een onderpande ende speciale hypoteque tot verseeckeringe van
voorn. somme ende jaerlijckse paijementen (MPS: koper is dus Nicolaes Corneliss)

1.269

Landthuijre van Cornelis Matthijss (WA0704)

RAZE 3524, 100v, 26 mrt 1588: Schout contra Cornelis Matthijss (eijscht ten behouve van weeskinderen
van Rochus Adriaens van landthuijre vandt kinderen landt).
RAZE 3524, 101v, 2-4-1588: schout contra Cornelis Matthijss. Actor persisteert. Schepenen om
merckelijcke redenen hebben de saecke vercontinueert totten naeste.
RAZE 3524, 102, 9-4-1588: Schout contra Cornelis Matthijss. Actor persisteert 26-3-1588, totte betalinge
33p 5s 8gr vls. Schepenen gemaent zijnde, hebben verweerder gecondempneert inde voors. heijsch ende
gewesen den aenlegger tzijnen bewijse ende doet zijn bewijs aen den verweerders beste ende gereetste, etc.

1.270

Levering huijsken door Jacob Oliviers (WA3258)

RAZE 3540, pagina: 38, 10 apr 1588: (MPS: datum fictief): ten voors daege heeft den voors. Jacob Oliviers
in der voors. qualiteijt insgelijcks rechtelijck opgedragen ende gelevert aen Marinus Corneliss Gort schout
tot Waerde een huijsken gestaen bijden molen van Waerde op den ambachtsheeren vroone (O. Heerenwecg,
S. Andries Engels, W. ende N. monsieur Gillis de Moulijn! (MPS: Michiel de Molijn?)) ende is vercocht
voor 5£ te betaelen 9 gulden comptant ende voorts jaerlijckxs ten date van desen diergelijcke 9 gulden tot
volder betaelinge toe, des soo heeft den voorn. schoutet het voors. huijs verobligeert ende verbonden tot eene
speciale hypoteque tot verseeckeringe van voors. somme ende jaerlijckse paijementen, vercleerende hij
comparant tzelver huijs nergerinx? mede belast te zijne dan alleenlijck met 2 gulden tsiaers aencomende den
ambachtsheere van Waerde die den voorn. coopers tzijnen last is nemende. Actum ende present als voren

1.271

Levering huis aan Adriaen Adriaens (WA3257)

RAZE 3540, pagina: 38, 10 apr 1588: (MPS: datum fictief): Begin acte niet te lezen, maar ik vermoed dat het
gaat om verkoop van een huis met stallingen ende keeten door ? (MPS: Jacob Oliviers, als?, zie vorige akte)
aen Adriaen Adriaens (O. Lijnken Trips?, S. Heerenwecg, W. ? van Anthonij de wever, N. den schout
Marinus Corneliss Gort) voor 56£ te betaelen 6£ comptant ende noch andere 6£ meije 1589 ende alsoe alle
meije achtereenvolgende diergelijcke 6£ totter volle betaelinge toe, des soe heeft den voors. Adriaen
Adriaens het voors. huijs verobligeert ende verbonden tot een speciale hypoteque tot verseeckeringe van
voors. hooftsomme ende jaerlijckse paeijementen

1.272

Officieren voor 1588 (WA0710)

RAZE 3524, pagina: 103, circa 25 apr 1588: Officiers over de jaer 1588: Schoutet: Marinus Corneliss Gort,
Schepenen: Willem Quirijns, Jacob Oliviers, Jacob Jacobs Stoffels, Pauwels Franss, Nicolaes Corneliss,
Jacob Lodewijcks, Pieter Adriaens. Secretaris; Anthonij Tartron

1.273

Verkoop boerderij door Michiel de Molijn (WA3265)

RAZE 3541, 2v, 29 apr 1588: (MPS: zeer flets?): comparerende voor schepenen naergenoempt in propren
persoone deersaeme Johan Spierinck zoon wijlen Christoffel Spierinck residerende tot Armuijden (MPS:
Arnemuiden) in Zeelant als volcoemen irreversable procuratie ende speciale machtiging onwederroupelijck
hebbende van deersaeme monsieur Michiel de Molijn coopman der stadt Antwerpen heeft hij comparant in
dien voors. qualiteijt voor ons schepenen voors. rechtelijcken verclaert ende verthoont hoe alsdat de voors.
monsieur Michiel de Molijn opden 9-5-1585 binnen der stadt van Antwerpen voor notario ende getuijgen
aldaer vuijt zijnen vrijen wille omme? een somme van penningen daer aff hij bekende geheel ende al
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vernuecht ende betaelt te zijne de eersten penninck metten lesten wettelijck vercocht opgedraegen gecedeert
ende getransporteert heeft voor ende ten prouffijte van heeren Joris Kesseler borger der stadt Keulen (MPS:
C. Dekker noemt deze man Georg Kessler) zijn erffven ende naercomelingen seecker zijn houfve met allen
den landen huijsinge schuijren keeten boomgaerden met alle haere gevolcg ende toubehoorten gelijckerwijs
als den voors. monsieur du Molijn hadde gestaen ende gelegen binnen deser prochie ende heerlijckheijt van
waerde onder den molen groot tsaemen in erfven zoo in weije als in winnende? landen 129 gemeten 245
roeden als hier ? nieuwer opdrachte breeder uijtgedruct ende vermet sal worden, ende alsoo den voorn.
monsier de Molijn hem als vooren bekende van de voors. heere Joris Joris Kesseler van allen tgene ?
realijcken van alles tot allen gecontenteert voldaen ende wel betaelt te zijn tot allen zijn dancke ende ende
genuege daeraff hij den voors. Kesselaer ende zijne erfven heeft quijtgescholden ten eeuwighen dage ende
oock voorts aen de voors. houve ende landen egeen recht actie paert nocg deel te hebben noch te behoudene
in eeniger manieren alst breeder bij den openbaere instrumente van transpoorte ende procuratie van date 9-51585 onderteeckent Heijndrick van Ussels? notaris resideerende tot Antwerpen is blijckende die wij sagen
ende voor den lesen ende heeft dienvolgende den voorn. Johan Spierinck comparant vuijt crachte van zijnder
voorn. procuratie rechtelijcken met alle solempniteijten van rechten als eender gelijcke opdracht naerder
costuijme ende vierschare alhier es toebehoorende anderwerf? ? opgedragen gecedeert ende getransporteert,
draecgt rechtelijck oppe cedeert ende transporteert onwederroupelijck midts desen in een eeuwige
volcoemen vredige posessie ende gebruijckenisse ten behoufve ende prouffijte van voorn heer van Kesseler
zijnen erffven ende naercomelingen oft actie van hem crijgende de voorgenoemde houfve landen ende erven
metter huijsinge schuijren keeten hoff ende boomgaert als voors es, met alle de rechte ende actie die de
voorn monsieur de Molin daeraene heeft gehadt, te wetene eerst de houfve mettet lant daeraen clevende
groot 92 gemet 238 roe genaempt Robrecht Stockvisch houffve eendeels? inde voors. houfve ende landt
liggende gemeene met den erffgenaemen van jouffrouw Maria Danckaerts (MPS: C. Dekker noemt haar
Maria Jans Danckaertsdr) huijsvrouwe was van Robrecht voors. ende het ander paert ende deel liggende
inden Molenhouck ende voorts inden Cleijnenpolder al binnen dese voors. prochie van Waerde dewelcke
voors. houfve ende lant den voors. monsieur Michiel de Molijn (MPS: Michiel du Moulijn) bij title van
coope ende transpoorte vercregen heeft jegens Jacob van Oproode in den naeme ende als onwederroupelijck
gemachtigt van Dierick Jans Houbracken ende daerinne bij den zelven van Oproode op den 11-9-1579 alhier
voor schepenen deser prochie in gebannender vierschaere ge? ende geerft is als bij den schepenen brieffve
onderteeckent Frans Lambrechts is? blijckende, item nocg 4 gemeten lants liggende in twee perceelen te
weten het een stuck wesende weijlant (O. S. W. ende N. Michiel de Molijn) ende dander perceel wesende
zaeijlant (O. ende S. de voors Molijn, W. Gillis van Wolfswinckel, N. polderdijck) welcke voors. 4 gemeten
den voors. du Moulin opden 19-3-1580 bij coop vercregen heeft van Marinus Corneliss Gort als bij
schepenbrieve deser voors. prochie onderteeckent bij den voors. Frans Lambrechts costere is blijckende, item
noch 11 gemeten 52 roe weijlants liggende in twee perceelen in den Riethouck eerst een stuck weije
genaempt Coppebarts hoffstede? met een weije daeraen gemeen liggende 10? gemeten 10 roeden (O.
kerckenlant van Waerde, S. ende W. Heerenwecg, N. de voorg. Michiel de Molijn), ander perceel (O.
joncker Jan van Haesdonck, S. Pieter Corneliss van Schuijle dochter, W. Heerenwecg, N. joncker Jan van
Haesdonck) groot 442 roeden dat den voorn. monsieur de Molijn op 31-8-1580 bij coope vercregen heeft
jegens joncker Mattheus van Baersdorp met meester Jan Vilaijn als gemachticht van jouffrouw Elisabeth van
Haesdonck ende daerinne voor schepenen deser prochie van Waerde ten voors. dage als bij den schepenen
brieve onderteeckent bijden voors. Frans Lambrechts gegoeijt ende geerft is, item noch een stuck lant 410
roe gelegen binnen deser voors prochie onder den molen in den houck genaempt Noortvere (O. S. W. ende
N. de voors. heer de Molijn) ende bij hem opden 30-1-1581 bij coope vercregen jegens Jacob Jans Pieters
Lemps als bijden schepenenbrieffve deser voors. prochie van Waerde onderteeckent Frans Lambrechts
costere gegoeijt ende geerft is blijckende, item noch alsulcken erffve paert ende deel als de voors monsieur
Michiel de Molijn op den 20-2-1581 bij coope ende transpoorte vercregen heeft jegens Boudewijn Reijnouts
woonende tot IJerseke ende zijne consoorten onverscheijden ende onverdeelt hadden inde stede ofte houfve
van wijlen Robrecht Stockvisch met huijsen schuijren ende erve ende toubehoorten midtgaders alle erreve?
die den voors. huijse ende houffve aen macg cleven groot haer paert ende gedeelte van landen ontrent 19
gemeten 8 den quartier? soo vroonne ende ander gestaen ende gelegen de voors. houffve ende lant binnen
deser voors prochie van Waerde hunliedens van zijnnen ouders aengecoemen ende verstorven als bij den
schepenen transpoorte deser voors. prochie van Waerde onderteeckent bij den voors. Frans Lambrechts is
blijckende (MPS: er wordt hier geen datum genoemd), item noch een stuck groot ontrent 5,5 gemeten
zaeijlants gelegen binnen deser voors. prochie van Waerde in den Cleijnenpolder (O. ? (MPS: niet ingevuld),
S. voors. monsieur de Molijn, W. de zelve, N. den polderschen Weertdijck?) ende bij den voors. monsieur du
Moulijn bij coope ende transpoorte vercregen jegens Marinus Corneliss Gort 20-12-1581 als bij den
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schepenenbrieff der voors. prochie van Waerde onderteeckent Frans Lambrechts is blijckende ende nocg 1
gemet 60 roeden lants gelegen insgelijcks binnen de voors. prochie van Waerde in den houck genaempt
Noortveere (O. Heerenwecg, S. W. ende N. den voorn Michiel de Molijn (MPS: Michiel du Moulijn) het
welcke den voors Moulijn op 2-4-1583 een somme gelt bij coope vercregen jegens Gabriel Duppghischer in
der naeme ende als gemacghticgde van monsieur Gillis Wolfswinckel ende daerinne ten voors schepenen der
voors. prochie voors. dage gevest? ende geerft is als bij den schepenenbrieff onderteijckent Gabriel
Duppenghischer is blijckende, welcke voors. houfve ende landen gronden erfven ende toebehoorten metten
vruchten baten ende prouffijten verschenen seedert Bamisse 1585 den voors. Michiel du Moulijn den voorn.
heeren Joris Kesselaer vercocht heeft voor seecker somme van penningen die den voors. Jan Spierinck
comparant inder qualiteijt als vooren bekende dat den voors. monsieur du Moulijn daervooren in gereeden
ontfangen heeft den eersten penninck met den lesten tot allen zijnen contentemente ende genuege daeraff
daeraff hij comparant vuijten name als vooren heer Joris Kesselaer ende zijne erfven is quijtscheldende,
belovende daeromme comparant vuijt crachte der voors. procuratie den voorn. heer Joris Kesselaers zijnen
erfven ende naercomelingen ofte zijne actie crijgende altijt recht garandt te weesen tallen rechten van voors.
gronden van erffven tegens alle diegene die te rechte coemen willen ende te ? ende quijten van allen
commeren ende calaegnien ende op ? daer jaerlijckx vuijtgaende opt verbant van alle des voorg Michiel du
Moulijn goederen roerende ende onroerende jegenwoordicg ende toecomende tot wat plaetse die gelegen oft
bevonden souden mogen weesen, bekennende voorts de comparant inden naem als vooren aen de voors.
houfve landen gronden erfven ende huijsinge met allen haeren gevolcg ende toebehoorten egeen recht paert
actie noch deel meer te hebben, te houden noch te pretenderen in eenicg manieren. Actum 19-5-1588 present
Jacob Oliviers, Pauwels Franss ende Nicolaes Corneliss schepenen

1.274

Obligatie terwe van sterfhuis Cornelis Matthijss (WA0721)

RAZE 3524, 106v, 28 jul 1588: Comp. Mattheus Loen in Cruijningen naerdien dezelve hadde verthoont
seeker obligatie 15-3-1587 ten laste ende oick onderteeckent bij Cornelis Matthijss aen hem vercocgt te
hebben 2 gemet 200 roeden terwe met clausele van indempniteijt tegens eenen ijder die den voorn.
comparant naermaels eenicg impeschement int gebruijck oft verwere voors. terwe zoude mogen doen ende
alsoe de voors. Mattheus Loen comparant vercleerde ende oock bij acte vertoonde was de voors. gecocgte
terwe hem ontvreempt ende bijden grontheer vercocgt zijnde, heeft hij comparant tot dijen eijnde op heden
wettelijk geprotesteert tegens Jacob Jans (MPS: Jacob Jans Pieters Lemps) als hem onderwindende ende
voocgt zijnde van den sterfhuijse wijlen Cornelis Matthijss van alle costen schaden ende interesten om
naermaels ende in toecomende tijt aendt voors. sterfhuijs bij voors. comparant te moegen coemen tsijnen
garande. Aldus gedaen ter presentie van Nicolaes Corneliss ende Jacob Oliviers schepenen ende ten bijwesen
ende toebehooren van voors. Jacob Jans Pieters Lemps.
RAZE 3524, 110, 23-9-1588: Mattheus Loen contra Jacob Jans als uijtwinder van sterfhuijs (MPS: Jacob
Jans Pieters Lemps). Actor heijscht bij obligatie, onderteeckent bij Cornelis Matthijss 5-3-1588 inhoudende
dat de aenlegger van de zelve Cornelis Matthijss affgecocgt ende ten vollen betaelt heeft 2 gemet 200 roe
terwe snijden velts ende alsoe de gecocgte terwe hem aenlegger ontvrempt is bijden proprietaris ende
grontheere daer de voors. terwe op was liggende volgende zekere extracten te dien hier in recgte overgedient,
heijst etc.
RAZE 3524, 110v, 1-10-1588: Mattheus Loen contra Jacob Jans Pieters Lemps als onderwinder des goets
wijlen Cornelis Matthijss. Actor persisteert. Schepenen naer veel diversche verbaele alligatien ende bijden
schout gemaent zijnde hebben deze zaecke aengehouden, salvo dat elcx zullen nemen twee goede mannen,
actor neempt secretaris, reus neempt schout.
RAZE 3524, 111, 13-10-1588: Mattheus Loen contra Jacob Jans Pieters Lemps als onderwinder des goets
wijlen Cornelis Matthijss. Actor persisteert. Schepenen gemaent zijnde wijsen voor recgt dat actor tegens
den naesten oft tweeden dacghe van recgte sal overbrengen bij behoorlijke verificatie hoeveel ende wat prijs
dat hij aenlegger de voors. terwe in questie van den voorn. Cornelis Matthijss gecocgt ende betaelt heeft,
midtgaders oick de vercoopinge van de grontheere hoe veel de voors. terwe gegolden ende vercocgt, omdat
gesien hebbend bij schepenen voorts recgt te plegen naer behoiren.
RAZE 3524, 112v, 22-10-1588: Mattheus Loen contra Jacob Jans Pieters Lemps als onderwinder des goets
wijlen Cornelis Matthijss. Actor persisteert midts dat d'aenlegger is overgevende totte voldoeninge van leste
schepenen sententie tzijnen laste gewesen. Schepenen gesien hebbend verificatien daermede actor recgt was
versouckende ter manisse vanden schoutet den verweerder gecondemneert inden voors. heijs zijnen garandt
gereserveert daerde ? in te vindene, wijsen voorts den actor te doene zijn bewijs zoo verre reus niet en is
doende, de verweerder bewijst vrij onbelast goet des voors. sterfhuijs alsulcken recgt part ende goederen
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eender lanthoufve daerop woondt Jacob Loij alnocg gemeijne liggend met gemeijne erfgenamen ende
weduwe van Pieter Leeuwe.
Dese vierschare is vercontinueert 14 dagen.
RAZE 3524, 113, 31-10-1588: 31-10-1588: Comp. Jacob Jans Pieters Lemps nomine sterffhuijs Cornelis
Matthijss dewelcke heeft recgtelijk gedragen als appellant ende appelleerde bij desen van schepenen
sententie 22-10-1588, etc.
RAZE 3524, 114v, 4-11-1588: Mattheus Loen contra Jacob Jans Pieters Lemps nomine sterfhuijs Cornelis
Matthijss (leveringe ende restitutie van obligatie ende extracten die de verweerder van hem aenlegger
begeert ende ontfangen heeft om hem daermede voor de gerecgte van Cruijningen. Schepenen wijsen
verweerder voor recgt deze obligatie te restitueren).
RAZE 3524, 115v, 24-11-1588: Mattheus Loen contra Jacob Jans Pieters Lemps. Actor heijst voldoeninge
van leste sententie totten reus laste gewesen oft bij gebrecke vandien versouckt aensettinge van panden.
Verweerder geeft in recgte over tot zijnder defentie seecker billiet geschreven bij Jan de Ridder daermede hij
sustineert hem toegelaten te worden den tijt van 14 dagen omde versocgte obligatie ende extracten (die hij
seijde in Hollant te wesen) in handen van verweerder te restitueren, persisterende daermede tot sententie.
Schepenen gemaent zijnde naerdien partijen recgt waren versouckende ende overmits den verweerder nijet
en heeft voldaen de sententie den 18de deser tzijnen laste gewesen, hebben denzelven Jacob Jans
gecondempneert in voors. heijsch ende voorts gewesen naer een omvrage d'aenlegger tzijnen bewijse,
doende zijn bewijs aen peerden ende coeijen, midtsgaders aen de groen note te velde die tsterfhuijs van
Cornelis Matthijss eenicgzins toecomen, ende voorts onder protestatie aende andere gereetste ende beste
goederen, vercontinueren dese vierschare 14 dagen ende nacgten om teijnden vandien de zelve gewesen
goederen te vercoopen totten aenleggers gebrecke toe.
RAZE 3524, 116v, 28-11-1588: Comp. in hunnen propre persoonen Jan Matthijss als toesiende voocgt van
de weese wijlen Cornelis Matthijss van svaders zijde ende Jacob Jans (MPS: Jacob Jans Pieter Lemps) als
oock toesiende voocgt van smoeders zijde, met hunlieden oock geassisteert Jacob Oliviers getrouwt hebbend
de moeder van voors. Cornelis Matthijss, dewelcke comparanten hebben tsamenderhant wettelijk bij desen
geappelleert vander sententie op 24-11-1588 tsijnen appellantens laste gewesen naer dinhouden ende
vermellen????? in actis vooren gestelt, aldus gedaen ter presentie van Pauwels Franss ende Nicolaes
Corneliss der voors. procgie van Weerde.
RAZE 3524, 117, 5-12-1588: Comp. Jacob Jans Pieter Lemps de welcke heeft wettelijk gerenuncgieert ende
te buijten gegaen alsulcken appellatie als de zelve op 28-11 lesteleden voor schepenen gedaen heeft van
zeeker sententie gewesen ten voordele van eenen Matthues Loen tot Cruijningen

1.275

Coopdacg van Neelken Roesels, van Willem Maertens backer (WA0731)

RAZE 3524, pagina: 110, 23 sep 1588
Schout contra Willem Maertens backer (eijst van coopdacg van Neelken Roesels (MPS: Cornelia Rooshil)
van gecocgte goederen).
RAZE 3524, 110v, 1-10-1588: Schout contra Willem Maertens backer (MPS: doorgestreept).

