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TRANSCRIPTIES  

van archiefstukken betreffende de familie  
CRAEN(EN) IN GRAVE  e.o. 

 
Deze trancripties werden door mij gemaakt in de tijd tussen juli 1998 en januari 2003. Ik heb overigens 
nog meer transcripties gemaakt van stukken die niet rechtstreeks betrekking hebben op de familie 
Craen(en).  
Het betreft dan voornamelijk stukken welke me opgevallen zijn door, in mijn ogen tenminste, 
wonderlijke en interessante onderwerpen, deze zijn apart gebundeld. 
 
De meeste archieven welke hieronder vermeld staan waren te vinden in het Streekarchief Brabant 
Noord-Oost te Grave. Thans zijn deze archieven gedeponeerd in het Noordbrabants Archief in Den 
Bosch. 
 
Hoe kwam ik er toe in het Streekarchief Brabant Noord-Oost te Grave te gaan zoeken ? Wel, in het 
archief van het Hoofdgerecht in Roermond, aanwezig in het Gemeente Archief aldaar, bleek uit de 
Nalatenschap van Johan Craen, (zoon van Hans Craen III), de afkomst uit Grave.  
In Grave was aanvankelijk weinig te vinden : in de doopboeken was geen enkele Craen te vinden, 
gelukkig was wel het huwelijk van Hans Craen III en Derrisken Ermers wel in het Protestantse 
trouwboek te vinden. 
De doop van de minstens vier kinderen, waarvan er twee zeer jong zijn overleden, uit het huwelijk 
Craen-Ermers,  heeft waarschijnlijk plaatsgevonden door de pastoor van Velp. Dit vermoed ik naar 
aanleiding van de verwijzingen naar het Katholieke karakter van deze ouders.  

 
Het vinden van het vergeten familie wapen in augustus 1998 bij het 
nog steeds bestaande Cloveniers Gilde in Grave wekte al snel mijn 
interesse. Het begon met de ontdekking van een artikel in de Maasgouw 
van juli/augustus 1952 met de titel ‘Venlose Notarissen’. Daarin wordt 
o.a. gewag gemaakt van Joannes Craen, notaris van Venlo tussen 1682 
en 1694, het jaar van zijn te vroege overlijden. (Ook zijn vader in 
Roermond kon dit ambt slechts kort uitoefenen, nl van 1652 tot 1665, 
toen hij stierf, waarschijnlijk aan de gevolgen van een besmettelijke 
ziekte.) 

Het opgraven van zijn grafsteen in 1948 ten gevolge van bouwwerkzaamheden in de Klaasstraat in 
Venlo deed me terugzoeken in de wapenbeschrijvingen die ik van het Centraal Bureau voor 
Genealogie al enige tijd in huis had. En daartussen vond ik een beschrijving welke aansloot bij het in 
Grave beschreven wapen. 
 
Het uitkammen van vooral de Oud Rechterlijke Archieven van Grave en het Land van Cuyk leverde 
aardig wat gegevens op, waardoor het toch mogelijk werd de Genealogie Kranen, ondanks het 
ontbreken van exacte geboorte-, overlijdens- en huwelijksdata, te vervroegen naar het jaar 1571. 
Mocht u na lezing van deze verzameling - of na archiefonderzoek - opmerkingen, of nog mooier, 
aanvullingen hebben, dan houd ik me daar vanzelfsprekend graag voor aanbevolen.  
 
Voor u is het denk ik aan te bevelen achteraan te beginnen, bij de NAMEN-INDEX, die begint op 
bladzijde 166. U vindt daar ruim  700 eigen-namen en toponiemen, alfabetisch gesorteerd op 
voornaam, uit grofweg de periode 1580-1680. 
Opmerking :  Namen werden soms in een en hetzelfde stuk verschillend geschreven, u zult dan ook van 
nog al wat namen meerdere varianten tegenkomen. 
 
 

Dick Kranen, 
Molenstraat 73, 6712 CT Ede, 

tel.nr. 0318-693803, 
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e-post adres: adk@solcon.nl  
website : www.erfgoed.info 
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INHOUD 

 
Dit document is ingedeeld in verschillende delen, welke ik afdelingen heb genoemd, waarin de gevonden 
teksten uit een bepaald archief zijn samengebracht : 
 

 

 

Nr 
Afd. 

Naam Archief blz.nr 

1. Oud Rechterlijk Archief van Grave 3 

2. Oud Stads Archief van Grave 135 

3. Onze Lieve Vrouwen Broederschap te Grave 139 

4. Oud Rechterlijk Archief Land van Cuyk te Grave 140 

5. Sint Catharina Gasthuis van Grave 154 

6. Oud Notarieel Archief van Grave 156 

7. Rijks Archief voor Noord Brabant in Den Bosch 157 

8. Nationaal Archief in  Den Haag 160 

9. Oud Notarieel Archief van Rotterdam 161 

10. Oud Rechterlijk Archief Ambt Maas & Waal in Gelders Archief te 
Arnhem 

163 

11. Oud Archief Dorp Cuyk te Grave 165 

12. (diversen) m.b.t. Rogstraat 30 te Grave 166 

13. Namen Index 167 
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1e AFDELING : het Oud Rechterlijk Archief van Grave 
 
 
ORA GRAVE, inv.nr.247,  
 
(blad nr.18) 
Procuratien (gesteren gelevert) 
 
Wij Jan Coenen ende Jacop Haenen, Schepenen tot Grave, tuygen dat voer ons Schepenen voers. 
gecommen is Jacop van Wel, borger tot Venloo als momboir van Gerit van Eijl ende Jan van Eijll, 
naegelaten kinderen van Sweer van Eijll ende Margriet sijn huysvrouwe,  
Ende heeft Willem Robbers, Stadthelder des Amptmans volcommen procuratie gegeven om eenen 
[rente]brieff van 6 gulden brabants s’jairs tot Nederloon1 gelegen dewelcke die kynder van Wouter de 
Best gevest hebben eenen2 genaempt Michiel Craenen ende Margriet sijn huysvrouwe te moegen 
vervesten ofte transporteren allet in vuegen ende manieren gelijck ofte Jacop van Wel voers. selffs 
te[gen]woirdich ware myt alsulcken pacht als Sint Jan3 voerleden verschenen is te weten anno 1562 
ende als dese procuratie geschieden, soe heeft Jacop van Wel voers. dese hooftsomme van dese voers. 6 
gulden s’jairs selve ontfangen uyt handen van Lijs de Haen, Goert de Haens huysvrouwe. 
Alles sonder argelist, in kennisse der waerheyt soe hebben wij Schepenen boven genoempt onse segelen 
hier onder aen gehangen. 
Gegeven int jaer ons Heeren 1563, styl van Luydich4 opten 21e dach der maent Meert 
 
++++++++++++++++ 
Wat gebeurt hier ? 

1. Jacob van Wel uit Venlo is momber van Gerit en Jan van Eijl, wezen van Sweer en Margriet 
van Eijl. Hij ontvangt de rente van 6 gl uit handen van Lijs, de vrouw van Goert de Haen, een 
toevallige tussenpersoon ? 

2. Willem Robberts heeft volmacht om een rentebrief van 6 gl op een onderpand te Nederloon 
over te dragen aan è 

3. Michiel Craenen en zijn vrouw Margriet. Deze nemen de schuld over van de erfgenamen van 
Wouter de Best (?) Waarom ? Zijn de 2 Margriet’en soms identiek ? Is Michiel dezelfde als in 
Venlo ? Misschien wijst de in beide gevallen optredende Jacob van Well in die richting ? 

 
In Venlo blijkt [Mar]griet in 1559 overleden te zijn, terwijl Michiel K., ook in Venlo, in 1564 gehuwd 
blijkt te zijn met Anna (Rutgers) 
 
Schepenbank Venlo 2669 12-4-1559 

Er is een acte van deling opgemaakt na het overlijden van de vrouw van Michiel Kranen, 
Grietten, ten behoeve van hun dochter Merry. Griet had ook goederen in de Heerlijkheid 
Arcen. Jacob van Well zal het vruchtgebruik voor Michiel en het deel van Merry toewijzen. 
Jacob van Well is een broer van Griet. Ook voor Merry is bestemd een deel van de 
nalatenschap van de moeder van Michiel, thans nog in leven. 
Griet was in een eerder huwelijk verbonden aan Swein. 

 
ORA Land van Cuijk, nr. 400 
 
Wij Jan Velers ende Ott Kaell, Scepenen tott Cuijck tuygen dat Mertten vande Veldt Jorstens ende 
Jenneke sijnen echte huysfrouw mytt hueren mombaer hebben gevest Hanss Craen [ende] Anna 
sijnen echte huysfrouw ende hueren erven, eenen Huys ende Hoffstatt mytten Coell Hoff, soe 
groet ende cleyn t’zijnde mytten eenre sijde beneve dat gemeyne straette, d’andere sijde Henrick in-
de Haeffs erff, den eyndt vorst opte Maess, t’leste eyndt op den erf…en erff, tott Cuyck inde be-
                             
1 gelegen onder Ravestein, maar wel in het Land van Cuyk 
2 iemand 
3 24 juni of 27 december 
4 stijl van Luydich : Luikse tijd, ook de benaming stilo Leodien komt voor 
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loefft t’vrijen 
Actum opten yrsten july xv c lxxi (1571) 
 
 
ORA GRAVE, inv.nr. 251 
 
folio 1-verso 
 
Wij Jan Coenen ende Jacop de Haen Schepenen tot Grave tuegen dat voirden Richter ende ons 
Schepenen voirs. commen sijn de sementlijcken erffgenaemen wijlen Lens vande Berch ende 
Margareta sijner voirriger huysvrouwe met naemen Jan Gerits brouwer als man ende momboir van 
Jenneken sijne huysvrouwe ende die voirs. Jenneken in persoon aen de voirs. Jan Gerits als gestelde 
tuteur1 over den onbejaerde kynderen wijlen Denis ende Jaspars van Aecken, met Aelken den voirs. 
Denis ende Stijnken des voirs. Jaspars huysvrouwe,  
Item Willem van Boidtsdorp als vader sijner onbejaerde kynderen verwect bij Margrieta sijner 
voirriger huysvrouwe met Jan Gerits voirs. als Curateur derselver,  
Item de voirs. Jan Gerits als tuteur der onbejaerde dochter wijlen Jaspars vande Berch,  
Item Meester Otto Creeft als volmechtiger Valentijn du Bois als man ende momboir van Gertken sijn 
voirr. huysvrouwe volgens de procuratien den voirs. Mr Otto gegeven mits hem sterck maeckende 
ende gelovende voirden sementlijcken erffgenaemen ende kynderen des voirs. Valentijn du Bois bij de 
voirs. Gertken sijn huysvrouwe verwect ende naegelaeten, 
Item Peter Roelofs met Peterken sijn huysvrouwe ende Baltus vande Berch met Barbara van Steyl sijn 
huysvrouwe, 
Ende hebben gevest Hans Craen [ende] Anna sijn huysvrouwe ende hueren erven, huys ende erve 
inde Roghstraete gelegen, metter eenre sijden neven den erffgenaemen seliger Maximiliaen Bardoul, 
d’andere sijde neven een gemeyn straetken, achterschietende aende erve Mertens vande Velde, 
Maximiliaens voirs. ende den erffgenaemen wijlen Wemer van Eewick ende Truyken sijn huysvrouwe 
ende voir aende gemeyne straet met alle haere gerechticheyt, actien, bescheet2, segel ende brieven 
ende voirwaerden, mits oick den uytganck inde Kerckstraete, ende hebben in te weren in uytgesteld 
recht, item 3 quarten olys s’jaers, noch 4 brab. gulden s’jaers erffelijck, item 7 Philippus gulden s’jaers 
ter losse vermogens die losbrieven, sonder argelist, 
Actum den 27e Aprilis 1582 
 
folio 2 
 
Idem Scepenen tuegen dat de voirs. erffgenaemen met namen ende hebben gevest meester Gerit van 
Bommel, Jenneken sijn huysvrouwe ende huere erven een huys ende erve gelegen met eggen ende 
eynden gelijck den erffbrieff daer dese tegenwoirdigen transfixbrieff duer gesteken is met bruyght ende 
begrijpt daerbij voegende dat groot huys daer Lens vande Berch voirs. inne bestorven is ende nu Hans 
Craen vande voirs. erffgenaemen gecocht eenen eeuwelijcken oft erffelijcken uytganck hebben ende 
behalden sal duer dat Straetken in de Kerckstraet ende hebben etc. te weren etc. voer een vrij erfft 
sonder argelist, 
Actum den 28e aprilis 1582 
 
folio 18-verso 
 
Aengerichten brieff 
 
Ruth Cornelis heeft sijnen aengerichten brieff gesonnen nae vierdemael besaetinge op alsulcken huysraet van tinnewerck ende 
anders berustende onder Rutten voirs. toe behoorende Henrick Craen voer 9 gulden ter goede rekeninge ut in forma ende des 
hem condt gedaen, 
Scepenen Hubert Verhorst ende Goert Claes, 

                             
1 ander woord voor momber, voogd 
2 bepaling,afspraak,voorwaarde 
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Actum den 6e octobris 1582 
 
ORA GRAVE, INV.NR.250 
 
folio 266-verso 
Henrick Celen heeft sijnen aengerichten brieff gesonnen op Henrick Craen voor 70 gulden 15 stuyvers 
ter goede reeckeninge ende des hem condt gedaen,  
Actum den 21e aprilis 1582, Schepenen Remmelt van Rijmsdijck ende Goert Claesen 
 
folio 272-verso 
Verwinsbrieff 
Henrick Celen heeft hem ter tijt ende binnen jaers nae deser Stadtrechten doen inleyen in sijn 
gewonnen goet ende ruyminge gesonnen ende Henrick Craen heeft ruyminge gekent ende is metten  
aengerichten brieff daer dese transfixbrieff duer gestoken is alvoirt gevaeren, etc. ut in forma, 
Schepenen Huebert de Best ende Goert Claes, den 23e May             
folio 274-verso 
Aengerichten Brieff 
Jan van Huesden heeff sijn aengerichten brieff gesonnen op Henrick Craen van 46 gulden ende schade 
met recht volgens sekere aengerichten brieff bij continuatie op heden gewonnen ende des hem condt 
gedaen. 
Actum ende Schepenen als voiren 
[9-6-1582] 
 
folio 280 
Aengerichten brieff 
Jacop Verheler heeft sijn Aengerichten brieff gesonnen op Henrick Craen voir 215 gulden brabants 
volgens d’aenspraecke ende continuatie1 daeruyt gevolcht ende des hem condt gedaen, Schepenen 
Coenen [ende] Vande Broecke den 29e Juny 1582 
 
folio 281-verso 
Verwinsbrieff 
Jan van Huesden heeft hem ter goeder [tijt] ende binnen s’jaers nae deser Stadt rechten doen inleyen 
in sijn gewonnen goet ende ruyminge gesonnen, Henrick Craen heeft ruyminge gekent ende is metten 
aengerichten brieff daer dese tegenwoirdige transfix brieff duer gestoken is, alvoirt gevaren ut in forma, 
Schepenen Huebert de Best ende Goert Claes,  
Actum den 4e July 1582 
 
Verwinsbrieff 
Jacop Verheler heeft hem ter goeder tijt ende binnen s’jaers nae deser Stadt rechten doen inleyden in 
sijn gewonnen goet ende ruyminge gesonnen ende Henrick Craen heeft hem ruyminge gekent ende is 
metten aengerichten brieff daer dese tegenwoirdigen transfixbrieff duer gesteken is, alvoirt gevaren 
ende alles daermede gedaen ut in forma, 
Actum den 6e July 1582, Schepenen Coenen ende Anthonis vande Broecke 
 
folio 284 (foto 2) 
Procuratie 
Baetken van Huemen huysvrouwe van Henrick Craen, heeff gem[echtigd] den selven hueren man om 
tot Maesbommel of elders huere lant te vercoopen ofte versetten2 ende voorts anders haere saecken 
daer te vervolgen ende doen als oft sij selffs daer present ware ut supra forma, Scepen Huebert de Best 
ende Goirt Claessen 
Actum den 5e Septembris 1582 
 

                             
1 klachtbrief 
2 verkopen 
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folio 298-verso (foto 4) 
Jouffrouwe Baetken van Huemen huijsvrouwe van Henrick Craen heeff gemechticht den selven 
hueren man om tot Venloe1 ende daeromtrent te vercoopen ende transporteren alsulcken gronden van 
erven als sij daerliggende hebben te vesten ofte te mangelen2 ende daerop te versien3 (mits oick Ratificeren 
ende approberende allet tgene alreede in gehandelt oft gedaen is ) ut in forma Scepenen Rijmsdijck 
ende Goert Claesen den 19 Merte 1582 
 
ORA GRAVE, inv.nr.55 
(Periode 15-1-1582-17-12-1583) 
 
folio xvi 
Jan Dries (van Nijmegen) op Hans Craen  -------uytgestelt 
(15-2-1582) 
 
folio xcvi 
Hans Craen spreeckt aen Kersten Driesten van Overasselt voor L philippus g[ulden] ter goeder Reke-
ninge ende ter cause van sekere hove, t’welck die voors. Kersten mits aengenomen ende beloeft heeft te 
vreijen ongeveerlijck acht dagen voir St. Jan4 oft daer nae ende der halven graede5 in groote schade te 
comen, vermetende6 hem conden versueckende ierst borge ende daer nae antwoirt. 
 
Borge 
Kersten heeft bij eede geloeft in te halden7 opt Naeste genechte8 
(16-7-1582) 
 
folio clxxv-verso 
Derick Craen9 van Venloo sprect aen Jan van Looth voor 80 gl ter goede rekeninghe volgens sekere 
obligatie bij den voirs. Jan van Looth onderteeckent ende alsoo hem vermetende conden 
Jan van Lyth voer Janne van Looth  Beraet 
(30-1-1583) 
 
folio ccxvii 
(Uytstellinge etc.) 
Peter van Aken op Hans Craen  te wettigen 
(23-6-1583) 
 
folio ccxx 
Merten Jans duer Jan Daems spreckt aen Hans Craen voir 6000 fascel10 Holts, het 1000 getaxeert tot 8 
gl per stuck mits11 noch voer 63 gl 10 st. hercommende van schaepen ende wettelicken verleghde schult 
alles ter goede rekeninghe sijnde met overbodige conden, 
Hans voirs.   Beraet 
(23-6-1583) 
 
folio ccxxiiii 
Hans van Berck spreckt aen Hans Craen voir sekere hueken ende peerdtsrebben1 bij hem Aenlegger 
op sijnen cost getymmert in den huyse off onder de poirte daer Hans Craen voirs. tegenwoirdich in 
woent die hem nyet te dienen en staen voir 14 gl brabants, vermetende hem conden 
                             
11 zie ook Schepenbank Venlo 
2 ruilen 
3 toe te zien 
4 St.Jan (Baptist) : 24 juni, St Jan (de Evangelist) 27 december, hier dus w.s.24 juni 
5 meteen 
6 aanspraak maken op 
7 betalen 
8 volgende zitting Schepenbank 
9 zie ook Schepenbank Venlo 
10 WNT :Fasceelhout, brandhout dat per fasceel (bundel) verhandeld wordt; stuk hout uit een fasceel 
Fasseel-hout uyt Brabant etc. 
11 benevens 
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Hans Craen voirs.  Beraet 
 
folio ccxxv 
Maximiliaen Pierlinck spreckt aen Hans Craen voir 25 gl vermoegens sijnen Rekenboeck, vermetende 
hem conden, 
Hans Craen   Beraet 
(23-6-1583) 
 
folio ccxxviii-verso 
Baltus vande Berge op Hans Craen op maendach naestcommende 
(7-7-1583) 
 
folio ccxxix-verso 
Merten Jansz van Ke[e]nt duer Jan Daems als gemechtichde desselven versuect antwoirt van Hans 
Craen 
Hans Craen doet scriftelijcken antwoirt ---------gelevert 
(7-7-1583 
 
folio ccxxxii-verso 
Hans van Berck versuect antwoirt van Hans Craen 
Hans Craen duer Claes Cornelis geeft voir antwoirt dat hij der Aensprake ontkent ende vande Aenleg-
ger gecocht noch geborcht te hebben ende vermetende hem conden soe verre hem noedich te leyen off 
te dienen 
(7-7-1583) 
 
folio ccxxxiii 
Maximiliaen Pierlinck versuect antwoirt van Hans Craen 
Hans Craen duer Jan van Lyth doet scriftelijck antwoirt, get. 
(7-7-1583) 
 
folio ccxxxv-verso 
Jan van Lyth voor Baltus vande Berge verschijnt hem tegen Hans Craen off Maximiliaen Pierlinck 
ende Merten vande Velde als borge, ende geeft over scriftelijck versueck van Interlocutoir, geteeckent 
met seeckere voirweerde dair aen gehecht 
 
Interlocutoir 
 
Nae maninge des Richters eenen vonnisse Interlocutoir hier voir scriftelijck versocht, verclaren die 
Scepenen dat die voirs. Hans Craen off sijnen borge sullen gehouden wesen te voldoen den Aenleggere 
vermoegens der voirweerden, beheltelijck dat die voirs. Aenlegger gehalden sal wesen oick te voldoen 
die voirs. voirweerde, soevele sijn quaet2 bedragen mach, nae Inhalt der voirs. voirweerde 
Veroirkont 
 
Jan Gerits brouwer voer hem selven, mede als gemechticht van Baltus vande Berge ende Stijncken van 
Aken, weduwe, verschijnt hem tegen Hans Craen off Merten vande Velde ende Maximiliaen Pierlinck 
als borgen ende geeft over een scriftelijck versueck van Interlocutoir, geteeckent, 
Die voirs. Jan Gerits hem insgelijcx tot der voirs. overgeleverde voirweerde, 
Claes Cornelis van wegen Hans ende sijnen borgen verschijnt hem tegen den voirs. Jan van Lyth ende 
Jan Gerits, replicerende opte voirs. Interlocutoiren dat wanneer dye voirs. Hans Craen die voirweer-
den daerinne eenen art. aldus luydende [:] ( Item dat alle bedtsteden, holtwerck dat nagelvast ende calckvast, ert-
vast ende daerinne vast geweest is, dat sal daer in blijven soe 
                                                                                               
1 WNT :Paarderib, 1°. rib van een paard; 2°. in den vorm peerderibbe (gewestelijk, b. v. in Vlaanderen) 
hout dat zacht, gegolfd, golvend van draad is, zooals dat uit een wan of aanwas van een boom  
 
2 nadeel 
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folio ccxxxvi 
boven als beneden ) hem Hans voirs. voldaen ende gelevert off voltrocken sullen sijn, is hij beheltelijck die 
voirs. geeyschte schult sonder voirder proceduere alles volgens der voirweerde te voldoen ende betae-
len, gelijck hij oick gerichtelijck ende voir Scepenen gepresenteert heeft. 
 