1.276

Vuijtcoop door Willem Quirijns ivm overlijden Geertruid Michiels (WA3270)

RAZE 3541, 6v, 19 nov 1588: comparuit voor schepenen Jan Saeijs, soo voor hem selven, als oock
vervangende ende sterckmaeckende voor zijne naerbeschreven broederen ende susteren ende oock susters
kinderen, bij naeme Adriaen Saeijs, Pieter Saeijs, Aegken (MPS: Aegken Saeijs) ende Adriana Saeijsdr met
oock de kinderen van Janneken Saeijs namptelijck Jan, Maeijcken, Digna ende Susanna Anthoniesdr,
dewelcke heeft inder voors. qualiteijt wettelijck gecedeert getransporteert ende overgegeven in eenen rechten
vrijen eijgendom sonder eenicg wederroupen aen ten behouffe ende prouffijte van Willem Quirijns (MPS:
Willem Corijns) alle alsulcken actie gerechticgheijt part ende deel als hem comparant met zijne voors.
broeders ende susters waeren toecomende als have, erffven, rente, thienden, huijsen incomende schult als
vuijtschult als bij wijlen Geertruijt Michielsdr zaliger hun bij dezelve afflijvicgheijt gesuccedeert ende
aenbestorven waeren egeen vuijtgesondert, vercleerende de voors. comparant de voors. actie paert ende deel
vercocht te hebben tsamen voor de somme van 30£ 2s eens te betaelen de helleft op heden comptant ende de
resterende helleft Jacobs daghe eerstcomende 1589 sonder langer, des zoo geloofden voorn. Jan Saeijs
alvooren hij eenicge penningen hieraff sal mogen ontfangen te stellen goeden seeckere borge voor de
gerechten van Cruijningen tertijt toe hij comparant sal hebben gebracht wettelijcke brieven van aprobatie
ende authorisatie van zijne voors. gebroederen ende susteren tot vollen contentement vanden voors. Willem
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Quirijns. Present Jacob Oliviers ende Nicolaes Corneliss.
- Item Willem Saeijs voor hem zelven als oock vervangende ende hem sterckmaeckende voor Aegken (MPS:
Aegken Saeijs) ende Adriana Saeijs zijne zusters heeft wettelijcken bekendt dat Willem Quirijns aen hem
comparant wel vergolden, gecontenteert te vollen ende al wel betaelt heeft voor zijn aencomende besterf,
pardt ende gedeelte als oock voor zijne twee gesusteren over den vuijtcoope van seecker besterfenisse van
zijne huijsvrouwe achtergelaeten goederen volgende den coop bij Jan Saeijs zijne broeder tegens voors.
Willem Quirijns vooren gedaen, quiterende hiermede de voorn. Willem Quirijns ten eeuwige daege
- Item Hubrecht Maertens (MPS: Huijbrecht Merts) woonende in Baerlant cedeert transporteert ende gaff
over midts desen aen Willem Quirijns alsulcken actie pardt ende deel als hem comparant van rechte wegen in
drije verscheijden huijsen gestaen binnen Waerde waren competerende die hem aenbestorven ende
gesuccedeert waeren bij de doot van Geertruijt Michielsdr, huijsvrouwe was van de voors. Willem Quirijns,
bekennende hij comparant van dese transporte ende actie eerlijcken vernoucht ende te vollen wel betaelt te
zijne den eerste penninck metten lesten.
- Eodem die heeft Aernout Geerts (MPS: Arnouldt Geerts) ende Engelken Pietersdr Nachtsdr zijne
wettelijcken huijsvrouwe gecedeert, getransporteert ende gaff over bij desen aen Nicolaes Corneliss alle
hunnen comparantens gerechtigheijt, part actie ende gedeelte van alsulcken besterff van goeden als huijsen
have erfven tienden renten, ende generael alle roerende ende onroerende goeden, mette incoomende schult
als vuijtschuldt sulcks als hun comparanten aenbestorven aenbestorven ende gesuccedeert zijn, bij de doot
ende afflijvicgheijt van wijlen Geertruijt Michiels zaliger, ende vercleerde tzelver vercocht te hebben voor de
somme van 15£ te betalen den helft op heden comptant ende de reste ter Goesche jaermarckt in augusto 1589
sonder langer, midts dat in de voorn 15£ gecort zal worden soo veel als van transportant ingecocht zal
hebben van den inventaris vercoop bouck.
- ten voors. daghe heeft Jan Polvliet van gelijcken als voors. wettelijck gecedeert getransporteert ende gaff
over midts desen aen de eersaeme Marinus Cornelis Gort schoutet tot Waerde zijn gerechticgheijt part actie
ende gedeelte als hem oock met rechte toecomende was in alle ende generaelijcke van de goederen der
voorn. Geertruijt Michiels zaliger als vooren in tekst vermelt staet egeen vuijtgesondert, vercleerende den
voors. transportant dese voors. zijne actie ende gercht deel vercocht te hebben voor de somme van 22£ eens
te betalen den helleft op heden comptant ende de reste 1-7-1589 sonder langer

1.277

Schuldbekentenis van Willem van Leijen (WA3272)

RAZE 3541, pagina: 8, 23 dec 1588: comparuit voor schepenen naergenoempt deersaeme Willem van
Leij?en (MPS: er staat Ghuijlaem van Leijden) als recht voocht ende momboir van de onbeiaerte weesen
wijlen Cornelis Vermeijen ende bekende indier qualiteijt ontfangen ende gelicht te hebben ten prouffijte
ende onderhoudinge vande voorn. weesen vuijt handen van deersaeme Cornelis Jacobs Boudewijns de
somme van 25£ eens welcken voors. 25£ metten crois ende verloop van een jaer, arason den penninck 16 den
voorn comparant consenteerde ende expresselijck begeerende dat den voors. Cornelis Jacobs Boudewijns
zijne restitutie ende betaelinge ten vollen (als voorseijt es) sal ontfangen van den naestcomende loopende
pachten vander houffe, landen ende thienden, de voors. weese competerende binnen dese prochie van
Waerde die te verschijnen staen Catharina inde maendt novembris eerstcomende 1589, heeft dienvolgende
den voors. van Leijen den voorn. Cornelis Jacobs Boudewijns geconstitueert generaliter cum forma de
procuratie aen denzelven gegeven op den 9-12 lestleden. Present Jacob Oliviers, Nicolaes Corneliss ende
Pieter Adriaens schepenen.
RAZE 3541, W-8117, 8, 23-12-1588: comparerende voor de voorn. schepenen den voors. Willem van Leijen
vuijten naeme ende ende qualiteijt der voorn. weesen wijlen Cornelis Vermeijen ende bekende wettelijck bij
desen schuldicg te zijne deersaeme Marinus Corneliss Gort den schoutet van Waerde de somme van 25£
eens toecomende over den coope ende leveringe van alsulcken 2½ gemeten weije, gelegen inden
Molenhouck als Cornelis Vermeijen vader der voors. weese vanden zelven schoutet gecocht heeft ende bij
Willem Quirijns vanwege ende vuijten name van den voors. Vermeijen op 5-1-1880 alhier voor schepenen
deser prochie in gebannender vierschaere gegoeijt ende geerft is geweest welcke voors. somme van 20£ den
voorn. comparant geassigneert ende bewesen heeft, te lichten ende tontfangen van de loopende pachten
vander houffe, landen thienden ende incomende goederen die de voorn. weesen hier binnen Waerde waeren
toubehoorende ende dat ten eersten, soo heeft Cornelis Jacobs Boudewijns sal wesen voldaen ende ontfangen
hebben alsulcken 20£ als dezelve tot prouffijte van de voors. weese geleent heeft, constituerende hij
comparant te desen behouffe den voors. Marinus Corneliss Gort hem geven volcoemen macht ende speciael
bevel zonder eenich wederroupen de voorn. 20£ van de voors. goederen eerstdaecgs te ontfangen ende te
doen betaelen metter minnen ofte metten rechte, gelovende hij comparant hij comparant voor goet vast ende
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van Waerde te houdene van tgene bij zijn constituant hier gedaen ende gehanteert sal werden op
verbintenisse van zijnen persoon ende voorts se et sua.

1.278

Levering huis door Heijndrick Adriaens (WA3274)

RAZE 3541, 8v, 4 feb 1589: heeft Heijndrick Adriaens wettelijck opgedragen gecedeert ende overgegeven
aen Marinus Marinuss schipper bij drije sondacgsche geboden sijn huijs met allen zijn gevolcg ende
toebehoorten gestaen binnen den rinck der prochie van Waerde opden ambachtsheeren vroone (O. Janneken
Fransdr, S. Heerenstraete, W. Marinus Cornelis Gort, N. Pauwels Franss) ende den comparant vercleerde
tvoors. huijs vercocht te zijne voor de somme van 70£ eens, te betaelen op heden 6£ gereet ende alsoe
jaerlijckx respectivelijck ten date deser aenden andere volgende diergelijcke 6£ tot volder betaelinge toe, des
blijvende tvoors. huijs verobligeert tot asourantie van de voors. hooftsomme ende jaerlijcksche paijementen

1.279

Levering hofstee door Willem Quirijns (WA3276)

RAZE 3541, pagina: 9, 18 mrt 1589: comparuit in gebannender vierschaere deersame Willem Quirijns soo
voor hem selven als oick vervangende ende hem sterck maeckende voor zijne kinderen zijnde alle de
gemeijne rechte erfgenamen van de goederen wijlen? achtergelaten van Geertruid Michielsdr, zijne
comparants huijsvrouwe was, ende heeft inder qualiteijt bij voorgaende drije sondacgse geboden wettelijck
opgedragen gecedeert ende gaff overe bij desen tot een vrij eeuwicg erffelijck besit ende gebruijck aen
deersame Anthonij Marinuss Gort een huijs metter schuijren stallingen met allen zijn gevolcg ende
toebehoorten, gestaen binnen den rinck deser prochie van Waerde op 42 roe ambachtsheeren vroone (O.
Heerenstraete, S. Jacob Oliviers, W. Cornelis Jacobs Boudewijns, N. Willem Olleman) ende vercleerde de
voors. comparant de voorn. huijsinge vercocht te zijne voor de somme van 166£ 13s 4gr eens, te betalen op
heden 12£ gereet, ende nocg 8£ primo meije 1590, ende alsoe voorts alle meije jaerlijcx aenden anderen
volgende diergelijcke 8£ totter volle betalinge toe, des blijvende tvoors. huijs met alle zijnen gevolcg ende
toebehoorten verobligeert tot asourantie van de voors. hooftsomme ende jaerlijckse paijementen (de gerede
nu gerekent), daervooren heeft Marinus Corneliss Gort hem wettelijck geconstitueert als borge ende
principael schult. Present Jacob Oliviers, Nicolaes Corneliss ende Pauwels Franss

1.280

Levering van een huijsken door Iman Jans (WA3280)

RAZE 3541, pagina: 10, 8 mei 1589: comparuit voor schepenen naergenoempt Iman Jans dewelcke cedeerde
transporteerde ende gaff over bij desen tot een vrij eeuwicg erffelijck besit aen deersaeme Marinus Corneliss
Gort een huijsken met zijnen toebehoorten gestaen opden Boterdijck op ontrent een gemet vroone
aencomende monsieur Daniel de Renialme wesende in erfpacht tot 6s tsiaers vrij gelt volgende de
pachtcedule vanden voors. Renialme hier verthoont, vercleerende tvoors. huijsken vercocht te zijne voor 4£
te betaelen deen helft op heden gereet ende dandere resterende helft Goesche marckt in augusto
eerstcoemende 1589 sonder langer. Present Nicolaes Corneliss, Jacob Oliviers ende Pieter Adriaens
schepenen

1.281

Eis aan Nicolaes Corneliss (WA0772)

RAZE 3524, 122v, 19 mei 1589: (MPS: voorgaande acte niet te vinden!) Schout ex offitio contra Nicolaes
Corneliss. Vermits partijen niet en hebben comen accorderen heeft den voors. heijscher dese te meede
gegeven ad primam.

1.282

Levering land door Dignus Engels (WA3283)

RAZE 3541, 10v, 2 jun 1589: heeft Dignus Engels woonende tot Bieselinge bij drije voorgaende sondacgs
geboden wettelijck opgedragen, gecedeert ende gaff overe bij desen tot een vrij eeuwicg erffelijck besit aen
Heijndrick Jacobs Pardijs alsulcken ontrent 5 quartier zaeijlants als denselven comparant hier binnen Waerde
hadde liggende inden Kerckhouck (O. ende N. Heerenwecg, S. Poppe Jans, W. Marinus Corneliss Gort cum
suis), ende vercleerde tvoors lant vercocht te zijne bijden hoope voorden nombre van 21 viertelen
rontcoolsaet vanden nijeuwen gewasse ougst ende jaer 1590, goet leverbaer coopmansgoet, daer eenen
coopman den anderen treffelijck can mede voldoen, ende die te leveren Jacobus dage inde maendt julij 1590
alvolgende de schepenen obligatie te desen hier aff gemaeckt ende gesegelt tot asourantie van den voors.
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transportant. Present Jacob Oliviers, Nicolaes Corneliss ende Jacob Lodewijcks schepenen

1.283

Overdracht huis door Marinus Corneliss Gort (WA3284)

RAZE 3541, 10v, 3 jun 1589: den schout Marinus Corneliss Gort draecgt wettelijck oppe, cedeerde ende gaff
overe bij desen aen Andries Engels een huijs metter schuijre ende een ½ gemet eijgen erfve met alle zijne
toebehoorten gestaen ende gelegen opden Westveerdijck (O. Cornelis Jacobs Boudewijns, S. den
ambachtsheeren vroone, W. Heerenwecg, N. Willem Pauwels), ende es vercocht 33£ 10s eens te betalen
ende verschenen op heden 12£ gereet, ende noch 4£ nu Goesche marckt eerstcomende in augusto 1589, ende
alsoe jaerlijcx alle voors. Goesche marcten diergelijcke 4£ tot volder betalinge toe des blijvende tvoors huijs
ende erfve verobligeert tot asourantie. Present Nicolaes Corneliss, Pieter Adriaens ende Jacob Oliviers

1.284

Levering huisken onder de molen (WA3285)

RAZE 3541, 10v, 26 jul 1589: den voorn. Marinus Corneliss Gort cedeert transporteert ende gaff over bij
desen aen Cornelis de Wispelaer een huijs met alle zijne toebehoorten aerdt ende nagelvast gestaen op den
ambachtsheeren vroone onder den meulen (MPS: molen) van Waerde (O. Heerenwecg, S. Andries Engels,
W. ende N. de heeren Joris Kesselaer), ende is vercocht voor 12£ eens te betalen nu Goescher jaermarct in
augusto eerstcomende 1589 2£ ende alsoe alle voors. Goesche jaermarcten jaerlijcx aenden andere volgende
diergelijcke 2£ tot volder betalinge toe, des zoe neempt ende accepteert den voors. Wispelaer tzijnen eijgene
cost ende last boven den voorn. coop den jaerlijcxen zijs (MPS: cijns) van 2 gulden tsiaers te betalen
aencomende den ambachtsheeren, welck voors. huijs oock den voorn. Wispelaer was verbindende tot eenen
onderpande ende speciale hypoteque. Present Pauwels Franss ende Jacob Oliviers schepenen

1.285

Levering huis door Gabriel Bossaert (WA3293)

RAZE 3541, pagina: 12, 5 dec 1589: Gabriel Bossaert vuijt crachte van drije voorgaende sondacgs geboden
draecgt met vollen rechte oppe leverde, ende gaff overe bij desen tot een peijselijck (MPS: paiselijck =
vredig, onbetwist), eeuwicg ende vrij erffelijck besit aen Joris de Blangere een huijs metter schuijren ende
alle de toebehoorten gestaen int ouwt dorp van Waerde op den ambachtsheeren vroone (O. ende S.
Heerenwecg, W. Dierick Franss, N. Marinus Corneliss Gort), ende is vercocht voor 52£ eens te betalen nu
prima meije eerstcomende 1590 5£, ende alsoe voorts alle voors. meije jaerlijcx aen den anderen volgende
diergelijcke 5£ tot volle betalinge toe, des blijvende tvoors. huijs verobligeert tot eenen onderpande ende
speciale hypoteque tot asourantie van de voors. betalingen

1.286

Levering land door Daniel de Renialme (WA3294)

RAZE 3541, pagina: 12, 9 dec 1589: Maerten Maertens (MPS: Merten Merts) vanwegen ende vuijten name
van monsieur Daniel de Renialme draecgt oppe met vollen rechte bij drije voorgaende sondacgs geboden aen
Poppe Jans tot een vrij eeuwicg erffelijck besit alsulcken 400 roeden lants als den voorn. de Renialme hier
binnen Waerde hadde liggende inden Kerckhouck (O. Pieter van Schuijlen, S. Heijndrick Karels, W. Laureijs
Rijckx, N. Marinus Corneliss Gort), vercleerende tvoors lant vercocht te zijne den hoope voor de somme van
25£ eens te betalen op heden 50 gulden gereet, noch ander 50 gulden binnen een jaer, ende de reste Goesche
jaermarct in augusto 1591, sonder langer

1.287

Levering land door Joris Pauwels (WA3295)

RAZE 3541, 12v, 16 dec 1589: comparuit in gebannender vierschare deersame Marinus Corneliss Gort als
volcomen macht ende speciael bevel hebbende van Joris Pauwels woonende in Eversdijck, ende heeft vuijt
cracht der selver procuratie wettelijcken bij drije sondacgs geboden met vollen rechte opgedragen, gelevert
ende overgegeven bij desen, aen deersaeme Marinus Adriaens in Eversdijck tot een vrij eeuwicg erffeleijck
besit ende gebruijck alsulcken een gerechte helleft van 5 gemet 34 roe lants als den voorn. Joris Pauwels
onverdeelt int gemeijne metten voors. Marinus Adriaens, hier binnen Waerde hadde liggende inden Grooten
Hinckelenpolder (O. derfgenamen Pieter Jaspers, S. Willem Quirijns, W. Cornelis Vermeijen erfgenamen, N.
Jacob Adriaens Loijs), vercleerende hij comparant nomine als vooren het voors. lant vercocht te zijne voor
de somme van 12£ 3s 4gr elck gemet, te betaelen in comptant, daeraff Joris Pauwels hem alreede bekende
wel ende geheel te vollen vernuecht ende betaelt te zijne den eersten penning metten lesten. Present Jacob
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Oliviers, Nicolaes Corneliss ende Pauwels Franss schepenen

1.288

Levering erfenis van Marinus Merts door Adriaen Nicolaess (WA3303)

RAZE 3541, 16v, 31 mrt 1590: ten selven dage comparuit Adriaen Nicolaess woonende in Baerlant als recht
voocht ende momboir van de onbeiaerte weeskinde wijlen Marinus Maertens (MPS: Marinus Merts)
genaempt Marinus Marinuss heeft den comparant nomine als vooren wettelijck gecedeert getransporteert
ende gaf overe bij desen tot een vrij eeuwicg erffelijck gebruijck ende besit aen deersame Marinus Corneliss
Gort alsulcken actie part ende deel als de voorn. onbeiaerte weeskinde toecomende (MPS: toucoemende)
waren ende bestorven zijn duer de aflijvicgheijt van Geertruijd Michiels huijsvrouwe was van Willem
Quirijns, soo in gronden van erfven. huijsen thienden, ettelijck besaijde gemeten terwe als oock incomende
schulden ende vuijtschulden van al welcke voors. actien ende gerechticheden den voorn. Adriaen Nicolaess
van wegen ende vuijten name als vooren, hem bekende daeraff eerlijcken vernuecht gecontenteert ten vollen
ende al wel betaelt te zijne den eersten penninck metten lesten, oversulcx dat hij comparant vercleerde int
voors. respect ende qualiteijt egeen actie oft recht aen de zelver goederen meer te hebben behouden noch te
pretenderen in eenicge manieren. Gepasseert ter presentie van de twee voorn. schepenen
RAZE 3541, W-8126, 17, 31-3-1590: item noch comparerende Hubrecht Maertens (MPS: Hubrecht Merts)
woonende in Baerlant heeft van gelijcken gecedeert ende overgegeven aen deersame Marinus Corneliss Gort
all sijn actie ende gerechticgheden als hem comparant eenicgzins toecomende waren inden sterfhuijse ende
achtergelaten goederen wijlen Geertruid Michiels zaliger behalve gereserveert zijn part ende deel van de
huijsen die hij vercleerde vercocht ende overgegeven te hebben aen Willem Quirijns bekennende voorts den
voors. comparant van al tgene hem boven de voors. huijsinge int zelver sterfhuijs waren competerende, soo
gronden van erfven thienden ettelijcke besaeijde gemeten terwe als oock alle incomende schulden ende
vuijtschult, daeraff eerlijck vernuecht ende te vollen wel betaelt te zijne, den eersten penninck metten lesten

1.289

Boetes (WA0804)

RAZE 3524, 132v, 15 sep 1590: Schout ex offitio contra Laureijs Adriaens, Jacob Adriaens Loijs, Dierick
Franss, Lucas de Munck (MPS : Luijck de Munck), Anthonij Jooss (MPS: Thuene Joeijss) (boete als
overtreders van 14de articel van de voorgeboden behalve Jacob Loijss, daerenboven van ongeringde
verckens)

1.290

Pacht van Willem Maertens backer (WA0805)

RAZE 3524, pagina: 133, 15 sep 1590: Schout ex offitio contra Willem Maertens backer (2 jaer pacht )
RAZE 3524, 134, 13-01-1590: Schout contra Willem Maertens backer. Actor persisteert 15-9 lestleden. Reus
gelooft te betaelen binnen 14 dagen op volstaende panden.