Interlocutoir 
 
Nae maeninge des Richters eenen vonnisse Interlocutoir hier voor bijden Aenleggers versocht, ver-
claren die Scepenen dat die voirs. Hans Craen off sijnen borgen sal gehouden wesen te voldoen den 
Aenleggeren vermoegens den voirweerden, beheltelijck dat die voirs. Aenleggeren oick sullen wesen 
gehouden voir huere paert nae inhalt der selver voirweerden den voirs. verwerdere te voldoen 
Veroirkont 
(11-7-1583) 
 
folio ccxxxvii 
Conden Merten Jansz, Aenlegger, tegen Hans Craen, verwerder 
Dient inne extract uyter Merten Jansz Rekenboeck, get. 
Dient noch inne een aendracht1, get, 
 
Conden Hans Craen, verwerder tegen Merten Jansz, Aenlegger 
Dient inne Jan van Lyth die procuratie daermede Jan voirs. gemechticht is, 
Is voer mij Jan Heijmans, notaris ende getuegen gepasseert, 
Vernoetsint sijnen conden 
Dient inne eenen aendracht, get. 
(13-7-1583) 
 
folio cclii-verso 
Insgelijcken is die saecke uytgestelt tusschen Marten Jansz Aenlegger van Kent ende Hans Craen 
(21-7-1583) 
 
folio cclxvii-verso 
Merten Jansz van Ke[e]nt duer Jan Daems versuect vonnisse tegen Hans Craen 
Hans Craen duer Claes Cornelis versuect insgelijcx 
Scepenen verclaeren dat partijen voirgen. sullen wesen gehouden met malcanderen te Rekenen op 
vrijdach toecommende over 8 dagen op versteck huers Rechts voir Scepenen deser stadt 
(15-9-1583) 
 
folio cclxx-verso 
Peter van Aken Willemsz sprect aen Hans Craen voir xlviii (48) gl xi st. hercommende van gehaelden 
bier, vermetende hem conden 
Claes Cornelis   Beraet 
(19-9-1583) 
 
folio cclxxiiii-verso 
Rekeninghe betreffende 
 
Merten Jansz van Kent verschijnt hem tegen Hans Craen alhier voer commissarissen, hem presente-
rende te Rekenen met Hanssen voirs. mits hier hebbende sijn Rekenboeck achtervolgende die verdey-
linge bijden Scepenen deser Bancken tusschen partijen geschiet daertoe hem Merten Jansz refereert2 
(23-9-1583) 
 
folio cclxxviii 

                             
1 aanklacht 
2 verwijst 
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Peter van Aken Willemsz versuect antwoirt van Hans Craen 
Claes Cornelis voir Hans Craen presenteert Rekeninghe 
(17-10-1583) 
 
folio cclxxxii 
Conden Peter van Aken Willemsz Aenlegger tegen Hans Craen verwerder 
 
Streckt inne extract uyt sijnen Rekenboeck luydende aldus [:] Item gerekent met de huysvrouwe van 
Hans Craen opten 23e Juny 1583 stilo novo, soe dat nu noch compt van Hans voirs. xlviii (48) gulden 
xi stuyvers, t’samen affgerekent tot desen dage toe 
(accordeert met sijn Rekenboeck) 
(21-10-1583) 
 
folio ccxcv-verso 
Jan Bottermans sprect aen Hans Craen voir xi gl xi st. ter goeder rekeninghe hercommende van geha-
elden bier, vermetende hem conden 
Claes Cornelis   Beraet 
(17-11-1583) 
 
folio cccviii-verso 
Jan Bottermans versuect antwoirt van Hans Craen 
Hans Craen duer Claes Cornelis presenteert Rekeninghe om daermede te doen als behoiren sal 
(1-12-1583) 
 
folio cccxvi 
Conden Jans Bottermans Aenlegger tegen Hans Craen, verwerder 
Dient inne extract uyter sijnen Rekenboeck, get. 
Welcke extract de huysvr……………….1 presenteert bij eede te veriffieren sijn. 
(5-12-1583) 
 
folio cccxxvii (?) 
Jan Bottermans versuect vonnisse op Hans Craen 
Bij contumatie veroirkont 
 
folio ccxxix 
Merten Jansz van Ke[e]nt versuect vonnisse tegen Hans Craen 
Hans Craen duer Jan van Lyth dient inne instructie 
Partijen sullen opten voirs. ……….dach met malcanderen Rekenen voir Scepenen overmits die ver-
werder op te 1e verscheyde Rekeninghe absent is geweest ende dat op versteck huers recht 
(17-12-1583) 
 
ORA GRAVE, INV.NR.252 
 
folio 14 (foto 3-ged.) 
Aengerichten brieff 
 
Baltus vande Berge heeft gemechticht sijnen aengerichten brieff gesonnen op Hans Craen ende 
Maximiliaen [Pierlinck] met Merten vande Velde als borge voir [niet vermeld] ende schade met Recht, 
ende des hem condt gedaen. 
Actum den 22e July 1583 stilo novo, 
Scepenen Remmeth van Rijmsdijck ende Goert Claes 

                             
1 tekst weggevallen door vertering van het papier 
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folio 14 (foto 3) 
Aengerichten brieff 
Stijncken weduwe Jaspers van Aken heeff hueren aengerichten brieff gesonnen met Jan Gerits ende 
Baltus vande Berge op Hans Craen als principael1 ende Maximiliaen Pierlinck met Merten vande 
Velde als borge ende des hem condt gedaen ende dat voerde voldoeninge vande voirwaerden bij het 
vonnisse vande wethouderen deser Stadt gecondempneert ende schaede met recht,  Scepenen ende 
datum ut supra  
(22 juli 1583) 
 
folio 21 
Verwinstbrieff 
Jan Gerits, Stijncken van Aken ende Baltus vande Berch hebben Ruyminge2 gesonnen aen Hans 
Craen als principael ende aen Merten vande Velde als borge. 
(30 aug. 1583) 
  
folio 34-verso (foto 1)/35 
Wij Peter Roeloffs ende Jacob de Haes, scepenen tot Grave tuegen dat voirden Richter ende ons 
gecommen sijn Hans Craen ende Anna sijne huysfrouwe met hueren gecoren momboir,  
Ende hebben gevest Baltus vande Berge ende Jouffrouwe ende hueren erven 12 gulden brabants tot 
twintich stuyvers brabants t’stuck, te betaelen op Sente Andries3 avont, daer aff den betaeldach 
irstwerff vallen sal op Sent Andries avont als men scrijven sal anno 1584, uyt huys ende erve dat toe te 
behoeren plach Lens van den Berch nu Hans Craen ende sijn huysfrou voirs. gelegen met sijne eggen 
ende eynden als den vestbrieff des voirs. huys ende erve met bruight ende hebben etc., te weren etc., 
uytgenomen s’Heeren Recht, Item driequart olys ende 4 gulden brabants s’jaers allet erffelijcken, ende 
noch 12 Philippus guldens s’jaers ter losse, sonder argelist 
Actum den 3e Decembris 1583 stilo novo  
 
Ter losse met 200 der voirs. guldens ten prijse voirs., in alderlen gancbaer gelt opten voirs. pachtdach ende metten vollen 
pacht, Sonder argelist,  
Actum ut supra 
 
folio 41 
Aengerichten brieff 
 
Jan Gerits, brouwer, Stijncken van Aken ende Baltus vande Berge hebben hueren aengerichten brieff 
gesonnen op Hans Craen voer 5 gulden 19 stuyvers 3 ort ende schade met recht hercommende van 
getaxeerde gerichtscosten, ende des hem condt gedaen, 
Scepenen Goert Claessen ende Henrick Touwman, 
Actum den 21e January 1584 stilo novo 
 
folio 43 
Verwinstbrieff 
Jan Gerits, brouwer, Stijncken van Aken ende Baltus vande Berge hebben met hueren aengerichten 
[brieff] d’enemael ruyminge gesonnen aen Hans Craen ende Hans voirs. heeft Ruyminge gekent, ut 
supra 
Scepenen Goert Claessen ende Henrick Touwman, 
Actum den 17e february 1584  
 

                             
1 lasthebber, opdrachtgever 
2 ruyminge : zuivering, betaling 
3 30 november 
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folio 48 
Aengerichten brieff 
Jan Bottermans heeft sijnen aengerichten brieff gesonnen op Hans Craen voir 11 gulden 11 stuyvers 
volgens Scepen Geloefte ende schade met recht, volgens Scepen Geloefte ende des hem Hans condt 
gedaen, 
Scepen Jacop de Haes ende Henrick Touwman, den 3e Marty 1584 
 
folio 50-verso 
Er wordt een rente gevest “uyter huys ende erve geheeten de Halve Maene in de Rogstraete gelegen 
metter eender sijde Hans Craen, d’andere sijde Hees van Eewick, achter oick aende erve van Hans 
voirs. ende voer aende gemeyne straete” 
(29-3-1584) 
 
folio 59-verso 
Verwinstbrieff 
Gerit Michiels heeft Ruyminge gesonnen aen 2 stucken laeckens toecommende Hans Franck van 
Esseren, ende Hans voirs. heeft Ruyminge gekent ende is metten aengerichten brieff daer desen 
tegenwoirdigen transfixbrieff duer gesteken is, ut in forma, 
Scepenen Goert Claessen ende Peter van Aken, den 23e May 1584 
 
folio 75-verso 
Aengerichten brieff 
Wemer Rutten van Goch heeft sijnen aengerichten brieff gesonnen op Hans Craen voer 3 gulden 5 
stuyvers brabants volgens sijnen aensprake ende antwoirdt, 
Scepen Jacop de Haes ende Henrick Touwman, Actum ut supra 
(2-8-1584) 
 
folio 77-verso 
Procuratie onder de Stadtsegel 
Hans Craen borger tot Grave heeft gemechticht Willem Harst1 met substitutie om te vervolgen met 
recht oft andere goede middelen alle sijn saecken tot Nijmegen ut in forma te heffen te bueren, etc. 
Actum den 10e Augusti 1584 
 
folio 95-verso 
Aengerichten brieff 
Dries de Goye heeft sijnen aengerichten brieff gesonnen op Hans Craen voor 8 gulden 8 stuyvers ter 
goede rekeninge ende des Hans condt gedaen, 
Scepenen Goert Claes ende Loeffs Peters, 
Actum den 27e novembris 1584 
 
folio 96-verso 
In een vest van Maximiliaen Bardoul : “achter schietende aende erve van Hans Craen, d’ander sijde 
Heesken van Eewick” 
(7-6-1584) 
 
folio 105-verso 
Procuratie 
Hans Craen heeft gemechticht Claes van Meeckeren om in alle sijnen saken te bewaren inde Betuwe 
ende allomme daert van noode wesen sal met Recht ut in forma, 
Scepenen Jacop de Haes ende Alaert Verheijen, 
Actum den 25e January 1585 
 
folio 108-verso 
                             
1 Willem Harst, koopman te Nijmegen wordt ook genoemd in het Tolboek van Tiel van 1582 ( zie Archief 
Geld.Rekenkamer, toegang 0012, inv.nr. 2505 
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Aengerichten brieff 
Baltus vande Berghe heeft gepeynt Hans Craen voer 12 gulden brabants van eenen binnen jaerschen 
pacht hercommende, ende voer soevele onraets1 als daer met Recht opgaen mach, ende des hem condt 
gedaen, 
Scepenen Goirt Claessen ende Peter van Aken, 
Actum den 12e february 1585 
 
folio 113 
Procuratie 
Hans Craen heeft gemechticht Janne Daems om sijnen saken te bewaren2 sonderlinge3 tegen Judith 
Haenen oick alle andere die hij te doen heeft ende vercrijgen mach, ut in forma, getuegen Lambert 
Vervoirt ende Jan Heijmans Jansz, 
Actum den 14 marty 1585 
 
folio 135-verso 
Procuratie 
Hans Craen heeft gemechticht Ewert Ringelberch om in alle sijnen schulden tot Bommel, Thiel ende 
Geertruydenberge ende allomme elders dart van noode wesen sal, te maenen, heffen ende bueren, 
ende generalick allessins te doen des hij constuatie voergenoempt selffs allomme present wesende 
eenichssins souden connen oft moegen doen ut in forma, beheltelick Rekeninge vande ontfanck te 
doen, 
Scepenen Jacop de Haes ende Alaert Verheijen, 
Actum den 26e octobris 1585 
 
folio 144-verso 
BEWILLIGE 
Anna Wichers die huysvrouwe van Hans Craen heeft gemechtigt ende heeft bekent ende bekent mits 
dessen, dat sij tevreden is ende willicht in alsulcke vesten ende overgifte4 als Hans heur voirs. man 
gedaen heeft voir Scholtes ende Scepenen tot Mullum5 tot behoeff van Cartke Snavel des voirs. Hanss’ 
suster, belangende t’gene die voirs. Hans Craen met sijn voirs. suster aldaer te doen ende gehandelt 
hebben, geloevende t’selve aldaer van werden te houden, Scepenen Jacop de Haes ende Loeff Peters 
den irsten february 1586  
 
folio 151 
Aengerichten brieff 
Jan van Huesden heeft nae viermael besaetinge6 sijnen aengerichten brieff gesonnen op Hans Craen 
oft Meester Johan Splinter, rentmeester, ende Ghijsbert Hagen gecommitteert totter annotaties7 
vanden geconfisquerde8 guederen soe Hans voirs. absent wesende voer die somme van 120 philppus 
guldens ende des condt ende weten gedaen aende voirs. Rentmeester Gecommitteerde Jan van Kessel 
ende Meester Otto Creeft opten 2e augusti anno 1586 
 
folio 151-verso 
Aengerichten brieff 
Willem Loeffen heeft nae viermael besaetinge sijnen aengerichten brieff gesonnen opte guederen van 
Hans Craen absent sijnde,voir die somme van 134 gulden 10 stuyvers 2 oirt ende schade met recht. 
Getuegen Jan van Kessel ende Ghijsbert Hagen opten 15e augusti 1586  
 
ORA GRAVE, inv.nr.56 
(Periode 16-1-1584-27-12-1584) 
                             
1 misverstand 
2 verzorgen 
3 in het bijzonder 
4 overgifte : transport, in andere handen overgeven 
5 Mullum tussen Vierlinxbeek en Sambeek ? 
6 beslaglegging 
7 beslaglegging 
8 verbeurdverklaarde 
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folio vi-verso 
Jan Bottermans Repeterende sijn voirrige aensprake besluyt dat Hans hem gehalden sal sijn volgens de 
selver sijnen eysch op te leggen ende te betalen ende alsoe sijnen peyndinge opten voirs. Hans Craen 
gedaen van weerden ende ter goeder tijt ende die oppositie daertegen gestelt met onrecht gedaen te 
sijn, vermetende hem conden 
Claes Cornelis   Beraet 
(23-1-1584) 
 
folio xiii-verso 
Jan Bottermans versuect antwoort van Hans Craen, 
Claes Cornelis voor Hanssen voirs. persisterende bij sijnen voorgaende antwoort, sustinerende die 
oppositie van weerden ende de pandinge van onweerden 
(6-2-1584) 
 
folio xvii 

Scepen geloefte 
Hans Craen duer Claes Cornelissen synen volmechtiger heeft geloeft te betaelen Jan Bottermans 
bynnen eenen maent naestcommende de somme van xi gulden xi stuyvers volgens der aenspraeke, oft 
bij gebrecke van betaelinge sijnen aengerichten brieff te moegen gesinnen op Hanssen voirgenoempt 
Schepenen Geurt Claes ende Henrick Touwman den xi february 1584, 
 
bij Jan Bottermans veroirkont 
 
folio xxvi-verso 
Merten Jansz versuect vonnisse tegen Hans Craen, daer inne salvatie 
Hans Craen duer Jan van Lyth versuect insgelijcken 
Bij compromis gestelt onder den Scepen deser Stadt om als a[r]biters van dese saecken een uytspraecke 
te doen tusschen partijen voirs. ende dat te geschieden opten 7e merte naestcommende 
(13-2-1584) 
 
folio lxiiii 
Dries de Goeye sprect aen Hans Craen voor ix gulden van gehaelde bier vermetende1 hem conden 
 
Claes Cornelis                        Beraet 
(7-6-1584) 
 
folio lxv 
Merten vande Velde sprect aen Hans Craen voir IICL (250) gl brabants hercommende van een 
gecocht huys tot Cuyck gelegen, alles ter goede Rekeninge volgens sekere voirweerden daer aff sijnde, 
vermetende hem conden 
Claes Cornelis   Beraet 
(7-6-1584) 
 
folio lxviii 
Gerit Michiels sprect aen Henrick Kraen voor xi gulden ix stuyvers ter goeder reeckeninge hercommende 
van weye2 die Gerit voirs. voirden voirs. verwerdere betaelt heeft aende verwerdere, vermetende hem 
conden 
Bij contumatie3 veroirkont 
(7-6-1584) 
 
                             
1 aanspraak maken op 
2 wei (botermelk)  
3 verstek 
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Wemer Ruttens van Goch sprect aen Hans Craen voor iii gulden v stuyvers gerekents gelt van 
waeckloon1 vermetende hem conden 
 
Claes Cornelis                          Beraet 
(7-6-1584) 
 
folio lxxx1-verso + lxxxii 
Borge : Gart Michiels borge voir t’voirs. peerde 
 
Lambert Gerits van Esseren sprect aen Hans Craen hem gerestitueert te hebben een peert het welck 
den voirs. Lambert cortelijck vande Brouck tot Esseren ontnomen ende tegenwoirdich staende inde stal 
van Hans Craen, welck peert hij Lambert voirs. op ergisteren gerichtelijck wederom geeyscht heeft 
ende nyet konnen becomen soo die voirs. Hans Kraen geantwoirt heeft t’selve peert gecocht te hebben 
ende sijn peert wederomme begeerden te hebben, aengesien dan dat den Aenlegger dat voirs. peert 
alsoe ontnomen ende aen iedereen toegelaten is sijn ontnomen goet te vervolgen ende wederomme te 
genyeten, so stelt verwerdere die voirs. Aenlegger dat die voirs. Hans Craen gehalden sal sijn hem dat 
voirs. peert wederomme te volgen laten, ofte ten minsten onder cautie ende borchtocht die hij 
Aenlegger stante pede vervolgens behoeft te stellen te restitueren om daermede sijnen aerbeyt, acker 
ende lant te bouwen, t’welck daerbij sonderlinge gehart ende in schade geslagen is te willen [t’welck 
peert den voirs. Aenleggere nyet en staet te dienen voir 23 gulden gelijck t’selve in gerecht is, ende 
t’selve alle dage nyet en can/wil ontberen voir 15 gl] hij Aenlegger voirs. daermede sal volstaen oft 
nyet ende sijn peert moegen mede leyden, versuect hij verwissel van Scepenen in eenen vonnisse van 
interlocutoor 
 
Claes Cornelis seght dat hij inde naeme van Hans voirs. sal genyeten den tijt van 14 dagen om dair nae te doen soe 
behoiren sal 
 
Interlocutoir 
Nae maninge des Richters eenen vonnisse Interlocutoirs bijden voirs. Aenleggere tegens den voirgen. 
verwerder versocht, verclaren die Scepenen voir Recht overmits die voirs.Aenleggere sufficiente borge 
voorde questieusen peerde gestelt heeft, dat die Verwerdere gehouden sal wesen den Aenleggere voirs. 
te restitueren dat ontnomen peert, oft vervallen te wesen inder aenspraecke des Aenleggers ende alsdan 
voirts opten selven moegen procederen. 
Bijden voirs. Aenleggere veroirkont 
(7-6-1584) 
 
folio lxxxv 
Dries de Goeye versuect antwoirt van Hans Craen 
Claes Cornelis voir Hanssen voirseyt presenteert2 Rekeninge ende Antwoort 
(21-6-1584) 
 
folio lxxxv-verso 
Merten vande Velde versuect antwoort van Hans Craen ---vuytgestelt ---------14 d[agen] 
(21-6-1584) 
 
folio lxxxvii-verso 
Jan Gerits versuect antwoirt van Hans Craen 
 
Claes Cornelis voor Hans Craen, presenteert die bedt stadt3 in questie te betaelen, soe vele de selve bedt 
stadt gecost heeft vanwegen t’bescheet daervan wesende, vermetende hem conden 
(21-6-1584) 
 
                             
1 toezicht 
2 biedt aan 
3 bedstee  
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Wemmer van Goch versuect antwoirt van Hans Craen. 
Claes Cornelis voer Hans voirs. ende seght dat hij presenteert te betaelen mits versueckende het 
scriftelijck hoevele de schult beloopt. 
 
Bij Wemmer voirs.dit veroirkont 
 
folio xc-verso 
Merten vande Velde op Hans Craen, uytgestelt 
(21-6-1584) 
 
folio cxv 
Merten vande Velde versueckt antwoort van Hans Craen 
(28-6-1584) 
 
folio cxv-verso 
Merten vande Velde versuect antwoirt van Hans Craen 
Claes Cornelis sal Antwoirden.  
Hans Craen geeft voor antwoirt dat hij der Aensprake ontkent ende dat om redenen dat die Aenlegger 
hem geeyscht heeft sekere penningen te geven hij wel sijn huys wederomme aenvangen t’welck hij 
verwerder alnoch presenteert t’achtervolgen, vermetende hem conden 
(28-6-1584) 
 
folio cxvi 
Conden Dries de Goye, Aenleggere tegen Hans Craen, Verwerdere, 
Dient inne een scrift vande eysch in questie t’welck hij Aenleggere presenteert t’selve bij eede te 
veriffieren, get. 
Daermede Jan van Lyth vande Aenleggere gemechticht is voir mij Jan Heymans als notaris ende 
getuegen gepasseert 
(25-6-1584) 
 
folio cxx-verso 
Conden Merten vande Velde, Aenlegger, tegen Hans Craen, verwerder, 
Dient inne een voorwaerde vande eysch in questie, get., 
Meer conden vernoetsint 
(2-7-1584) 
 
folio cxxiii 
Dries de Goye versueckt vonnisse op Hans Craen 
Bij contumatie veroirkont 
(5-7-1584) 
 
folio cxxvi-verso 
Hans Craen deur Claes Cornelis presenteert bynnen xiiii dagen te betaelen vervolgende dat bescheet 
daer van wesende. 
 
Bij Jan Gerits veroirkont 
 
Lysbeth Peel spreckt aen Henrick Craen myt sijn huysvr.voir xiiii gulden als rest van een stuck 
lynelakens als Henrick Craenen voirs.huysvrouw van haer aenleggerse van huer gecocht heeft, 
vermetende hem conden 
 
Henrick Craen                 Beraet 
(5-7-1584) 
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folio cxlv 
Merten vanden Velde versuect vonnisse tegen Hans Craen 
 
Claes Cornelis voir Hans Craen seght dat hij sijnen conden nyet en heeft connen produceren mits1 der 
absentien van Jacop Hocque2 daeromme begerende alnoch dilay wie sulcx sal oft nyet begeert den 
verwissel van Scepenen. 
Merten voirs. sustineert ter contrarien dat hij persisteert bij sijn ingediende voerwerde.  
Schepenen verclaeren dat partien sullen wesen gehalden te procederen int principael 
Merten voirs.versuect vonnisse tegen Hans Craen 
 
Bij contumatie veroirkont 
(26-7-1584) 
 
folio clxxxxiii 
Merten vande Velde doet scriftelijcken aenspraecke op Hans Craen, get. 
Claes Cornelis                      Beraet 
(1-10-1584) 
 
Dries de Goy duer Jan van Lyth doet scriftelijcken aenspraecke op Hans Craen, get. 
Claes Cornelis                      Beraet 
(1-10-1584) 
 
folio ccxi-verso 
Marten Jansz3 duer Jan Daems versuect vonnisse tegen Hans Craen 
Jan van Lyth voir Hans Craen seght dat dese sake is gesubmitteert aende Raidt om daer van 
uytspraeke te doen, daerbij hij alsnoch is persisterende, 
Merten Jansz seght naedemael de saecke tusschen partien van voervaste nyet is gesuspendeert, versuect 
hij alnoch oirdeel ende recht 
(8-10-1584) 
 
folio ccxviii 
Jan Gerits brouwer sprect Hans Craen scriftelijcken vande eysch ende Interlocutoir, get. 
Claes Cornelis                       Beraet 
(11-10-1584) 
 
folio ccxxiiii-verso 
Schepen geloefte 
Hans Craen deur Claes Cornelissen geloeft te betaelen Dries de Goye bynnen eenen maent 
naestcommende vii gulden volgens der aenspraecke oft aengerichten brieff  te gesinnen, Schepenen 
Jacob de Haes ende Henrick Touwman den xxiiii octobris 1584 
 
folio cci (???) 
Merten vande Velde versuect antwoirt van Hans Craen 
Claes Cornelis voir Hans Craen seght dat hij hem refereert tot die voirgaende antwoirt sustinerende 
die oppositie van weerden ende die pandingen vande waerden, vermetende hem conden. 
 