1.291

Levering huis door Engel Roels smit (WA3321)

RAZE 3541, pagina: 21, 10 nov 1590: Engel Roels smidt (MPS: Engels Roelants smidt) cedeert transporteert
ende gaff overe Nicolaes Danckaerts een huijsken met zijne gevolcg ende toebehoorten gestaen opden
Westveerdijck op 147 roeden eijgen erffve (O. Anthonij Daniels (MPS: Anthonij Daene), S. den zeedijck,
W. Heerenwecg, N. Marinus Corneliss Gort) ende is vercocht voor de somme van 30£ te betalen 2£ op heden
contant nocg 2£ ter Goesse marckt in augusto 1591 ende alsoe voorts alle Goesse marckten gelijcke 2£ tot
volder betalinge toe

1.292

Constituering Jan Saeijs, tegen M. Gort schout (WA0824)

RAZE 3524, 137v, 10 nov 1590: Adriaen Jans (MPS: Adriaen Jans Opstee?) constituit Jan Saeijss.
RAZE 3524, 138, 17-11-1590: Comp. Adriaen Jans (MPS: Adriaen Jans Opstee) dewelcke protesteert tegens
de schout van alle costen schade ende verleth, overmits de zelven schout niet en is houdende zijne gesette
vierschare als de zelve is geordonneert geweest op den middacg ten gerieve van partie was gestelt ende
schepenen te dien effecte zijn bereet geweest (als hij protestant zeijde)
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1.293

Levering land door Marinus Corneliss Gort (WA3323)

RAZE 3541, pagina: 21, 1 dec 1590: den schout Marinus Corneliss Gort heeft wettelijck opgedragen, leverde
ende gaff overe bij drije voorgaende sondacgs geboden aen Willem Quirijns tot een vrij eeuwicg erffelijck
besit dese twee naervolgende partien van lande, eerst 215 roeden gelegen in Noortveere (O. ende W. den
voorn. Willem Quirijns, S. ende N. Heerenwecg) ende noch inden Suijtpolder 273 roeden (O. ende W.
Willem Quirijns, S. Jan Domiss, N. Plattendijck) vercleerende voors. comparant vercocht te zijne deen duer
dander voor de somme van 17£ tgemet te betalen deen helleft op heden gereet ende den resterende helleft
van heden in een jaer, sonder langer oft voorder delaij. Present tvolle collegie

1.294

Levering huis met schuur door Marinus Corneliss Gort (WA3326)

RAZE 3541, 21v, 22 dec 1590: den schout Marinus Corneliss Gort cedeert transporteert ende geeft overe Jan
Jans wagenmaecker een huijs met schuijren ende zijne toebehoorten gestaen achter de kercke op den
ambachtsheeren vroone (O. Jan Corneliss Vos, S. Jacob Jans Pieters Lemps, W. Dignus Meijers weduwe, N.
Heerenstraete) ende is vercocht voor 60£ te betalen met 4£ tsiaers daeraff deerste jaer paijement verschenen
was Goesse mart 1584 voor dat van desen ende alsoe vandien dacg aff jaerlijcx volgende tot volder betalinge
toe, des blijvende tvoors. huijs verobligeert als speciale onderpande tot asourantie van de voors. hooftsomme
ende jaerlijcx paijementen. Present Pauwels Franss, Nicolaes Corneliss, Pieter Adriaens ende Jacob Oliviers

1.295

Levering land door Dignus Barthelmeeuss (WA3329)

RAZE 3541, 22v, 22 feb 1591: comparuit in gebannender vierschare Dignus Bartholomeeuss (MPS: Dignus
Meeuss) als wettige man ende voocht van Jacomijna Marinusdr (MPS: Jacquemijne Marinusdr. Is zij een
dochter van Marinus Marinuss schipper?) wijlen weduwe Anthonij Marinuss Gort ende heeft met drije
voorgaende sondacgs geboden wettelijck opgedragen, leverde ende gaff over midts desen aen eersame
Adriaen Jans Loijs alsulcken 1 gemet 225 roeden lants als de zelve comparant in den Boterdijck nocg
gemeene onverdeelt hadde liggende metten weese van Anthonij Marinuss Gort (O. W. ende N. de voors.
Adriaen Jans Loijs, S. Heerenwecg) vercleerende tvoorn landt vercocht te zijne voor de somme van 17£
tgemet, te betaelen op heden met gereeden gelde. Present Nicolaes Corneliss, Jacob Oliviers, Pauwels Franss
ende Jacob Jacobs Christoffels (MPS: Jacob Jacobs Stoffs)
RAZE 3541, W-8132, 22v, 22-2-1591: comparuit Marinus Marinuss schipper ende heeft ingelijcx als vooren
opgedragen, leverde ende gaff overe aen Adriaen Gilliss alsulcken 400 roeden saijlandts als hij comparant
inden Riethouck hadde liggende (O. Kerckenlant, S. ende W. Pieter van Schuijlen, N. Jan van Haesdonck)
vercleerende tvoors lant vercocht te zijne voor de somme van 100 gulden den hoope comptant gelt
RAZE 3541, W-8132, 22v, 22-2-1591: comparuit voor schepenen in gebannender vierschare Marinus
Corneliss Gort schout ende dijckgrave van Waerde als grootvadere ende vuijten name van Cornelis
Anthonies Gort onbeiaert ende heeft den comparant indier qualiteijt bij drije voorgaende sondacgs geboden
wettelijck opgedragen leverde ende gaff overe midts desen tot een vrij erffelijck besit aen deersame Adriaen
Jans Loijs alsulcken 1 gemet 250 roeden lants als de voorn. weese in den Boterdijck gemeene hadde liggende
metten voorn. Loijs als actie ende opdracht van Dignus Bartholomeeuss hebbende (O. W. ende N. de voors.
Adriaen Jans Loijs, S. Heerenwecg) vercleerende tvoorn landt vercocht te zijne voor de somme van 17£
tgemet, te betaelen in comptant gelt. Present Jacob Lodewijcks, Pieter Adriaens, Jacob Oliviers ende
Pauwels Franss

1.296

Levering land door Jan Dignuss (WA3330)

RAZE 3541, pagina: 23, 22 feb 1591: comparuit in gebannender vierschare Jan Dignuss, dewelcke heeft bij
drije voorgaende sondacgs geboden wettelijcken met vollen rechte opgedragen, leverde ende gaff overe
midts desen aen deersame Marinus Corneliss Gort schout van Waerde tot een vrij eeuwicg erffelijck
gebruijck ende besit alsulcken drije partien van lande als hij comparandt binnen deser prochie van Waerde in
drije diversche houcken hadde liggende, eerst in Wolfaertspolder 2 gemet 211 roeden (O. Heerenwecg, S.
ende N. joncker Hubrecht van Wissenkercke, W. Cornelis Jacobs Boudewijns erfgenamen). item in den
Pletspolder 2 gemet 58 roeden (O. ende S. Cornelis Jacobs Boudewijns erfgenamen, W. zeedijck, N. Jan
Domiss) ende voorts inden Westveerpolder 2 gemet 7 roeden (O. cooman Anthonij Hectors (MPS: cooman
Thune Hectors), S. den berm van den zeedijck, W. erfgenamen cooman Adriaen Adriaens, N.
Westveerbinnendijck), compt dese partien alsoe tsaemen 6 gemet 276 roeden lants, vercleerende den
comparant dese erffve van landen vercocht te hebben voor 16£ 10s ijder gemet, te betalen opden dacg van
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heden een derdendeel comptant, noch een ander derdendeel ter Goesser jaermarckt in augustus eerstcomende
1591 ende de reste een jaer daer naest volgende 1592, sonder langer oft voorder delaij. Facit tsamen 114£ 3s
7gr

1.297

Vuijtcoop Adriaen Jacobs Priesterman (WA3332)

RAZE 3541, 23v, 29 mrt 1591: comparuit in gebannender vierschare Karel Jans (MPS: Chaerle Jans)
woonende in tSchrabbenkercke (MPS: 's Heer Abtskerke) als volcoemen procuratie ende speciale macht
hebbende van alle ende generalijcken de gemeijne erffgenamen wijlen zaliger Margaretha Pietersdr (MPS:
Grietken Piersdr) huijsvrouwe was van Adriaen Jacobs Priesterman, welcke comparant inde voors. qualiteijt
heeft met volle rechte bij drije voorgaende sondacgs geboden opgedragen, leverde ende gaff overe midts
desen aen Adriaen Jacobs Priesterman de gerechte helft pardt ende deel van de huijsinge schuijren met allen
den toebehoorten gestaen binnen deser prochie van Waerde op den ambachtsheeren vroone (O. Heijndrick
Karels, S. Jacob Jans Pieters Lemps (MPS: Jacob Jans), W. ende N. Heerenwecg) vercleerende den
comparandt de voorn. helft der selver huijsinge vercocht te zijne voor de somme van 66£ 13s 4gr eens te
betalen op heden 4£ comptant ende alsoe voorts alle jaeren respectivelijck ten date deser aenden anderen
volgende diergelijcke 4£ tot volder betalinge toe welcken voors. huijsinge met alle zijnen gevolcg ende
toebehoorten te weten het voorn. rechte helft als oock de gerechte helft der selver huijsinge den voorn.
Priesterman toebehooren, heeft den voors. Adriaen Jacobs wettelijck gestelt ende tsamen verobligeert tot
eene onderpande ende speciale hijpoteque tot asourantie van de voors. hooftsomme ende jaerlijcxe
paijementen. Present Jacob Oliviers, Nicolaes Corneliss, Jacob Lodewijcks ende Pauwels Franss
Idem nomine als vooren met oick de presentie van Adriaen Jacobs Priesterman leverden ende geven
wettelijck over in eijgen ende erffelijck besit aen deersame Marinus Corneliss Gort alsulcken 2 gemet lants
als de voors. Priesterman mette voors. erfgenamen tsamen gemeene inden Westveerpolder hadde liggende
(O. Jacob Oliviers, S. ende W. Zeedijck, N. Heerenwecg), vercleerden het voorn lant vercocht te zijne voor
de somme van 8£ 16s (MPS: dat is toch weinig?) ellick gemet te betalen deen helleft op heden gereet ende de
resterende helft nu Goesser marckt in augusto eerstcomende 1591, sonder langer

1.298

Levering huis door Adriaen Corneliss Boonput (WA3331)

RAZE 3541, pagina: 23, 29 mrt 1591: comparuit voor schepenen Adriaen Corneliss Boonput de welcke
cedeerde transporteerde ende gaff overe midts desen aen Hubrecht Marinuss Gort een huijs schuijren hoff
met alle zijne gevolcg ende toebehoorten gestaen achter de kercke op den ambachtsheeren vroone (O.
kerckenweije, S. derfgenamen Goris Willems (MPS: Macharis Willems?), W. Heerenstraete, N. Willem
Quirijns) ende is vercocht voor de somme van 116£ 13s 4gr eens, te betalen op heden 6£ comptant ende
alsoe voorts jaerlijcx respectivelijck ten voors. date aenden anderen volgende diergelijcke 6£ tot volder
betalinge toe, des blijvende tvoors. huijs verobligeert tot een onderpant ende speciale hijpoteque tot
asourantie van de voors. betalinge ende boven dese heeft Marinus Corneliss Gort hem geconstitueert als
borge voor de eerste 3 toecomende paijen sonder langer, des soo heeft oock den voors. Boonput gelooft het
voors. huijs te ontlasten van allen commeren ende calaengien ende zoo vrij te maecken als daeraff wel vrij
gelt te ontfangen

1.299

Levering huis door Nicolaes Danckaerts (WA3336)

RAZE 3541, 24v, 6 apr 1591: comparerende voor schepenen in gebannender vierschare Nicolaes Danckaerts
de welcke cedeert, transporteert ende gaff over midts desen tot een erffelijck besit aen Christiaen Adriaens
alsulcken huijs met 147 roeden eijgen erffve als den comparant opden 1-11-1590 lestleden bij tittele van
coope ende transpoorte vercregen heeft van Engel Roelants smidt (MPS: Engel Roels den smidt) gestaen
ende gelegen opden Westveerdijck (O. Anthonij Daniels (MPS: Anthonij Daene), S. Zeedijck, W.
Heerenwecg, N. Marinus Corneliss Gort) ende is vercocht voor de somme van 30£ daeraff de 2£op heden
comptant betaelt ende ontfangen sullen werden bijden voors. transportaant ende de resterende 28£ sullen
gaen ende moeten betaelt werden aen Engel Roelants smidt met 2£ tsaiers daeraff deerste 2£ vervallen ende
verschijnen sal Goesse jaermarckt in augustoe eerstcoemende 1591 ende alsoe alle jaeren Goesser marckt
aenden anderen volgende diergelijcke 2£ tot volder betalinge toe, des comparerende Willem Maertens backer
hem constitueerde als borge principael ende eijgen schult voor tvoldoen ende betalinge als vooren, ende
voorts tzelver huijs oock blijvende verobligeert tot eenen onderpande. Present Jacob Oliviers, Nicolaes
Corneliss ende Pieter Adriaens schepenen
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1.300

Levering helft landhoeve Borcghoeck (WA3340)

RAZE 3541, pagina: 25, 11 apr 1591: eodem die voor schout ende schepenen in gebannender vierschare
Pieter Willems woonende tot Goes als gesubstitueert ende volcomen speciale macht hebbende van deersame
monsieur Salvador de la Palma vanwegen ende onwederroupelijck geconstitueert zijnde van deerbare
jouffrouwe Clara de Jonge wijlen weduwe Jan de Renialme blijckende bij eender procuratie gepasseert door
burgemeesteren scheepenen ende raet der stede van Middelborcg op 31-1-1591 de welcke comparant inde
voors. qualiteijt naerdien tzijner versoucke gedaen waeren drije vrije sondacgs geboden, ende voorts alle
solemniteijten van rechte diemen naer de costume deser vierschare tot een erffenisse van gronden van
erffven als andersins (was userende) heeft dienvolgende den comparant wettelijck opgedragen, leverde ende
gaff overe midts desen tot een vrij eeuwicg erffelijck possessie ende gebruijck aen Marinus Corneliss Gort
dijckgrave van Waerde (present ende accepterende) ten behouffe ende prouffite van deersame monsieur
Daniel de Renialme coopman tot Middelborcg alsulcken actie pardt ende gedeelte van een rechte helleft van
een lanthouffe metter huijsinge schuijren stallingen keeten hoffsteden landen ende gronden van erffven
genaempt Borcghouck, midtsgaders oock allen de gerechticgheijt van de vroonen chijsen renten ende dijcken
als de voorn. jouffrouwe Clara de Jonge jegenwoordelijck hier binnen Waerde waren toebehoorende ende
nocgtertijt metten voorn. monsieur Daniel de Renialme int gemeene hadde liggende in alder vougen ende
manieren als de voors. jouffrouwe de Jonge bij tittele van coope ende transpoorte vercregen heeft, jegens
heer Junius de Jonge ende daerinne opden 5-3-1583 al hier voor schepenen deser prochie in gebannender
vierschare gegoeijt ende geerft es als bij den schepenenbrieffve onderteekent Gabriel Duppenghischer is
blijckende welcke voors. gerechticgheijt der selver houffe (zoo voors. staet) metten vruchten batgen ende
prouffiten de voorn. jouffrouwe Clara de Jonge den voors. monsieur Daniel de Renialme vercocht heeft voor
seecker somme gelts die den voors. Pieter Willems comparant inder qualiteijt als vooren in gereeden gelde
ontfangen heeft den eersten penninck metten lesten tot alle haeren volle contentement ende genughe, daeraff
hij comparant vuijten name als vooren den voors. Daniel de Renialme zijne erffven ende naercomelingen
was quijtscheldende ten eeuwicgen dage, bekennende ende vercleerende voirts den voors. Pieter Willems
comparant vuijt crachte zijnder voors. procuratie enden inden name als vooren aen alle de voorn.
geinsereerde partien met haeren gevolcg ende toebehoorten egeen recht actie pardt noch deel meer te
hebbene te houdene noch te pretenderen in eenicge manieren. Aldus gepasseert ter presentie van Jacob
Oliviers, Pieter Adriaens ende Nicolaes Corneliss schepenen deser prochie

1.301

Levering huis en land door Pauwels Franss (WA3342)

RAZE 3541, 26v, 22 mei 1591: comparerende in gebannender vierschare Pauwels Franss soo voor zijn
selven als oock vervangende ende hem sterckmaeckende voor Andries Jans, Cornelis Adriaens ende Job
Corneliss allen tsamen rechte erfgenaemen van wijlen den comparants huijsvrouwe saliger (MPS: naam
wordt niet genoemd) ende heeft dien volgende den voorn comparant bij drije voorgaende sondacgse geboden
wettelijck opgedragen leverde ende gaff overe midts desen aen Jan Lodewijcks tot een vrij eeuwicg erffelijck
besit een huijs met zijn schuijre keete ende hoff ende voorts met alle sijne gevolcg ende toebehoorten gestaen
binnen der prochie van Waerde int ouwt dorp opden ambachtsheeren vroone (O. Heerenstraete, S. Anthonij
Hectors ende Marinus Marinuss schipper, W. Marinus Corneliss Gort, N. Jan Jaspers) ende is vercocht voor
de somme van 106£ 3s 4gr eens te betaelen op heden 7£ gereet, ende alsoe voorts alle jaeren respectivelijck
ten date van dese achtereenvolgende diergelijcke 7£ tot volder betalinge toe, des blijvende tvoors. huijs
verobligeert tot eene speciale onderpande ende hijpoteque tot asourantie van de voors. hooftsomme ende
jaerlijcxe paijementen ende voorts om te voldoen de conditien int vercoopen vanden voors. huijse vermelt
sijn gecompareert Anthonij Hectors ende Thomas Gabriels die hen tsamen constitueerden als borgen
principael ende eijgen schult voor de vijer eerste toecomende paijen deerste nijet gereeckent, sonder langer
oft voorder (delaij), des geloofde den voors. Jan Lodewijcks zijne borgen in als? indempniteijt te houden opt
verbant van zijnen persoon ende goederen. Present Jacob Oliviers, Nicolaes Corneliss, Willem Quirijns
schepenen.
RAZE 3541, W-8138, 29, 13-7-1591: comparuit voor schepenen naergenoempt Cornelis Adriaens woonende
tot Vlaecke de welcke heeft bij drije voorgaende sondacgs geboden ende met vollen rechte opgedragen,
leverde ende gaff overe midts desen aen Pauwels Franss alsulcke zijn actie, pardt ende deel van 117 roeden
lants als den voorn. comparant metten voors. Pauwels Franss int gemeene in Bals Hals hadde liggende die
hem comparant gesuccedeert ende aenbestorven zijn bij de afflijvicgheijt van Cornelia Cornelisdr rechte
moeije van zijne huijsvrouwe, vercleerende het voorn. landt mette terwe daer jegenwoordicg liggende
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vercocht te zijne voor de somme van 25£ tgemet te betalen op heden deen helleft comptant ende de
resterende helft van heden in een jaer sonder langer oft voorder delaij. Present Jacob Oliviers, Pieter
Adriaens, Jacob Christoffels (MPS: Jacob Jacobs Christoffels) ende Willem Quirijns
Item den zelven Cornelis Adriaens levert ende draegt op als boven aen deersame Andries Jans zijn recht
pardt actie ende deel van 255 roeden landts als hij comparant metten voors. Andries Jans gemeene liggende
hadde inden Westveerpolder hem gesuccedeert bijde afflijvicgheijt als vooren, ende is vercocht voor 17£
tgemet te betalen nu Goesser marckt in augusto eerstcomende 1591 4£ ende alsoe alle jaeren telcken voors.
Goesse marckten diergelijck 4£ tot volder betalinge toe, item noch zijn comparants gedeelte inden
Westveerbinnen dijck metten selven Andries Jans ende Pauwels Franss noch gemeene liggende, vercleerende
de comparant zijn voors. actie part ende deel selver dijck vercocht te hebben voor den somme van 2£ eens
boven den laste daerop noch staet die welcke last den coopere tzijne eijgene coste zal moeten betaelen boven
den 2£ te betalen Goesser marckt sonder langer.
RAZE 3541, W-8139, 29v, 13-7-1591: comparuit Job Corneliss dewelcke heeft van gelijcken wettelijck als
vooren opgedragen, leverde ende geeft overe midts desen alle ende generalijcken zijne gerechte actie part
ende gedeelte van alsulcken besterfenisse ende achtergelaten goederen die hem comparant gesuccedeert ende
aenbestorven zijn deur de aflijvicgheijt van wijlen zaliger Cornelia Cornelisdr zijn moeije soo have, roerende
ende onroerende goederen landen, gronden van erfven huijsingen, incomende als vuijtgaende schulden,
egeen vuijtgesondert, ende vercleerde de comparant dese zijn actie ende gerecgticgheden vercocht te hebben
tsamen voor de somme van 50£ eens, te betalen alle daghe totdat de voorn. somme te vollen ende al betaelt
sal wesen altijts binnen den jaere te vollen betaelt, bekeende daeromme de voors. comparant aen de zelver
goederen ende besterff egeen actie noch recht meer aen houdene ofte pretenderen in eenicge manieren.