Dries de Goeye versuect antwoirt van Hans Craen 
Hans Craen duer Claes Cornelis seght dat hij persisteert bij sijn voorgaende antwoirt sustinerende die 
oppositie van weerden ende den pandinge van onweerden vermetende hem conden te leyden oft 
derven onvermyts4 sijns rechts. 
(15-10-1584) 
                             
1 wegens 
2 Jacop Hocque was collecteur, inner van pachten en/of belastingen 
3 Merten van de Velde, zoon van Jan ---- 
4 wegens 
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folio ccxxi 
Conden Merten vande Velde aenleggere tegen Hans Craen verwerdere 
Spreckt inne voirgaende provies mette gedingh-acten ende gewesen vonnisse 
 
Goort Claes ende Peter van Aken tuegen dat sij voir de pandinge hebben gestaen volghens den 
Scholtes manuael1 daer toe sij hem refereren meer conden vernootsint2 
 
Conden Hans Craen verwerdere tegen Merten vande Velde aenleggere 
Claes Cornelis die conden vernoetsint 
(22-10-1584) 
 
folio ccxxx 
Merten vande Velde op Hans Craen 
(29-10-1584 
 
folio ccxlix 
Merten vande Velde op Hans Craen, uytgestelt 
(26-11-1584 
 
folio cclvi 
Merten vande Velde op Hans Craen, uytgestelt 
(3-12-1584 
 
folio ccxvi 
Conden Dries de Goeye aenleggere tegen Hans Craen verwerdere 
 
Dient inne een scrift vanden eysch in questie t’welck hij aenleggere presenteert t’selve met eede te 
veriffieren, geteckent 
 
Daermede Jan van Lyth vanden aenleggere gemeten is, is voir mij Jan Heymans als notaris ende 
getuegen gepasseert. 
(15-10-1584) 
 
folio cclxiiii 
Merten vande Velde versuect vonnisse tegen Hans Craen uytgestelt ---14 d[agen]  
voir sich met goede vrienden te verdraegen ende dat op versteken3 huers rechts wie onwillich oft 
versuemelijck daertoe bevonden sal worden 
(9-12-1584) 
 
folio cclxvii 
Scepen Geloefte 
Hans Craen duer Claes Cornelissen heeft geloeft te voldoen ende contenteren4 Merten vande Velde 
volgens den verdrach tusschen hen beyden gemaeckt ende gesloten om binnen den tijt van xiiii dagen 
oft bij gebreke van dien sal Merten voirsegd sijnen aengerichten brieven te moegen gesinnen  
bij Merten voirs. veroirkont 
(17-12-1584) 
 
ORA GRAVE, inv.nr. 195 
(Vonnissen) 
 
                             
1 journaal 
2 verontschuldigd 
3 geen rekening houden met 
4 tevreden stellen 
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folio CCXCIX-verso 
 
Den XXI July 1588 
Interlocutoir 
Tusschen Hans Craen aenleggere tegen Peeterken Thijs Lobben dochter, verwerdersse, 
 
Nae maeninge des Richters eene versochte buyten vonnis, 
Verclaeren dye Scepenen dat dye verwerdersse gehouden sal zijn te procederen ende t’antwoorden int 
principael houdende t’voirs. Interlocutoir onder totten thoon, 
Bij Adolph Eduwart veroircondt van wegen den aenleggere 
 
folio CCCVII 
 
Den sestienden dach der maent January 1589 
 
Tusschen Hans Craen aenleggere tegens Jacop van Rossum ende Giele Haeck ende Jan van 
Rijmsdijck als burgen, verwerderen 
 
Vonnisse 
Nae aenspraecke, antwoorde, conden ende waerheyt ende al dat voerden Schepenen commen is, 
wijsen de Schepenen den verwerderen vander aenspraecken vrij ende quyt1 
Bijde verwerderen veroircondt  
 
Tusschen Hans Craen aenleggere, tegen Peeterken Thijs Lobben dochter, verwerdersse 
Vonnisse 
Nae aenspraecke, antwoorde, conden ende waerheyt ende al tgene dat voorden Schepenen kommen is, 
wijsen dye Schepenen der verwerdersse van der aenspraecke des aenleggers vrij ende quyt 
Veroirkondt bij Geurt Peters van wegen der verwerdersse 
 
Hans Craen reformeert2 t’voirs.vonnisse inden Raede van Brabant. Actum den lesten february 1589 
Schepenen Baltazar van Trist ende Arnt van Boecholt  
 
folio CCCVII-verso 
 
Den xix January 1589 
Tusschen Hans Craen aenleggere tegen Cornelis van Beeck, genaempt Kiphoven,verwerdere 
 
Vonnisse 
Nae aenspraecke, andtwoort, conden ende waerheyt  ende al dat voorden Schepenen kommen is, 
wijsen dye Schepenen, dat parthijen gehalden sullen wesen mit malcanderen te rekenen voor 
Schepenen Meester Otto Creeft ende Wilhem de Haen ende dat op mergen naemiddach ende 
malcanderen nae t’ slot van dyen. 
Veroircondt bij beyde partijen 
 
folio CCCVIII 
 
Den xxvi January 1589 
Tusschen Agnes weduwe Marten Janssens, aenleggere, tegens Hans Craen, verwerdere 
Vonnisse 
Nae aenspraecke, andtwoorde, conden ende waerheyt en alle tgene dat voorden Schepenen kommen 
is, wijsen dye Schepenen dat dye verwerdere gehalden sal zijn der Aenleggere te voldoen, vermogens 
der aenspraecken 

                             
1 quit : ontslagen van verplichtingen 
2 reformeren : in beroep gaan 
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Veroircondt bijder Aenleggersse 
 
folio CCCXXXIX 
 
Den xxiii decembris 1593 
Tusschen Jan Monincx teghens Anna, wedue Hans Craen 
 
Interlocutoir 
Nae maeninge des Richters eenen vonnis Interlocutoir tusschen Jan Monincx als aenleggere ende 
Anna Craen, verwerdersse, verclaeren de Schepenen de geproponeerde exceptie van werden ende 
door dien den aenleggere noch ter tijt nyet ontfanckbaer 
Veroircondt bij Pouwels Franck van wegen der verwerdersse 
 
folio CCCXLIII-verso 
 
Den XX Juny 1594 
Tusschen de heeren vande Capittel tegen Anna Craen 
 
Vonnisse 
Nae Aenspraeck, Antwoirdt, conden, waerheyt ende allet tgene voir die Scepenen kommen is, wijsen 
die Scepenen dat de verwerdersse gehalden sal zijn d’aenleggeren op te leggen ende te betaelen volgens 
der Aenspraeck myts cortende allet tgene op de geheyste schult betaelt sal wesen. 
Veroircondt bij Jacop de Meijer van wegen des Cappittels 
 
ORA GRAVE, inv.nr.57 
 
blad nr. 3 14-1-1585 
Op toecomende donderdach [:] Merten vande Velde op Hans Craen 
 
blad voor blad 7 : 
Hans Craen op Jacop van Rossem  
 
Nae Aenspraecke, Antwoort, etc. wijsen die Schepenen den verwerdere vander aenspraecke des 
aenleggers vrij ende quyt 
Veroircondt bij verwerdere  
 
Hans Craen op Peeterken Thijs Lobben dochter 
 
Nae Aenspraecke, Antwoort, conden, etc. wijsen die Schepenen der verwerdersse vrij ende quyt 
vander aenspraecke des aenleggers 
Veroircondt bijden verwerdersse 
 
Hans Craen op Kiphanen, 
Nae aenspraecke antwoort etc. wijsen die Schepenen dat parthijen gehalden sullen wesen met 
malcanderen te reeckenen voor Schepenen Meester Otto Creeft ende Willem de Haen ende dat 
binnen den genechte ende dat op mergen naemiddach ende malcanderen nae slot vandien te voldoen 
Veroircondt bij Kiphanen ende bij Aloff  Everts 
 
blad nr. 10 17-1-1585 
Judith Haenen weduwe duer Janne van Lith doet scriftelick aensprake1 op Hans Craen 
 
blad nr. 33 31-1-1585 
Judith Haenen versueckt antwoordt van Hans Craen. Hans Craen doet scriftelick antwoordt 
                             
1 aanspraak : aanspreken in rechten, een eis indienen 
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blad nr. 46 8-2-1585 
Conden Judith Haenen Aenleggersse tegen Hans Craen. Dient inne een aendracht1, get.  
 
blad nr. 58 feb.1585 
Gerit Otten spreeckt aen Arnt de Boij van Ravesteyn voir 10 gulden bb hercommende van bekent gelt 
sich vermetende conden irst versueckende borgen 
Borge : Hans Craen, ende alsoo Beraet 
 
blad nr. 77 28-2-1585 
Judith Haenen versueckt vonnis op Hans Craen. Bij contumatie2 veroirkondt 
 
blad nr.95        13-5-1585               Op 14 dagen 
Martens Janssen op Hans Craen 14 dagen ende den partien is dach gestelt om opten voors. dach te 
compareren voorden heeren Scepenen ende verwachten uytsprake oft gewes vande selven, ende dat op 
verlies der saken 
 
blad nr. 106 14-11-1585 
Judith Haenen duer Jan van Lith doet scriftelick aenspraeck op HansCraen, get.  
Jan Daems—Craen--beraet 
 
blad nr. 121 28-11-1585 
Judith Haenen soe sij procedeert versuect antwoordt van Hans Craen.  
Hans Craen duer Jan Daems doet scriftelick antwoordt, Conden op vrijdach. 

 
blad nr. 135 begin dec.1585 
Conden Judith Haenen Aenleggersse tegen Hans Craen, Verwerdere 
Dient inne ’t voirgaende mette contumatie daeruyt gevolcht. Jacop de Haes tuycht dat hij  over de 
pandinge vande saecken in questie gestanden heeft volgens des Scholtis manuael. 
 
Conden Hans Craen Verwerdere tegen Judith Haenen Aenleggersse. Dient inne een aendracht get. 
 
blad nr. 141 12-12-1585 
Judith Haenen op Hans Craen----------14 dagen 
 
blad nr. 156 3-2-1586 
Op toecomende donderdach Judith Haenen op Hans Craen 
Dan komt er een onderbreking in de Rol, pas in juni gaat het pas weer verder, maar van Judith 
Haenen-contra -Hans Craen wordt niets meer genoteerd 
 
blad nrs 227  15-10-1586 
Jan van Lyt als volmechtiger van Jacop de Smyt, coopman van Esschen, borger bynnen Cleve, Geryt 
Rijcken woenende int Craneborger Broeck ende Evert Hermanss woenende voir Cleve opt goet vande 
heer Van Solm, verschint sich in recht onder behoirlicker protestatie tegens Henryck Gijben, Henryck 
Reijniersen van Ravestein ende Jacop van Aken, Verwerderen, ende geefft over int Recht een 
scriftelicke aenspraeck met een certificatie ende acte daerbij gefucht met diversche vonnissen alhier te 
Grave geproduceert ende geweesen met oyck een artikel vande blijde Incompste nementlick den 53e, 
daerop versueckende ende begerende van mijne Ed. Heeren een vonnis Interlocutoir, om zijn 
gebuerlicke loon, mets presenterende voer de genoempde schapen borghe te stellen soe verre noedich. 

 
Den Amptman Steenhuys veroircondt dese aenspraeck soe voir de Heer daer broeken3 in gelegen zijn 
overmits dye Schapen gestolen zijn. 
                             
1 aandracht : aanklacht bij het gerecht 
2 contumatie : verstek 
3 broeken, breuken : boetes 
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De Verwerdere Henryck Gijben cum suis versueckt op buyten vonnis off Interlocutoir, te genieten 
beraet de tijt van 14 daegen. 
Jan van Lyt procureur voirs. sustineert ter contrarien dat dye voirs. Verwerdere cum suis geen beraet 
en sal behoeven te genyeten dan sal voorts behoerende te procederen volgens sekere binnen vonnis 
gewesen tusschen Hans Craen & Lambert Garits Aenleggere ende Hans Craen Verwerdere daerop 
versueckende ordel ende sententie als voir versocht houdende dye voirs. schapen t’vonnis Interlocutoir 
onder tot dienste vande principalen ofte sall de voirs. Aenleggere borch stellen als principael, te 
voldoen voir elck schaep nae estimatie inde aenspraeck begrepen ende verclaert. 

 
blad nr. 228 7-10-1586 
Jan van Lyt als volmechtiger van Judith Haenen dynt in een scriftuere van behulp redenen teghen 
Hans Craen, ende versueckende mede ordel ende vonnis teghen Hans Craen off zijne gemechtigden, 
Judith Haenen erop contumacie 
Veroircondt 

 
blad nr. 416 23-6-1587 
Conden Hyeronimi vanden Kerckhove van wegen de erffgenamen Laurens vande Berghe ende 
Margriet sijn huysvrou, etc. Aenleggeren, tegens Juffrou Barbara vanden Stijl, naegelaten weduwe 
Baltus vanden Berghe, Verwerdersse 
Procuratorium 
Jan Gerits als man ende momber van zijne huysvrouwe Johanna vanden Berghe, de suster van Baltus 
vanden Berghe, voor hem selven ende mede als ome ende momber van Hilleken Jaspers dochter 
Vanden Berch blijckende bij sekeren testament gemaeckt bij wijlen Lens vanden Berghe ende oyck als 
momber vande naegelaten dochter van Grietien vanden Berch verweckt bij Willem Botteliers, myt 
oock den selven Willem Botteliers als vader ende momber sijner voors. dochter genoempt Willemken, 
Item Otto Creeft als momber van sijnen kynderen verweckt bij Jenneken du Bois, zijne huysvrouwe 
zeliger, ende oick deselve als procuratie hebbende van Valentijn du Bois, als vader ende momber sijnre 
kynderen verweckt bij Gertruyt vanden Berge, Baltussen voors. sustere, vermogens de geexhibeerde 
procuratie, getekent J , geven tsamenlicken procuratie ende volmacht Hyeronimo vanden Kerckhove 
om heure saecken te Grave in rechte te bedingen, te bewaren ende ten uytersten toe te vervolgen 
vervolgen myt ratificatie van tghene alrede bij hem in desen gedaen is etc. pro ut in forma. 
Actum voor Jasper Haghen, Burgemeester ende Jan Coenen Schepen, den 23 Juny 1587 
 
ORA GRAVE, inv.nr.58 
(periode ca 1588) 
 
folio CXXV 
Conden  
Aloff Everts van wegen Hans Craen, aenleggere, tegens Peeterken Thijs Lobben dochter oft Goert 
Pandsien als volmechtiger, verwerdere 
 
De voorschreven Aloff doet blijcken zijnne procuratie gepasseert voer Ghijsbert Haegen, notaris, 
Item vernoetsint zijnne conden wes Hans Craen weder comen zal zijn met consent van Goert 
Pandsien. 
 
Conden  
Goert Pandsien als volmechtiger van Peeterken Thijs Lobben dochter, verwerdere tegens Hans Craen 
door Aloff Everts aenleggere 
 
De voorschreven Pandsien sal zijnne procuratie ende conden indienen tot wedercompste vande 
voorschreven Hans Craen gelijck hij van zijnder zijden Aloff Everts heeft geconsenteert ende hiermede 
is die voorschreven Aloff tevreden geweest duer d’absentie van Hans voorschreven. 
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folio CXXV-verso 
Conden  
hercommende van Kerckhove van wegen Jacop van Rossem, verwerdere, tegens Hans Craen, 
aenleggere 
A 
Die voorschreven Kerckhove doet visie van zijnne procuratie gepasseert voor Meester Anthonis van 
Dommelen, 
B 
Item dient in seeckere Schepen certificatie gepasseert voor Schepenen der Stadt Gorunchem, get.  
C 
Item noch een certificatie gepasseert van Venloe, get. 
Item seeckere recepisse off quitantie van Daniel Waelen wegen der Admiraliteyt in Suythollant, Maes 
ende Wael, get. 
D 
Item seeckere billetken van reeckeningen noepende d’oncosten vande questieusen labberdaen gedaen, 
get. 
 
folio CXXVI 
Conden  
Aloff Everts van wegen Hans Craen, aenleggere tegens Jacop van Rossem, Jan van Riemsdijck als 
borge, verwerderen 
 
In den iersten doet blijcken zijnne procuratie voor Ghijsbert Haegens notaris gepasseert, 
Item dient in seecker Aendracht1 get. 
Item vernoetsint noch conden die hij zal moegen leyden tot vier daegen voerden dinghdach soe met 
consent van parthijen 
Item opten xxvii August heeft Aloff Everts noch vernootsint sijne conden overmits d’absentie Hans Craen duerdien hij egeene 
conden en weet te becommen voor ende alleer deselve Hans  sal wesen gecomen. 
 
folio CLXVIII 
Gaert Pandsien verschijnt hem van wegen Agnes wegen Marten Janssen ende versuect vonnisse op 
Hans Craen 
 
Aloff Everts van wegen Hans Craen versuect insgelijcx vonnisse 
 
Hans Craen op Peterken Thijs Lobben daervan sullen parthijen haere conden opten Condendach van 
desen genechte, 
 
Gelijck oock van alle andere Hans Craenen saecken 
 
folio CLXXV 
Conden 
Hans Craen aenleggere, tegen Cornelis van Beeck, genoempt Kyphoven, ende Guert Pangien als 
borge, 
 
Adolph Eduwarts als volmacht hebbende heeft den soeme geexhibert, gepasseert voer mij Gijsbert 
Hagen als notaris, 
Dient inne copie authenticke van zekere obligatie bij Cornelis van Kyphoven beteyckent 
 
Conden 
Gaert Pangien als volmechtiger van Cornelis vande Beeck, alias Kyphoven, tegens Hans Craen, 
aenleggere, 
 
                             
1 aanklacht 
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Die procuratie gepasseert voir Schepenen Art vande Bouckholt ende Roeloff van Dael is gebleken, 
Dient inne sekere Attestatie voir Notaris gepasseert geteyckent, 
Meer conden vernoetsint. 
 
folio CLXXV-verso 
Conden 
Hans Craen verwerdere teghen Cornelis van Beeck, aenleggere 
 
Dient inne een obligatie als voirs. geteijckent 
 
Conden 
Cornelis van Beeck, aenleggere, tegen Hans Craen 
 
De procuratie als voirs. is gebleken,  
Imployert in desen mede de voirs. Attestatie geteijkent 
Vernoetsint zijnne andere conden 
 
Conden 
Hans Craen aenleggere ende Adolph Eduwarts als procureur, teghen Peterken Thijs Lobben dochter 
Dient inne een extract uyter Hans Craens rekenboeck met noch een scryft bij Thijs Lobben beteijckent 
 
folio CLXXVIII 
Conden 
Gaert Pangien als volmechtiger van Peterken Thijs Lobben dochter, teghens Hans Craen 
 
De procuratie voir mij als Notaris gepasseert is voir commissarissen gebleken. 
Dient noch inne eene besegelde certificatie, geteyckent 
 
Geryt Nuyen tuyght op zijnnen eedt ende hem deponente cundich is t’gene ter instantie van hem in 
dese voer gementioneerde certificatie bij Jan Kerstens ende Stijn zijn huysfrou van Hans Craen is 
getuyght daer bij hij persisteert als alsoe geschiet wesende. 
Vernoetsint noch meer conden. 
 
folio CXCIX 
Op eenen donderdach den xxiiii novembris [15]88 heeft men gedingt [: o.a.] 
 
Hans Craen op Jacop van Rossem   xiiii (dagen) 
Hans Craen op Peterken Thijs Lobben   xiiii 
Hans Craen op Cornelis van Beeck   xiiii 
Cornelis van Beeck op Hans Craen   xiiii 
 
ORA GRAVE, inv.nr.59 
(periode 9-3-1590-14-12-1592) 
 
folio LXVI-verso (maart 1590) 
 
Conden, 
Hanrick Janssen, tymmerman, aenleggere, tegens Hans Craen, verwerdere, 
B 
Dient inne sekere extract uyter zijn rekenboeck myts presenterende t’selve te exhiberen indyen 
noedich, get.  
Conden 
Hans Craen, verwerdere, tegen Hanrick Janssen, Tymmerman, aenleggere 
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Conden 
Gaert Geryts, wedue cum suis, aenleggersse, tegen Hans Craen, verwerdere 
Dient inne een aendracht geteykent 
 
Conden 
Hans Craen verwerdere, tegens Gaert Geryts, wedue, cum suis 
 
folio POST 66-A 
 
Conden 
Hans Craen aenleggere, tegens Derick van Boisdorp Botteliers, 
 
Vanden Kerckhoff heeft doen blijcken van zijnen procuratie, 
Dient inne sekere gescryftelicke beseyndinge1 onderschreven met de eyghen handt van wijlen Hanrijck 
Creeft, Scholtes, met sekere rekeninge daer bij geannexeert, get. 
 
folio POST 66-verso 
C 
Item sekere aendracht daerop getuyght heeft Robbert van Veghel, geteyckent, 
D 
Item sekere aendracht waerop getuyght heeft Jan vande Velt, get.  
E 
Noch een extract uyter Hans Craenen rekenboeck, get. 
Vernoetsint noch de condschap van Meester Peter van Aken, overmits zijnne absentie ende de 
condtschap van heer Jacop Hoet, 
F 
Dient noch in een certificatie off aendracht, get. 
Conden 
Deryck Botteliers verwerdere tegens Hans Craen, 
Vernoetsint alle zijnne conden ten principalen van Meester Peter van Aken, absent ende uyter de Stadt 
wesende met de condtschap van Meester Jacop Hoet, 
Dient inne eene aendracht, get.                                                                                                       B 
Noch dient inne eene specificatie van gelde, get.                                                                        C 
 
Conden 
Hans Craen aenleggere tegens Anneken, wedue Marten vande Velde, verwerdersche, 
Vernoetsint zijnne conden, 
Inden irsten dient inne sekeren inventaris vande goederen van Hans Craen bij Marten vande Velt 
ende zijn huysfrouwe in bewaringe genoemen ende senterende des noet sijnde d’inhoudt van 
voirschreven inventaris bij eede te verifieren,                                                                                                         
     B 
Dient noch in eenen anderen inventaris van sekeren goederen Hanssen nyet gerestitueert als hij indien 
noedich bij eede begert te affirmeren,                                                                                                                
C 
Dient inne sekere specificatie vande geannoteerde2 goederen van Splijnter,get.                   D 
Dient noch in sekere aendracht, get.                                                                                                E 
 
folio POST 66-B 
Conden 
Anneken wedue Martens vande Velde, verwerdere, tegens Hans Craen, aenleggere, 
De Meyere heeft doen blijcken van zijnne procuratie gepasseert voir Gijsbert Haghen, notaris, 
Dient inne eene besegelde certificatie voir Schepenen vande Graeff gepasseert, get.        B 

                             
1 tractaat 
2 aangetekend, beschreven 
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Conden 
Hans Craen, aenleggere tegens Derijck Anssems, verwerdere, vernoetsint zijne conden, 
 
Conden 
Derijck Anssems, verwerdere tegens Hans Craen, aenleggere, 
De Meijer heeft doen blijcken van zijnne procuratie, gepasseert als boven, 
Dient inne sekere Rekeninghe dye presenteert bij eede te affirmeren, get.                               B          
 
Gerestitueert zijn stucken op huyden den xxiii Novembris 1594 
 
folio LXVIII-verso 
Geryt Bungelers op Hans Craen 
(15-3-1590) 
 
folio XCII 
Jan de Meijer van wegen Geryt Bungelers verschint hem in recht tegen de weduwe Hans Craen ende versuect antwoirt 
Vande Kerckhoff van wegen de verwerdersse sal ten naesten ad XIIII (dagen) antwoirden, 
(14-2-1591) 
 
folio XCIIII 
Agnes wedue Marten Janssen en Jan Rommen van wegen der selver verschint hem in recht ende 
versueckt vonnis op Anna, wedue Hans Craen 
Vande Kerckhoff van wegen der verwerdersche versuect insgelicx vonnisse, veraccordeert  
Jerominus vande Kerckhoff van wegen Meester Peter van Aken, verwerdere verschint hem in recht 
tegen Jan van Tongeler ende versueckt vonnisse 
De Meijer van wegen des aenleggers versuect insgelicx vonnisse 
 
Vonnisse 
Nae aenspraeck antwoirt Conden waerheyt ende allet gene voir de Schepenen commen is, verclaeren 
die Schepenen dat de opponent ende verwerdere gehouden sal zijn de geerfte ende gepretendeerde 
schult bij eede te verificeren, de selve deughdelijck te zijn ende nyet daerop ontfangen te hebben ende 
alsnoch onbetalt wesende, sal de goederen in questie bij goede froeme mannen des verstant hebbende 
gerichtelijck doen estimeren ende taxeren bynnen den tijt van xiiii daegen op verlies de saeken ende 
tgene bevonden wort mede te venereren1 als des opponene schult is bedraegende sall wesen tot proffit 
vande aenleggere ende de costen om redenen gecompenseert. 
 