1.302

Levering huis door Andries Engels (WA3343)

RAZE 3541, 26v, 22 mei 1591: Eodem die comparuit Andries Engels voor zijn selven als oock vervangende
ende hem sterck maeckende voor zijne onbeiaerte weeskinderen ende leverde met vollen rechte als vooren
aen deersame Marinus Corneliss Gort alsulcken huijs schuijren met een ½ gemet vrij eijgen erffve oft binnen
begorsden dijck gestaen ende gelegen opden Westveerdijck (O. Appolonia Nicolaesdr, S. den
ambachtsheeren vroone, W. Heerenwecg, N. derfgenamen Cornelia Cornelissdr) ende is vercocht voor de
somme van 36£ eens te betalen nu Goesse marckt eerstcomende in augusto 1592 4£ ende also alle jaere
aenden anderen volgende diergelijcke 4£ tot volder betalinge toe, des blijvende tvoors huijs verobligeert tot
asourantie van de voors. betalingen

1.303

Levering land door Laureijs Geerts (WA3363)

RAZE 3541, pagina: 33, 20 feb 1592: comparuit Laureijs Geerts (MPS: er stond Laureijs Adriaens maar dat
is doorgestreept) ende heeft rechtelijck gelevert ende opgedragen aen deersame Marinus Corneliss Gort
alsulcken 2 gemet 124 roeden lants als hij comparant binnen Waerde in den Boterdijck hadde liggende (O. S.
ende N. den aermen der stede Goes, W. derfgenamen Adriaen Jans Loijs), ende is vercocht voor 13£ 10s
ellick gemet te betalen den helleft op heden comptant ende de resterende helft nu Kersmis eerstcomende
1592 sonder langer oft voorder delaij. Present Willem Quirijns, Jacob Oliviers, Nicolaes Corneliss als
schepenen

1.304

Levering huijs met schuijre door Christiaen Adriaens (WA3371)

RAZE 3541, 34v, 20 jun 1592: comparuit in gebannender vierschare Willem Maertens backere vuijten name
ende als procuratie hebbende van Christiaen zijnen zwagere (MPS: Christiaen Adriaens) ende heeft vuijt dier
qualiteijt rechtelijck met vollen rechte opgedragen ende gelevert aen Anthonij Jooss een huijs metter schuijre
hoff ende alle zijne toebehoorten soo tselve gestaen ende gelegen is opden Westveerdijck op ontrent ½ gemet
vrij eijgen erffve (O. Anthonij Daniels, S. zeedijck, W. Heerenwecg, N. Marinus Corneliss Gort) ende
vercleerde hij comparant tvoors. huijs vercocht te zijne voor 39£ eens te betalen met 3£ op heden gereet ende
noch andere 3£ Goesser jaermarckt in augusto 1593 ende alsoe voorts alle Goesse marckten jaerlijcx
vervolgende diergelijcke 3£ tot volder betalinge toe, des zoo heeft den voors. Anthonij Jooss het voors. huijs
met zijne toebehoorten gestelt ende verobligeert tot eenen onderpande ende speciale hijpoteque ten
versekeringe van de voors. hooftsomme ende jaerlijcxe paijementen ende boven desen tot breeder
versekerheden es gecompareert Jacob Jacobs Christoffels die hem geconstitueert ende gestelt heeft als borge
eijgen schult voor de 4 eerste naervolgende paijen midts dat de voors. Anthonij Jooss geloofde zijne voors.
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borge in alles vrij ende indempniteijt te houdene. Present Jacob Oliviers, Nicolaes Corneliss, Pieter Adriaens
ende Pauwels Franss schepenen
(Later?) bijgeschreven; hieraff te maecken twee schultbrieven een voor weduwe Lieven Muijsere van 24£
met 2£ tsiaers ende de andere voor Christiaen Adriaens van 12£ te betalen met 1£ tsiaers, alsoo de gereede
eersten paije betaelt was

1.305

Levering huijs door Jan Willeboorts (WA3381)

RAZE 3541, 36v, 30 jan 1593: comparuit Nicolaes Engels als procuratie hebbende van Jan Willems
molenaer (MPS: Jan Willeboorts) gepasseert voor wethouderen der prochie van Heijnkessandt opden 11-11593 ende heeft dienvolgende gecedeert, getransporteert ende gaff overe bij desen aen Adriaen Corneliss
Arnouts (MPS: Adriaen Corneliss Noults) alsulcken huijs als den voorn Jan Willeboorts hadde staende int
ouwt dorp van Waerde op den ambachtsheeren vroone (O. Lieven Adriaens, S. Heerenwecg, W. Sebastiaen
Geerts (MPS: moet dit niet Sebastiaenken Geerts zijn?), N. Marinus Corneliss Gort) ende vercleerde het
voors. huijs vercocht te zijne voor 50£ eens te betalen op heden 4£ comptant, item nocg andere 3£ 6s 8gr ter
Goesser jaermarckt in augusto 1594, ende alsoe voorts alle Goesse jaermarckten jaerlijcx vervolgende
diergelijcke 3£ 6s 8gr tot volder betalinge toe, des zoo stelde ende verobligeerde den voors. Adriaen
Corneliss tselver huijs met alle zijn toubehoorten ten onderpande ende speciale hijpoteque tot versekeringe
van de voorn. hooftsomme ende jaerlijcxe paijementen. Present Jacob Oliviers, Nicolaes Corneliss, Pieter
Adriaens ende Pauwels Franss

1.306

Levering schuur door Marinus Corneliss Gort (WA3383)

RAZE 3541, pagina: 37, 20 mrt 1593: heeft den schout Marinus Corneliss Gort wettelijck met vollen rechte
opgedragen ende gelevert aen Marinus Erasmuss een huijs met schuijren ende ontrent ½ gemet eijgen erffve
alsoe tzelve gestaen ende gelegen is aenden Westveerbinnendijck (O. Cornelis Corneliss (MPS: Cornelis
Corneliss Jacobs Boudewijns?), S. ende W. heerenwecg, N. Pauwels Franss cum suis) vercleerende hij
comparant voors. huijs metter erffve alsoe tsamen vercocht te hebben voor 50£ eens te betalen nu Goesser
jaermarckt in augusto eerstcomende 1593 4£ ende alsoe voorts alle Goesse jaermarckten jaerlijcx
vervolgende diergelijcke 4£ tot volder betalinge toe, des zoe heeft Pieter Adriaens te desen present hem
geconstitueert ende gestelt als borge eijgen schult voor de vier eerste naestcomende paijen zonder langer,
ende voorts heeft den voors. Marinus Erasmuss daervooren tot eene onderpande ende speciale hijpoteque
gestelt alle voors. huijsinge metter erffve.

1.307

Levering van kerckelanden in Waarde (WA3394)

RAZE 3541, 39v, 25 sep 1593: ten voors. dage comparerende in gebannender vierschare in persoone
deersame Marinus Corneliss Gort schout deser prochie naerdien bijde heeren gecomitteerde raeden van de
Staethen slants (MPS: Staten Generaal) ende graeffelijckheijt van Zeelandt opden 26-4-1593 bij haere
apostille geconsenteert ende toegelaten hadden te moegen vercoopen zoo veele van kercke lande van Waerde
als totter voors. kercken schulden noodicg bevonden ende betaelt zoude moeten werden, soo eijst dat den
voors. schoutet comparant vuijt crachte der voors. letteren (MPS: brieven) van authorisatie ende consent
wettelijck midts desen heeft opgedragen ende gelevert met vollen rechten alsulcken partien van lande als bij
openbare vuijtroepinge als de lest verhoogende vercocht zijn geweest aen den persoonen hiernaer volgende:
eerst Willem Quirijns 2 gemet 1 roe lants in Kerckhouck in twee partijen te wetene een stuck liggende (O.
Pieter Adriaens, S. den schout, W. Willem Quirijns, N. Marinus Jacobs erfgenaemen) ende dander stuck (O.
Willem Quirijns, S. Pieter Adriaens, W. Marinus Jacobs erfgenaemen, N. Cornelis Willems), ende is
vercocht voor 19£ 5s tgemet comptant gelt loopende
2de Joris de Blangere 416 roeden gelegen in Kerckhoeck (O. ende S. derfgenamen Jan Meeuss, W.ende N.
Heerenwecg) ende is vercocht voor 23£ tgemet, comptant gelt loopende
3de Anthonij Hectors 1 gemet 68 roeden landts gelegen in Kerckhouck (O. Heerenwecg, S. Bartholomeeus
Willouts, W. de zelve, N. Pauwels Franss) ende is vercocht voor 18£ 15s tgemet, comptant gelt loopende ter
somma van ?
4de Jan Jooss 112 roeden lants gelegen inden Splinterpolder metten voors. Jan Jooss gemeene ende is
vercocht voor de somme van 9£ eens van hoope, comptant gelt
5de Martijne Hermans ontrent 100 roede vrij erffve geheeten de Priesterie liggende met de hoffstede ende
huijsinge van de voorn. Martijne gemeene ende is vercocht tsamen bij den hoope voorde somme van 9£ eens
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comptant

1.308

Levering huis door Adriaen Jans timmerman (WA3399)

RAZE 3541, pagina: 44, 28 dec 1593: eodem die comparuit Adriaen Jans timmerman de welcke heeft
gecedeert getransporteert ende gaff overe wettelijck midts desen aen deersame Marinus Corneliss alsulcken
huijs hem comparants toubehoorende ende eertijts toebehoort Willem Jans naeijer gestaen int dorp van
Waerde op des ambachtsheeren vroonen (O. het kerckhoff, S. Dignus Gheleijns erfgenamen, W. ende N. de
Heerenstraete) ende verclaerde de comparant tselver huijs vercocht te hebbene voor een somme gelts daeraff
hij bekende realijck gecontenteert voldaen ende wel betaelt te zijne midts expres conditie dat den voors.
Marinus Corneliss Gort gehouden sal zijn zijne eijgene last te betalen alsulcken 11£ als Nicolaes Nicolaess
zoone(n?) op dezelfde huijsinge noch spreckende hadde over reste van meerdere somme ende betalen als nu
ten dage van heden 5£ comptant, item noch andere 2 ponden nu prima meije eerstcomende 1594, ende alsoe
voorts alle meije jaerlijcx vervolgende gelijcke 2£ tot volder betalinge toe, des zoo stelde de voors. huijsinge
ten onderpande voor verseeckeringe van des staet. Present Willem Quirijns, Jacob Oliviers ende Nicolaes
Corneliss schepenen

1.309

Overdracht huijs door Marinus Corneliss Gort (WA3457)

RAZE 3541, pagina: 59, 4 jan 1594: Marinus Corneliss Gort draecgt oppe ende transporteerde bij desen
meester Hubrecht Huijssen chirurgijn (MPS: Huijbrecht Huijsen surigien) een huijs met alle zijn
toebehoorten gestaen binnen den dorpe opden ambachtsheeren vroone (O. Kerckhoff, S. Dignus Gheleijns
erffgenaem, W. ende N. den Heerenstraete), ende is vercocht voor de somme van 30£ 10s te betalen op
huijden 3£ gereet, noch andere 3£ ter Goesser jaermart in augusto eerstcoemende 1595 ende alsoe voorts alle
Goesser marten jaerlijcx aen den anderen vervolgende diergelijcke 3£ tot volder betalinge toe ende tot
voldoeninge ende verseckeringe van tgene voors. staet soo stelt ende verbindt den debiteur tot een speciale
hijpoteque ende onderpant het zelver huijs met alle zijnen toubehoorten ende voorts zijns persoon ende
generael al zijn goederen, ruerende ende onruerende etc. Gepasseert in presentie van Jacob Oliviers, Pauwels
Franss ende Pieter Adriaens schepenen

1.310

Levering land door Pieter Pauwelss (WA3400)

RAZE 3541, 44v, 8 jan 1594: comparuit Pieter Pauwels woonende tot Cappelle (MPS: Kapelle) ende heeft
bij drije voorgaende sondacgs geboden met vollen rechte opgedragen ende gelevert aen Jan Jaspers Maet
alsulcken ontrent 400 roeden zaijlants als hij comparant hier binnen Waerde hadde liggende inde Meese (O,
W. ende N. Marinus Corneliss Gort, S. Heerenwecg) ende verclaerde den comparant dese erffve vercocht te
zijne voor 39£ 16s 8gr tgemet loopende alsoo over de voors. 400 roeden lants 29£ 15s, te betalen op heden
13£ comptant, item noch andere 13£ 5s prima meije 1595, ende de resterende 13£ 5s meije daeraen volgende
1596, sonder langer oft voorder delaij, des zoo verobligeert den voors. Jan Jaspers het voorn. landt tot
onderpande ende speciale hijpoteque ten verseckeringe van de voors. hooftpenningen ende jaerlijcxe
paijementen. Present Jacob Oliviers, Pauwels Franss, Nicolaes Corneliss

1.311

Levering huijs door Marinus Corneliss Gort (WA3418)

RAZE 3541, pagina: 49, 1 apr 1594: heeft Marinus Corneliss Gort met vollen rechte overgegeven ende
gelevert aen Christoffel Jacobs een huijs gestaen tot Gawege (MPS: Gaweghen) onder den zeedijck met alle
zijn gevolcg ende toubehoorten (O. Zeedijck, S. Jan Joriss, W. Heerenwecg, N. den dijck) ende verclaerde
tvoors huijs vercocht te hebben voor de somme van 25£ eens te betalen deen helft nu Goesse jaermarckt in
augusto eerstcomende ende dandre helft binnen een jaermarckt naer date deser

1.312

Levering land door Jacob Jacobs Geluck (WA3429)

RAZE 3541, 50v, 10 jun 1594: comparuit Jacob Jacobs Geluck oom ende recht voocgt van Jan Jacobs
Geluck (MPS: Hansken Jacobs Geluck) ende levert met vollen rechte aen Marinus Corneliss Gort alsulcken
2 gemeten 34 roeden lants als de voors. weese hadde liggende in Kerckhouck (O. Pauwels Franss, S. kercke
van Waerde, W. Poppen Jans, N. Heijndrick Jacobs) ende is vercocht voor 13£ ellick gemet te betalen den
helleft op heden comptant ende de reste op heden in jaer zonder langer, des geloeffde den voors. Jacob
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Jacobs Geluck den coopere opt voors. lant te garanderen vrij ende vranck ten eeuwicgen dage opt verbant
van zijn persoon ende voorts se et sua. Present Willem Quirijns, Nicolaes Corneliss ende Jacob Oliviers
schepenen

1.313

Levering huis door Jan Jans de cleermaecker (WA3438)

RAZE 3541, pagina: 54, 16 sep 1594: comparerende voor schepenen Jan Jans cleermaecker ende heeft
gecedeert ende transporteert bij desen aen Lucas de Munck een huijs als hem comparant bij tittele van
houwelijcke mette weduwe Dignus Gheleijns was toubehoorende gestaen int dorp opden ambachtsheeren
vroone (O. tkerckhoff, S. Pieter Adriaens, W. Heerenstraete, N. Marinus Corneliss Gort) vercleerende tvoors
huijs vercochte te zijne voor 26£ eens te betalen op heden 2£ gereet, noch andere 2£ Goesser jaermarckt in
augusto 1595 ende alsoe voorts alle Goesser marcten vervolgende 2£ tot volder betalinge toe, ende tot
verseckeringe soo stelt den voors. Lucas de Munck (MPS: Luijck de Munck) tot een speciale onderpant ende
hijpoteque het voors. huijs met zijne toubehoorten, etc

1.314

Levering land Jan Jooss in Pletspolder (WA3439)

RAZE 3541, pagina: 54, 31 sep 1594: heeft Jan Jooss met vollen rechte gelevert ende opgedragen aen
Marinus Corneliss Gort alsulcken 3 gemeten 158 roeden weije lants als hij comparant heeft liggende inden
Pletspolder (O. Jan Maens, S. den Binnendijck, W. den Zeedijck, N. Pauwels Frans cum suis) verclarende
tselve lant vercocht te zijne voor 12£ ellick gemet gereet gelt, des sal den coopere de zelve penningen
besitten tot een jaerlijcxe losrente tegen den penninck 16 vrij suijver gelt daeraff deerste jaer rente
verschijnen zal prima octobris 1595 ende alsoe alle jaren tertijt deselve rente affgeleijt sal wesen ende tot
voldoeninge ende verseckeringe van tgene voors. staet soo stelt den voors. Marinus Corneliss Gort tot een
speciale onderpant ende hijpoteque het bovengeschreven landt midtgaders zijns persoons ende zijne andere
goeden. gepassert present Jacob Oliviers, Pauwels Franss ende Willem Quirijns
In de kantlijn: de coopere ende vercooper accorderen dat de hooftsomme sal zijn 42£, facit rentsgewijse 2£
12s 6gr tsiaers

1.315

Levering land door Barthelmeeus Willouts (WA3440)

RAZE 3541, pagina: 54, 31 sep 1594: ten dage voors. Bartholomeeus Willouts heeft met vollen rechte
opgedragen ende gelevert aen Pieter Jacobs Verbeke welcke alsulcke 3 gemeten 8 roeden lants als hij heeft
liggende inden Kerckhouck (O. derfgenamen van Marinus Moerdamme, S. Marinus Corneliss Gort, W.
Willem Quirijns, N. den Hoogenwecg) ende de comparant verclaerde tvoors. lant vercocht te zijne voor 22£
elleck gemet te betalen op heden een derdepart gereet, een ander derdepart Sint Maertensdage in Novembris
1595, ende den leste derdepart Maertensdage 1596 (zonder langer oft voorder delaij) ende tot voldoeninge
ende verseckeringe van tgene voors. staet soo stelt de voors. Pieter Jacobs tot een onderpant ende speciale
hijpoteque het voors. lant etc. Actum den daghe ende presentie als vooren.
(MPS pag 54v:) Den selven Bartholomeeus Willouts draecgt oppe ende levert met vollen rechte aen Marinus
Marinuss schipper alsulcken 4 gemeten 82 roeden lants als hij liggende hadde inden Riethouck (O. deselve
Marinus Marinuss schipper, S. jonckheer Jan van Haesdonck, W. Heerenwecg, N. derfgenamen cooman
Adriaen) verclaerende de comparant de voors. landen vercocht te hebben voor de somme van 20£ elck
gemet, loopende alsoe tsamen ter somme van 85£ 8s eens welcke voors somme de voorn. Marinus Marinuss
gebruijcken ende besitten sal tot een jaerlijcxe losrente te lossen tegens den penninck 16 tot 5£ 6s 9gr tsiaers
vrij suijver gelt daeraff deerste jaer rente verschijnen sal 1-10-1595 ende alsoe voorts alle jaren vervolgende
tertijt de voors. hooftpenningen affgeleijt sullen zijn twelck hij altijts vermacg te doene naer zijne beste
gelegentheijt, ende tot voldoeninge ende verseckeringe van tgene voors. staet, soo stelt de voorn. Marinus
Marinuss tot een speciale onderpant en hijpoteque de bovengeschreven 4 gemeten 82 roeden lants
midtgaders noch daerenboven zijns persoon ende generalijck alle zijne andere goeden ruerende ende
onruerende present ende toucomende. Aldus gepasseert in presentie Jacob Oliviers, Pieter Adriaens, Pauwels
Franss ende Nicolaes Corneliss schepenen

1.316

Dignus Braenge gevangen (WA0927)

RAZE 2039, pagina: 465, 8 okt 1594: Attestatie; Comp. Anthonis Goossens (Goessins?), won. te Capelle,
dienaer des stehouders van Zuydbevelandt, oudt ontrent 38 jr, heeft ten verzoeke van Herman Vervoort,
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deurwaerder, verclaert dat hij als officier voorseid in maerte laestleden ten versoecke van de voorseide
deurwaerder in apprehensie gehaelt ende gehouden heeft Dignus Braengie woonachtigh bij den essenboom
tusschen Valckenisse en Waerde, ende den zelven binnen Waerde inde herberghe genaemt Den Bonten Osse
gebracht ende bewaert. Ende dat aldaer bijden voorseiden deurwaerder gecomen es Marinus Cornelisz Gort,
Schouttet van Waerde, die hem deurwaerder gheerne gesproken zoude hebben den voornoemden gevanghen
't ontslaecken. Dan hij deurwaerder tselve ernstelijck weijgherende (ten waere hij Marinus hem daervoren
borghe stelde). Verclaert hij attestant gesien ende gehoordt te hebben dat den voorseiden Marinus Gort totten
deurwaerder vuijterlijck zeijde dese oft gelijcke woorden in substantie: Maeckt een billet van costen, ick
zalse betaelen ende ic blijfve daervoren borghe dat Dignus (gevanghen voormelt) nu Dijstdaeghe
naestcomende binnen ter Goes comen zal, om metten principalen crediteur te rekenen ende te voldoen.
Alnoch seght hij comparant gehoordt te hebben dat die waardinne totten voorseide Dignus zeijde: Wel nu es
den Schout voor u borghe gebleven, ghij en mooght in gheen gebreecke blijfven hem 't ontlasten, want ghij
hebt hem daeghelijcx meer van doene; Te Goes ter presentie van Abel van den Varent en Hans van den
Beecke, beijde brouwersknechts te Goes.