Op huyden de xxviii february 1591 heeft Meester Peter van Aken op het Raethuys voer het gericht bij 
voirslaegen2 des Scholtis zijnnen eedt gedaen volgens den vonnisse, 
mij present, Graghen 
 
folio XCVI 
Griet weduwe wijlen Deryck Clomp, aenleggersse tegen de wedue wijlen Hans Craen dient in 
schryftelicken aenspraecke ende versuect antwoirt. 
 
Alle andere saeken aengaende de wedue van Hans Craen tegen haere partijen waerover sij 
voetsettinge3 gedaen heeft den 2en Octobris lestleden ende oyck alle haere andere saeken van desen 
genechte-dach woirden uytgestelt totte naesten sub ………….om alsdan te doen haere parijen nu 
souden hebben moegen doen. 
                             
1 vereren 
2 voorstel 
3Voetzetting, in oostelijke oude rechtstaal voor pandkeering. Commerslach, peyndinge, daer voetsettinge 
tegen geschieden, dengeenen, die in den onrecht bevonden waerdt, verbuerden eenen goltgulden, Rechtsbr. 
geld. Overkw. 143 [1622]. Van een voetsettmge offt pantkeringe te doen sall der scholtis hebben een 
kanne und twee schepenen kanne wyns, 193.  
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(21-2-1591) 
 
folio CIX 
1591 
Op eenen donderdach den vii Mert gedingt int Jaer gedingh [:] 
 
Jacop de Meijer verschint hem in recht q.q. van wegens Philippus Bruijnincx, tegens de wedue Hans 
Craen saliger, cum suis in dienende schryftelicke aenspraeck               A 
 
Van Kerckhoff van wegen de verwerdersche, Beraet 
 
Item De Meijer van wegen des Cappittelen vant Sint Elysabettten kercke vande de Graeff verschint 
hem in recht tegen de voirs. wedue Hans Craen met heuren kynderen ende haere mombaren, dient 
inne schryftelicke aenspraeck versueckende antwoirt                                                                                        
A 
 
Vande Kerckhoff van wegen de verwerdersche cum suis, Beraet 
 
Item De Meijer dient in schryftelicke aenspraeck van wegen de erffgenaemen Martens vande Velde 
tegen Anna wedue Hans Craen cum suis, versueckende antwoirt,                                                  A 
 
Vande Kerckhoff van wegen de verwerdersche cum suis, Beraet 
 
Item De Meijer van wegen Peter van Aken Willemss dient inne schryftelicke aenspraeck tegens de 
voorschreven Anna Craen cum suis, versueckende antwoirt,                    A 
 
Vande Kerckhoff, Beraet, 
 
Item De Meijer van wegen de erffgenaemen van Jan van Catwijck tegens Anna Craen cum suis, dient 
inne schryftelicke aenspraeck, versueckende antwoirt,                       A 
 
Vande Kerckhoff van wegen als boven, Beraet 
(7-3-1591) 
 
folio CIX-verso 
Item De Meijer q.q. van wegen Frederick Swaen verschint hem in recht tegen Anna Craen wedue 
Hans Craen cum suis ende dient inne schryftelicke aenspraeck, versueckende antwoirt myts oyck 
versueckende borge dat de beslaegen goederen nyet en sullen verbrucht1 worden ende de selve soe 
werdich te maecken als sij geweest sijn ten tijden ende ierstmael beslach2 ende besaeten aen geschiet is. 

A 
Vande Kerckhoff van wegen als boven, Beraet 
 
Hanrijck Coebrix spreeckt aen Anna wedue Hans Craen cum suis voor de soeme van hondert dalers 
ter goeden rekeninge in materie van beslach hercommende van gelevert bier, contenderende dat dye 
voirs. aenleggere en dye verwerdere gehouden sall sijn ende gecondemneert de selve soeme te betaelen 
aenbedingende conden costen ende alles recht noedich,                                          
 A 
 
Van De Meijer van wegen de verwerdersche cum suis, Beraet 
(7-3-1591) 
folio CX 
 

                             
1 verbruikt 
2 beslag leggen 
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Margriet wedue wijlen Derick Hanricx versuect antwoirt op Anna wedue Hans Craen cum suis 
Vande Kerckhoff sall van wegen der verwerdersse antwoirden bynnen 4 daegen, 
Item nyet geantwoirt ergo contumax, veroircondt bij de Aenleggersse 
(7-3-1591) 
 
folio CXI-verso 
De selve erffgenaemen van Jans van Ewijck versuecken vonnisse op de wedue Hans Craen cum suis, 
Vande Kerckhoff van wegen de verwerderss versuect insgelicx vonnis 
 
Vonnis     
Nae aenspraeck, antwoirt conden ende waerheyt,etc., wijsen dye Schepenen dat parthijen bynnen de 
genecht voir commissarissen sullen rekenen op verlos der saecken, quad recht 
 
Derijck Anssems versuect vonnis op Hans Craen ende zijnnen erven, 
Vande Kerckhoff versuect van wegen de verwerdersche insgelicx vonnis 
(7-3-1591) 
 
folio CXII-verso 
Wylhem Loeffs sal bynnen t’genecht inne dienen schryftelicken aenspraeck op Anna Craen, wedue 
Hans Craen cum suis 
 
De saeken tusschen Jan Swaen, coepman tot Coelen1 tegen de wedue Hans Craen cum suis wordt 
uytgestelt totten naesten, 
 
folio CXXIII 
Conden 
Henneken wedue wijlen Hanrijck van Ewijck aenleggere, tegen de wedue Hans Craen cum suis 
verwerdersche, 
 
Vernoetsint haere conden, 
 
Conden 
De wedue Hans Craen saliger, verwerdersse, tegen Henneken wedue wijlen Hanrijck van Ewijck cum 
suis, aenleggersse 
(15-3-1591) 
 
folio CXXXV-verso 
Jacop de Meijer qualitate qua verschint hem in recht tegen Anna Craen wedue Hans Craen met haere 
kynderen van wegen de persoenen hiernae volgende [:] Philippus Brunicx, de Canonicken van Sint 
Elysabeth kercke, de erffgenaemen van Marten vande Velde, Frederick Swaen, de erffgenaemen van 
Jan van Catwijck, Hanrick Coebrix, Peter van Aken ende Wilhem Loeffs ende Wolter de Smyt 
versueckende van een ygelycx bestierichen2 te wegen antwoirt 
 
Vande Kerckhoff van wegen der verwerdersse in plaetze van antwoirt presenteert rekeninge. 
 
folio CXLIII-verso 
Conden 
Peter Bruynincx aenleggere, tegens de wedue ende kynderen van Hans Craen, 
 
Gaert Paetsien heeft doen blijcken van zijnne besegelde procuratie gepasseert voir Schepenen vande 
Stadt Bommel ende voirts vande substituente3 Jacops de Meijer 
                             
1 Keulen 
2 bestierich : In passieve opvatting. Eigenlijk: bestuurd, geleid, onder tucht; vandaar: ingetogen, 
bescheiden, beleefd enz.  
3 vervanger 
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Dient inne copie authenticque van sekere obligatie van iiii C xxxviii1 gulden van dato de xiiie Mert 
anno 87, get.  C 
Noch een andere obligatie van iii C lxiii gulden van dato den xiiiie mert 87 presenterende doorgaende 
altijt in recht te nemen, meer conden vernoetsint  D 
(4-7-1591) 
 
folio CXLIIII 
Conden 
Van de wedue Hans Craen met haeren kynderen, verwerdersche, tegens Peter Bruijnincx, aenleggere 
 
Conden 
Jacops de Meijer als curateur vande sterffhuys van wijlen Marten vande Velt, tegens de wedue Hans 
Craen met haeren kynderen, 
 
Dient inne sekere coepcedule, get. C 
Noch eene uytspraecke tusschen parthijen gedient, get. D 
Noch extract uyten signaet van Schepenen get. E 
Vernoetsint noch meer conden 
 
Conden 
Anna Craen cum  suis, verwerdersche, tegen Jacop de Meijer als curateur, aenleggere 
Vernoetsint haer conden 
Dient inne sekere extract uyter Hans Craenen saliger rekenboeck, get. C 
 
Conden 
Jacops de Meijer als rentmeester ende procuratie hebbende vant Cappittel voer ons gebleken, tegen 
Anna Craen met haeren kynderen, verwerdersche 
Dient inne sekere extract uyter de Canonicken2 register, get. C 
(4-7-1591) 
 
folio CXLIIII-verso 
Noch sekere aendracht, get. D 
 
Conden 
Hanrijck Coebricx, aenleggere, tegens Anna Craen cum suis, verwerdersse, 
Dient inne sekere extract uyter zijnen rekenboeck, get. C 
 
Conden 
Anna Craen cum suis, verwerdersche tegens Hanrijck Coebricx, aenleggere 
 
Conden 
Peter van Aken, aenleggere tegens Anna Craen cum suis, verwerdersse, 
Dient inne extract uyter sijnen rekenboeck, get. C 
 
Anna Craen cum suis, verwerdersse tegens Peter van Aken, aenleggere 
(4-7-1591) 
 
folio CXLV 
Conden 
Jacops de Meijer van wegen de erffgenaemen en kynderen van Jan van Catwijck, aenleggere, tegens 
Anna Craen cum suis, verwerdersse 

                             
1 f.438 
2 kanunnik 
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Vernoetsint zijnne conden 
 
Conden 
Anna Craen cum suis, verwerdersse tegens de erffgenaemen en kynderen Jans van Catwijck, 
aenleggere, 
Vernoetsint haere conden 
 
Dient inne sekere extract autenticq uyt haers mans rekenboeck ende presenterende altijt principael 
rekeninge te exhyberen indien noodich, get. B 
 
Conden 
Jacop de Meijer als gesubstitueerde wegens Frederyck Swaen, aenleggere, tegen Anna Craen cum suis, 
 
Dient inne copie autenticque van sekere obligatie presenterende dorgaende1 te exhiberen in recht, get.                                                                                                                                                        
C 
(4-7-1591) 
 
folio CXLV-verso 
Conden 
Anna Craen cum suis, verwerdersse, tegens Frederyck Swaen, aenleggere 
 
Conden  
Wilhelm Loeff, aenleggere, tegens Anna Craen cum suis, verwerdersche 
Dient inne sekere rekeninge, get. C 
 
Conden 
Anna Craen cum suis, verwerdersche, tegens Wilhem Loeff, aenleggere 
(4-7-1591) 
 
folio CLXV-verso 
Dese naevolgende saecken zijnde ende alsnu commende onder vonnisse, uytgestelt 
o.m. : 
De wedue Hans Craen op Derijck Bottelers, 
Deselve op Jenneken, wedue Marten vande Velde 
(3-10-1591) 
 
ORA GRAVE, INV.NR. 253  
 
folio/blz.? 50 
.....uyter zekere huyssinge ende erve daer die selve Marten tegenwoirdelick in is woenende staende in 
de Kerckstraet, metter eender zijde neffen erve Joest Wolffs, metter andere zijden schietende in 
zeeckere straetken genoempt ………2…….. daer Mr Gerit van Bommel in woent, ende streckende 
afterwaerts totte huyssinge van Hans Cranen, ende voor aende gemeyn straete….. 
(15-12-1587) 
 
folio’s 102-verso/103 
OPDRACHT 
 
Wij Jasper Hagen ende Ott Creeft Schepenen tot Grave tuygen dat voir ons als int gericht commen is 
Hans Craen ende Anna zijnne huysvrouwe met haere gecoren mombaer dye haer met recht ende 
vonnis gegeven waert ende hebben opgedraegen aen s’richters handt gestedicht ende gevest Willem 

                             
1 openbare rechtszitting 
2 niet vermeld 



 31 
Loeffs ende zijnnen erven 6 philippus guldens [waerinne den irsten pacht verschijnen sall op Lieve 
Vrouwen Lichtmis inde anno ‘91]  s’jaers uytte huyse ende erve gelegen in de Rogstraet metter eenre 
zijde neven huys ende erve toebehoorende d’erff genaemen van Maximiliaen Bardou saliger, metten 
anderen sijden neven Lenssen straetken, achter schietende op huys ende erve Martens vande Velde, 
voir aende gemeyne straete, ende hebben daernae halvelicken op vertegen ende sal dy vonnis wijsen 
dato dye voirs. Wilhem Loeff ende sijnnen erven aengevest etc. ende dye voirs. Hans Craen, Anna sijn 
huysvrouwe ende haeren erven etc. ende voir vrij erff uytgenomen aent Cappittel 4 goltgulden ende 
eenen halven ongeveerlick, s’heeren recht, Item 15 gulden s’jaers aen d’erffgenaemen van Baltus vande 
Berghe op Joffrou Sybilla van Eck ende noch 12 gulden s’jaers aen d’erffgenaemen van Baltus vande 
Berge, los ende desse voirs. Rente te losse met 100 philippus gulden in 2 terminen ende metten vollen 
pacht, Actum den 6e february 1590 
 
Deese rente den 30e Jan. 1693 ten behoeve van het Sacraments Broederschap getransporteert is bij quitantie vande Here 
Willem van Thurenhout als deeken van het zelve Broederschap in dato de 6e feb,1767 met 125 guldens door de heere 
Rentmeester G.Loefend. 
Daerom alhier geroyeert volgens het consent bij die quitantie vervat, Grave de 9e July 1767, 
B.Ragay 
 
OPDRACHT 
 
Wij Jasper Haghen ende Ott Creeft Schepenen tot Grave tuygen dat voir ons als int gericht commen is 
Hans Craen ende Anna zijnne huysvrouwe met haeren gecoren mombaer dye haer met recht ende 
vonnis gegeven waert ende hebben opgedraegen aent s’richters handt gestedicht ende gevest Jenneken 
weduwe wijlen Jans van Huesden ende haeren erven 6 philippus gulden s’jaers uytter huys ende erve 
gelegen inde Rogstraet metter eenre sijde neven huys ende erve toebehoirende d’erffgenaemen van 
Maximiliaen Bardou , metten anderen sijden neven Lenssen straetken, achter huys ende erve wijlen 
Martens vande Velde, voir aende gemeyne straete,[alle jaer te betaelen op onsse Lieve Vrouwen 
Lichtmis dagh]  ende hebben daer nae halvelicken op vertegen tot behoeff vande  voirs. Jenneken ende 
haeren erven, soe dat het vonnis wijsden etc. dye voirs. Jenneken ende haeren erven daer t’samentlick 
aengevest ende geguet zijn dye voirs. Hans, zijnne huysvrouwe ende haeren erven dan t’samentlick aen 
aff onterfft ende ontguet sijn ende verset nyet meer met recht te seggen en hebben voorts gelasten dye 
voirs. Hans Craen, Anna zijn huysvrouwe etc. ende hebben jaer ende dach tegen alle dye geenen dye des 
ten rechten komen willen ende alle voircommer aff te doen uytgenoemen 4 goltgulden ende eenen 
halven ongeveerlick ende s’heeren recht datt zij noch 15 gulden s’jaers aen Joffrou Sybilla van Eck 
noch 12 gulden s’jaers aen d’erffgenaemen van Baltus vande Berge, ende noch 6 philippus guldens 
s’jaers aen Wilhem Loeffs los ende alle jaer uyt te losse met 100 philippus gulden in 2 terminen ende 
metten vollen pacht, Actum den 6e february 1590 
 
Schrijftueren gelevert ende pro memorien ermen segels, aff te vraegen oft dese schult gemaeckt en is bij tijden van Jans van 
Huesden ende alsoe d’erffgen. desselffs oyck gerichtich staende behoiren te sijn 

 
folio 125 
Transport 
 
Wij Arnt van Boecholt ende Henrick Bungelers Schepenen tot Grave tuygen dat voor den Richter 
ende ons Schepenen als int gericht commen sijn Anna Weduwe wilen Hans Craen met haeren gecoren 
mombaer dye haer met recht ende vonnis gegeven wart, 
Item Peeter van Aken Willemsz ende Hanrick Coebricxs als curateurs ende mombaers gestelt bijden 
Amptman deser Stadt ende t’landts van Cuyck (als overmomber van alle onmundige kynder) over de 
naegelaeten kynderen van Hans Craen verwect bij Anna voirs., ende hebben inder qualiteyt voirs. 
getransporteert aen handen van Frederick Swaen1 ende sijnen erven een rechte derdendeel van eenen 
Wingart gelegen tot Hoeff offte Honuf2 ofte het derdendeel van dye penningen daer voer geloeft bij ofte bij 
yemanden te weeten te gelooven ende hebben daer nae halvelick op vertegen tot behoeft vanden voirs. 
                             
1 Coopman tot Coelen (Keulen) volgens ORA inv.nr.59, folio 112-verso 
2 (Bad) Honnef  
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Frederick ende sijnen erven, soe dat het vonnis wijsden dat dye voirs. Frederick ende sijnen erven 
gesamentlick aen geerft sijn ende dat dye voirs. Anna ende de mombaers van wegen haere voirs. 
Kynderen gesamentlick aff onterft ende ontguet sijn, te weren jaer ende dach etc., sonder Argelist in 
kennisse der waerheyt dese besegelt met onsse Schepene segelen opten 7e Septembris 1590 
 
folio 125-verso 
Procuratie 
 
Op huyden den 7 Septembris Anno 1590 heeft Christiaen Schoop dienaer van Frederick Johan Swaen 
Coopman tot Coelen uyt crachte van sekere procuratie hem Constituant bij sijnen voirs. heeren Johan 
Swaen verleent ende ons Schepenen naebeschreven gebleken geconstitueert ende in sijne plaetse gestelt 
Derick van Boisdorp, borgher deser Stadt Grave om van sijnen oock cum posessum substituendi om 
van sijnen t’wegen tot behoeff sijnes voirs. heeren Johan Swaen te mogen met Rechte inne forderen 
voir den gericht alhier alsulcke penningen als sijnen voirs. heeren ende meester ten achteren is aende 
Weduwe ende kynderen van Hans Craen saliger de penningen t’ontfangen, quitancie daervan te geven 
etc., Schepenen Arnt van Boyckholt ende Hanrick Bungelers 
 
Constitutie van Curateuren 
 
De heere Amptman als overmombaer van alle onbejaerde kynderen heeft nomine officy gecommitteert 
ende geauthoriseert Peter van Aken Wilhelmsz ende Hanrijck Coebricx als curateurs vande 
naegelaeten kynderen Hans Craen saliger omme van wegen alle unmundigen uyte crachte van voirn. 
Constitutie met den heeren Amptman te mogen transporteren sekeren wijngart ende mytsgaeders de 
weduwe mette crediteuren nempelicken met Frederick Swaen ende alle zijnne gecomitteerden in 
fuegen ende op conditien dat sij officiis halve nyet gearresteert en sullen worden noch comen te 
responderen van de vonnisse van dyen dan alleen de voirs. ende dye oyck de crediteuren alle behulp 
ende alsulcken te doen om eenen yegelicken in zijnen goede wege behulpelijck te wesen alles ad 
sisterende1 te doen sonder wijdere verplichtinge, etc. Schepenen Jasper Hagen ende Arnt van 
Boyckholt 
Actum den 7e Septembris 1590 
 
folio 137 
Aengerichten brieven metten verwyns 
 
Jan Rommen als getroudt hebbende Agnes, weduwe wijlen Martens Janssen heeff gesonnen sijn aenge-
richte ende verwyns [brieff] op Anna, wedue Hans Craen, ende Peter van Aken met Hanryck Coe-
bricx als mombaeren bij de Amptman als overmombaer van alle onbejaerde kynderen gesteltt over de 
naegelaeten onmundige kynderen [van] wijlen Hans Craen voir de somme van 75 guldens brabants 
volgens sekere accordatie daernaer wesende vande geschillen ende questien inden selven begrepen 
waerinne de voors. Anna wedue metten voors.mombaeren overgeven wettelicken aengerichte ende 
verwyns brieven, 
Actum vii Marty 1591  
Schepenen Jasper Haghens ende Art van Boecholt 
Opden xvii Mert heeff Jan Rommen sijnen verwyns brieff gesonnen ende Henrick coram Schepenen 
ut supra 
 
folio 137-verso 
Aengerichten brieff 
 
Hanrijck Janssen als getroudt hebbende de weduwe wijlen Weemer van Cleeff, genoempt Schaep, 
heeft gesonnen zijn aengerichte brieven op Anna Craen ende de mombaeren vande naegelaeten 
kynderen te weeten Peter van Aken Wilhelms soen ende Hanrick Coebricx bijde heeren Amptman als 
overmombaer van alle onbejaerde daertoe gestelt voir diensten van 50 gulden brabants van oprechte 
                             
1 in recht stellen 
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deuchdelicke bekende schult, ende heeft dye voirs. Anna weduwe met de voirs. Mombaeren van 
wegen als boven wettelicken aengerichte brieven ende verwijns brieven bekent ende overgegeven vol-
gens sekere accorde van 2 mert ten huysse Jacops de Meijer gedaen. 
Schepenen Jasper Haghen ende Art van Boeckholt, Actum den 3e Mert 1591 
Bewijs is den verwijs met het doer gestoke corn, Schabinis ut supra 
 
folio 140-verso 
Aengerichten brieff 
 
Henneken wedue wijlen Hanryck van Ewijck, Gaert Geryts Verwer ende Wolter weduwe wijlen Jans 
Michiels als erffgenaemen van wijlen Jan van Ewijck zaeliger, hebben uyter crachte van sekere ac-
cordatie gesonnen Aengerichte brieven op Anna Craen, voor haer selve ende de mombaeren vande 
naegelaeten kynderen van Hans Craen, van wege der selver ende hebben deselve over gegeven bij ac-
cordatie voors. Aengerichte en verwyns brieven voor den Somme van LXXV gulden brabants her-
commende dese schult van de pachtinge van eenen Hoycamp geheten de Luys dye Hans Craen sali-
ger, man van Anna Craen in pachtinge gehadt heeff etc. Sonder arglist, 
Actum de 19e Mert 1591, Schepenen ut supra 
 
folio 141-verso 
Aengerichte brieve 
 
Griet weduwe Derijck Claessen genaempt Clomp, heeft haer aengerichte brieve gesonnen op Anna 
Craen weduwe Hans Craen ende haren kynderen ende mombaren van dyen, ende gepeyndt uyte 
crachte van aenspraecke op t’selve gedaen erop sij zijn gecontumaceert voir de somme van [niet ver-
meld] gulden brabants hercommende van gepachten landt te weten de Sijttart ende voir Sael veld on-
raets als daer met recht op haer mach etc. Schepenen Art van Bouckholt ende Art van Dael, Actum de 
3e April 1591 
 
folio 145-verso 
Verwinsbrieff 
 
Griet weduwe wijlen Derick Claessen alias Clomp heeft haer binnen jaers nae onser Stadtrechten ende 
in tijts in haer opgewonnen goet doen leyden ende ruyminge gesonnen aen Anna weduwe Hans Craen 
ende aen Peter van Aeken Willemsz ende Hanrick Coebricx als mombaeren (bijden heeren Amptman 
als overmomber van alle onbejaerde gestelt) vande naegelaeten kinderen wijlen Hans Craen ende heb-
ben ter irster instantien ruyminge gekent, 
Actum den 8e May 1591, Schepenen Bouckholt ende Dael 
 
folio 151 
Aengerichte brieve 
 
Anna de weduwe van Hans Craen geassisteert met haeren gecosen mombaer Hanrick Coeberg als 
overmombaer van alle onbejaerde naegelaeten kynderen van wijlen Hans Craen hebben bekent Aen-
gerichte brieven op alle haere goederen, gereet ende ongereet gelegen binnen dese stadt ende vrijheyt 
vande Graeff voor de somme van vier Hondert Carolij guldens ad xx stuyvers [per] stuck tot behoeff 
van Philips Brunincx Coopman van Amsterdam waermede affgecocht ende geredimert1 sijn twee obli-
gatien tsaemen bedraegende achthondert der selve guldens, 
Schepenen Art van Dael ende Henrick Bungelers, Actum de IX July 1591  
 
Transfix 
Dye voorn. ANNA met den voors. Mombaeren heeff ruyminge gekent opten voors. aengerichten brieff 
ter ierste instantie ende overgegeven Verwyns brieven door de voors. aengerichten brieff getransfixeert 
te worden, 
                             
1 redimeren : inlossen 
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Actum en voir Schepenen ut supra 
Aengerichte brieven 
 
Anna weduwe wijlen Hans Craen met haeren gecosen mombaer etc. als mombaer en met den Heere 
Amptman overmombaer van alle onbejaerde ende de naegelaeten kynderen Hanssen Craen, voirs. 
hebben bekent Aengerichte brieven op alle haeren goederen, rurende ende onrurende bynnen de Stadt 
Grave ende vrijheyt der selve gelegen, voor de somme van Ses ende negentich gulden 15 stuyvers her-
commende van gehalde waer ende bier tot behoeff van Hanrick Coebricx, Schepenen Art van Dael 
ende Henrick Bungelers, 
Actum den IX July 1591 
 
folio 151 verso  
Verwyns brieve 
Dye voirs. Anna ende Scholtes in de qualiteyt voirs. hebben verwyns brieven overgegeven ende de sel-
ve ter irste instantie bekent opten voirs. dach ende Schepen voirn. 
 
Aengerichte brieven 
Anna Craen voirs. met den Scholtes qualitate qua, hebben overgegeven aengerichte brieven ende be-
kent schuldich te wesen Peteren van Aken Wilhemss den soemme van xxxv gulden ii stuyvers brabants 
hercommende van gehalde bier 
Actum ut supra et eysdem Schabinis 
  
Verwyns brieven 
Anna Craen mit haeren gecoren mombaer ende de Scholtes qualitate qua hebben verwyns brieven 
over gegeven ende ter ierste instantie ruyminge gekent,  
Actum ut supra et coram eysdem 
 
Aengerichte brieven 
Anna Craen met haeren gecoeren mombaer ende de Scholtes qualitate qua heeft bekent aengerichte 
brieven voer de soemme van dryenvertich gulden iii stuyvers porto hercommende van weyt coeren hoy 
ende gehalde waer gelevert geweest aen Wilhem Loeffs 
 
Verwyns brieven 
De voirs. Anna met de Scholtes voirs. qualitate qua hebben verwyns brieven bekent ende overgegeven 
ende tot ierste instantie ruyminge bekent, 
Actum ut supra et coram Schabines eysdem 
 
Aengerichte brieven 
Anna naegelaten wedue Hans Craen saliger met haeren gecoeren mombaer met den heere Amptman 
als overmombaer van alle onbejaerde [kynderen] hebben bekent aengerichte brieven voer de soemme 
van sesthien gulden brabants aen Wolter Hanrycx Smyt, 
Actum et coram Schepen ut supra 
 
Verwyns brieff 
De voirs. Anna met de heere Amptman qualitate qua, hebben tot ierste instantie ruyminge gekent ende 
verwyns brieven over gegeven ut supra et coram Schabines eysdem 
 
folio 157 
Verwyns brieff 
 
Derrick Anssems heeff hem bynnen Jaers ende te goede tijt inne doen leyen in zijn opgewonnen goet 
ende ruyminghe gesonnen aen Anna wedue Wijlen Hans Craen dye welcke te ierste instantie ruyminge 
gekent heeff ende is  metten aengerichten brieff ende desen transfix brieff etc. deur gestoken. 
Is al voort  gevaeren etc., Schepenen Baltasar van Triest ende Henricus Bungelers 
Actum 12 Mert 1593 
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folio 161-verso 
Vestbrieff 
 
"achter schietende op erve wijlen Hans Craen ende voor aende gemeyne straet" 
"(17 May 1593 
 
folio 198 
Aengerichten brieff 
 
Jacob de Meijer als volmechtiger van t' Capittel van Sint Elysabetten Kercke bynnen de Stadt Graeff 
heeff sijn aengerichte brieven gesonnen op ANNA weduwe Hans Craen saliger voor dye somme van 
vijff ende vertich gulden ter hooghe reckendage procureren van verloopen pachten, alles ter goede 
rekendage vuyter cracht van gewesen vonnis, Schepenen 
Jan Coenen ende Art Segers, Actum de XXVI July 1594 
 
folio 229 
Verwinsbrieff 
 
Jacob de Meijer van wegen het Capittel vande Sint Elysabeth kercke heeff ruyminghe gesonnen op de 
goederen van Anna Craen met haere kynderen ende heeff Anna Craen ruijminghe gekent gelijck oyck 
heeff gedaen Hanrick Coebricx van wegen hare kynderen ad illius actum specialiter gestelt Ende is met-
ten Aengerichten brieff ende desen tegenwoirdigen etc. Ende alles daermede gedaen etc., 
Actum den XX Julij 1595, Haghen Borgemeester ende Jan Bloemers Schepen 
 
folio 230 
Alsoo daer questie ende twist geresen is geweest tusschen den sterffhuyse van wijlen Marten vande 
Veldt, ende Jacob de Meijer als Curateur vande selven bijden heeren Amptman gestelt ter eenre, ende 
Anna, nagelaten weduwe wijlen Hans Craen met haeren kynderen ende Curateurs derselver gestelt als 
boven ter andere sijden, spruijtende ende hercommende vanden coepe van seker hofstadt metten Lande 
ertoe behoerende, gelegen binnen de Kerspel van Cuyck een tijt van jaeren geleden bijden voors. Mar-
ten vande Veldt aen Hans Craen Zaliger vercocht, waer van de betalinge vande voors.vercochte 
hoffstadt soude geschieden op sekere gestelde termijnen ende voirwart daer van dier tijt gemackt, be-
grepen,  
Ende soe die voors. Hans Craen binnen sijnen leven noch oyck de voirs. Anna weduwe met haren 
kynderen naer Afflijvicheijt vande voirs. Hans Craen, man ende vader der voirs. kynderen (overmits desen 
wederwerdigen tijt van oirloge), nyet en voldeden, noch betaelden opde aengestempden termijn daegen, de be-
loeffde penningen der Beterschap, sijn ter oirsaken van dyen alhier voerde Wethouderen deser Stadt 
Grave dingxlichtich geworden ende soe wijt geprocedeert dat dese questieuse sake bij vonnisse definitiff 
gedetermineert ende geslicht soude hebben geworden, Ende de Heeren Schepenen op alles hinc inde bij 
partijen innegedient verstelt gelet hebbende, bevonden voir goet, omme sekere oirsaken hen te ordoneren 
dat alleer dese Questieuse sake bij vonnisse geeyndt soude worden, partijen souden hebben te kiesen 
ende nemen eenige vande wethouderen met de Curateure van beyde sijden als de naeste kennisse van 
deser saeken, hebbende om te besien off men dese voirs.questieuse saeke inder fruntschappe dorch tus-
schen spreken als Arbiteren ende goede seyts frunden soude connen vergelicken.  
Om sulcx te effectueren ende int werck te stellen volgens de declaratie ten eynde van dien bijde samen-
telicke wethouderen deser Stadt gedaen, sijn partijen naemplick   
Jacob de Meijer als Curateur des voirs. Sterffhuijs gestelt als voer, ende  
Anna Craen verselschapt met haere, ende haerder kynderen Curateure met naemen Peter van Aken 
Wilhemsz ende Hanrick Coebricx ende tot hen nemende uyter de wethouderen Jan Bloemers de Bor-
gemeester en Schepen deser Stadt,  
vergadert ten huyse van Pauwels Geryts ende alle dinghe ernstelick doer sien hebbende ende rijpelick 
beraet, 
folio 230-verso 
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Gelet hebben opten inder fruntschappen van alle hunne questien ende geschillen dese hoffstadt ende 
lande ertoe behoirende gelegen als boven veraccordeert myts dat vande sterfhuyse Martens voirn. be-
taelen de costen in deser bijeencompst ten huyse van Pauwels Gerarts, Richterbode voirs.gedaen, de 
vercochte hoffstadt metten lande daertoe behorende, gelijck t'selve in ter tijt is, sullen wederom aen-
vangen Gebruyker ende hunne will daermet mogen doen, als ende in alinger fuegen off t'selve niet ver-
cocht en waer geweest doer dien daer oyck gene betalinge bij den voirs. Anna met haeren kynderen en 
is geschiet, noch oyck gevest, noch de voirwart voldaen, diewelcke Anna, haere kynderen, ende Cura-
teure derselver, renunchierende opde voirs.hoffstadt ende lande myts dese t'selve verlaeten, ende haer 
handt daervan sijn bekende, sonder dat sij tot eenigen daghen daer nae wederom om sullen sien off 
staen bij haer selven off dorch ymandt anders, sonder argelist, inne waere oircondt ende tot bevestinge 
alles voirs., Soe hebben wij Curateure voirs.gebeden, 
Jan Bloemers als Schepen dese neven ons mit sijnen naem durch versuck van partijen te beteykenen, 
ende beteykent ende ick Gisbert Haegen, Seneter der Stadt Grave hebbe dese acte ende Verdrach ten 
huyse van partijen om mijn gebuerlicke beloeninge Gescreve ende tot mijne gewoentlicke signature 
gesubsigneert 
Opte tweden dach der maent van Julio, int jaer ons Heeren 15 hondert vijffendenegentich. 
 
Aanhangsel : 
Verwerdighe wijse ende seer voirsinnighe gunstighe [en lieve] 
frundt, soe ons in dessen weder werdighen tijden de [...........] 
selsame casussen ende ongehoirde delicten, die selve, so[.........]1 
jaeren ( alleer desse tegenwoirdighe troubelen ) gepa[sseert] 
geweest, soude onnoedich hebben geweest ten eynde [.......] 
eenige consultatie off advise daerop te versuecken Ma[gistratis ...] 
soe veele ende diversche pacificatien, reconciliatien ende [.......] 
van alderhande crimina soe lese Magistratis als de furtes soe die[…..] 
affgewassen, nyet te gedencken ende gehelicken purgerend worden. 
 
 
ORA GRAVE, inv.nr.60 
(periode 14-1-1593-24-12-1594) 
 
folio CCXXVII-vo 
Jacop van Gelre stelt uyt Anna Craen 
(10-1-1593) 
 
folio CCCXIIII-verso 
Jan Monincx dient inne schryftelijcken aenspraeck op Anna wedue Hans Craen, versueckende ant-
woirt, get. 
Pauwels Vrancken van wegen den verwerdersse : Beraet 
(29-11-1593) 
 
voor folio CCCXVI 
Tusschen Anna Craen Aenleggersse ende verwerdersse tegen Merten vande Velt, verwerder ende 
Aenlegger verclaeren dye Schepenen dat partijen sullen nemen twee of meer onpartijdige mannen 
ende vervolgens rekenen bynnen de genechte op verlos der saecken ende vertegen recht off 
veraccorderen 
(13-12-1593) 
 
folio CCCXXIV-verso 
De Meijer van wegen den Cappittelen versueckt vonnisse op Anna Craen, 
Pouwels Vrancken van wegen Anna Craen versueckt oick vonnisse 
(20-12-1593) 
                             
1 papier beschadigd 
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folio CCCXXVII 
Opten 23e December anno 1593 gedingt ende al present op eenen Donderdach 
 
Jan Monincx versueck antwoirt op Anna, weduwe Hans Craen 
 
Pouwels Vrancken van wegen die voirs. verwerdersse dient in seker versueck exceptionael in plaetse 
van Antwoirt ende versuecken vonnis Interlocutoir, 
 
Jan Monincx antwoirdende opte voirs. propositie van Exceptie seght ende sustineert ter contrarien van 
dien, dat de verwerdersse gehalden sall zijn ten principalen te antwoirden overmits dat het de 
questieuse schult bij verclaeringe van Schepenen in plaetze van vonnisse gedaen wederom zijn toe 
gewesen, vermidts t’voirgaende verbot te nyet gedaen is, oijck dat hij gereet is om Vuyken Leuwens 
cum suis te voldoen ten behoirelijcken tijt. 
Dye Verwerder affslaende dye pretensie des Aenleggers persisteert bij zijnne geproponeerde exceptie 
ervan versuekende vonnisse als boven 
(23-12-1593) 
 
folio CCCXXVIII 
Vonnis Interlocutoir 
 
Nae maenisse des Richters eenen vonnis Interlucutoir tusschen Jan Monnincx als aenleggere, ende 
Anna Craen, verwerdersse, verclaeren dye Schepenen de geproponeerde Exceptie van werden ende 
doer dyen den aenleggere noch ter tijt nyet ontfanckbaer, 
Veroircondt bij Pouwels Vrancken 
(23-12-1593) 
 
folio CCCL 
Jan Monnincx versueck antwoirt op Anna, weduwe wijlen Hans Craen ende voer irst versueckende 
borch 
Dese saecke is uytgestelt sub cautione fidemis… sistendi endicie  (?) 
(3-2-1594) 
 
folio CCCLIX 
Cappittel tegen Anna Craen versuecken vonnisse 
Pouwels van wege den verwerdersse versueck oick vonnisse 
(14-2-1594) 
 
folio CCCLXVIII-verso 
Hans Craen off zijn weduwe versuecken vonnis op de weduwe van Marten vande Velt, genoempt  
Jenneken 
Pouwels van wege de verwerdersse versueckt oyck vonnisse 
 
D’erffgenaemen van Jenneken, weduwe van Marten voirs. versuecken vonnisse op Anna weduwe Hans 
Craen, 
 
Vrancken van wege den verwerdersse versueckt oyck vonnisse. 
(14-2-1594) 
 
folio CCCLXXVI-vo 
De Meijer van wegen Jenneken wedue Martens vande Velt versueck vonnisse op Anna Craen 
Pouwels Vrancken van wegen Anna Craen versueck oyck vonnisse 
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Verclaeringe bij Schepenen gedaen in plaetse van vonnisse te weten dat beyde partijen goede 
onpartidige luyden dye de naeste kennisse van deser saecken mochte hebben sullen nemen, ende 
kiessen ende soe velen moegen vergeven ende soe verre nyet dertijnden necht 
 
Pouwels Vranck van wegen Anna Craen versueck vonnisse op Jenneken de weduwe Marten vande 
Velt 
De Meijer van wegen Jenneken voirs. versueckt oyck vonnisse 
 
Verclaeringe Idem et Hic1 
(28-2-1594) 
 
folio CCCLXXVII-verso (377) 
Op eenen Donderdach den 3e Mert gedingt 1594 
 
Jan Monnincx verschint hem tegen Anna weduwe Hans Craen ende versueckt voir irst borge ende 
daernae Antwoirt, 
 
De weduwe van Hans Craen consenteert dat Jan Monincx sall ontfangen vant somsel2 de selve opde 
stadt is treckende vuyterste dachs voer den tijt van 4 maenden ende vermits dese saecke den selven tijt 
van 4 maenden uytgestelt 
(3-3-1594) 
 
folio CCCXC-vo 
De Meijer van wegen des Cappittelen van St. Elisabeth kercke versueck  vonnisse op Anna Craen, 
weduwe Hans Craen 
Vande Kerckhoff versueck van gelijcken vonnisse 
(9-5-1594) 
 
folio CCCXCVII 
t’Cappittel oft Jacop de Meijer van hennen t’wege versueck vonnisse op Anna Craen, weduwe Hans 
Craen 
(6-6-1594) 
 
folio CCCCII-verso 
Jacop de Meijer van wege der heeren vant Cappittel versuecken vonnisse op Anna Craen 
Vande Kerckhoff versueckt oyck vonnisse 
 
Vonnis 
Nae aenspraeck, antwoirt, conden, waerheyt ende allet gene voer dye Schepenen kommen is, wijsen 
dye Schepenen dat dye verwerdersse gehalden zall zijn, d’aenleggere op te leggen ende te betaelen 
volgens d’aenspraecke myts costen allet gene op de geheyste3 schult betaelt zall wesen, 
Veroircondt bij Jacop de Meijer van wegen des Cappittels 
(20-6-1594) 
 
folio CCCCX-vo 
De Meijer van wegen d’erfgenaemen van Marten vande Velt in duplici causa versueck vonnisse op 
Anna Craen. 
Vande Kerckhoff versueck oyck vonnisse van wegen Anna Craen in duplici causa 
 
Verclaeren dye Schepenen dat partijen sullen nemen twee, drye off vier goede mannen ende daer voer 
rekenen bynnen t’genecht ende besien off sy connen accorderen op verlos der saecken ende onvertegen 
recht 
                             
1 dezelfde als laatstgenoemde 
2 inventaris,erfenis,boedel 
3 geeist 
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(4-7-1594) 
 
folio CCCCXLVII-vo 
Jacop de Meijer van wegen den Sterffhuys van Claertjen vande Velde, versueck vonnisse op Hans 
Craen in duplici causa 
Pouwels Franck vanwegen hercommende van Kerckhoven versueck oock vonnisse in duplici causa 
 
Partijen sullen hebben te reeckenen binnen t’genecht voer 4 onpartijdige mannen 
(19-12-1594) 
 
ORA GRAVE, inv.nr.61 
(periode 15-1-1595 tot 29-8-1596) 
 
folio 17-vo 
Jan Bloemers den Alden stelt te wettigen Anna Craen 
(15-1-1595) 
 
folio 23-vo + 24 
Jacop de meijer van wegen Jenneken naegelaeten weduwe Martens vande Velde versueck vonnisse in 
duplici causa op Anna Craen 
Pouwels Vrancken versueck insgelijcx oyck reciproce1 in duplici causa, oyck vonnisse 
 
Sullen partijen op den naestcommenden Assele goensdach2 rekenen voer goede mannen dye sij ertoe 
sullen kiessen opten dach voirs. 
 
Sijn partijen gecomen op het Raethuys ende met bracht Peter van Aken Willemss, Gaert Pantsien, 
Pouwels Vrancken, Alart van Eyl etc. ende hinc inde3 partijen gehoert hebbende ende heure processen 
gevisiteert4 hebben bewonden de saecke also gedisponeert5 dat sij dese saecken begeren bij eenige 
wethouderen uytgesproeken ende gedetesteert te worden ende datte partijen bewillicht dat sij haer 
sullen submitteren onder uwe Schepenen dye tot hen eenige van henluyden sullen moeten nemen 
welcke uytspraecke bijden selven gedaen sall bij partijen voer gewesen vonnis gehouden waeren ende 
sullen er niet te vroech zijn (???) 
(30-1-1595) 
 
folio 50 (L) 
In de saecken tusschen Anna Craen ende Jenneken Henr.Gijsberts weduwe Marten vande Veldt zijn 
partijen geaccordeert dat elckx van hen Luyden sullen bemoyen twe onpartidige mannen mette 
Schepenen dye lestemael erop vergadert zijn geweest Hanrick Bungelers ende Alart van Eyl op Sint 
Marcus dach6 naestkommende ten huysse van Pouwels de Richterbaede, alwaer d’uytspraecke sall 
geschieden bij arbiteren ende submissie7 op verlos der saecke dye nyet is comparitief te weten in duplici 
causa 8 
(10-4-1595) 
 
ORA GRAVE, inv.nr. 64 
 
folio 169 
den 17e Novembris 1608 

                             
1 van weerszijden 
2 Aswoensdag : begin 40 dagen tijd, 46 dagen voor Pasen 
3 wederzijdse 
4 ervan kennis nemen 
5 besloten 
6 Sint Marcus, de evangelist, 25 april 
7 uitspraak door goede mannen 
8 voor tweeërlei uitleg vatbaar, zie brief Lex d.d.31-8-2000 
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Johan Heymans aenleggere qualitate qua als vice Scholtis ende Raetsheer in ende teghen Anna 
Craen gedaechde ende verwerderse zeggende dat volgens de Stadsrechten nyet en is geoirloft is eene 
borger off ingesetten te versticken off verdrucken, dan dat dyen nyettegenstaende de verwerderse haer 
vervoorden1 heeft hare vuylicheyt uyt te storten inde kelder van Henricxken van Erp, waerdoor de 
verwerderse is vervallen in een civile accoorde volgens onse Heren ende Stadsrechten aenbedingende 
thoon ende costen ende daerop versoecken antwoorde 
 
ORA GRAVE, inv.nr. 257 
 
folio 17 
Vest 
Willem Haenen heeft opgedragen aen Meester Wouter Janssen chyrurgijn ende Merijken Gerits zijne 
huysvrouwe ende haeren erven 
Huys ende erve gelegen in de Rogstraete d’een sijde neffens Gerit Diemers d’ander zijde Griens 
Morijne, achter aen erffenisse van Craen, ende voor aende gemeyne straet volgens segel ende brieven 
daervan zijnde, ende heeft daerop vertegen ende t’selve huys te vrijen jaer ende dach tegen ende 
uytgenomen s’heren porthijns 2 erff malder roggen jaerlijcks aende Sinte Elisabeths Schutterij 17 ½ st. 
aenden heer 15 st. aende poortijns. 
Met recht zonder meer, Schepenen ende datum alsvoor 
(16-4-1612) 
 
folio 105-verso 
Procuratie 
Anna Wiedorps2 weduwe wijlen Hans Cranen constitueert3 haere Dochter Doretha Cranen, 
huysvrouwe van Pieter van Ray, omme in t’Sticht van Münster te verrichten haere affairen, aengaende 
het versterff van haeres Constituants Oom zaliger Carel, te Vastenauw4 onlancx deser werelt 
overleden, ende daerinne te doen t’ghene daertoe geeigend recht is. 
Etc., in communi forma,5 
Schepenen Marten van Lier ende Wouter van Riemsdijck 
Den XXIII Juny 1614 
 
ORA GRAVE inv.nr. 69 
 
folio 176-verso 
Donderdach den xxiii.en Juny 1622 
Procureur Vrients van wegen Peter Hendricx verschijnt hem  in recht tegen Doretha Cranen 
huysvrouwe van Pieter van Ray injuriant tegen gedaeghde ende dient in schriftelicke aenspraeken ende 
versoeckt antwoordt, get. 
 
Hendricx tegen Doretha Cranen onder protestatie, Beraet 
Commissarissen zullen zijn Daems ende Bungeler 
 
folio 205 
Maendach den 3e Octobris 1622 
 
Hendericx van wegen den heer Amptman nomine officy Aenleggere, verschijnt hem in recht tegen Mr. 
Gerardt van Wijck, gedaechde ende spreect hem aen  ……………….hij vervallen is uyt zaken en 

                             
1 verstout 
2 elders heet ze Wichers 
3 machtigt 
4 volgens Theodor Davina uit Nordhorn is hier bedoeld Fürstenau, gelegen tussen Münster en Osnabrück. 
Dit F lag echter in de 17e eeuw op Osnabrück’s territorium.In de 17e eeuw was de spelling overigens 
Forstenowe 
5 Lex Verbraeck : in communi forma betekent: in de gebruikelijke vorm. Er moet dus door de 
Schepenbank(griffier) een gewone acte worden opgesteld.  
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diensten, alles achtervolgens d’ordonnantie ende placcat ter sake van zijn daerop gestatueert cum 
expensis aenbedingende conden daerop versoeckende antwoordt 
Mr. Gerardt van Wijck ----------------Beraet 
Commissarissen zijn Dierick Daems ende Henrick Bungeler 
 
folio 377 
Donderdagh de 5e Septemb.1624 
Procureur Vrients tegen Johan Pierlinck Aenlegger verschijnt hem in recht teghen Mr.Gerit van Wijck 
gedaeghde ende sal hij verdaghen ……………………………… cum expensis 
Hendericx wegen Mr.Gerit als protestatie------------------------Beraet 
Aenspraecke ingedient den 9e Septembris 1624 
 
Den 3e Octobris 1624 
Procureur Vrients versoeckt antwoord  
Hendericx sal voor onderganck der Sonne antwoord indienen  
 
ORA GRAVE, inv.nr. 258 
 
folio 62-verso 
PROCURATIE 
Meester Gerrit van Wijck ingeseten borger deser Stadt constitueert zijne huysvrouwe Caertgen 
Cranen, omme alle hare saken, hoedaenich die zijn, ten Rechtbanke te verrichten ende uyt te voeren, 
geloevende etc., Schepenen Johan Diemers ende Aert Leussen, den 5e May 1625  
 
ORA GRAVE, inv.nr. 70 
 
folio 213 
CAIN Den 3e Juny 1627 
Vrients van wegens Grietien Jansdochter, geinjurieerde1, spreeckt aen in rechten ter tweeder instancie 
Peter Jacobs van Raey injuriant bij materie van pandinge daerop gevolghde oppositie, dient inne ofte 
employeert sijne aenspraeck ter eersten instancie overgegeven, sustinerende de pandinge van weerden 
ende de oppositie van onweerden aenbedingende thoon cum expensis factis et faciendis, versoeckende 
antwoort. 
etc. 
 
folio 213-verso 
Den 23e Septembris 1627 
Beyde partijen versoecken vonnisse 
 
Den 15e Juny 1628 
Vrients van wegens Grietien Jansdochter versoeckt vonnisse op Peter van Ray ende aengesien den sake 
sal …………Comparitie heft stilgestaen, dat nochtans de Verwerder voor de Richters in zijnen dach te 
bewaren, verwitticht zijnde, soe wel hij van de nomine comparitie gesproken hebben 
 
Vermits de nomine comparitie des verwerder de aenleggersse veroircont, ergo contumax 
 
Den 19e Juny 1628 
Alsoe den injuriant Peter Jacobssen van Raey nyet en is vervolght op ….dat volgende het Accord 
………..der 7e Octobris 1627 partijen inder vrundtschap ………hebben verdragen, d’welcke nyet 
geschiet en is sullen dat volgende t’vonnisse van t’voors. accord partijen blijven in haer geheel, 
Soe versien die vande Magistraet deser Stadt Grave dat Grietken Jansdochter triumphante de 
gewesene sentencie volgens de gedaene pandinge teghen ………..Peter Jacobs van Ray injuriant sal te 
weren stellen ende vervolgen mit recht ende restititutie (suit folio 212 verso desels jaer) 
                             
1 verongelijkte (partij) 
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ORA GRAVE, inv.nr. 71 
 
folio 35 
Den 21e february 1628 
Naedemael Hans Craen hem heeft onderstaen1 op saterdach t’arresteren Jan Aert van Cuyck, sulcx 
dat op huyden den dach was dienende ende daerop gene aenspraeck gedaen, ergo, 
Contumax2 
 
folio 44 
CAIN ~  Donderdach den 9e Marty 1628 
Den Scholtis nomine propri3 verschijnt hem in recht in materie van pandinge op ende tegens Peter van 
Raey als borge voor Thonis Philips inde wandelinge genaempt tapselffs4 dient inne schriftelijcke 
aensprake contenderende tot ante lites in gressum5 cum expensis. 
 