1.317

Levering grond door Adriaen Jacobs Molenaer (WA3447)

RAZE 3541, pagina: 56, 27 okt 1594: Anthonij Tartron als speciael gemachticgde vanwege Adriaen Jacobs
Molenaer draecgt oppe met vollen rechte aen Marinus Corneliss Gort alsulcke 159 roeden zaijlants als den
voorn. Adriaen Jacobs hadde liggende inde Meese (O. Jan Jaspers, S. Heerenwecg, W. Sanctus Spiritus hic,
N. Marinus Corneliss Gort) ende is vercocht tegens 16£ tgemet gereet gelt. Present tvolle collegie van
schepenen

1.318

Schuldbekentenis Cornelis Willems (WA3450)

RAZE 3541, 56v, 9 nov 1594: comparuit Cornelis Willems ende bekendt insgelijcx ontfangen te hebben van
de voors. Willem Dignuss van wegen ende tot prouffite van Blancx weduwe de somme van 24£ eens te
gebruijcken ende besitten reusgewijs? als vooren tot ?s tsiaers, daeraff deerste jaer rente verschijnen prima
novembris 1595 ende alsoo voorts alle jaren vervolgende tertijt toe de zelve rente! gelost ende afgeleijt zal
wesen twelck den comparant altijt sal mogen doen ende geloeft dese alle jaer te betalen met vrij zuijveren
gelde als naer vermellen den rentbrieff (te deser gemaeckt ende vuijtgegeven) ende tot voldoeninge ende
verseckeringe van tgene voors. staet soo stelt ende verobligeert de comparant tot een speciale hijpoteque
ende onderpanden alsulcken 6 gemeten 112 roeden eijgen lants als hij hadde liggende in vijer diversche
partijen, eerst inden Grootenpolder 3 gemet 64 roeden (O. weese Dierick Jans, S. hofstede van Jacob Simons,
W. Willem Quirijns, N. de weese van Cornelis Vermeijen), noch int Molenwater 1 gemet 39 roeden (O.
Heerenwecg, S. Andries Engels, W. Heerenwecg, N. Willemijna Hugosdr Meijer). item noch inden
Kerckhouck twee stucken lants groot 1 gemet 13 roeden (O, S. ende W. Willem Quirijns, N. Marinus
Corneliss Gort) ende noch aldaer in Kerckhouck 296 roeden (O. ende S. Willem Quirijns, W. Marinus
Corneliss Gort ende Willem Quirijns, N. Willem Quirijns) stellende ende verbindende noch voorts hij
comparant tot dese voldoeninge zijns persoon ende voirts se et sua gepasseert in presentie van Nicolaes
Corneliss, Jacob Oliviers ende Pieter Adriaens schepenen

1.319

Levering grond door Marinus Corneliss Gort (WA3463)

RAZE 3541, pagina: 61, 11 mrt 1595: compareerde voor schepenen naergenoempt in persoone deersame
Marinus Corneliss Gort de welcke rechtelijcken overgedraegen gecedeert ende getransporteert heeft, droeg
over cedeerde ende transporteerde midts desen aen ende ten behouve van Christoffel Jacobs den nombre van
1 gemet ? roeden lants gelegen inden Ouwenpolder binnen de prochie van Waerde int quartier van
Zuijtbevelant (O. Christoffel Marinuss, S. Hans van Pelleken, W. Jacob Marinuss, N. Philips de la Torre)
ende bekende tvoors lant vercocht te hebben voorde somme van 14£ tgemet, te betalen van heden in een jaer
zonder langer delaij. Present Jacob Oliviers, Pauwels Franss, Christoffel Marinuss ende Pieter Adriaens

1.320

Schuldbekentenis Thomas Gabriels (WA3483)

RAZE 3541, 68v, 26 jan 1596: compareerde voor schout ende schepenen in gebannender vierschare Thomas
Gabriels de welcke bekende wel ende duecgdelijck schuldicg te zijnne de drije onbejaerte weesen van
Adriaen Adriaens cooman ende zijne voorsaete namentlijck Adriaen Adriaens oudt ontrent 12 jaeren,
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Cornelia Adriaens oudt ontrent 8 jaeren, ende Adriaen Adriaens jonckste zoone oudt ontrent 5 jaeren de
somme van 5£ 12s eens procedeerende de zelve schult over coop van haer vaderlijcke cleedere haer bij
successie competerende ende bijden voors. comparant voor de voors. somme gecocht welcke voors. somme?
van 5£ 12s de voors. comparant besitten zal op rente jegens de penninck 16 tot 7s tsiaers zoo lange dat de
voors. weesen elckx particuliere op zijn jaeren zal gecomen zijn, sal alsdan den voors. Thomas een ijder
kindt zijn pardt op te leggen ende te betaelen zonder langer welcke voors. rente hij comparant jaerlijcx
belooft te betaelen vrij zuijver gelts zonder ijet aenne te corten van eenicge 10de 20ste, 25ste, 50ste 100ste
minder oft meerdere penningen in handen van voocgden van voors. weesen telcken 26-1 daervan in januari
1597 deerste jaer rent vervallen zal ende omme tzelve wel ende getrouwelijck te voldoen, zoo stelt den
comparant tot een speciale hijpoteque een stuck zaijlants gelegen met Olivier Jacobs gemeene inden
Westveerpolder groot den voors. Thomas gedeelte 1 gemt 75 roeden (O. derfgenamen van Jacob Geluck, S.
inlaege, W. Marinus Corneliss Gort, N. Heerenwecg) ende voorts zijnen persoon et se et sua. Present
Pauwels Franss, Pieter Adriaens, Nicolaes Corneliss ende Anthonij Hectors

1.321

Levering huis door Marinus Corneliss Gort (WA3485)

RAZE 3541, pagina: 69, 3 feb 1596: heeft den schout Marinus Corneliss Gort overgedragen aen ende ten
behouve van Mattheus Jacobs (MPS: doorgestreept "de lapper") een huijs met alle zijnnen gevolge ende
toebehooren gestaen op den ambachtsheeren vroonne binnen de prochie van Waerde (O. kerckhoff, S. Lucas
de Munck, W. ende N. Heerenstraete) welck huijs hij comparant bekende vercocht te hebben voorde somme
van 37£ te betaelen nu 1-5 2£ ende voorts alle jaere respectivelijck aenden anderen diergelijcke 2£ totter
volder betalinge toe

1.322

Levering huis door Marinus Corneliss Gort int ouwt dorp (WA3490)

RAZE 3541, 70v, 5 apr 1596: comparuit voor schepenen in gebannender vierschare Marinus Corneliss Gort
dewelcke heeft rechtelijck overgelevert met drije sondaecgsche geboden onvervallen? aenden anderen
gedaen aen ende ten behouve van Geert Hubrechts een huijs met alle zijnnen gevolcg ende toebehooren
gestaen op den ambachtsheeren vroone binnen de prochie van Waerde int ouwe dorp (O. joncker Jan van
Haesdonck, S. den ouwen Sebastiaen, W. Heerenwecg, N. jonckheer Jan van Haesdonck), welck hij
comparant bekende vercocht te hebben voorde somme van 24£ te betaelen nu meije eerstcomende 2£ ende
voorts alle meije (MPS: niet afgemaakt!)

1.323

Marinus Corneliss als heere in boedel Christoffel Marinuss (WA3503)

RAZE 3541, 75v, 25 mei 1596: comparuit voor schepenen in gebannender vierschare deersaeme Marinus
Corneliss Gort als sequestor ende heere inden geabandonneerde sterfhuijse van wijlen Christoffel Marinuss
de welcke heeft in dier qualiteijt rechtelijcken mette alle solempniteijten van rechte ende drije sondaecgsche
geboden alvooren daer op gedaen, gelevert in eennen rechten vrijen eijgendomme aen deersaeme Jacob Jobs
wooonende binnen der stede Goes den nombre van 5 gemeten 144 roeden weijlants gelegen inde prochie van
Valckenisse inden Ouwenpolder (O. Wachtmans erfgenaemen, S. Hans van Pelleken, W. Christoffel Jacobs,
N. Wachtmans erfgenaemen) welck voors. lant is vercocht voor de somme van 14£ tgemet bedragende over
de voors. 5 gemeten 144 roeden de somme van 76£ 14s 8gr, ende alsoo tvoors. lant staet belast met een
jaerlijcxe rente van 2£ tsiaers jegens den penninck 16 aencomende de weduwe van Jan Willems Baerlant
wooonende tot Goes waervan 't capitael bedraecgt 32£, midtgaders de rente verschenen over de jaeren 1594
ende 1595 bedraegende tsaemen ter somme van 36£, is expresselijck ondersproocken ende geconditioneert
dat den voors. Jacob Jobs de zelve somme zal nemen ende houden tot zijne eijgene laste ende tvoors.
sterfhuijs daervan indempniteijt houden nu ende ten eeuwicgen dage midts dat de zelve 46£ hem sullen
affcortinge doen in de voors. somme van 76£ 14s 8gr voor den coop van tzelve lant belooft ende de reste
bedraegende noch de somme van 40£ 14s 8gr op heden in comptant gelt. Present Pieter Adriaens, Nicolaes
Corneliss ende Pauwels Franss schepenen

1.324

Coop terwe (WA0909)

RAZE 3525, pagina: 2, 27 mei 1596: Gabriel Jaspers contra Marinus Corneliss Gort (coop terwe)
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1.325

Prijzen bier (WA0912)

RAZE 3525, 2v, 27 mei 1596: Schoutet ex offitio contra Nicolaes Corneliss (boete voor het op 20-4 int
openbaere gepubliceert zijn bijeren die hij was vuijttappende hooger te doene betaelen dan bijde zelve was
geordonneert, geresen ? de heere zijn recgt).
RAZE 3525, 3, 27-5-1596: Schoutet ex offitio contra Frans van den Bogaert (boete voor het op 20-4 int
openbaere gepubliceert zijn bijeren die hij was vuijttappende hooger te doene betaelen dan bijde zelve was
geordonneert, geresen ? de heere zijn recgt). Schoutet ex offitio contra Willem Olleman (boete voor het op
20-4 int openbaere gepubliceert zijn bijeren die hij was vuijttappende hooger te doene betaelen dan bijde
zelve was geordonneert, geresen ? de heere zijn recgt).
RAZE 3525, 6, 22-6-1596: schout ex offitio contra Willem Olleman. Actor heijst als vooren. Reus ontkent
de aenlegger geen boete schuldicg te zijn als zijn bijeren nijet hooger vuijtgetapt te hebben ofte vercocgt als
anderen zijnne gebueren. Verstelt.
Schout ex offitio contra Nicolaes Corneliss (MPS: Nicolaes Corneliss). Actor heijst als vooren. Reus ontkent
de aenlegger geen boete schuldicg te zijn als zijn bijeren nijet hooger vuijtgetapt te hebben ofte vercocgt als
anderen zijnne gebueren. Verstelt.
Schout ex offitio contra Frans van de Bogaert (MPS: Francoijs Boogaert). Actor heijst als vooren. Reus
ontkent de aenlegger geen boete schuldicg te zijn als zijn bijeren nijet hooger vuijtgetapt te hebben ofte
vercocgt als anderen zijnne gebueren. Verstelt.
RAZE 3525, 14, 27-9-1596: schout ex offitio contra Nicolaes Corneliss. Actor persisteert. Ist duer cleijnheijt
van collegie aengehouden.
RAZE 3525, 14v, 27-9-1596: schout ex offitio contra Willem Olleman. Actor persisteert. Ist duer cleijnheijt
van collegie aengehouden. Schout ex offitio contra Frans van de Bogaert. Actor persisteert. Ist duer
cleijnheijt van collegie aengehouden.

1.326

Levering terwe van Dignus Braengie (WA0926)

RAZE 3525, 5v, 22 jun 1596: Willem Olleman contra Dignus Braengie (levering 8 sacken terwe schoon
leverbaer goet, als hij verweerder hem aenlegger per obligatie van 2-12-1594 schuldicg is oft als hem
aenlegger bij transporte aen? van Joris Jans Deurloo (MPS: Joris Jans Duerloo) gedaen op 22-12-1594,
midtgaders verteerde gelagen).
RAZE 3525, 12v, 27-9-1596: Willem Olleman contra Dignus Braegne. Actor persisteert. Schepenen
gemaent zijnde van schoutet hebben de verweerder gecondemneert inde heijsch, wijsen voorts d'aenlegger
tzijnen bewijse, doende dienvolgend zijn bewijs aen zeeckere 16 steenen vlas die Lambrecgt Jans op
Gaeuwege (MPS: Gawege) de verweerder is schuldicg, de levering dient St Maertensmisse eerstcomende
1596, etc.

1.327

Arrest twee paarden van Geert de Bruijne (WA0934)

RAZE 3525, 8v, 23 aug 1596: Soo heeft Pieter Failse ter presentie van schepenen recgtelijk arrest gedaen
aen zeecker twee paerden aencomende Geert de Bruijne woonende tot Hulst bij partije ? omme daeraen te
verhaelen zeeckere tacgterheijt namentlijk eenen Vlaemsche zack terwe, twee sacken rogge ende een
voederhuijs, etc. Ter zelven daege heeft mede ter presentie van schepenen de voors. paerden aencomende de
Bruijne recgtelijk gearresteert eenen Boudewijn Heijmans omme daeraen te verhaelen de somme van 13p gr
vls die den zelve Bruijne hem over diversche leveringen van sparren ende deijlen (MPS: zware planken)
schuldicg was. Ter zelven daege heeft mede ter presentie van schepenen recgtelijk gearresteert de voors.
paerden aencomende de Bruijne, d'eersame Cornelis Jans Bailjouw der stede Hulst omme daeraen te
verhaelen de somme van 8p gr vls over twee verschenen paeijen volgende bezegelde brieff gepasseert voor
commissarissen van 't Lantrecgt van Hulsterambacgt verleden bij eennen Jacob Cloot ten behouve van voors.
Cornelis Jans procederende dezelve schult over vuijtcoop van successie den voors. Cornelis Jans
gesuccedeert bij de overlijden van Rossaert? Willems waerinnen zeecker partie van lande tot satisfactie van
jaerlijkse paeijementen verobligeert staet namentlijk de nombre van 15 gemet lants gelegen inden Dullaert
welck lant de voors. Bruijne bij decrete heeft innen gecocgt midts tot zijnne laste genomen hebbend te
betaelen tgende de voors. Jans nocg was resterende nopende de voors. successie volgedns d'aggregatie bij
denzelven de Bruijne op den dossche van voors. brieff onder zijn signature gedaen.
RAZE 3525, 9v, 23-8-1596: Boudewijn Heijmans constitueert Jacob Metz. Cornelis Jans, bailluwe de stede
Hulst constitueert Mattheus Loen.
RAZE 3525, 10, 31-8-1596: Extraordinaire vierschaere 31-8-1596. Pieter Failse arrestant contra Geert de
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Bruijne (MPS: Geeraert de Bruijne). Actor heijst de somme van 3p 6s 8gr vls over de leveringe van 2
vlaemsche sacken terwe, 1 sack rogge (MPS: vorige acte net andersom) ende een voederhuijs, welcke de
verweerder hem actor nomine uxore jaerlijcks schuldicg is volgens zeeckere schepenebrieff gepasseert van
wethouders van Hulsterambacgt 18-2-1590 hem actor verschenen over deze jaere 1596, etc. Schepenen duer
maninge van schoutet houden de zaecke in surseantie tot op maendacg eerstcomende vuijt cracgte van
derden daege.
RAZE 3525, 10, 31-8-1596: Boudewijn Heijmans contra Geert de Bruijne (MPS: Geeraert de Bruijne). Actor
heijst betalinge van 14p gr vls over diverse leveringen van sparren ende deijlen, etc. Schepenen duer
maninge van schoutet houden de zaecke in surseantie tot op maendacg eerstcomende vuijt cracgte van
derden daege.
RAZE 3525, 10v, 31-8-1596: Mattheus Loen proc. Corneliss Jans arrestant contra Geert de Bruijne (MPS:
Geeraert de Bruijne). Actor heijst 8p gr vls over 2 verschenen paeijen vuijtwijsende zeeckere wettelijken
brief gepasseert voor schepenen Hulsterambacgt 26-8-1581, ende bij den verweerder bijden verweerder
belooft te betaelen volgens zijn hantschrift ende signature op de dossche desselfs brief gesubsigneert van
date den 27-11-1590. Schepenen duer maninge van schoutet ende de non comparitie van verweerder houden
dese zaecke aen in surseantie tot op maendaege eerstcomende.
RAZE 3525, 11, 2-9-1596: Mattheus Loen nomine Pieter Failse contra Geert de Bruijne (MPS: Geeraert de
Bruijne). Actor persisteert. Schepenen gemaent van schoutet condemneren verweerder inde heijsch ende
heijscher doet zijn bewijs aen de gearresteerde goederen, etc.
RAZE 3525, 11, 2-9-1596: Mattheus Loen nomine Cornelis Jans contra Geert de Bruijne (MPS: Geeraert de
Bruijne). Actor persisteert. Schepenen gemaent van schoutet condemneren verweerder inde heijsch ende
heijscher doet zijn bewijs aen de gearresteerde goederen, etc.
RAZE 3525, 11, 2-9-1596: Boudewijn Heijmans contra Geert de Bruijne (MPS: Geeraert de Bruijne). Actor
persisteert. Schepenen gemaent van schoutet condemneren verweerder inde heijsch ende heijscher doet zijn
bewijs aen de gearresteerde goederen, etc.
RAZE 3525, 11v, 9-9-1596: Comp. Pieter Failse (MPS: Pieter Sailse) voor hem zelven, Mattheus Loen als
ghemacgticgt Cornelis Jans filius Petrij ende Boudewijn Heijmans, dewelcken hebben recgtelijk versocgt ter
executie gelecgt te werden zeeckere acte van condempnatie 2-9-1596, luijdende tot laste van Geert de
Bruijne (MPS: Geeraert de Bruijne), etc zie vorige acten, midtgaders nocg over de recgtelijke coste, ende
dienvolgende werden alhier vuijtgeroepen ende vercocgt naer voorgaende solempniteijt van recgte daerop de
zeeckere twee paerden, op de volgende condities, etc. Eerst vercocgt eenen grauwen ruijn habet Cornelis
Marinuss Schipper voor 6p gr vls, daervooren borg Jan Franss. Present Jan Quirijns ende Jan Dignuss als
schepenen. Nocg vercocgt eenen vos ruijnpaert habet Marinus Corneliss Gort voor 14p 10s gr vls. Nopende
de gorsinge van de voors. paerden bij schout ende schepenen besteedt dezelve paerden te houwen voor eenen
schellincg 's daecgs, welcke paerden de schout gorsinge gedaen de tijt van 14 daegen facit 14s, Jacob
Adriaens (MPS: Jacob Adriaens Loijss) 7 daegen facit 7s, ende Willem Laureijs 3 daegen facit 3s, etc.

1.328

Eis aan Laureijs Geerts (WA0938)

RAZE 3525, 14v, 27 sep 1596: (MPS: eerste acte niet gevonden!) Schout ex offitio contra Laureijs Geerts.
Actor persisteert. Ist duer cleijnheijt van collegie aengehouden.

1.329

Executie huis Willem Olleman (WA3511)

RAZE 3541, pagina: 80, 4 okt 1596: compareerde voor schepenen naerbeschreven in persoonnen deersame
Christiaen Luelieur deurwaerder vanden Staeten van Zeelandt dewelcke met drij sondacgsche kerckgeboden
alvooren daer op gedaen vuijt crachte van zijnne commissie ende ten versoucke van Dierick Jans als
impetrant int openbaer bij executie vercocht zeeckere huijsinge aencomende Willem Olleman staende binnen
de prochie van Waerde (O. kerckhoff, S. Poppen Jans, W. Heerenstraete, N. kerckslop) welck voors. huijs
gecocht heeft als meest ende lest verhoogende Marinus Corneliss Gort voor de somme van 2£ midts dat de
voors. Gort tot zijnnen laste neempt alsulcke 33£ als aencomende eennen Adriaen Govaerts verschijnende
met 6£ volgende de schepen schultbrieff alhier geexhibeert daervan in november 1595 twee paijen
verschenen zijn midtsgaders alle de rechtelijcke oncosten totter proceduren ende executie der zelver gedaen
bedragende volgens de specificatie de somme van 27s 6gr, transporterende dienvolgende de heer Luelieur
indier qualiteijt den voors Gort over in eennen rechte vrijen eijgendom omme tzelve te gebruijcken tot zijn
vrij eijgen goet midts dat de voors. Olleman aen de voors. huijsinge zijnne lossinge heeft de tijt van 8 dagen
int restitueren den cooper zijnne verschoten penningen alle??? volgende de condities van de vercoopinge al
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waer tzelve breeder breeder geextendeert ende verclaert staet. Present Jan Dignuss, Jan Quirijns, Nicolaes
Corneliss schepenen

1.330

Coop terwe van Jacques Corneliss (WA0943)

RAZE 3525, pagina: 16, 7 nov 1596: Marinus Corneliss Gort contra Jacques Corneliss (MPS: Jacob
Corneliss) (15p gr vls over coop van 12 sacken terwe bij hem op een jaer dacg gecocgt)

1.331

Boete aan Stoffel Jacobs (WA0959)

RAZE 3525, 23v, 23 nov 1596: Schout ex offitio contra Stoffel Jacobs (boete omme de redenen van Jan
Quirijns (MPS: welke wordt niet vermeld), is ter ordonnantie van schepenen verstelt).
(MPS: hoort dit hier?) RAZE 3525, 29, 7-12-1596: Marinus Cornelis Gort contra Stoffel Jacobs. Actor
persisteert. Verweerder secgt de aenlegger te doen blijcken dat hij op eenen sonnedacg onder de predicatie
zijn hoij gement heeft, etc. Schepenen ordonneren partijen bij malcander te gaen.

1.332

Boetes voor drincken tijdens predicatie (WA0958)

RAZE 3525, pagina: 23, 23 nov 1596: Schout ex offitio contra Willem Olleman (boete dat den zelven
contrarie de voorgeboden ende de placcaete vande politie onder de predicatie hem heeft vervoordert te
tappen). Schout ex offitio contra Thomas Gabriels (boete dat den zelven contrarie de voorgeboden onder de
predicatie hem droncken te zitten drincken). Schout ex offitio contra Dierick Serjonckers (boete dat den
zelven contrarie de voorgeboden onder de predicatie hem droncken te zitten drincken).
RAZE 3525, 23v, 23-11-1596: schout ex offitio contra Joos de cleermaecker (boete over diversche reijsen
zijn opsteecker te trecken). Schout ex offitio contra Dierick Serjonckers (boete dat den zelven contrarie de
voorgeboden onder de predicatie te mennen haer hoij)

1.333

Gereeckende penningen van Stoffel Jacobs (WA0981)

RAZE 3525, pagina: 29, 7 dec 1596: Marinus Cornelis Gort contra Stoffel Jacobs (5p gr vls aen gereeckende
penningen)

1.334

Levering huis door soldaat Cornelis Adriaens (WA3479)

RAZE 3541, pagina: 67, 11 dec 1596: compareerde voor schepenen in gebannender vierschare deersame
Cornelis Adriaens wesende soldaat onder de compagnie van Capiteijn Gruijter als man ende momboir van
Maeijcken Heijndricksdr alias Vos zijnne huijsvrouwe was de welcke indier qualiteijt heeft overgedragen
aen Marinus Corneliss Gort schoutet deser prochie de gerechte helft van een huijs alsoo hetselfde gestaen is
binnen de prochie van Waerde op de Westveerdijck (O. ende S. Marinus Corneliss Gort, W. ende N.
Heerenwecg), welcke voors. helft hij comparant bekende vercocht ende gegeven te hebben voor de somme
van 16s 8gr eens, die hij verclaerde ontfangen ende daervan ten volle betaelt te zijnne. Gedaen ter presentie
van Pauwels Franss, Nicolaes Corneliss ende Pieter Adriaens schepenen

1.335

Paeijementen van huis daer Willem Quirijns in woont (WA0994)

RAZE 3525, 36v, 21 feb 1597: Erfgenamen van Jaenken Jans Meeuss (MPS: Janneken Jans Meeuss) contra
de schoutet Gort (verschenen paeijementen van coop van een huijs daer Willem Quirijns jegenwoordicg inne
woont oft dat reus zal doen behoorlijken reeckening, bewijs ende reliqua vande betaelinge die reus daerop
gedaen heeft).
RAZE 3525, 43v, 8-3-1597: erfgenamen van Jaenken Jans Meeuss (MPS: Janneken Jansdr Barthelmeeusdr)
contra de schoutet. Actor persisteert als vooren. Reus van gelijcke bij zijn defentie. Schepenen ordonneren
dat partijen elckx zullen nemen twee goede mannen, omme etc.

1.336

Ontlastinge van 16p van Adriaen Corneliss Hannepit (WA0992)

RAZE 3525, 35v, 21 feb 1597: Erffgenamen van Jacob Oliviers contra Adriaen Corneliss Hannepit
(ontlastinge van 16p 4s 2gr vls die de zelve Jacob Oliviers betaelt heeft aen een Anthonij Jans vanwege de
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verweerders voorsaete ende alsoo deze voorn. penningen verschoten zijn bij eenen Pieter Adriaens die daer
aff jaerlijkcx is croix arraijson de penning 16 ende dese heijschers lant daervooren staet wettelijk
verobligeert tot eenen speciale onderpande sustinerend dien volgend dat de verweerder zal werden
gecondempneert tvoors. onderpant te ontlasten ofte bij faulte van dien de voors somme van 16p 4s 2 gr vls
met de intrest van dien op te leggen ende te betaelen, etc.).
RAZE 3525, 40, 1-3-1597: erfgenamen van Jacob Oliviers contra Adriaen Corneliss Hannepit. Actor
persisteert. Schepenen alsoo Jacob Oliviers in zijn leven heeft moeten betalen bij heijsscher geroert aen
Anthonij Jans die de schout Gort gedaen hadde volgens bescheet daervan zijnde ende andermael de
penningen nocg eens de penningen moeten licgten van Pieter Adriaens ende daervooren zijn lant heeft
moeten verobligeren, zoo sustineren dese aenleggers zal werden gecondempneert inde voors. heijsch.
Schepenen stellen zaecke ad primam.
RAZE 3525, 45, 17-3-1597: erfgenamen van Jacob Oliviers ende Pieternella Pieters Leeuwe contra Adriaen
Cornelis Hannepit. Actor persisteert bij heijsch van 21-2-1597. Verstelt.
RAZE 3525, 47v, 22-3-1597: erffgenamen van Jacob Oliviers ende Pieternella Pieters Leeuwe (MPS:
Nelleken Pieters Leuwe) contra Adriaen Corneliss Hannepit. 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 des verweerders
paerden en coeijen, schaepen en ander vee mitsgaders aen zijnne groene vrucgten te velde ende aen beste
ende gereetste, etc.
RAZE 3525, 57, 24-5-1597: Mattheus Loen contra Thomas Gabriels (diversche verschoten penningen en
vacatien voor sterfhuijs van Nelleken Pieters Leuwe (MPS: Pieternella Pieters Leeuwe) ende Jacob Oliviers
erffgenamen mitsgaders nocg d'erfgenamen van voors. Nelleken Pieters Leuwe).
RAZE 3525, 59, 26-7-1597: Mattheus Loen contra Thomas Gabriels. Verstelt.
RAZE 3525, 59, 26-7-1597: Adriaen Corneliss (MPS: Adriaen Corneliss Hannepit) belooft van heijsch die
hij Thomas geheijst heeft te betaelen binnen een maendt ende dat op volstaende panden, etc.

1.337

Eis van Jan Lodewijcks aan schout Gort (WA1001)

RAZE 3525, 41v, 1 mrt 1597: (MPS: voorgaande acte niet gevonden!) Jan Lodewijcks contra schoutet.
Actor persisteert. Reus ontkent aenlegger geen penningen schuldicg te zijn tenzij hij zal doen blijcken bij
eenicge wettelijke brieven, obligaties oft levendicge getuijgen, wat hij schuldicg is begeert het zelve wel te
betaelen.

1.338

Levering land door Marinus Corneliss Gort in de "7 gemeten" (WA3519)

RAZE 3542, ?, 1 mrt 1597: comparuit voor schepenen in gebannender vierschare in persoonne deersaeme
Marinus Corneliss Gort de welcke heeft rechtelijck gelevert aen ende ten behouve van Olivier Jacobs zeecker
stuck lants groot ontrent 400 roeden gelegen in de Kerckhouck binnen dese prochie van Waerde (O. Cornelis
Willems, S, Willem Quirijns, W. Olivier Jacobs, N. Willem Quirijns) welck voors. lant bij comparant
bekende vercocht en gegeven te hebben in mangelinge van 2 gemet lants gelegen in de oosthelft? van "7
gemeten" gemeene met Thomas Gabriels, midts dat de voors. Olivier nocg moet vuijtereijcken ende betalen
aen voors. comparant nu Goessche jaermart in augusto eerstcomende 1597 de somme van ?£ (MPS:
onleesbaar) zonder langer oft voorder delaij. Present Pauwels Franss, Pieter Adriaens ende Nicolaes
Corneliss schepenen.
RAZE 3542, W-8192, 1v?, 1-3-1597: heeft de voors. Olivier Jacobs rechtelijck met alle solempniteijten van
rechten gelevert aen deersaeme Marinus Corneliss Gort den nombre van 2 gemeten lants gelegen in de
Oosthelft van de "7 gemeten" in de Boterdijck gemeene met Thomas Gabriels (O. Pauwels Franss, S.
Cornelis Adriaens Loij, W. ende N. Pauwels Franss welck lant hij verclaerde gegeven te hebben in
mangelinge van zeecker 400 roeden lants gelegen in Kerckhouck bij hem op heden ten dancke ontfangen
midts dat hij comparant noch moet vuijtreijcken ende betaelen aen voors. Marinus Corneliss Gort de somme
van 11£????, te betaelen nu Goessche mart in augusto anno 1597 eerstcomende zonder langer, ende den
comparant beloofde zijnnen coop opt voors. lant te garanderen, nu ende ten eeuwicgen dage. Present
Pauwels Franss, Pieter Adriaens ende Nicolaes Corneliss schepenen

1.339

Coop en levering boonen van Cornelis Willems (WA1007)

RAZE 3525, 43v, 8 mrt 1597: Schout nomine Jan Marinuss contra Cornelis Willems (coop ende leveringe
91

van boonen bij den verweerder van actor gecocgt).
RAZE 3525, 48v, 22-3-1597: Jan Marinuss (MPS: Jan Marinuss Gort?) contra Cornelis Willems. 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.

1.340

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

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

1.341

Levering land door Marinus Corneliss Gort aan Cornelis Jans Boone (WA3524)

RAZE 3542, ?, 5 apr 1597: compareerde voor schepenen naerbeschreven in persoonne deersaeme Marinus
Cornelis Gort schouteth deser prochie de welcke heeft rechtelijcken met alle solempniteijten van rechte ende
drij sondaecgsche geboden gelevert aen ende ten behouve van deersaeme Cornelis Jans Boone inwoonder
ende poorter der stede Goes den nombre van 3,5 gemet weijlandt volgende den overlooper gelegen binnen de
heerlijckheijt van Waerde (MPS: zie RAZE 3542, W-8196:) in den Pletspolder (O. Jan Maens, S. den
binnendijck van Valckenisse, W. Zeedijck, N. Jan Adriaens Loij) welcke voors. 3,5 gemet den voors.
comparant verclaerde vercocht te hebben voor de somme van 12£, wesende zoo vele als den voors.
comparant tzelve lant te voren gecocht hadde van Jan Jooss tot Cappelle die den comparant gebruijckte ende
besat op rente jegens den penninck 16 welcke penningen den cooper mede zal gebruijcken ende besitten zoo
lange als hem des goetduncken ende believen zal, verschijnende dezelve rente jaerlijcx alle Bamissen
daervan bamisse anno 1597 eerstcomende deerste jaerrente tot vercoopers laste vallen ende verschijnen zal
van welcke principale penningen als oock de jaerlijcxe interest den voors. Cornelis Jans Boone den voorn.
comparant belooft te indempniseren ende te ontlasten nu ende ten eeuwigen daegen, verbindende daervooren
tot verseeckeringe de voors. 3,5 gemeten lants tot een speciale hijpoteque midtgaders daerenboven zijnnen
persoon et se et sua. Presentibus Pieter Adriaens, Pauwels Franss ende Nicolaes Corneliss

1.342

Laten lopen schapen vagebont door Andries Engels (WA1030)

RAZE 3525, pagina: 57, 24 mei 1597: Schout contra Andries Engels (actor heijst boete voor het laten loopen
zijne schapene vagebont).
RAZE 3525, 58, 5-7-1597: schout ex offitio contra Andries Engels. Actor persisteert. Reus versouckt copie.

1.343

Weesen van Stoffel Jacobs (WA1031)

RAZE 3525, pagina: 57, 24 mei 1597: Schout contra Jacob Lodewijcks (actor heijst dezelve alsoo hij
volgende de kuere van Zeelant behoort te zijnne gecoren voocgt vande weesen acgtergelaten bij Stoffel
Jacobs ende dat de zelven in gebreecke gebleven is binnen behoorlijken tijde de weesen te besweren ende
staet van goederen over te bringen)

1.344

Levering land door Marinus Corneliss Gort in Hoogen Riem (WA3529)

RAZE 3542, ?, 13 jul 1597: comparerende voor schepenen naerbeschreven in gebannender vierschare in
persoonne deersaeme Marinus Corneliss Gort schouteth deser prochie als procuratie hebbende van
deersaeme Adriaen Andriess poorter ende inwoonder der Stadt Goes dewelcke heeft rechtelijcken indier
qualiteijt met alle solempniteijten van rechten ende drije sondaegsche geboden onvervalle aenden anderen
gedaen, gelevert ende overgedraegen in eennen rechten vrijen eijgendom ende erffelijck besidt aen ende ten
behouve van deersaeme Cornelis Jans Boone inwoonder der stede Goes den nomber van 5,5 gemeten 71 roe
lants gelegen binnen de prochie van Valckenisse in den houck genaempt Den Hoogen Riem (O. Christoffel
Jacobs, S. Heerenwecg, W. Pieter Gentman cum suis, N. Adriana Engelsdr (MPS: Jaenken Lodewijcksdr)),
welck landt hij comparant verclaerde vercocht te hebben voor de somme van 68£ 16s 9gr te betaelen in 2
paeijementen te weten nu Kersmisse 1597 eerstcomende deen helft bedragende 34£ 8s 4gr ende dandere helft
Kersmisse 1598 zonder langer verbindende daervooren tot een speciale hijpoteque de voors. 5,5 gemeten 71
roe lants gelegen als vooren, ende voorts zijnnen persoon et se et sua. Present Pauwels Franss, Jan Dignuss,
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Laureijs Geerts, Jacob Adriaens Loijs schepenen

1.345

Gevecht van Jasper Anthonies, Joris Mattheus en Jacob Stoffels (WA1042)

RAZE 3525, 60v, 19 sep 1597: Schout ex offitio contra Jasper Anthonies molenaer, Joris Matthuess, Jacob
Stoffels (over te maecken questie en gevecgt).

1.346

Gederfde pacht in de Riethoeck van Marinus Corneliss Gort (WA1035)

RAZE 3525, 59v, 19 sep 1597: Marinus Claessen contra Marinus Cornelis Gort (actor heijst als pacgter
vande geheele hoeve toebehoorend Macgiel du Molijn 116p gr vls ende dat voor de batge (MPS: baten) ende
het derven van zeecker 6 gemet 112 roe zaijlant als weije gelegen in drije partijen inde Riethouck volgende
de overlooper daer de aenlegger ende zijne voorsaete de pacgt alle jaere aff betaelt hebben blijckend bij
zeeckere attestatie ende andere reeckening alhier in recgte verthoont ende naerdien dat de verweerder belieft
heeft het voors. landt tonrecgte te gebruijcken ende te baenen zonder daer aen te hebben eenicge pacgt huere
oft voorwaerde de tijt van 16 jaeren, beginnend vant jaer 1581 tot 't jaer 1597 incluijs, sustineren dienvolgens
dat de verweerder zal werden gecondempneert in de heijs midtgaders te doenne nu te Catharijna anno 97
affstant vant voors. landt, oft in cas van weijgeringe soo protesteert de aenlegger van cracgt ende gewelt,
maeckende voorts heijsch van costen gereserveert de hooge overicgheijt haer actie ende recgt zoo zij daer
eenicge aen hebben.
RAZE 3525, 61v, 25-9-1597: Marinus Claessen contra Marinus Corneliss Gort. Actor heijst ende persisteert
bij zijnne voorgaende heijsch te register bekendt. Reus versouckt copie. Schepenen fiat.
RAZE 3525, 65, 3-10-1597: Marinus Claessen contra Marinus Cornelis Gort. Actor persisteert. Is omme
redenen dat de verweerder zeer valetudinaer is, verstelt.
RAZE 3525, 67, 18-10-1597: Marinus Claessen contra Marinus Corneliss Gort. Actor persisteert. Reus
ontkent den aenlegger mijte of galter? schuldicg te zijnne, zeggend geen lant van aenlegger gepacgt oft
eenicg penningen dien aengaende gelooft maar zegt daervan betaelt te hebben de eijgenaer namentlijk
Macgiel du Molijn die tzelve lant in eijgendomme toecompt den welcken hij reus zelfde lant (ende nijet de
aenlegger) gepacgt heeft, versouckt ontslagen te zijnne van instantie. Schepenen naer aenleggen ende
verweeren van beijde partijen, hebben geordonneert dat elckx zullen bewilligen twee goede mannen omme te
accorderen etc.
RAZE 3525, 69v, 21-11-1597: Heeft Marinus Claessen ter presentie van Jacob Adriaens Loijs ende Gabriel
Corneliss Bossaert schepenen recgtelijk te buijten gegaen ende gerenuncgieert alsulcken heijsch en
aenspraecke als hij voor dese vierschaere heeft geattenteert jegens Marinus Corneliss Gort nopende de
restitutie van pacgt van zeecker 6 gemet 112 roe lant bij den zelven gebruijckt ende bij hem Marinus
Claessen volgens zijnen heijsch de pacgt etc.

1.347

Vercocgte ertvelden? (WA1069)

RAZE 3525, pagina: 77, 19 dec 1597: Marinus Corneliss Gort, schoutet deser procgie, heeft ter presentie van
schepenen in handen van armmeesters der procgie van Waerde 25s 5gr vls die gecomen zijn van zeecker
vercocgte ertvelder? die de zelven inder qualiteijt als dijckgraeff heeft doen vercoopen, welcke zuijvers
boven alle recgtelijke oncosten ende dijckgraef ende gesworenen leges gecommen zijn ende nijemant is
gecompareert die de zelve penningen zoude mogen aencomen

1.348

Overdracht overpaeijen van vercoop Gouden Leeuw aan Frederick van Hacken
(WA1070)

RAZE 3525, pagina: 77, 19 dec 1597: Willem Ollemans heeft recgtelijk opgedragen in handen van Frederick
van Hacken alsulcken overpaeijen van vercocgte huijse dewelck Dierick Serjonckers van selven Olleman
gecocgt heeft, gestaen tzelve huijs binnen de dorpe van Waerde genaempt de Gouden Leeuwe, die hij
commen te veroveren boven tgene Adriaen Govaerts ende de schoutet Marinus Corneliss Gort daer op nocg
spreeckende hebben, ende dat tot betaelinge van zeeckere somme van penningen die de zelven Olleman aen
voors. Hacken over leveringe van bijerrenten acgteren was. Present 't volle collegie
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1.349

Officieren 1598 (WA1096)

RAZE 3525, 87, 1598: Officiers 1598: Schoutet Marinus Corneliss Gort. Schepenen: Pauwels Franss, Pieter
Adriaens, Nicolaes Corneliss, Gabriel Bossaert, Jacob Adriaens Loijss, Laureijs Geerts, Jan Dignuss.
Secretaris Jan Tartron. Schutter (MPS: niet ingevuld)

1.350

Levering bijeren aan Marinus Corneliss Gort (WA1095)

RAZE 3525, pagina: 86, 5 mrt 1598: Laureijs Adriaens contra Marinus Corneliss Gort (leverijng bijeren
1589 t/m 1594, 14 carolus guldens)

1.351

Pacht 1596 van Jan Adriaens Loij (WA1099)

RAZE 3525, 87v, 30 mei 1598: Marinus Corneliss Gort contra Jan Adriaens Loij (pacgt 1596).
RAZE 3525, 89v, 28-5-1598: schout contra Jan Adriaens Loijs. Actor persisteert. Verweerder in vierschaere
present belooft de heijsch te betaelen binnen een maent naer date van desen ende dat op volstaende panden.