Overmits de nomine comparitie vanden verwerder bijden aenlegger veroircont ergo, 
Contimax, 
 
Commissarissen sullen wesen Heijmans ende Nijseroth tegens den 17e deser op vrijdach  
 
ORA GRAVE, inv.nr.202  
 
Requeste voor Michiel Segers 
 
Aen mijn Edele en Dienstwillige Heeren Regeerders ende Wethouderen der Stadt Grave. 
 
Geeft nochmaels onder alle schuldige, eerbiedinghe te kennen Michiel Segers, Craemer, dat hij voor 
eenighe jaeren om t’ ontfanghen gereet gelt aen Jan Maximiliaen Bardoel vercoft heeft verscheyden 
stoffen van sijde ende sijette6 waren, welck langhe gestaen hebbende, heeft den voors. Bardoel opden 
24e February 1630 naer dat hij eenighe betalinghe aen hem verthoonder hadde gedaen, voor een 
resterende somme van 42 gulden 8 stuyvers heeft verleden obligatie, onder geloftenisse op Paeschen 
1631 promptelijck te betalen, jae dat bij naelaetentheyt, goeder ende volcoemener betalinghe ten 
aenbestemden voors. taeldaghe, dat hij verthoonder vrijelijck op costen van hem debiteure alhier, 
binnen deser Stadt in een herberghe die satisfactie der voorgemelte somme soude moghen verwachten, 
des alles onaengesien is den voorn. Bardoel nyettemin gebleven in mora, waernaer hij wederom bijden 
voorn. Verthoonder aengemaent sijnde, heeft hij voor de heeren Schepenen Sijbert Goerissen ende 
Willem Nijekercken overgegeven volcoemen verwins, bij soeverre hij op Pinxteren ofte Sint Jan nyet 
volcomentlijck nyet en voldede, gelieve te sien bijde acte onder den heere Secretaris is berustende, 
welck hij oock int minste nyet en heeft achtervolcht dan alleenlick betalinghe gedaen van 12  gulden, 
blijvende alsoe alnoch te buyten staen 30 gulden 8 stuyvers, waerover hij Verthoonder verscheyden 
instantien met requesten aen UEE heeren heeft gedaen - om te geraecken tot executie – dewelcke de 
saecke gelieft hebben onder te houden, edoch met verscheyden missiven duer den heere 
Gesubstitueerden Scholtis doer waerschouwen om te coemen ende voldoen, ofte datter executie 
verleent sal worden (so men verstaet) welck hij Bardoel weynich is achtende ende op een lijnen haese 
slaende7, blijvende even blijvende even onwillich van te voldoen. 
Daeromme soe ist dat hij Verthoonder hem nochmaels tot mijn EE heeren is keerende, deselve 
demoedelick biddende, ter lieffde van Justitie ende aenbevolene Amptshalven op des voorgemelten 

                             
1 onderstaan : vragen 
2 contumax : door  de rechter gedaagd, echter niet verschenen 
3 in naam van de eigenaar 
4 een zelftapper ? 
5 ante : voor, eerst ; lites : geschil, proces ; in gressum : voortgaan, actie. Dus iets als : doorgaan 
met de ingang gezette procesgang 
6 sajet 
7 wel beloven maar niet nakomen  
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Bardoel huys ende goet in deser Jurisdictie gelegen, executie gelieven te decreteren, op dat hij 
Verthoonder eenmael aen sijne langhe te buyten gestaen hebbende penningen mach geraecken, 
Dit doende, 
 
Ick onderschreven Johan Maximiliaenss Bardoel belijde ende bekenne aen Michiel Segerss volgens 
gehoudene rekeninge schuldich te sijn een alinghe onverdeelde somme van 42 gulden 8 stuyvers, 
procederende van vercoste ende mij te dancke aengeleverde stoffen soe heerezeijn1 ende 
burcxbomesijnen2 oock vercopen mij tot mijnen geneugen ende contentement daer gedaen ende 
gelevert, welcke 42-8 ick den voors.mijnen Crediteur3, sonder eenighe indracht belove op 
naestcomende Paesschen alsmen sal schrijven Anno 1631 op te leggen ende voldoen, bij 
naelaetentheyt, ter voors. aenbestemden taeldaghe ick mij suynich ofte naelaetich laet vinden, 
consentere ende geve ick bij deser mijnder eygener handt over, dat den voors. mijnen Crediteur ofte 
den thoonder van desen met sijnen wille, hem totte satisfactie toe, alhier in eene herberghe op mijne 
costen naer sijnen gelieven, gebuerlicker wijse mach onthalden, 
Aldus gedaen den 24e February 1630, ten oirconde 
 
Johan Maximiliaens 
hier op ontfangen 12 gulden  
 
REQUESTE VOOR JACOB AELBERTS4, JACOB THIJSSEN ENDE HANS CRAENEN 
 
Aen mijne Ed. heeren dye Wethouderen der Stadt Grave 
 
Verthoonen met schuldige eerbiedicheyt, Jacob Thijssen, Jacob Aelberts, ende Hans Craen, borgheren 
deser Stadt, hoe dat zij Supplianten naer vermogens zeecluze5 Previlegie van wijlen heer Johan van 
Cuyck, eenighe haere Schaepen weydende op de Cuycksche gemeynte om te vetten, gebeurt is, dat 
Schepenen van Cuyck de selve Schaepen hebben doen schutten, aenhaelen, ende vercoopen, zonder 
opt genouchsaem voorbrengen van het voors. Previlegie eenich regard te nemen, onaengesien mede, 
dat voors. Supplianten ofte haere goederen uyt crachte van andere previlegien inde Lande van Cuyck, 
nyet en zijn arrestabel, maer dat bij aldien eenighe Cuycklandtsche, op ofte teghens eenighe borgeren 
deser Stadt, over personele actien yetwes mochten hebben te pretenderen, dat zulcx geschieden moet 
voor Uw Edelen als daer over Richters competent, veroirsaeckende dat de Supplianten om tot 
restitutie der affgehaelde schaepen ende geleden schaede te geraecken, eenen Jan Verheijen, Schepen 
tot Cuyck, binnen dese Stadt gearresteert ende voor Uw Edelen met recht aengesproocken hebben, 
waer teghens bij den gearresteerde declinatorie6 zijnde geexcipieert, ende den Richter gerecuseert7, 
alles zonder eenighe redenen, ofte fondament, ende alsoo onbestendich, hebben Supplianten daer 
teghens met goeden fondamente gerescribeert, dat alsoo mits het aenstaende hoochtijdt8 de rechts 
pleydoie is gesurcheert9, ende dat door dien middel de Supplianten haere affgehaelde goederen noch 
langhe souden moeten derven, d'welck tot der selver meerderen schaede ende bederf der voors. 
schaepen soude redonderen10 , 
Soo keeren zij Supplianten hun mit desen tot Uw Edelen, oitmoedelick biddende, dat der selver geliefte 
zij, middelen tijde, de voors. Schepenen tot Cuyck, met haer Edele schrijvens, de voorschreve 
previlegien ende het groot ongelijck den Supplianten aengedaen, zulcx bekent te maecken, dat de selve 

                             
1 heresaai 
2 bommezijn verbastering van bombazijn : Zekere geweven stof, oorspronkelijk bestaande uit zijde, of 
uit zijde, kemelshaar en katoen; later ook uit ketting van zijde en inslag van kamgaren, of geheel uit 
kamgaren vervaardigd. 
 
 
 
4 Jacob Aelberts is volgens een ander stuk in 1649 Koopman in hout en tevens Raadsverwant van Grave 
5 seclusie : uitsluitend 
6 wijkrecht  
7 geweigerd 
8 belangrijke feestdagen bijv.Kerstfeest 
9 opgeschort 
10 bijdragen 
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haer gegaene misverstant verstaende, den Supplianten behoorlicke restitutie ende reparatie metten 
eersten comen te doen, 
d'welck doende, etc. 
 
ORA GRAVE, inv.nr. 259 
 

 

folio 24 
factum 
 
VESTE 
Peter van Ray hem sterck maeckende voor sijne onmundige kijnderen verweckt bij sijn overledene 
huysvrouwe wijlen Dorate Cranen met namen Jacob Peters ende Willem Peters, heeff voor hem ende 
haeren erven opgedragen aen Meester Geurt van Wijck ende Caertge Cranen, sijne huysvrouwe, 
alsulck gedeelte ende aenpaert namentlick eene gerechte vierden part als hem is competerende inden 
huyse staende inde Rogstraete daer de voorschreven Meester Geurt tegentwoordich inne is wonende 
genaemt Lens vander Smits1 huys, d'ene sijden neffens erve Jans Maximiliane Bardoel, d'andere sijden 
neffens Lenssen Straetgen , achter aen erve vande erffgenaemen van Wijlen Mr.Peter van Aken ter 
sijden door t' Straetgen uytgaende erve Mr. Gerrits, ende voor aen de gemeyne straete, 
Ende heeff daerop vertegen ende alsoo d'als het vonnisse wijsden, etc. gelovende t'voors. vierte part 
vande voorn.huyse te vrijen Jaer ende dach tegens alle de genen die des ter rechten comen en staen 
willen, ende alle lasten op hem te nemen.  
Voor den E[dele] geinstitueerden Richter ende Schepenen Pauwels Franck ende Elias Vorsterman tot 
Graeve, den XV February 1631 
in de marge :   
voor dato van desen opdrachte hun voors.huys staende soo losbaer als onlosbaer alles ten laste vande Cooper 
 
folio 240 verso 
VESTE 
"agter schietende op de erven van de erffgenaemen van HANS CRAEN saliger  ende voor aen de 
gemeyne straete" 
(8 Aprilis 1638) 
 
folio 253 verso 
Verwinsbrieff 
Cornelis Geurts heeff uyt crachte van sijnen aengerichten brieff ruyminghe gesonnen opde goederen 
van Jorden van Maenen saliger die onder HANS CRAEN, als Momboir van den voornoemde Jordens 
kint sijn berustend waer van hij HANS CRAEN ruyminghe heeff gekent voor gesubstitueerden 
Scholtis ende Schepenen Geijsweyt ende Vorsterman. 
Den 31 Decembris 1637 
 
folio 258 + verso 
Jonckheer Peeter Hack, heere van Hogerheijden, hem sterckmaekend voor Jouffr. Judith Pierlinck, 
sijne huysvrouwe, heeff aende Heeren opgedraegen, gestedicht ende gevest, 
den Rentmeester Paulus Franck ende sijne erffgenaemen, eene rente van twaelff gulden jaerlicx die geholden 
worden uyt' huys ende erven van wijlen HANS CRAEN  modo met Geurt van Wijck bestaende in eenen Rente 
van sess Philippens guldens jaerlicx ende in eenen aengerichten brieff van sess en seventich gulden 
capitael waervan den weduwe van wijlen HANS CRAEN ende de momboiren van haer kijnderen aen 
Willem Louffs vande Goor saliger ende naer sijnen doot aen wijlen Gerlach Pierlinck ende dyen volgen 
aen Jonckheer Peeter Hack voornoemd, jaerlicx hebben betael die rente van van twaelff gulden welcke 
voorschreven rente Comparant bekent aen Rentmeester Franck in den Jaere 1627 gecocht heeff, ende 
de penningen daervan ontfangen ende heeff comparant daerop vertegen met haeren handt ende mont in 
ende tot etc.,   

                             
1 Oorspronkelijk is dit huis in 1581 gekocht van de erfgenamen van Lens van den Berch  
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Acte van vonnis etc., Gelovende etc., voorden Scholtis [ende] Schepenen Hallingh ende Van Eck, 
den 22 Novembris 1638 
 
folio 262 vo /263 
"agter schietend aen den voornoemden Jan Moren ende GEERTIEN  CRAENEN erffgenaemen ende 
voor aen de gemeyne straete" 
(January 1639) 
 
folio 319-verso 
PROCURATIE 
Dierick van Asselt ende Jan van Wessum als momboiren van Jan en Isabeel naergelaeten kynderen van 
procureur Van Wessum ende Margriet van Asselt, hebben geconstitueert ende machtich gemact den 
eersamen , Schepen deser Stadt, omme van wegen den onmondigen op te draegen mit des Richters 
handen te stedigen ende vesten Anthoni de Haen ende sijne erffen alsulcken aenpart als de voors. 
onmondigen competeert in seecker huys ende erf gelegen inde Roghstraet tusschen den Licentiaet Jan 
Vergheest erve ende d’erve van d’erffgenaemen van Claesken van Ham. 
Promitans obligant etc. pront in comissia formalia voorden Schepen Van Eck, die de Groot sal 
aendienen, 
Den 13 Novembris 1641 
 
ORA GRAVE, inv.nr. 75  
 
folio 179 e.v. 
Maendach den 8e Octobris 1640 
De Meijer compareerde in naeme van Joncheer Ludolff van Steenhuys, Amptman der Stadt Grave 
ende Lande van Cuyck, noie officij Aenlegger, spreect aen voor desen Edele Gerichte, Leonart Houwe-
naer, residerende tot Cuyck, Claeger, ende Hans Cranen, borger deser Stadt, beclaegde, ten eynde dat 
den selven Claeger sijne gedaene jicht ende aenclachte den rechten genouch sijnde sal hebben te verifice-
ren, ende deze beclaegde hem daervan behoirlijck sal hebben te purgeren ende defenderen, leggende ter 
saecken van dyen over schryftelick Aenspraecke etc. concludendo, contendeert pront erbij reserveren-
de nyettemin de selve te moegen voor litiscontestatie meerderen ende minderen, aen partijen doen prefige-
ren van acht tot acht daegen Aenbedingende thoon cum expensis versoeckt op d'een en d'ander suffi-
ciente borgen ende Antwoort. 
Pottenbacker met Leonardt Houvenaer in persoon versoeckt Copye ende Beraedt 
Willem de Quaij inden naeme van Hans Craen borger ende inwoender deser Steede, neempt dach van 
Beraet ende Copye, sonder nochtans te willen inwilligen den versochten termijn extraordinair 
 
Den 15e Octobris 1640 
De Meijer consenteert aen partijen volgens haer versouck ordinaria te procederen 
 
Den 22e Octobris 1640 
De Meijer in naeme des heeren Officiers wacht ende waert wat bij partijen claegeren ende beclaegde 
in desen sal worden gedaen, 
Leonardt Houvenaer hem beclagende dat hij geenen Advocaet ofte procureur en can becomen om 
hem in dese saeck te dienen, leght over twee distincte attestatien, d'eene in dato den 24e Septembris 
1640, d'andere vande 15e October 1640 beijde gepasseert voorden gerechte tot Cuyck, 
De Quay versoeckt Copye van respective ingediende attestatien, ende dat den pretenten accusateur sal 
hebben te stellen (: voor alle voerdere proceduiren : ) sufficante borgen soe voorde costen van desen pro-
cesse, als mede voorde reparatie van den beclaegdes eere daerinne hij hem grotelick vindt geledeert ende 
bij sankte van dyen, sijnen persoen in detentie sustinerende etc. ende bij contradictie versoeckt daerop 
App[ointemen]t 
folio 179-verso 
Leonardt Hoevenaer heeft tot cautie gesteld drij hondert gul[den] capitael, gehipotiseert op t'huys van 
Meester Martens, Chirurgijn gelegen binnen Cuyck, item hondert daler staende op obligatie op het 
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veer tot Catwijck, geloevende daerenboven met hanteickeninge aende Roije toties quoties in persoon 
wederom alhier binnen te comen als hij daertoe versocht sal worden. 
De Quay inden naemen van sijnen principalen accepteert dese cautie. 
 
Den 5e Novembris 1640 
De Meijer, wacht ende waert wat bij partijen hierinne sal worden gedaen, 
De Quay inden naeme vanden beclaegde leght over seecker versouck ante vlterioren processen ver-
souckende daerop App[ointemen]t get[eykend] Overmits de noie comparitie vande pretensen clager 
wordt t' selve bijden procureur vanden beclaegde wel expresselick veroircondt 
Ergo Continuatie, 
Depost de Banck wederom gespannen 
Pottenbacker met Leonart Hoevenaer in persoon voirs. copye van d'ingediende versouck  
De Quay persisteert bij sijn voorgaende versouck 
 
Den 19e Novembris 1640 
De Meijer van wegen den heeren Officier wacht ende waert in conformiteyt van sijne gedaene 
Aenspraeke 
Pottenbacker inden naeme van Leonardt Houvenaer sal binnen 8 daeghen doen soo sijne raedt ge-
draegen sal sonst 
De Quay persisteert, ende en admitteerden desen egeenen comparitie ten sij den pretensen claeger 
sittens gerecht sal hebben te dienen van sijne schryftueren van rescriptie ofte voldoeninge op peene van 
versteck, alsoe dese saacken geenen vuytstel can lijden, doerdyen de selve is raeckende eere ende repu-
tatie. 
folio 180 
Pottenbacker inden naeme als voore, seght dat Claeger sijne clachten sal bewijsen, ende dat den selven 
in plaetse van sijn Antwoort, sijn gerichtelicke attestatie heeft overgegeven, reserveert nyettemin bin-
nen acht daegen om tegens d' ingediende versouck te rescriberen sustinuerende daermede te gestaen,  
De Quay persisteert satisfait van Antwoort exceptioneel onder, 
 
Den 3e December 1640 
De Meijer in naeme des heeren Amptmans noie officy in desen Aenlegger wacht ende waert alnoch 
instantelick dat in gevolge van sijne Aenspraeck partijen Hans mede sullen hebben laten te contesteren, 
Pottenbacker in naeme van sijnen principalen persisteert bij sijn ingediende Antwoort exceptioneel, 
ende versoeckt daerop App[ointemen]t 
De Quay in naeme van Hans Craen, leght alnoch over iteratijff versouck ende persisteringe daerop, 
mede als voor versouckende 
U.E. decreet get[eyken]t 
 
Den 17 December 1640 
De Meijer wacht ende waert 
Pottenbacker versoecktverclaringe 
De Quay persisteert ende versoeckt verclaringe 
 
Verclaringe 
Naer manisse des Richters eene vonnis Interlocutoir van Schepenen den heere Amptman alsoo Leonart 
Houvenaer ontkent over Hans Craen geclaeght te hebben, soo verclaaren Schepenen dat den heere 
Amptman sijne clachte sal hebben te verificeren 
De Meijer veroircondt van s'heeren wegen, 
De Quay veroircondt in naeme van sijnen principalen in quantum pro 
folio 180-verso 
 
Den 22 April 1641 
De Meijer in naeme vande heer Amptman noie officy versoeckt alnoch in conformiteyt van sijne 
Aenspraecke soo opden Claeger als beclaegde instantelick Antw[oor]t ende voor soo veel den Claeger 
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lestleden gerechtsdaegen schijnt te willen ontkennen sijne clachten te hebben gedaen, om doer soe-
danige juiste middelen dese proceduire te mogen ontgaen, seght dat hij het contrarie van dyen ten 
naesten gerichtsdaghe den rechten genouch sijnde sal proberen. 
Pottenbacker in naeme van Leonardt Hoevenaer houdt sich bij decreet ende verclaringe hiervoor ge-
daen, ende sal verwachten wat bijden Aenlegger ter contrarie sal geprobeert worden, 
De Quay sal ten naesten doen soo sijnen raedt sal gedraegen, 
 
Den 6 Mey 1641 
De Meijer volgens sijne astrictie ten laetste den genechtdaegen gedaen, dienende ten eynde om den 
claegers in sijn frivoel ende onwaerachtich aengeven te bestraffen ende te confonderen, produceert tot 
reproche van dyen den Stadthelder des lants van Cuyck in persoon omme sittens gerichte te verclaeren 
ofte den Claeger aen hem in dyen qualiteyt voor den aenvanck deser procedueren geclaeght heeft ofte 
nyet 
De Stadthelder verclaart voor gespannen Banck dat Leonardt Hoevenaer aen hem in dyen qualiteyt 
over Hans Craen geclaeght heeft ten huyse van Henrick Louffs inde Fonteine in presentie van Andries de 
Swart ende andere gelaeghs luyden, dreygende hem Stadthelder soo verre hij de clachte aende Officier 
nyet aen en brochte in sulcken geval over hem te sullen claegen, 
De Meijer versoeckt over sulcx Antwoort ten principaelen onder reserve van dat noch naerder in desen 
meerdere contschap te produderen, 
 
folio 202 
De Quay in den naeme van Hans Craen versoeckt van alles copie nochtans sonder preuditie van sijn 
goet recht om etc. 
Pottenbacker versoeckt copie ende beraet 
 
Den 3 Juny 1641 
De Meijer wacht ende waert alnoch 
De Quay inden naeme van Hans Craen beclaegde, sustineert dat den pretenten Claeger sal hebben te 
stellen andere sufficiente borgen, gelijck voor desen is versocht, alsoo de cautie bijden selven geconsti-
tueert den 22 Octobris 1640 nyet en is sufficient, ter aensien de selve verobligeerde penningen voor 
dato van dyen sijn gelicht, accordeert oversulcx in naeme alsvoore in dese geene comparitie op peene 
van continuatie 
folio 202 - verso 
 
Den laetsten Novembris 
Den Stadthouder des lants van Cuyck persisteert bij sijne verclaringe voor desen gedaen, vought 
daerbij, als dat hij de clachte van Leonart Houvenaer over Hans Craen gedaen ende aengebrocht des 
anderen daeghs daernaer aen heere Amptmannen heeft aengedragen, die de selve oock heeft aenge-
nomen geschiedt dese verclaringe voorden Scholtis en Schepenen Willem Woutersen die Van Eck sal 
aendienen, 
 
Den 2 December 1641 
De Meijer wegens den Heere Aenlegger noie officy wacht en waert ende op dat partijen hinc inde 
naermaels hun nyet en hebben te beclagen vande decisie in desen waerschoudt de selve wel expres-
selijck om ten naeste gerechtdaegen te doen pront consily ten eynde dese saecke eens mach worden 
beslicht, soo als is rechtens,  
De Quay inden naeme van Hans Craen sijnen principaelen, sal ten naesten sonder preuditie van sijn 
goet recht, doen soo sijnen raedt gedraegen sal, 
 