1.352

Lantpacgte geeeist van Marinus Corneliss Gort, zie WA1037 (WA1120)

RAZE 3525, 94v, 23 jul 1598: Schout Marinus Corneliss Gort contra Marinus Claess. Actor heijst van
verweerder 7s gr vls tgene hij betaelt heeft op zeecker vergaderinge daer zij bij de anderen met twee goede
mannen gewesen waeren, int proces van lantpacgte die de zelven aen hem actor was heijsschende ende naer
date van dien van vierschaere declineerde ende die te buijten ging. Idem heijst dezelven 4p gr vls over
zeecker schade die de verweerders hont in des aenleggers schaepen gedaen heeft.

1.353

Meestoof van Valckenisse (WA1127)

RAZE 3525, pagina: 98, 19 sep 1598: Adriaen Jacobs molenaer contra Marinus Corneliss Gort. Actor heijst
recgte kennisse der waerheijt van zeecker saecke daertoe dat hij bij sententie de procgie van Capelle
Bieselinge noopende zeecker arrest van gereede mee op zijnnen gront in arrest genomen was gewesen oft
heijst daervooren de somme van 100 carolus guldens. Verweerder in vierschaere present verclaert liever
zijnne wetenschappe te doenne dan de voors. somme te betaelen, verclaert dienvolgens op de eedt causa
offitio gedaen, dat hij deponent tot Valckenisse de tijt van ontrent 14 jaren gehadt heeft een meestove ende
zoo wanneer eenicge dissaillants van betaelen vant mee gelt in gebreecke waren dat hij deponent! de gereede
meede op zijnnen gront arresteerde tot betaelen van zelve tacgterheijt, verclaerende tzelve arrest bij den
heijsscher gedaen voor goet ende van waerde te zijnne, als bij hem deponent ter tijt hij de mee stove
alsvooren gedaen te hebben

1.354

Paeijen hijpotheek huis De Gouden Leeuw (WA1141)

RAZE 3525, 102v, 23 sep 1598: Adriaen Govaerts contra Dierick Serjonckers (actor eist verweerder als
besitter van ypoteque over twee verschenen paeijen van huijse genaempt De Gouden Leeuw).
RAZE 3525, 115, 28-11-1598: Adriaen Govaerts versouckt in vierschare oft Willem Gheleijns Olleman
onder de wethouders geconsigneert heeft zeeckere penningen hem competerende per schepenen schultbrieff
luijdende op 't huijs genaempt De Gouden Leeuw bijden requirant met recgte affgegaen ende bij decrete
vercocgt int openbaer op 29-10-1598. Schepenen verclaeren geen penningen geconsigneert te zijnne.
Dienvolgens versouckt de comparant eijgendomme en overdracgt aen zijn vercocgt onderpant. Is bij
bewillinge deze zaecke nocg verstelt.
RAZE 3525, 117v, 5-12-1598: Adriaen Govaerts versouckt aensettinge als vooren. Schepenen wijsen voor
recgt dat de aenlegger zal hebben aensetting van voors. vercocgte ypoteque. Alsoo de schout in weijgeringe
is van aensetten ende leveringe te doenne is dienvolgens protesterende van costen schaden ende intresten,
omme daer inne bij hem te handelen zoo zijnnen raet zal gedragen.

1.355

Geweigerd met de wagen te rijden (WA1137)

RAZE 3525, 100v, 23 sep 1598: Marinus Corneliss Gort nomine offitio contra Heijndrick Karels (alsoo
verweerder in weijgeringe is geweest van procgie wege met zijne wagen op zijn buerte als andere
ingesetenen dwelck hij aenlegger dien volgens int openbaer tot laste van verweerder besteet heeft voor 6s 8gr
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vls, dat de verweerder de zelve somme zal betalenne te vierschatten ofte zoo schepenen tzelve zullen
bevinden te behoore. Duer cleijnheijt vant collegie verstelt.
RAZE 3525, 103, 2-10-1598: Schout ex offitio contra Heijndrick Karels. Actor persisteert als vooren.
Verweerder sustineert dat ter tijt hij de wete gedaen was zijn paert nijet mogelijk was omme te rijden duer
zeecker accident tzelve over hem hadde?, versouckt dienvolgens ontslagen te zijnne vander instantie.
Schepenen naer aenleggen ende verweeren van beijde partijen hebben vonnisselijk verweerder
gecondempneert inde principaele somme van 2 gulden voorde wagenvracgt int openbaere belooft midtgaders
inde recgtelijke oncosten vandien wijsende voorts actor tot zijn bewijse, de aenlegger doet zijn bewijs aan
een van verweerders coeijen etc, Alsoo hij Heijndrick Karels in vierschare met woorden is te buijten gegaen
tegen alle costuijmen is de zelven bij de schout becalengeert inde boete van 5s, versouckt de zelven daerin
gecondempneert te werden. Is verstelt.

1.356

Eisen aan Jan Engels, Pieter Stoffels, Adriaen Joriss, Stoffel Splinters (WA1156)

RAZE 3525, 110v, 13 nov 1598: Schout contra Jan Engels (verschenen paeijen huijs). Schout contra
weduwe van Pieter Stoffels (verschenen paeijen huijs). Schout contra Adriaen Joriss (verschenen paeijen
huijs). Schout contra Stoffel Splinters (huijre thienden).

1.357

Overlatinge en coop land van Olivier Jacobs (WA1160)

RAZE 3525, pagina: 113, 20 nov 1598: Schout contra Olivier Jacobs (over overlatinge ende coop van lande)

1.358

Levering coolsaet gecocgt op een huwelijck (WA1159)

RAZE 3525, pagina: 112, 20 nov 1598: Jan Dignuss (MPS: Dit is Jan Dignuss uit Vlake, blijkt later) contra
Marinus Corneliss Gort (actor dat verweerder zal commen ontfangen 25 viertelen ront coolsaet in alder
manieren hij dat gecocgt heeft op des aenleggers houwelijck voor 23s 4gr ijder viertel te leveren kersmisse
naestcomend 1598 vuijtgaende. Soo den aenlegger dan getrout is, soo moet hij 't betaelen, soo nijet zoo geeft
de verweerder 't saet ijder sack (MPS: ijder sack is doorgestreept) voor 20s ten gelage ende 3s 4gr de armen
zonder meer. De schout nomine offitie versouckt dat aenlegger alsoo hij een man van buijten is?, zal borge
stellen voor de costen vanden processe. Ten dese is gecompareert Willem Quirijns die hem heeft
geconstitueert als borge, versouckt voorts de verweerder alsoo deerste instantie is dacg ad primam.
Schepenen houden saecke aen)
RAZE 3525, 113v, 28-11-1598: Jan Dignuss contra schoutet. Aenlegger persisteert. Verweerder zegt voor
defentie dat hij op de voors. coopmanschap gehadt heeft zijn beraet tot sanderdaecgs, van welke
coopmanschap hij verweerder zegt acgterwaerts gegaen te zijn ende daervan betaelt te hebben 't gelacg daer
op gestelt. Aenlegger sustineert dat de verweerder voorwaerts is gegaen van voors. coopmanschap.
Schepenen naer verbale alligatie van partijen hebben vonisselijk geordonneert dezelve te compareren elckx
met een goet man, etc.
RAZE 3525, 116v, 5-12-1598: Jan Dignuss contra schoutet Gort. Actor persisteert. Verweerder van gelijcke
bij zijn voorgaend defentie. Schepenen naer verbale alligatien van partijen hebben vonnisselijk de aenlegger
geordonneert recgtelijk te proberen binnen twee weecken dat de verweerder van coopmanschap in questieis
voorwaerts gegaen, tzelve gedaen zijnde zal daerinne gedaen gehandelt werden alsmen naer recgt zal
bevinden te behoren.
RAZE 3525, 119, 19-12-1598: Jan Dignuss contra schout. Aenlegger exibeert in vierschare zeecker extract
van depositie gedaen bij Marinus Corneliss Gort voor de gerecgte van 's Gravenpolder dewelck verclaert
heeft dat de verweerder de aenlegger antwoorden gegeven heeft: ick houde mij aen de coopmanschappe,
heeft volgens die versocgt oft hij volgens schepenen sententie zoude mogen volcommen zijn in zijnnen
geatmitteerde thoonen. Schepenen verclaeren alsoo de aenlegger maar een getuijge en heeft nijet volcommen
te zijnne. De verweerder versouckt dienvolgens ontslagen te zijnnen vander instantie ende den heijscher
gecondempneert inde costen. Schepenen hebben de verweerder ontslagen van der instantie ende de heijscher
inde costen.
RAZE 3525, 119v, 30-12-1598: Comp. Jan Dignuss inde Grooten Houck van Vlaecke ende heeft wettelijk
gepresenteert aenden schout Marinus Corneliss Gort dat hij zal commen ontfangen met gelt ende 3 sacken op
maendage commend tot Bieselinge, alsulcke 25 sacken coolsaet als hij op des voors. comparants houwelijck
gecocgt heeft tot 23s 4 gr vls de viertel, ofte in cas van nijet te commen soo protesteert de comparant van
costen schaden ende intrest geleden ende nocg te lijden, verclaerend in meeninge te zijnne, in cas van non
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ontfanck de penningen te licgten op intrest op coste van ongelijcke, versouckend hierin de zelve gedaen te
werden de recgtelijke wete. Present Nicolaes Corneliss ende Pauwels Franss schepenen. Insinuatie is eodem
die aenden voors. Gort gedaen die voor antwoorde gaff: tis goet ick ben partije getroost?
RAZE 3525, 120, 28-1-1599: Adam Pieters nomine Jan Dignuss heijst Marinus Cornelis Gort 29p 3s 3gr vls
over coop van 25 viertelen coolsaet, op der verweerders houwelijck gecocgt ende nu verschenen midts dat de
verweerder alsnocg compt ontfangen tvoors. saet volgens de presentatie ende begeerte aen hem verweerder
op den 30 december lestleden gedaen, behudens de heeren nijettemin zijn recgt ende partije van protest ten
zelven daege gedaen, etc.
RAZE 3525, 122, 9-2-1599: Adam Pieters nomine Jan Dignuss contra Marinus Corneliss Gort. Actor
persisteert. Reus sustineert dat de sententie die voortijts in deze zaecke ten fijnne gedaen zijnde voor goet en
weerden, ende dienvolgens versouckt ontslagen te zijnne vander instantie. Actor repliceert dat hij is
persisterende bij 't leste appoinctement van 27-1-1599, alsdat reus gehouden is te antwoorden ten principale
twelck alhier nijet gedaen en wert ende is daerbij persisterende. Verweerder zegt volgens zijn verbale
defentie daerop gehoort ende gelet zal werden. Schepenen naer maninge van schoutet hebben deze zaecke
aengehouden.
RAZE 3525, 125, 20?-2-1599: schout contra Jan Dignuss. Schout versoeckt ontslaginge van recgte te desen
gedaen. Schepenen wijsen de schoutet ontslagen van de heijsch.

1.359

Hypotheek van Jacob Oliviers, Jan Tartron (WA1213)

RAZE 3525, 135v, 19 jun 1599: Schout Marinus Corneliss Gort contra Jan Tartron. Actor heijst de
verweerder als besitter van de ypoteque gecomen van Jacob Oliviers, als d'actie hebbend van Hubrecgt
Marinuss Gort, 6p gr vls van verschenen opt zelve huijs verschenen meije anno 1595, 1596, 1597 en 1598,
alsoo hij aenlegger anno 1595 en 1596 van erffgenamen van Pieter Leeuwe betaelt is van ander 2p.
RAZE 3525, 137v, 25-6-1599: schout Marinus Corneliss Gort contra Jan Tartron. Actor heijst als vooren.
Schepenen hebben de verweerder gecondempneert in de voors. heijsch cum expensis, wijsen voorts actor tot
zijnnen bewijs, doende zijn bewijs aen ypoteque in zijnnen brieff gespecificeert, etc.

1.360

Contingent betalen torenwacht (WA1219)

RAZE 3525, pagina: 137, 25 jun 1599: Schout ex offitio contra Gabriel Corneliss Bossaert (over zijn
contingent volgens de taxatie daer van gemaeckt tot het betalen van torenwacgt) zie bij A. Schout ex offitio
contra Jacob Adriaens Loijss (over zijn contingent volgens de taxatie daer van gemaeckt tot het betalen van
torenwacgt) zie bij A. Schout ex offitio contra Jan Dignuss (over zijn contingent volgens de taxatie daer van
gemaeckt tot het betalen van torenwacgt) zie bij A. Schout ex offitio contra Laureijs Geerts (over zijn
contingent volgens de taxatie daer van gemaeckt tot het betalen van torenwacgt) zie bij A.
A. schepenen naer maninge van de schoutet hebben de verweerders gecondempneert in de voors. heijsch
cum expensis, wijsen voorts actor tot zijnnen bewijs, doende zijn bewijs aen elckx een coe de verweerders
toebehoorende, etc.

1.361

Indempnisatie paeije huis Jacob Oliviers sterfhuis (WA1221)

RAZE 3525, pagina: 138, 25 jun 1599: Jan Tartron contra Jan Cornelis Voss, Thomas Gabriels, Pieter Jacobs
Verbeecke ende Olivier Jacobs. Actor heijscht de voors. persoonen elckx particulier indempnisatie van 20s
gr vls van verschenen paeijen vervallen meije 1596 en 1597 tot 2p gr vls ????? daer de aenlegger voorn.
gesocgt ende gecondempneert is te betaelen aen Marinuss Corneliss Gort, als d'actie hebbend van Hubrecgt
Gort, volgens de wettelijken brieff verleden bij Jacob Oliviers ten profijte van voors. Hubrecgt Gort staende
gehypotequeert opt 't huijs bij de aenleggers vader van de verweerders op belofte van indempnisatie van alle
lasten daer op staende gecocgt, etc.
RAZE 3526, 25-9-1599: Jan Tartron contra Jan Corneliss Vos, Thomas Gabriels, Olivier Jacobs ende Pieter
Jacobs (MPS: Pieter Jacobs Verbeecke). Aenlegger heijst als vooren. Thomas Gabriels ende Pieter Jacobs
Verbeecke beloven de heijsch te betaelen binnen de tijt van 14 daegen precijs ende dat op volstaende panden.
Nopende Jan Corneliss de Vos ende Olivier Jacobs, hebben schepenen gecondemneert inde voors. heijsch
cum expensis, wijsen voorts actor tot zijn bewijs, de aenlegger doet zijn bewijs aen elck een van dese
verweerders beste coeijen, etc.
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1.362

Schapen ongecoppelt van Gabriel Bossaert (WA1220)

RAZE 3525, 137v, 25 jun 1599: Schout contra Gabriel Bossaert (contrarie de voorgeboden zijne schaepen
heeft houdende gaende aen Heeren wegen, ongecoppelt).
RAZE 3525, 139, 28-6-1599: schout contra Gabriel Bossaert. Actor heijst als voren. Schepenen wijsen
partijen tot accoort.

1.363

Belediging van schout en schepenen (WA1226)

RAZE 3525, 139v, 28 jun 1599: Alsoo Gabriel Corneliss Bossaert hem was te buijten gaende in sommige
propoosten in volle vierschaere jegens de schout ende schepenen dezelve te nae spreeckende in hun offitie
ende haeren eedt, heeft dienvolgens de schout ex offitio recgtelijk geprotesteert jegens de voors. Bossaert
omme dezelve propoosten te doen remedieren (MPS: in woordenboek heelen, genezen of weder te recht
brengen), zoo zijnen goeden raedt zal gedragen.
RAZE 3525, 139v, 17-7-1599: Schout ex offitio contra Gabriel Bossaert. Actor heijst als vooren. Is
aengehouden tot opt leste van vierschaere, op hope van accoort, ende de non accoort totten naesten, ende
voorts tot actors vermaen.

1.364

Pacgt, torenwacht, vagebond lopend Jan Adriaens Loijs, Cornelis Anthonies
(WA1227)

RAZE 3525, 139v, 17 jul 1599: Schout ex offitio contra Jan Adriaens Loijs (heijsscher contendeert tot
betaelinge van 2p van verschenen pacgt, mitsgaders 2s 2gr vls totte torenwacgt volgens de quotificatie
daerop gemaeckt).
RAZE 3525, 140, 17-7-1599: Schout ex offitio contra Cornelis Anthonies (4s 4gr vls totte torenwacgt
volgens de quotificatie daerop gemaeckt). Schout ex offitio contra Jan de Wagemaecker (4s 4gr vls totte
torenwacgt mitsgaders 5s van beeste die de aenlegger acgter wege heeft bevonden vagebont loopende).
Schout ex offitio contra Job Meeuss (5s van al zijnne coeijen runderen ende paerden van elck stuck 5s die de
aenlegger acgter wege heeft bevonden vagebont loopende). Schout ex offitio contra Hector Marinuss (12gr
vls totte torenwacgt mitsgaders van zijn vercken 5s). Schout ex offitio contra Pieter Bastiaens (12gr vls totte
torenwacgt mitsgaders van zijn vercken 5s). Schout ex offitio contra Thomas Gabriels (van zijn vercken 5s
acgter straete vagebonde lopende). Schout ex offitio contra Jacob Stoffels (30s gr vls over verschoten
penningen voor Stoffel Jacobs betalinge van kercke van Valckenisse, midtgaders 4s 4gr vls torenwacgt).
RAZE 3526, 1-8-1599: schout Marinus Corneliss Gort contra Jan Adriaens Loijs. Aenlegger heijst als
vooren. Verstelt.
RAZE 3526, 1-8-1599: schout Marinus Corneliss Gort contra Cornelis Anthonies. Actor heijst als voren.
Schepenen condemneren verweerder "inden heijsch" gereserveert tgene hij Jan Adriaens. resten van pacgten
volgens tregister, wijsen actor tot zijn bewijs, de aenlegger doet zijn bewijs aen verweerders beste coeijen,
etc.
RAZE 3526, 1-8-1599: schout Marinus Corneliss Gort contra de Wagenmaecker (boete van zijn beesten).
RAZE 3526, 1-8-1599: schout Marinus Corneliss Gort contra Jacob Stoffels. Actor heijst als vooren. Verstelt
RAZE 3526, 1-8-1599: schout Marinus Corneliss Gort contra Job Meeuss. Verstelt.

1.365

Affgereeckende penningen van Heijndrick Karels (WA1240)

RAZE 3526, 25 sep 1599: Schout "Marinus Corneliss Gort" contra Heijndrick Karels (affgereeckende
penninge)

1.366

Torenwacht van Pieter Jacobs Verbeecke (WA1259)

RAZE 3526, 23 okt 1599: Schoutet nomine offitio contra Pieter Jacobs Verbeecke (torenwacgt)

1.367

Staet en inventaris Nicolaes Stevens (WA1261)

RAZE 3526, 23 okt 1599: Joos Banckaerts aenlegger als getrout hebbend docgter van Nicolaes Stevens
contra Cornelis Adriaens. Aenlegger heijst de verweerder als getrout hebbend de weduwe van Jacob Jan
Pieters Lemps, moeder van voors. aenleggers huijsvrouw, als recgte voogdesse, over te leveren pertinent
staet ende inventaris van alle de naergelaten goederen bij de doot ende afflijvicgheijt van de aenleggers
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huijsvrouwe vader naergelaten ende reeckeninge bewijs ende reliqua van alle de goederen die daermede
geconquesteert zijn als op des aenleggers huijsvrouw beste? zijn naer de doot van haer vader tot de dacg van
heden ofte in cas van weijgeringe heijst daervooren de somme van 200p gr vls met de costen gedaen ende
nocg te doenne, etc.
RAZE 3526, 4-11-1599: Joos Banckerts contra Cornelis Adriaens. Aenlegger heijst als vooren. Verweerder
versouckt copije van heijsch.
RAZE 3526, 12?-11-1599: Joos Banckerts contra Cornelis Adriaens nomine sterfhuijs Jacob Jans Pieters
Lemps. Aenlegger heijst als vooren, ende tot confirmatie is hij sustinerende dat de gedaecgde zal thoonen
zijn wettelijk bescheet waer mede zij zouden voldaen hebben de aenlegger inde kuere van Zeelant int 1ste
articul cahier? 27 ende 28 zulcks gebleecken hebbend zullen? hij daernaer reguleren. Verweerders zeggen de
heijsch ongefundeert te zijnne ende hem geen kennis, sustinerend aenlegger voldaen te hebben van alsulcken
ontfangst ende successie als de voors. Jacob Jans Pieters Lemps zoude mogen geprofiteert hebben als
wettelijk blijckt bij twelck contract hier voor schepenen gepasseert, hier in recgte geexibeert, sustinerend
dienvolgens ontslagen te zijnne vander instantie. Aenlegger versouckt copie van tzelve contracte. Schepenen
fiat. Schepenen voorders partijen gehoort ende nocg in recgte geexibeert zijnde zeecker contract ?
antenuptiael gemaeckt tusschen Nicolaes Stevens ende de verweerders huijsvrouw, consenteert partie copie
tot haere costen. Verweerder protesteert protesterend bij provisie van costen, schulden! ende interesten die
hij nomine de weesen bij dese zoude mogen alreede geleden hebbend ende nocg te lijden.
RAZE 3526, 26-11-1599: Joos Banckaert contra Cornelis Adriaens. Aenlegger persisteert. Verweerder
persisteert bij haer absentie. Actor sustineert. Schepenen naer vele ende diversche alligatien van partijen
hebben schepenen geordonneert dat partijen elcx zullen bewilligen twee mannen om de zaecke te accorderen
tusschen ten naeste recgtdacg, actor neempt Costen Pauwels ende Marinus Jacobs Huijge (MPS: Marinus
Jacobs Hugos), reus de schout Gort ende Nicolaes Corneliss. In de kantlijn: depost zijn de voors partijen met
hunnen goede manne geaccordeert dat dese geroerde questie hier hij heijssche geroert, midtsgaders oock alle
die ter cousen van dese enicgzins zouden mogen oprijsen, zullen wesen doot ende ten nijete extinct nu ende
ten eeuwicge daege, midts dat de erfgenamen van Jacob Jans Pieters Lemps aen voorn. Joos Banckert tot een
recognitie van zijn huijsvrouw vaders goet twelck hij sustineerde hem van het sterffhuijs te competeren,
zouden betaelen de somme van derthien ponden gr vls eens, volgt betaalwijze, midts dat de voorn. Joos oock
zal ????? zeeckere twee gemet lants, jegenwoordicg met coolsaet besaeijt die bij Jacob Jans Pieters Lemps in
zijnnen leven, aen Claesken Nicolaes huijsvrouw van voorn. Joos zijn bewezen voor haer vrije eijgen goet,
met welck accoort de voors. partijen over beijde zijden hem hebben gehouden voor wel gecontenteert ende
de recgtelijke oncosten gecompenseert. Present Marinus Corneliss Gort, Nicolaes Corneliss, Costen Pauwels,
Marinus Jacobs Huijge, Jacob Metz, Cornelis Jan Pieters Lemps nomine weesen van Jacob Jans ende
Cornelis Adriaens als getrout hebbend de weduwe (MPS: ? zie 1W34).
Zie bij Cornelis Geerts te Vlake, WA1278.

1.368

Montcosten Matthijs Corneliss (WA1265)

RAZE 3526, 4 nov 1599: Jan Jans cleermaecker contra de schoutet Marinus Corneliss Gort (montcosten
Matthijs Cornelis, bij de verweerder (MPS: aan)besteet volgens 't contract in recgte geexibeert).
RAZE 3526, 12?-11-1599: Jan Jans (MPS: Jan Jans cleermaecker) contra de schoutet. Aenlegger heijst als
vooren. Verstelt.
RAZE 3526, 12-2-1600: Jan Jans cleermaecker contra schout Marinus Corneliss Gort (over de houwenisse
van Matthijs Corneliss).
RAZE 3625, 4-3-1600: Jan Jans cleermaecker contra schout Gort. Aenlegger heijst als vooren.
Aengehouden.

1.369

Verschoten penningen van Reijn Jans (WA1264)

RAZE 3526, 4 nov 1599: Schout Marinus Corneliss Gort contra Reijn Jans (verschoten penningen).
RAZE 3526, 12?-11-1599: schout contra Reijn Jans. Aenlegger heijst als vooren. Schepenen hebben de
verweerder gecondempneert inde voors. heijs cum expensis, wijsen voorts actor tot zijnnen bewijs, de
verweerder doet zijn bewijs aen des verweerders koeijen ende runt ende ander goet bij hem tot verzeeckering
van de voors. reste etc.
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1.370

Levering gerst en erwten van Cornelis Willems (WA1266)

RAZE 3526, 4 nov 1599: Schoutet Marinus Corneliss Gort contra Cornelis Willems (levering gerst en
erwten).
RAZE 3526, 26-11-1599: schout contra Cornelis Willems. Aenlegger persisteert. Verweerder presenteert te
betaelen binnen 14 daegen ende dat op volstaende panden

1.371

Eis aan Heijndrick Adriaens de naeijer? (WA1278)

RAZE 3526, 28 nov 1599: Cornelis Geerts constituit Dierick Serjonckers. Cornelis Geerts woonend ter
Vlaecke contra Heijndrick Adriaens (actor heijst als getrout hebbend de weduwe van Jacob Jans (MPS:
Jacob Jans Pieters Lemps? dat kan toch niet kloppen!).
RAZE 3526, ?: (MPS: bladzijden liggen verkeerd!) Cornelis Geerts contra Heijndrick Adriaens (MPS:
Heijndrick Adriaens Naeijer). Aenlegger persisteert. Verweerder ontkent de aenlegger eenicge peningen
schuldicg te zijn ofte geen saet van hem actor gecocgt ofte ontfangen te hebben. Aenlegger sustineert dat hij
tzelve ontfangen heeft van sijn huijsvrouw voorsaete. Schepenen naer alligatie van partijen wijsen partijen
tot accoort elckx met een goet man tusschen dit ende ten naesten midts dat actor gehouden is hier binnen
Weerden te comen, actor neempt schout, reus Pauwels Franss

1.372

Lantpacht van Jan Verhelst (WA1348)

RAZE 3526, 4 mrt 1600: Pauwels Franss nomine de schout contra Jan Verhelst (lantpacgte 1599).
RAZE 3526, 11-3-1600: Pauwels Franss nomine schout Marinus Corneliss Gort contra Jan Verhelst.
Aenlegger heijst als vooren. Verweerder sustineert de schult hem geenszins aen te gaene, maer dat hij
aencompt zijnen meester, belovende voorts de voors. heijsch te betaelen binnen 14 daegen op volstaende
panden.

1.373

Reeckeninge van Hubrecht Gort, wesen Corneliss Matthijss (WA1365)

RAZE 3526, mei 1600: (MPS: 1W107, linkerkant zwaar beschadicgd) Schout nomine de weese van Cornelis
Matthijss contra Hubrecgt Marinuss Gort (aenlegger heijst verweerder reeckeninge bewijs ende reliqua van
alsulcke handelinge ende administratie als de verweerder gehadt heeft van zeecker thienden aencomende de
weesen voors.)

1.374

Levering huis door Geert Hubrechts (WA3563)

RAZE 3543, pagina: 17, 1 jun 1602: (MPS: let op deze datum is van een jaar eerder!): compareerde voor ons
schout ende schepenen naerbeschreven in persoonne Nicolaes Corneliss als armmeester der prochie van
Waerde over deen helft ende Geert Hubrechts als erffgenaem van Sebastiaenken Geerts (MPS: Bastiaenne
Geerts) over dander helft die welcke hebben tsaemenderhandt gelevert met drije sondacgsche geboden ende
voorts met alle solempniteijten van rechten aen ende ten behoeve van Jan Jans Valckenburcg ende Simon
Jans Ruijse zeecker huijs met zijnnen gevolge ende toebehooren daer den voors. Sebastiaenken Geertsdr
vuijtgestorven is, gestaen hier binnen Waerde int out dorp (O. Hector Marinuss, S. Heerenwecg, W. ende N.
Marinus Corneliss Gorts erfgenaemen) welck voors huijs zij comparanten verclaerden vercocht te hebben
voor de somme van 40£ 10s 10gr, te betaelen inde naervolgende paijementen te weten op heden ter leveringe
in comptant gelt de somme van 2£ 10s, noch prima meije 1603 gelijcke 2£ 10s ende voorts telcken meije
totte volle betalinge toe, verbindende zij coopers van tvoors huijs tot een speciale ijpoteque ende onderpande
tvoors huijs daer dese schult vuijt spruijtende is ende voorts daer en boven elckx particulier haer persoonnen
ende generaelijck ende speciaelijck alle haere goederen, jegenwoordicg ende toecomende. Present Pauwels
Franss, Pieter Adriaens, Heijndrick Karels ende Jacob Adriaens Loijs schepenen

1.375

Levering land met backoven en keeten door Dierick Serjonckers (WA3553)

RAZE 3543, pagina: 11, 5 dec 1602: soo heeft den voorn Dierick Serjonckers in de qualiteijt als vooren
gelevert aen Pieter Jooss Lapper zeecker 417 roeden zaeijlants metten backoven ende keeten daerop staende
liggende gemeene metten armen van Waerde in den houck genaempt de Meese (O. ende S. de erfgenaemen
van Marinus Corneliss Gort, W. ende N. Heerenwecg) welck landt vercocht is voor de somme van 167£ 16s
8gr (MPS: volgens mij veel te veel!?????), te betaelen opde leveringe in comptant gelt de somme van 4£,
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ende noch Goessche mart 1603 de somme van 6£, ende voorts jaerlijcx telcken Goessche mart 6£ totte volle
betaelinge, verbindende hij comparant tot een speciale hijpoteque tvoors. lant metten oven ende keeten ende
voorts se et sua, ende tot meerdere verzeeckeringe is gecompareert Heijndrick Karels die hem heeft
geconstitueert voor 4 paijementen zonder de gereede paije opt verbandt als vooren. Present Pieter Adriaens,
Nicolaes Corneliss, Laureijs Geerts, Jacob Adriaens Loijs ende Marinus Nicolaess schepenen.
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Andere bronnen Marinus Corneliss Gort
1.376

Machtiging (BR03768)

RAZE 1858, folio: 132, 8 mei 1581: Marinus Cornelisse Gorts tot Waerde machtigt Jonas Jacobs.

1.377

Borg (BR04927)

RAZE 1858, folio: 132, 25 mei 1581: Jan Willems borg voor Marinus Gort van Waerde

1.378

Machtiging van Marinus Cornelisse Gort (BR01744)

RAZE 1858, folio: 132, 31 mei 1581: Marinus Cornelisse Gort van Waerde machtigt Jan de Ridder.

1.379

Aanschrijven Catharijna gravin van Nassau over gelden van gronden (BR01201)

RAZE 2038, folio: 263, 29 aug 1584: Nb. Inliggend: Wij schoudt, Burgemeester, Schepenen ende Raiden
der stadt Delft doen cont eenen ijegelijcken dat opten dach van huijden voor ons gecomen ende
gecompareert es de hooch geboren vrouwe Catharinas geborene Gravinne van Nassau, vrouwe Douariere tot
Schwartzenborch met eene momboir haer gegeven metten rechte. Ende heeft geconfirmeert ende
geapprobeert alsulcken transport ende procuratie als haere G. gepasseert heeft aen den eersamen Hipolijte
Michaelis voor den notaris Wouter van Wijck respectiv den 6 ende 9 der voorleden maent van Aprilis, ten
eijnde dat hij soude moghen eijschen ende ontfangehn alle die resterende penningen haere Gravinne
competerende van de vercochte goederen in ZuijdtBevelandt ghelegen ende daer ontrent ende bij faulte van
betalinghe door eenighe insolverende persoonen, de selve goederen wederom te aenvaerden ende die te
moghen verplichten ofrte up nijeus vercopen ende dieshalven hem te reguleren volgende de coopcele waerbij
de goederen vercocht zijn geweest binnen Antwerpen, etc etc. Gedaen den 18den meij anno 1584 Ende is
onderteeckent van den Meer (Nb. Misschien A. van den Meer). Ende beseghelt met tseghel der gemeente van
Delft ad causus in groenen wasse aen dobbelen steerten van franchijne onder vuijthanghende (collatie
Levendale)
Comp Sr Hipolijte Michaelis coopman van Antwerpen Ende heeft versocht dat ic mij transporteren soude
aen den persoonen van Hugo Jobsz, Gheleijn Jacobsz ende Mr Crijn Govaertssen. Item aen Marinus
Cornelisz schouttet tot Weerde, soo voor hem als voor sijn soone Cornelis Marinusz ende aen Cornelis Jacob
Bouwensz ende Piere Louwe aldaer ende henluijden als coopers van seecker landen ende thienden die zij
gecocht hebben van de Gravinne van Schwartzenborch etc. te doen d'insinuatie van seecker transport ende
procuratie die de voorseide Gravinnen aen hem comparant gedaen heeft. Volghende brieven daer van zijnde
etc, etc. Alsoo Adriaen Jacobssen molenaer van de voornoemde Gravinne gecocht hadde seeckere thienden
geleghen in Onse Lieve Vrouwenpolder ende hij Adriaen absent fugitif oft latiterende (= sich schuijlhouden)
es, ende dat hij comparant verstaet dat Jan Pierssen ter Schore de zelve thienden ofte coop van dijen
overgenomen heeft, heeft hij comparant aen mij insgelijcx versocht dat ic mij soude vinden aen den persone
van Jan Piersen etc. Tpv Cornelis Cornelis Schoutgroene (?) ende Pieter Michielsen inwoonders en poorters
Goes.
Soo hebbe ick Notaris mij gevonden aen den persoon van Marinus Cornelis Gort schouttet van Weerde etc.
Die zei de insinuatie voor hem en zijn zoon Cornelis te accepteren. Op den 6 sept hebbe ick mij insgelijcx
gevonden aen den persoon van Neelken Smalleganghe weduwe van Hogo Jobsz, Mr Crijn Govaertsen, ende
Gheleijn Jacobsz ende hebbe hen de verclaeringhe ghedaen etc. (Nb. Accepteerden de insinuatie). Op 24 sept
hebbe ick mij etc. aen Jan Pierssen van der Schoor etc. Actum tot H'Iersicken in de Jaermarct op den 26-91584.

1.380

Attestatie Anthonij Goossens (BR00280)

RAZE 2039, folio: 465, 8 okt 1594: Attestatie; Comp. Anthonis Goossens (Goessins?), won.te Capelle,
dienaer des stehouders van Zuydbevelandt, oudt ontrent 38 jr, heeft ten verzoeke van Herman Vervoort,
deurwaerder, verclaert dat hij als officier voorseid in maerte laestleden ten versoecke van de voorseide
deurwaerder in apprehensie gehaelt ende gehouden heeft Dignus Braengie woonachtigh bij den essenboom
tusschen Valckenisse en Waerde, ende den zelven binnen Waerde inde herberghe genaemt den bonten osse
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gebracht ende bewaert. Ende dat aldaer bijden voorseiden deurwaerder gecomen es Marinus Cornelisz Gort,
Schouttet van Waerde, die hem deurwaerder gheerne gesproken zoude hebben den voornoemden gevanghen
't ontslaecken. Dan hij deurwaerder tselve ernstelijck weijgherende (ten waere hij Marinus hem daervoren
borghe stelde). Verclaert hij attestant gesien ende gehoordt te hebben dat den voorseiden Marinus Gort totten
deurwaerder vuijterlijck zeijde dese oft gelijcke woorden in substantie: Maeckt een billet van costen, ick
zalse betaelen ende ic blijfve daervoren borghe dat Dignus (gevanghen voormelt) nu Dijstdaeghe
naestcomende binnen ter Goes comen zal, om metten principalen crediteur te rekenen ende te voldoen.
Alnoch seght hij comparant gehoordt te hebben dat die waardinne totten voorseide Dignus zeijde: Wel nu es
den Schout voor u borghe gebleven, ghij en mooght in gheen gebreecke blijfven hem 't ontlasten, want ghij
hebt hem daeghelijcx meer van doene; Te Goes ter presentie van Abel van den Varent en Hans van den
Beecke, beijde brouwersknechts te Goes.

1.381

Transactie op een proces (BR00581)

RAZE 2040, folio: 295, 22 jan 1597: Transactie op j proces. Questie, geschuil en proces geresen zijnde voir
't Landrecht zuijtbevelandt tusschen de weduwe ende erfgenaemen van Matheus Smalleganghe, wijlen
rentmr. van de confiscatien over den voors. eijlande heijssers ter eenre, Marinus Corn. Gort, schoutteth tot
Weerde verweerder ter andere. Pretenderende die voors. heijssers de somme van 94 L. 5 sch.gr. vls. welcke
den voors. verweerder als ontfangher van Michiel de Moulijn, wonende 't Antwerpen ontfanghen hadde van
zijn goeden tot Weerde ende daerontrent geleghen etc. Sijn vuijtterlijck door tusschenspreken van goede
mannen zoo verre geprocedeert dat zij dezelve geschillen hebben gesubmitteert in de arbitrage van Gillis
Janssen nu rentmr. v.d. voors. confiscatien van weghen de heijssens Pauwels van Dale genomen bij den
verweerder Jan Claissen als Commissaris voors. etc.
Volghende welcke vuijtsprecken sijn voir mij als publicq Notario ende getuighen onderschreven gecompt.
Christiaen Barthels Vermuijen als man der voors. weduwe, midsgaders Cornelis Smalleganghe als voocht
van de weesen der voors. Matheus Sms. ter eenre ende den voors. Marinus Corn. Gort ter andere zijn
veraccordeert etc. Aldus tpv Pauwels van Dale en Henric Bouts.

1.382

Pachtcedulle in den Grooten polder van Crabbendijcke (BR00766)

RAZE 2041, folio: 14, 16 feb 1598: Pachtcedulle. Comp Tobias Cornelis Wixdorp. poorter van Goes ter
eenre ende Willem Franssen alsnoch oock inwoonder deser stede, ter andren zijden. Tobias heeft gepacht 43
gem zaeijlandt in den Grooten polder van Crabbendijcke binnen den jaere 1595 nieu bedijckt voor 7 jaer 13
gulden/gemet. Tobias sal ooc in pacht overnemen 7,5 gemet van Marinus Gort gelegen onder Crabbendijcke
binnen dóude vorsinghe van Weerde. De pachter moet een schuijre doen timmeren zoo groot als Simon
Heijndricks es doen setten d'welcke verpachter teijden den voors 7 jaeren metten borgh ende gevolgh zal
overnemen. Borg Pieter Geerardsen Jongh poorter van Goes. Ende heeft den pachter verschoten het gelagh
hier op den 9 febr voorleden in't Oostersche huijs verdroncken. Aldus ter Goes tpv. Jhean de la Salle ende
Jan Cornelisz Mazuer inwoonders van Goes.

1.383

Submissie mette vuijtspraecke Marinus Claisz, pachter (BR01089)

RAZE 2041, folio: 339, 15 jul 1600: Submissie mette vuijtspraecke. Naerdijen eertijdts diverse questien
geresen waeren tusschen Marinus Claisz, pachter ende Marinus Cornelisz Gort ofte Michiel du Molijn voor
denzelven Gort intercederende, de welcke naedemael die eensdeels getermineert waeren bij accoordt van
goede mannen, gedaen den 16 decembris 1598, volghende d'zelve onderteeckent bij den secretaris van
Weerde, J.Tartron ende eensdeels noch in surcheantie gehouden op naerder blijcken oft liquidatie van
parthijen oft goede mannen alsboven, Soo zijn andermael de voorseide questien ende geschillen geroert
geweest ende in processe gecomen, daerinne soo verre es geprocedeert dat bij Commissarissen van 't
Landtrecht van Zuijdtbevelandt parthijen gheappelleert zijn te comen bij malcanderen. Ende dezelve
vergaedert zijnde, dattet hun beter gedocht heeft alle de voorseide differenten te submitteren int segghen van
Niclais Michielsz Oostdijck, Franchois van de Perre, Pieter Rijmelant ende Paulus van der Dale, alle
inwoonders van Goes. Sulcx zijn gecompareert die weduwe des voornoemden Michiels du Moleijn, zoo voor
haer zelven als voor haere kindren (Naerdijen den voorseiden Moleijn vercreghen had de Mainlevee van
zijne goederen die hier gheannoteert waeren) Gheassisteert met Gillis Jansz, alnoch haeren rentmeester ende
gecoren voocht in desen ter eenre ende Marinus Claisz haeren voornoemden pachter wonende in Weerde ter
anderen zijden, etc. (volgt de uitspraak van de goede mannen). Aldus en ondertekend door de arbiters.
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1.384

Procuratie om thijenden te verheffen (BR00713)

RAZE 2040, folio: 434, 28 dec 1597: Procuratie om thijenden te verheffen. Op huijden daeghe naegenoemt
Comp. etc. Cornelis Marinus z. Gort inwoonder, heeft geconst. (etc. 161) Dat alxzulcken Thijenden die men
noemt die Springhthijenden om datse gecollecteert worden in diverse hoecken van verscheijden stucken ende
bij inegale gedeelten als hier den derden, daer den vierden schooff in den thijenden met anderen
pensionarissen gemeene, Soo in den Kerkhoec, in Bals Hals, in den Grooten polder, ende in den Oostpolder.
Alle onder die prochie van Weerde, Samen ontrent weijnigh min als 5 gem. naestlaesten dec. 1597.

1.385

Transport van 1 pacht (BR06509)

RAZE 2042, folio: 208, 9 dec 1603: Transport van 1 pacht. Is gecompareerd Cornelis Marinusz Gort,
wonende in Weerde, ende heeft getransporteerd aen Adriaen Cornelisz Ghentman, inwoonder van Goes, de
pacht van 3 gemeten weije geleghen onder Cruninghe, die Jannin de Wale in den Polder of diens sterfhuijs
schuldig is. Aldus ter presentie van Steven Bernards en Jan Hubrechtsz inwoonders van Goes.

1.386

Transport van Oudemunster thijenden (BR06772)

RAZE 2042, folio: 368, 3 mei 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.
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