Den 26 Mey 1642 
De Meijer in naeme vanden Heere Amptman noie officy, alnoch wachtende ende waerende soo als 
voor desen, seght dat vermits partijen tot noch toe sijn gebleven in mora van te voldoen in conformiteyt 
sijnder Aenspraecke ende conclusie dat hij voor sulcx de selve lestleden saterdach doer den gerichtboe-
de ad resumendum nochmaels heeft doen citeren om op huyden te doen hinc inde pront consily ende 
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alsoo bij d'attestatie van Stadthouder des Heeren Officiers in dato den 22 April 1641 ende daernaer 
den lesten November des selven Jaers geamplieert nu claerlick ende eindentelick blijckt  
suit fol.203 verso 
dat Houvenaer in desen Aenclager tegens sijn calumnieus ontkennen den voornoemde Hans Craen 
heeft beclaeght van dyen in cas van ontvoeringe vande coorenthiende soo versoeckt den voors.De Meijer 
inden naeme als voore dat partijen ter wedersijden sonder langer dilay sullen hebben vorts te vaeren 
ende elck een voor soo veel als hem aengaet sal hebben t' antwoorden ende liten te contesteren sub poena 
confessy ende conducte, 
Pottenbacker vande Heere Amptman gereght sijnde om dese saecke te resumeren ende alsoo sijnen 
principaelen absent is, versoeckt tijt om denselven te waerschouwen, ende dyen volgens instantie te 
becomen, mede copye vande geverbaliseerde hierboven gedaen om daernaer etc., 
De Quay als procureur van Hans Craen beclaegde tegens Leonart Houvenaer, leght over seecker 
schryftelick verbael waertoe hij hem refereert, ende onvermindert sijn schryftelick versoeck vande 15 
Novembris ende daernaer de 13 Decembris 1640 gereitereert mit reserve om noch naerder t'antwoor-
den als het selve versouck bij den claeger sal sijn voldaen Antwoordende bij provisie, concludeert dat 
de Heere Amptman tegens den beclaegde nyet en ontfanckelick maer dat Houvenaer als eenen vals-
schen claeger ende calumnieusen delateur den bout sal op't hooft crijgen cum expensis in ende op alles etc.ende 
alsoo bevonden wordt dat den claeger de penningen die hij den 22 October 1640 tot behouffen vande 
beclaegde tot cautie heeft gestelt, gelicht heeft 
suit folio 238 
blijckende bijde twee documenten aen het overlegde schrytelick verbael gehecht, sulcx dat hij voor 
sijne actie mit geene cautie en is versien, soo versoeckt de voors. beclaegde soo als hij den 23 Juny 1641 
nochmaels heeft versocht dat claeger sal hebben te stellen andere nijeuwen sufficiente borge  onder 
desen Edele gerichte gelegen, alsoo dese materie eer en reputatie is concerne rende, sustinuerende t-
selve alsoo naer rechten te behoeren ende ingevalle van contradictie versoeckt App[ointemen]t cum 
expensis,  
Pottenbacker versoeckt copye om sijnen principaelen te adverteren 
 
Den 23 Juny 1642 
De Meijer qualitate qua houdende gerepeteert sijn gedaene verbael opten 26 Mey lestleden versoeckt 
dat partijen soo claeger als beclaegde op des Heeren Amptmans Aenspraeck oick voor soo veel haer 
aengaet, sal hebben in Juditio te doen soo hij te raede vint te behoiren ende dat peremptoirlick 
folio 238-verso 
De Quay inden naeme van Hans Craen houdt voor gerepeteert sijn laetste gedaene verbael, ende sus-
tinueert dat den beclaeghde van dese instantie cum expensis sal worden geabsolveert bij provisie alsoo 
den pretensen claeger mit frivoliteyten ende bedroch hem is geurende, gelijck als notoir en dat den selven 
sijne pretense gedaene claechte nyet en can ofte weet te probeere sal voor sulcx den beclaegde doen 
soo sijnen raedt sal gedraegen persisteert etc. 
De Meijer spurerende dat den Claeger in desen in mora blijft van sijne gedaene clachte naer rechte te 
proberen versoeckt dat U.E. willen gelieven tot onderhaldinge van alle goede policie ende costuijmen 
van rechtpleginge vonnis constumacelick te pronontieren naer dat de saecke bij U.E.in rechte bevonden 
sal moegen worden gedisponeert versouckende alsoo vonnis. 
De Quay accepteert tot sijnen voordeel het geallegeerde bijden procureur des heeren Officiers gedaen. 
 
Verclaringe 
Alsoo Leonart Houvenaer in gebreke is gebleven in persoon ofte door procureur voor desen E[delen] 
gerechte te compareren, soo ordonneren Schepenen dat den selven Leonart Houvenaer ten naesten 
genechte in persoon ofte doer gemechtiger sal hebben t' erschijnen, om voorders te doen soo sijnen 
raedt gedraegen sal, 
 
Den 7 July 1642 
De Meijer wacht ende waert, 
De Quay versoeckt commissarissen om voor denselven naer costuijmen ende usantie deser E[dele] 
gerichtbancke thoon te produceren 



 49 
suit folio 241 verso 
 
Den 14 July 1642 
Coram den Raedt die Halling sal aendraegen 
 
Conden voor Hans Craen  beclaegde 
Hans Craen constitueert den Notaris De Quay ad lites cum potestate substituendi Promitens obligans, ende 
vernootsint thoon 
 
Conden voor Hans Craen 
 
Den 21 July 1642 
H 
De Quay dient inne bij forme van seeckere depositie van Thonis Peters opden Heuvel in dato 9 Octo-
bris 1640 onder, 
J 
Dient alnoch inne seecker Interrogatoir ende verclaringe bij Thonis Janssen ende Abel sijnen soene 
daerop gedaen de dato 12 Octobris 1640 onder, 
K 
Alnoch aendracht mitte verclaringe van Hanrick Roevers, Jan Willems ende Gisbert Jaspers gedateert 
den 5 Octobris 1640 onder, 
L 
Exhibeert noch bij forme van thoon de depositie van Jan Croeft gepasseert voor Schepenen van Cuyck 
den 16 July 1642 onder, 
M 
Item eene attestatie van Jacob Janssen veerman op Catwijck de dato 26 July 1641 onder, 
N 
Item eene quitantie van Leonardt Houvenaer Claeger midtsgaeders d'attestatie van Meester Marten 
Robberts, chirurgijn in dato den 26 July 1641 get. 
Employeert alnoch voor thoon aen sijnder 
suit folio 270 
sijde de depositie van Henrick Crebbers, Richterboode tot Cuyck inde certificatie van Peter Vergheest 
ende Aelbert Clingelenberch, Schepenen de voors. Hooftbanck van Cuyck in dato den 15 Octobris 
1640 bijden claeger aen sijnder sijde overgeleght den 22 Octobris 1640 
Employeert alnoch tot sijnen voordeel alle t'geene den Claeger door sijnen procurenten Signate heeft 
doen stellen voor soo veelen t'selve tot den beclaegdens rechtmatige Intentie is diendende ende voer-
ders ofte andersints nyet, 
Dient alnoch inne seecker attestatie geschreven bijde handt van heer Godefridus van Dueren, pastoer 
tot Cuyck in dato den 21 July 1642 Get. 
 
Den 11 May 1643 
De Meijer in naeme des heeren Amptmans wacht ende waert van partijen hinc inde om daernaer te 
doen etc. 
folio 270-verso 
Willem de Quay in naeme van Hans Craen beclaegde leght over schryfftelicke sluijtredenen ende Adver-
tissement ende versoeckt dyen volgende instantelick vonnis get. 
 
Den 8 Juny 1643 
Pottenbacker loco De Meijer wacht ende waert, 
De Quay versoeckt absolutelick vonnis ende sustinueert dat den pretensen claeger insgelijck sal hebben 
te doen, 
Geijsweijt comparerende van wegen Leonardt Houvenaer, ende seght dat hij nyet heeft geweten dat 
dese proceduere hem is raeckende dan alleen den Heere Amptman noie officy soo versouckt den sel-
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ven kennisse van desen processe om voor soo veel hem t'selve mach aengaen te resumeren ende 
daertegens te doen naer behoiren, 
De Quay seght ter contrarie, alsoo Houvenaer verscheijde reysen in persoon neffens sijnen procureur 
Pottenbacker in dese saecke heeft gecompareert soo is notoir dat het verbael ende versouck in desen 
gedaen nyet en can volstaen, 
Geijsweijt persisteert, ende sustineert nyet kennisse te moeten hebben vande saecke,  
De Quay houdende voor gerepeteert sijn voorgaende, seght in naeme van sijnen principael dat hij den 
voors. Claeger verscheyden mael heeft connen contumaceren, dan overmits den beclaegde in desen ter 
goeder trouwe is procederende sulcx heeft voorbij gegaen als liever sijnde dat dese saecke bij 
U.E.sententie diffineert soude mogen worden affgedaen d’welck hij hoochgelijck is recommanderende 
te meer dese saecke eere ende reputatie is raeckende sustineert daerom als voor, 
 
Den 22 Juny 1643 
De Meijer versoeckt in naeme des Heeren Officiers dat partijen pro et contra in conformite van sijne 
Aenspraecke sullen hebben vonnis te versoucken en inde saecke concluderen voor sulcx wacht ende 
waert 
suit folio 344 
Geijsweijt voor Leonart Houvenaer versoeckt alnoch copye van desen processe om kennisse daervan te 
moegen hebben, 
De Quay in naeme van Hans Craen beclaegde versoeckt alnoch absolutelick vonnis ende sustineert dat 
den pretensen valsschen claeger van gelijcken sal hebben te doen ofte dat anderssints bij gebreecke van 
dyen bij U.E. recht sal worden gedaen te distinctijve opden stucken bij partijen hinc inde in recht ge-
exhibeert recommanderende ondertusschen d'expeditie van dese saecke, 
 
Den 6 July 1643 
De Meijer in naeme des weledelen heere Amptman noie officy aenlegger, houdende voor gerepeteert 
allen de voorgaende verscheyden comparitien in desen versoeckt als noch in faveure vande Justitie 
sulcx ende soodaenich, als bij den ..isis ende conclusie des heeren Aenleggers is gedaen, wachtende 
ende waerende pro et contra, versoeckt wel instantelijck vonnis,  
Geijsweijt wegens Leonardt Hoevenaer verthoonende voor eerst procuratie ende overmidts denselven 
Hoevenaer vermeijnende dat dese procedure hem nyet was raeckende, nu bevijnde het contraire soo 
refereert den voors. Geijsweijt het selve proces, salvo dat partijen den voors. Hoevenaer sullen inlaeten, 
om te moegen dienen van alsulck stucken ende thoon als hij te raede sal vynden, sustineerende dat 
nyemandt stilswijgent behoirt geprecipiteert te worden ende dat de voors. Licentiaet daermede sal 
moegen bestaen, ende geadmitteert worden 
 
De Quay houdende voor gerepeteert alle sijne voorgaende sustinueert dat den pretensen claeger mede 
absoluyt sal hebben vonnis te versoecken, ende dat alsoo sijn versoeck in desen proceduere is commen-
de post sesthien ende versoeckt dyenvolgende alnoch instantelick voor sijnen principael vonnis, 
folio 344-verso 
De Meijer seght dat uytter het vervolch van dese proceduere in sonderheyt aende sijde des Aenleggers 
manifeste is blijckende, dat denselve niet anders van tijt tot tijt en heeft getracht als dese saecke te tergi-
verseens, iedermael alles apprenties om de justitie te ontgaen, sich met frustratieve uytstellingen te behel-
pen versoeckt over sulcx in raede van sijnen here principaelen, dat in den saeck voor de aenstaende 
vaccatie mach worden bij de E[delen] gerechte en justitie geadmittert soodanich als U.E. vuyt de inge-
diende stucken in desen saeck rechtveerdich recht sullen vynden gedisponeert ofte wel anderssints par-
tijen preremptoorelick te ordonneeren ten naesten haer behoirlijck desersints te prepareren ende abso-
lutelick vonnis te versoecken midts stellende naerdere sufficiente borgen deses Edelen gerichte subiect,. 
Geijsweijt sustinueert volgens den inhoudt van sijn versoeck om geadmitteert te moegen worden ende 
overmidts partijen t' selve sijn contradicerende, versoeckt daerop U.E. appointement, 
 
Verclaringe 
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Naer manisse des Richters een vonnis interlocutoir verclaeren Schepenen dat Leonardt Houvenaer  
creditweerdige borgen sal hebben te stellen voor desen E.gerichte ende voorts vonnis ten principaelen 
te versoecken, 
 
Den 20 July 1643 
De Meijer versoeckt dat partijen hinc inde in conformiteyt van Schepenen App[ointemen]t sullen heb-
ben vonnis te versoucken, ende dat den Claeger sal hebben borgen te stellen, 
Geijsweijt seght dat Houvenaer hem bij t’ voors. interlocutoir gegraveert is vindende als geprejuditieerd 
sijnde, overmits hij geene defentie en heeft gehadt, is daeromme relief van de Raede van Brabant ver-
wachtende, om te commen tot defentie, 
De Quay in naeme van sijnen principaelen versoeckt alnoch oitmoedelick dat desen Edele Gerichte 
gelieve die saeck op huyden ten distantyven te decideren ende dyen volgens versouckende instantelick 
vonnis opden Claeger, ende seght tot rejectie 
suit folio 346 
van het geallegeerde bijden procureur des claegers gedaen dat het selve hem in desen nyet en can te 
baete commen, alsoo van het wel gegeven Appoinctement hem relieff en valt, sustinueert daeromme 
dat recht sal worden gedaen opde stucken bij partijen hinc inde in recht geexhibeert, 
Geijsweijt van wegen Houvenaer employeert bij provisie de verificatie voor Schepenen van Cuyck ge-
passeert die hij den Heere Amptman tot desselffs versouck heeft geoptineert ende ter handen gestelt, per-
sisterende alsvoor, 
 
Den 28 Septembris 1643 
De Meijer houdende voor gerepeteert sijne voorgaende versoeckt dat U.E. de saecke pro et contra on-
dersocht hebbende gelieve soo mogelick t' expedieren, 
De Quay houdende voor gerepeteert sijn voorgaende ende versoeckt alnoch oitmoedelick vonnis dis-
tantyve opden pretensen Claeger, 
Schepenen ordonneren aen Leonardt Houvenaer Claeger ten naesten genechte in te dienen al sulcke 
stucken als hij tot verifcatie van sijne gedaene clachte vermeijnt te hebben op peene dat anderssints recht 
sal worden gedaen opde stucken bij partijen in rechten geexhibeert, 
 
Den 12 Octobris 1643 
De Meijer houdende voor gerepeteert sijne voorgaende comparitie in desen versoeckt naer als voor 
pront bij, 
De Quay versoeckt alnoch instantelick vonnis opden pretensen Claeger ende houdt alnoch voor gere-
peteert alle sijn voorgaende, 
Geijsweijt van wegen Houvenaer versoeckt eenen termijn uytstel, alsoo hij nyet en heeft connen gereet 
worden om te dienen van alsulcken schryftueren als hij van noede is hebbende, 
folio 346-verso 
De Quay en admitteert in desen geene comparitie ten sij dat de versochte cautie gepresteert wordt en-
de wat aenlanght de versochte uytvluchten seght daertegens dat die tot geenen anderen eynde is tende-
rende dan den beclaegde mit dese moyelijcke ongefondeerde proceduere (als alleen notoirlick geschie-
dende doer pure pykanticheijt gelijck bij desen E[dele] gerichte genouchsaem can affgenomen worden) te 
quellen ende te mocteren, ende voor sulcx op groote noedeloose costen te brengen waervan alnoch 
expresselick wordt geprotesteert vertrouwende vastelijck dat desen E[delen] gerichte hun wel gegevene 
decreet als nu dese gerechtsdaegen sullen naercommen, ende dyen volgens ten distinctyve sententien, 
d'welck oitmoedelick van de beclaegde sijde wordt gerecommandeert, 
De Meijer in naeme des heeren Aenlegger nomine officy, seght dat den claeger in desen hem nyet en 
heeft eenichsints te beclaegen van te precipitant te sijn gevoerdert, als hebbende nu over den tijt van 
een jaer respijt gehadt om sijne gedaene clachte te verifieren ende voorsulcx sijnde onbevoeght om 
langer dilay te versoucken recommandeert u.e. noie quo ut supra expeditie van Justitie om daernaer 
etc., 
 
Verclaringe 
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Alsoo blieckt bijden thoon doer den beclaeghde opten 21 July 1642 sub eris  nr …ende nr….. inge-
dient dat Leonardt Houvenaer die penningen die hij opten 22 Octobris 1640 tot borgtochte hadde 
gestelt, voor dato van dye gelicht heeft, soo verclaaren Schepenen naer manisse des Richters dat den 
voors. Leonart Houvenaer in gevolge van t’ decreet opten 6 July lastleeden gepronontieert binnen gen-
echte sal hebben sufficiente borge te stellen op peene dat anderssints recht ende justitie sal gedaen wor-
den naer behoeren, 
 
Den 23 Novembris 1643 
De Meijer houdende voor gerepeteert sijne voorgaende gesustineerde in desen wacht ende waert voor 
alsnaer, 
Geijsweijt voor Houvenaer leght over seecker memorie, 
De Quay inden naeme van sijnen principalen alhier mede comparerende versoeckt instantelick vonnis 
opden pretensen ende valschen aenclage ende sustineert dat op de overgegeven memorie geene regardt 
sal worden genomen, 
suit folio 351-verso 
 
Den 7 Decembris 1643 
De Meijer inden naeme vande heer Aenlegger noie officy wachtende en waerende als voor desen, re-
commandeert dese saack tot expeditie van justitie, 
De Quay in naeme van Hans Craen houdt voor gerepeteert alle sijne voorgaende ende versoeckt dyen 
wegens vonnis, 
 
Vonnisse 
Naer Aenspraeck des Heeren Amptman noie officy des Claegers sub eris des 22 Octobris 1640 in recht geexhibeerden 

thoon, versoucken des beclaegden Antwoort Exceptioneel des Claegers iteratieff versouck ende schryftelick verbael doer de 
beclaegde midtsgaeders conden ende thoon, sluytredenen ende Advertissement bijden selven beclaegde, in recht gedient, 
ende alle voerdere verbaele ende Appointementen in dese saeck gehouden ende gegeven op alles wel ende rijpelick geleth 
hebben, de Schepenen rechtdoende verclaaren dat den heere Aenlegger wegens hem beclaegde nyet en is ontfanckelick den 
selven beclaegde absoluerende vande eysch des Aenleggers midtsgaeders van des Claegers clachte, Condempnerende den 
selven Claeger daerdoor vervallen te wesen in eene amende van vijffentwintich gulden ten prouffijtte vande heere Aenleg-
gers, midtsgaeders inde costen deser proceduere soo doer den heere Aenlegger als beclaechde respectivelick geleden ende 
gedaen ter taxatie ende moderatie van Schepenen,  

wordt van des heeren Aenleggers ende beclaegdens wegen veroircondt. 
 
ORA GRAVE, inv.nr.76 
 
folio 128/128-verso 
 
Jaergedinghe op Donderdach den 15e Septembris Anno 1644 
 
Geijsweijt comparerende voor desen E. gerichte inden naeme van Jan van Oteren, spreect aen bij 
daeghsel Hans Craen voordie somme van 7 gulden 15 stuyvers ter goeder reeckeninge salvo dat 
daeraen sal corten den halffve ton biers die den Aenlegger1 daerop betaelt heeft, concludendo 
contendeert tot betaelinge der selver aen bedingende thoon ende bewijs, daerop versouckende 
Antwoordt, 
De Quay onder expresse proteste van Copye ende beraet ende versoeckt dat den pretensen Aenleggers 
sal hebben te stellen borgen 
 
Den 29e Septembris 1644 
Geijsweijt versoeckt Antwoort 
De Quay versoeckt dat den protesten Aenlegger voor alle voerdere proceduere sal hebben in rechte te 
exhiberen sijn qualiteyt uyt crachte vande welcke hij den gedaechden alhier voor desen E. gerichte is 
citerende, 

                             
1 moet m.i. gedaechde zijn 
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Geijsweijt seght dat de selve qualiteyt sal blieken bij des aenleggers thoon ende Salvatie ende dat hij 
Aenleggere den gedaechde mach convenieren t’sij waeromme het wilde daervan d’uytcomste der tijt in 
…leeven ende versoeckt als voor Antwoort 
De Quay ignoreert ende seght dat den Aenlegger geene actie is geboeren op den Gedaechde alsoe de 
moeder van Guert de Groot1  bij sijne afflijvicheyt is geworden ab intestado2 erffgenaemen, 
versoeckende onder protestatie deses E. gerichte Appoinctement 
- 
Geijsweijt die den verwerder sal kennen ofte ontkennen in plaetse van Antwoort ende besien wat bewijs 
stucken Aenlegger sal te voorschijn brengen, 
De Quay persisteert ende sal tot naerder illucedatie3 overleggen soedaenige schriftuere als hij te raede 
sal vinden binnen 4 dagen satisfact van versouck onder, 
 
Den 27e Octobris 1644 
Geijsweijt versoeckt Antwoort, 
De Quay persisteert bij sijn versouck, 
Geijsweijt affslaende versouck ende seght dat hij des Aenleggers qualificatie bij sijnen thoon sal 
exhiberen ende proberen, 
De Quay persisteert ende versoeckt U.E. Appoinctement 
Geijsweijt idem 
 
Den 26e January 1645 
 
Geijsweijt versoeckt Antwoort, 
De Quay persisteert bij sijn voorgaende, 
Geijsweijt idem  
- 
folio 234/234-verso 
 
Maendach den 16 Octobris 1645 
De Meijer comparerende voor desen E. gerichte inden naeme ende van wegen Jacob Thijssen, Jacob 
Aelberts [ende] Hans Craen, ende meer geinteresseerde, spreeckt aen int recht Jan Verheijen Schepen 
tot Cuyck, gearresteerde in conformiteyt vanden schryftelijcken eysch ende conclusie die hij ante lucis 
occasum in actes sal overleggen, concluderende contendeert als bijde selve aenbedingende thoon cum 
expensis etc. daerop antwoort ende sufficiente borgen desen E. gericht subject pro indicato solvende 
satisfactie van aenspraeck onder. 
Compareert alhier Jan Verheijen gearresteerde, ende versoeckt van alles copie ende beraet tot den 
naesten dach der protestatie van in alles geheel te be……4…van sijne exceptien ende defentie desen ter 
contrarien 
 
Den 30 Octobris 1645 
De Meijer voors. antwoort 
Geijsweijt inden naeme vande gearresteerde overleggende schriftelijcken executie ende recusatie, 
sustinueerende pront bij ende bij contradictie versoeckt daerop verclaeringe 
 
Den 13 Novembris 1645 
De Meijer voors. antwoort 
Geijsweijt persisteert bij sijnen ingediende exceptie ende versoeckt daerop nochmaels verclaringe 
De Meijer versoeckt alnoch borge voor allen voerderen vortganck van procederen pro indicato 
solvuendo et in indicio sisti welcken naer behoiren ende in gevolge van deser Stadsrechten gestelt 
sijnde, sal in actis overleggen sijnen wel gefondeerden thoon tegens de frivole pretense exceptie ende 
recusatie ende bij manquement van dyen ende admitteert in desen geene comparitie. 
                             
1 stiefbroer Hans Craen, zoon uit 2e huwelijk van zijn moeder met Peter de Groot 
2 zonder testament gestorven 
3 toelichting 
4 niet leesbaar (schimmel) 



 54 
Geijsweijt als procuratie hebbende van Schepenen der Hooftbancke van Cuyck intervenentien 
voorden gearresteerde soo veel als alhier noedich, seght ongehouden te wesen, sonderlinge ten absentie 
van sijnen principaelen, borgen te stellen alsoe de pretense arrestanten bijden voors. arreste mit 
hantastinge aende Roede des gearresteerden hebben gedimitteert  versoeckt dyenvolgende, dat die 
pretense arrestanten tegens d’ingediende exceptie indyent hun het goet dunckt sullen hebben te dienen 
van rescriptie ofte dat die versochte verclaringe daerop sal worden gepronontieert, 
De Meijer pausis rejecterende het geverbaliseerde in adverso gedaen, seght dat in cas van 
arrest, ipso jure wordt gerequireert dat den gearresteerde is gehouden te stellen sufficiante borge voor 
het gewijsde, d’welck soe manifest is dat daertegens geen reproce en valt, wat amten aenlanght, dat 
d’arrestanten den gearresteerden bij provisie souden helpen onder hantastinge van Royelicken 
geposeert wordt ) hebben ontslaegen sulcx en can den gearresteerde nyet verschoenen van het stellen 
der gerequireerde cautie, alsoe t’selve alleenlijck dient om de persoenele comparitie doer den eenen oft 
den anderen te laeten gaedeslaen, persisterende daermede alsvoor, versoeckt daerop appoinctement 
Geijsweijt persisterende ende sustineert alsvoren. 
- 
folio 235 
 
Den 27 Novembris 1645 
De Meijer versoeckt antwoort ten principalen ende borgen, houdende voor gerepeteert sijn verbaelen 
lestleden genechtdach gehouden, 
Geijsweijt persisterende bij sijne wel gedaene exceptie ende recusatie, midtsgaeders lestleden gehouden, 
versouckende daerop als voor desen, 
De Meijer leght over tegens de impertinente ende ongefondeerde exceptie rescriptie versouckende 
mede appoinctement, 
 
Den 11 December 1645 
De Meijer versoeckt Antwoort ende borgen, deposte, 
Beijde partijen versoucken verclaringe, 
 
Den 12 february 1646 
Beyde partijen versoucken verclaringe, 
 
folio 262 e.v. 
 
Jaerdinge des 19e April 1646 
 
De Meijer Compareerde in naeme van Hans Craen nomine uxoris, Arrestant ende Aencleger in cas 
van Injurie Spreect aen in rechte voor desen Edelen gerechte Hendrick Vorsterman gearresteerde Ende 
sal t’ hem den selven binnen 4 daeghen Overleggen t’ geene als Aenspraecke Concluderen als bij de 
selve Aenbedinghen t’ geene cum expensis ende voors. dyen volgen ende Antwoorden satisfact over 
Geijsweijt onder expresse protestatie voors. Copye ende Beraet 
 
Den 3e Mey 1646 
Scheers loco De Meijer voors. antwoort 
Geijsweijt segt over Wethouderen sonder de Exceptie versoucken pront 
 
Den 7e Mey 1646 
De Meijer voors. Antwoort 
Geijsweijt persisteert bij sijne wel gefondeerde exceptie ende bij contradictie voors.etc appointement 
 
De Meijer refererende d’ exceptie ex adverso ingedient dient daertegens van rescriptie met bijlagen 
onder 
Ende voors. mede appointement 
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Den lesten Mey 1646 
 
Beijde partijen versoucken verclaringe gesien bij Schepenen d’ exceptie midtsgaeders de rescriptie met 
geannexeerde documenten ende attestatie de selve Schepenen aleer hier inne 
folio 262-verso 
Appointement te geven verstaen dat over den Excipiert daervan Copye sal moegen gelicht worden om 
ten naesten daertegens te schrijven bij debat daertegen den Arrestant sal moegen dienen van 
contradebat dyen t’selve gesien naerder geordonneert worden naer behoeren. 
 
Den 14e Juny 1646 
De Meijer voorn. antwoort 
Geijsweijt seght overmits hij de voors. Copye noch nyet en heeff connen genyete sal de selve ten naeste 
debateren naer behoiren, 
 
Den 28e Juny 1646 
De Meijer neffens Hans Craen in persoon voors. Instantelick Antwoort  
Geijsweijt persisteert bij sijn ingediende Exceptie en overmits hij soo laet die Copye vande Rescriptie 
midtsgaeders die annuente daeraen gehecht sal in conformatie vande bovenstaende decreete binnen 4 
daeghen overleggen schryfftelick debat satisfact onder 
 
Den 12 July 1646 
De Meijer dienende van persisteringe tegens het extravagante ende ongefondeerde debat voorn. 
App[ointemen]t onder. 
Scheers loco Geijsweijt persisteert ende voors. mede verclaringe. 
 
Verclaringe 
Naer manisse des Richters eene vonnis Interlocutoir, verclaeren Schepenen, onderhoudinge d’exceptie, 
dat den gearresteerde binnen Gerichte cathagorisch sal hebben te antwoorden opde gerechten 
affvraeginge op hem gedaen ofte dat anderssins ende bij refuse van daerop te antwoorden sulcx sal 
gehouden worden voor persisteringe, 
folio 268 
(vervolg folio 263 ?) 
 
CRAEN/Vorsterman 
Den 26e July 1646 
Geijsweijt in naemen van Hendrick Vorsterman, seght corteling om het Appointement van 12 July 
lestleden te voldoen, dat hij op den gerichtelijcke affvraginge is gevende Hans Craen bij hem 
folio 268-verso 
ontfangen, employeert voor Antwoort op de voers. affvraeginge sijne ingediende Exceptie ende daerop 
gevolcht debat onder de letter D ingedient, waerbij hij vermeijnt genouchsam gepresteert te hebben, 
wat hem sijn versoeck bijde affvraginge pront bekent ende sustinuerende daerinne te gestaen tot den 
Requirant den pag. C heeff gelicht, 
 
Den XI Octobris 1646 
De Meijer comparerende voor den Edelen gerechte in qualiteyt als vooren leght over naerdere 
schriftelijcke Aenspraeck, concluderende als vande selve aenbedingend alle rechte mit dr……ten cum 
expensis, versochte, etc., 
 
Den 25e Octobris 1646 
De Meijer voors. alnoch Antwoort, 
Geijsweijt overleggende schryftelijcke exceptie onder, ende bij contradictie voirs. daerop 
App[ointemen]t 
 
Den 22 Novembris 1646 
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DeMeijer voirs. Antwoort, Geijsweijt persisteert, 
De Meijer dient van Rescriptie ende versoeckt  inde cerclaringe onder, 
 
Den 6 December 1646 
Beyde partijen versoucken verclaringe, 
(suit fol317) 
folio 317 
 
Vorsterman/ CRAEN 
 
Verclaringe 
Naer manisse des Richters eene vonnis Interlocutoir verclaaren Schepenen dat den gearresteerde ten 
naesten opde naerdere Aenspraeck bijden Arrestant opten XI Octobris 1646 gedient ten principaelen 
sal hebben t’ antwoorden 
 
Den 21 february 1647 
De Meijer voors. in gevolge vanden bovenstaende App[ointemen]t Antwoort, 
Geijsweijt sal voor den condendach doen pront consily 
 
Den XII mert 1647 
Alsoo den gearresteerde in gevolge van Schepenen verclaringe, gepronuntieert den  6e decembris was 
gehalden ten principalen t’ antwoorden op de naerdere Aenspraecke, den Arrestant ende dat dies 
niettemin op den volgende gerechtdage vanden XXI feb[ruary] 1647 bijden Notaris Geijsweijt is 
versocht, uytstel om voorde conden dach te doen pront consily 
welcken volgens de selve op den XXVIII feb[ruary]was gehalden ende volgens sijne  Astructie te 
voldoen, 
soo is den 1e mert, bij den arrestant sulcx ondersocht ende naer gesien ende bevonden, dat den 
gearresteerde van t’ antwoorden is gebleven in gebreken, hebbende post sestienen gecompareert, ende 
sijs voor desen ingediende debath, geemployeert voor antwoord, 
t’ welck alsoo in rechte niet en can, mochte en mits worden aengenomen, ( : vermits buytens tijts 
aengedient : ) soo is sulcx op den 1e mert 1647 veroircond voor Schepenen Wouters en Meijnaerts, 
Ergo continuatie 
 
ORA GRAVE, inv.nr.260 
 
folio 88-verso 
Procuratie 
Tiert Arensma als vaeder ende Aert Cluyt als oom ende bloetmomboir van den onmondidigen soene 
van iersten comparant die hij verwect hadde in sijnen iersten ehestandt bij Derisken Cluyt, 
constitueren in dyer qualiteyt Elisabeth van Wijck des voers. ierste comparant ende tegenwoirdige 
huysvrouwe, omme van Peter Everts tot Gennep, alsulck  gedeelte van penningen, als den selven 
onmondigen in eygendom sijn competerende van seecker vercocht landt, hercommende van Peterken 
Cluyt saliger onder Gennep opden Oever gelegen groot ongeveerlijck 2 ½ morgen, doch der maete 
onbegrepen, 
Ende daervan ten behoefte vande selven Peter Everts voor soe veel dat den selven onmondigen is 
aengaende, te doen behoirelijcke Cessie, transport ende opdracht daertoe gebruyckende alle alsulcke 
solemniteyten als ter plaetsen aldaer naer costuymen ende recht worden gerequireert.  
Alsoe den voors. Tiert Arensma aen ons genouchsaame bevestiginge gegeven heeft dat de penningen 
alhier aen handen vande weesmeesteren (gelijck die vande Heere Scholtis van Gennep) versegelt sullen 
wesen overgelevert sullen worden om ten prouffijte van de onmondigen uytgeseth ende bij sijne 
afflijvicheyt bijde naeste bloetvrienden volgens t’ recht van Ampte van Gennep genoeten te worden 
folio 89 
Geloevende comparanten etc. behoudelijck de geconstitueerde verbonden blijft t’ voers.gelt als boven 
staet over te leveren, 
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Gepasseert voor Borgemeesters, Schepenen ende Raedt, de 6e July 1645    
 
folio 104,105+verso 
 
VESTE 
Gritien Pauwels1 weduwe van Jan Jacobs geassisteert met Hans Craen borger ende brouwer alhier in 
desen haeren gecosen momboir, item den selven Hans Craen, beijde als aggreatie2  ende procuratie 
doende plaetsen van Schout ende Schepenen der Heerlickheijt van Maessluijs, als overvougde van alle 
minderjaerige kijnderen binnen die selve Heerlickheijt, ende oversulcx over de drij naergelaetenen 
kijnderen vande jongste comparante die sij verwect hadde bij Jan Jacobs, in dato den 6e Junij 1646 en 
onder de selve comparant ten Hoven alnoch aggreatie ende procuratie van Baillu ende Schepenen der 
stadt en lande van Bommeneede, als momboir van alle minderjaerigen ende oversulcx van het kijndt van 
saliger Willem Adriaensen ende Neelken Pauwels midsgaeders van Willem Willemsen ende Adriaen 
Willemsen, beijde mondige sonen vande voornoemde Willem Adriaensen ende Neelken Pauwels de 
dato den 17e Junij 1646. Item de voors. Comparanten thonen mede procuratie ende aggreatie van 
Paulus van Sittart, Ruijter onder de Compagnie van Prins Willem, ende Maijken van Rhijn3 sijne 
huijsvrou, soo voor haer selven als mede als vougden van vier onmundige kijnderen van Neeltien 
Pauwels die sij verwect hadde bij Willem Adriaensen Wilts, wonende tusschen Bommeneede ende 
Brouwers Haeven gepasseert voorden Notaris Keijsers ende seeckere getuijgen binnen Breda in dato 
den 28 April 1646 ende bij Borgemeester [ende] Schepenen ende Raedt der selve Stadt Breda 
gelegaliseert, alle als Erffgenaemen van Geertruijt Wabe sijnde de bovenstaende Instrumenten ende 
Acten aenden Gerichte alhier gebleken Hebben in dijen qualiteijt ende geauthoriseert als boven aen s’ 
Heeren handen Opgedraegen, gestedicht 4 ende gevest,  
Herman van Dorthmondt, Geesken Goussens sijne huijsvrou ende haer erffgenaemen, huijs ende erve 
gelegen achter de kerck alhier, d’eenen sijde neffens huijs ende erve van Thewold Visscher, d’andere 
sijde neffens erven van Domis Gommerue achterschietende op de kerckhoff, ende voor aende gemeijne 
straete, ende hebben daerop voors. Acte dat t’vonnis 
Wijsden etc., gelovende etc., uijtgenomen s’ heeren poortchijns, Item aen Lambert de Haes twee 
malder roggen des Jaers, het malder te betaelen met dartich stuijvers, noch acht stuijvers [ende] drij 
oort sonder costen, 
Voorden Scholtis [ende] Schepenen Pauwels, Franck ende Joachim de Groot den 25e Junij 1646                                                                                                                                                                                                                               
 
folio 192-verso 
 
Transport van eene Obligatie 
Meester Gerardt van Wijck ende Cortien Cranen, echteluyden, hebben voor hun ende hunne 
erfgenaemen overgegeven, gecedeert ende getransporteert aen Reynier Nobels, Anna Peters vande 
Goor, sijne huysvrouwe ende hunne erfgenaemen eene obligatie van 300 gulden capitaele somme, 
daervan tot Interest betaelt wordt vant hondert 6 maeckende 18 gulden des jaers in dato den 19e May 
1646 verleden bij Derick Louffs Nobels5 ende Agaet de Haen, debiteuren ten behouven vande 
Comparanten, ende sulcx in guarant ende op dat den voornoemden Reynier Nobels sijne huysvrouwe 
ende erfgenaemen, daeraen mochten verhaelen gelijcke somme van 300 gulden capitaele ende in dato 
den 19 May 1646 die sij huyden ten behouve vande voirs. Derick Nobels ende Agaet de Haen 
opgenomen ende hun debiteuren daervan geraeckt hebben, ende versueckt Guert van Wijck ende 
Cartien Craenen, ende hebben daerop vertegen etc.,alsoe dat t’vonnis etc.,voorden Scholtis 
Borgemeester Wolters ende Schepen Casembrot den iersten Juny 1651 
 
folio 233 
 
Veste 

                             
1 geb.1619, dochter van Pauwels Michiels en Lydia Bastiaens 
2 toestemming 
3 is dit de familie-relatie ?  (Itken van Rijn, dochter van Jan van Rijn, oma van Hans III ) 
4 bevestigd 
5 in de Schepenen Belooften na dit Transport heet Derick i.p.v.Nobels : Louffs 
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Derick Willems, tinnegieter, soo voor hem selffs als hem sterckmaeckende voor sijne kinderen ende 
erfgenaemen, heeft voor hem ende sijne Erven opgedraegen aen s’Richters handgestedicht ende gevest 
Jan Wolters Verheijen ende zijnen Erven seeckere ¾ parten van een rente van 6 Rinse1 golt gulden 
volgens Constitutie brieff daervan zijnde gaende uyt de huysinge vande Erfgenaemen van Frans Pagie 
gelegen Achter de Maerstall, d’eene sijde Hans Craen, d’ander sijde de Stadts Erve, achter schietende 
mede aen Hans Craen, voor aende gemeyne straet,  
Actum voor de Scholtis Daniel van Eck als gesubstitueerde, Schepenen Christof van Calsbeeck ende 
Simon Beerents den 28e Mey 1654 
 
ORA GRAVE, inv.nr.77  
 
folio 177  
 
Jaergedinge des 30e Septembris 1649 
 
Hans Craen comparerende voor desen Edelen Gerechte noie parentum2 als Aenleggers spreect aen met 
recht meester Gerit van Wijck3, gedaeghde, ende sal tegens den selven binnen 4 daegen overleggen 
schrijftelijcke Aensprake ende conclusie contendeerende als bij de selve, Aenbedingende thoon cum 
expensis, versoeckende daerop alsdan Antwort ende vermits hij alhier ter stede nyet gegoedt offte geerft 
en is, mede borgen pro indicado satisfact4,  
Geijsweijt versoeckt copij ende neemt beraet 
 
Den 14 Octobris 1649 
 
De Meijer loco Craen versoeckt Antwoort 
Geijsweijt sal voorden condendach doen pront Consilij5 satisfact van presentatie 
 
Den 28 Octobris 1649 
 
Craen versoeckt alnoch antwoort 
Geijsweijt persisteert ende bij contradictie versoecktApp[oinctement]6 
 
Den 25 Novembris 1649 
 
Craen versoeckt alnoch antwoort 
Geijsweijt persisteert ende versoeckt als vooren 
Craen noie parentum seght te vreeden te sijn in gevolgen vande gedaene presentatie in naeme des 
verweerders ingedient om voor commissarissen uytte den Collegie gecommitteert ten presigeerden 
daegen sub spe concondere mede te compareren, onvermindert en sonder prejuditie van sijn goet recht, 
uijtgesondert dat den selve over soodanige comparitie so……..geverificeert in eenige costen gehouden 
te sijn dan dat deselve bij den ge…………..de comparitie vers……….., sullen worden 
………….gedraegen ende bij verweygeringe ……….versoeckt actis7 
 
folio 177-verso 
Geijsweijt seght dat sijnen principalen metten Aenlegger ter presentie van eerlijck gelooffweerdigen 
luyden heeff geliquideert  ende affrekeninge gehouden tot sijnder tijt volcomenlijck sal worden, 
beloefen in conformiteijt vande selve liquidatie is de Gedaegde gereet den Aenlegger prompt te 
voldoen uijtwijsende ende mede sijne ingediende schrijftelijcke presentatie presenterende alnoch de 
selve liquideert ende te hervatten ende sulcx tot costen vande geene die mitte ierste liquidatie nijet 

                             
1 rijns 
2 uit naam van ouders en/of voorouders 
3 oom van Hans 
4 ten einde betaling te waarborgen 
5 raad, beraadslaging 
6 gerechtelijke beschikking 
7 gedeeltelijk onleesbaar (beschadigd) 
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tevreden en is instruerende daermede te gestaen ende bij voirdere contradictie versoeckt alnoch U.E. 
App[ointemen]t protesterende van voirden noedeloesen costen. 
Craen nyet inhererende dat tusschen partijen voor desen eenen comparitie is gehalden geweest om tot 
accoordt te comen ofte tot liquidatie maer dat het selve door het onrechtmatich voorkeren des 
verwerders bijden Aenlegger nyet en is toegestaen persisterende voor sulcx bij sijn voorgaende ende bij 
contradictie versoeckt mede App[oinctemen]t 
 
Den 9 Decembris 1649 
Beijde partijen versoucken verclaeringe ende Geijsweijt tot verificatie van sijn geallegeerde doen vesten 
aen desen Ed.Gerechte seecker boecxken toecommende den verwerderen waerbij den Licentiaet 
Vande Gheest de gehaldene liquidatie heeft geregistreert mede verthoonende seeckere quitantie bijden 
Notaris De Quay geschreven ende betekent vande lijcoop ten tijde der rekeningen bij hem verteert ende 
bijden verwerderen betaelt ter somme  
van 7 guldens en persisteert. 
suit folio 175 hiervoor 
 
folio 175 
 
CRAEN - WIJCK 
Appoinctement 
Naer manisse der Richter eenen vonnis Interlocutoir verclaeren Schepenen alleer hierinne 
t’appoincteren dat de respective partijen nochmaels sullen binnen genechts compareren, voor 
Schepenen de pres. Wolters ende Frenckeli ende Groot, commissarissen hierinne gedeputeert om soe 
doende partijen inder minne te vergelijcken 
 
folio 364 – ADAM 
 
JAERGEDINGE DES XI MAY 1651 
Geijsweijt comparerende voor desen E. Gericht in naem van Jenneken Hoeffaer, Aenleggerse, spreeckt 
aen bij daechsel Hans Craen, gedaechde, voor de somme van 77 gulden 10 stuyvers ter goeder 
reeckeninge procederende van 2 gepachte weykampen, den eenen over de Maes ende den anderen in 
de Graefsche Marsch, over den jaere 1650. 
Concluderende ende contendeert tot betaelinge der selver somme, aenbedingende thoon cum expensis, 
daerop vesoeckende antwoordt, etc. 
 
Appoinctement 
Aleer hier inne worde geappoincteert soe ordonneren Schepenen dat de respective partijen sullen 
hebben te compareren voor de heeren Borgemeester Rijmsdijck ende Halling, Schepenen, op 
toecommende  23 octobris 1651 
 
Accoordt 
 
Den 23 Octobris 1651 
In conformiteyt van de Appoinctemente van Schepenen aen de andere sijde geroert, sijn de respective 
partijen gecompareert voor de Commissarissen de Schepenen Rijmsdijck ende Halling mit den 
Secretaris Scheers ende daer onder spreckinge vande selve over dese questie overeengecommen dat 
den Gedaechde aen de Aenleggerse binnen 8 daegen naer dato deses sal betaelen de somme van 60 
gulden, welcke penningen in handen van de Notaris Geijsweijt, tegen overleveringe van quitantie 
vande volle betaeling, sullen getelt worden ende dat op parate executie verclaeren de partijen over dese 
questie inder minne sijn verdraegen. 
 
ORA GRAVE, inv.nr. 80 
 
folio 4 (David) 
Maendach den 30 Septembris 1658 
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De Meijer compareerde voor dese Edele gerichte in naeme en vanwegen Anthoni Pelgrom, Procureur 
tot Venlo in qualiteyt als arrestant ende transport hebbende van Hans Craen, borger binnen dese 
Stadt, sijnen Schoonvader, arrestant ende aenlegger, 
Op ende tegens Hees Smits laetste weduwe van Mattheus Janssen, in leven Custer tot Eescharen, gear-
resteerde,  
Spreeckt deselve aen voor de somme van 138 guldens, procederende over gehaelde ende verschulde 
bieren vanden voors. Hans Craen, ontfangen volgens affreeckeninge onderlinge gehalden ende con-
cluderende contendeert tot betaelinge vande selve somme, aenbedingende thoon cum expensis, ver-
soeckt daerop Antwoort ende borge, 
 
Frans van borge Bervy renuntieert1 vande borgtocht en sal de gearresteerde des versocht zynde bieren 
leveren, versoeckt inmiddels copye ende neemt beraet, 
 
De Meijer vracht de gearresteerde om te compareren ende borge te stellen off in arrest te verblijven 
sub poena contumacie, 
 
Den 14 Octobris 1658 
De Meijer versoeckt antwoort ende borge, 
 
Den 28 Octobris 1658 
De Meijer versoeckt als vooren antwoort ende borge, 
 
Coram Heijmans 
Overmits de iterative2 comparitie vande gearresteerde wordt t’ selvige wegens den arrestant veroir-
condt, ergo contumacx 
 
folio 151 (David) 
Maendach den 24 Novembris 1659 
 
De Meijer comparerende voor desen Edele Gerichte in naeme van ende van wegen Anthoni Pelgrom, 
Procureur tot Venlo, arrestant  
Op ende tegens Matthijs Janssen als man ende mombaer van Heesken Smits wonende tot Escharen 
gearresteerde,  
Spreeckt deselve aen voor eenen somme van 50 goud guldens ter goeder reeckeninge pro reste van 
vuergeresen ende aengenomen schult van des Arrestanten schoonvader Hans Craen, procederende 
over gehaelde bieren, Concluderende oversulcx contendeert tot betaelinge vande voors. somme, aenbe-
dingende thoon cum expensis, 
Versoeckt daerop antwoort ende borge 
 
Coram Wiericx 
Overmits de noie comparitie vanden Gearresteerde wert sulcx wegens de arrestant veroircondt, ergo 
continuax 
 
ORA GRAVE, inv.nr. 86 
 
folio 68 
 
Donderdach den 5 Mey 1665 
De Quay compareerde voor desen Ed.gerichte in naeme ende van wegen Johan Hoornkens, aenlegger, 
op ende tegens Hans Craen, gedaeghde, 
Spreeckt denselven aen voor eene somme van 14 gulden, procederende van een jaer naer- weijde van de 
jaere 1664, 
                             
1 Renuncieren : opzeggen 
2 herhaalde 
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Concluderende contendeert tot betaelinge vande voors. Somme, aenbedingende thoon cum expen-
sis, versoeckt daerop antwoordt, 
Coeberch versoeckt copye, 
 
Den 18 Juny 1665 
De Quay versoeckt antwoort, 
Coeberch sal den voortganck deser saecke sijn principale communiceren ende ten naesten doen naer 
raet, 
 
Den 2 July 1665 
De Quay versoeckt antwoort, 
Coeberch versoeckt noch eenen termijn in vito om te doen pront consily, 
 
Den 10 July 1665 
Coeberch respirerende sijne gedane adstrictie versoeckt daar dese saecke mach worden geenvoyeert 
voor commissarissen offte voor andere goede mannen ten fine van accommo- datie,  
 
Den 8 Octobris [1665] 
De Quay versoeckt antwoort, 
Coeberch sall ten naesten doen pront consily 
 
Copie van brief aangetroffen achterin inv.86 : 
 
Copia 
 
Grave den 19 January 1668, 
 
Goede vrijndt Frans Corens, 
 
Alsoo verscheyde brieven aen U. L[ieve] over Ruermonde, ten huyse vanden Heer Burgemeester Mi-
chiel Spee, volgens Uwe ordre geaddresseert, geschreven, Ende tot nochtoe 
Geen Antwoordt daerop becomen hebbe, 
Ende dat de geruchten loopen alsdat U.L. doot ofte immers seer qualijck te passe soudt sijn, soo hebbe 
noodich geacht om daer van in alle seeckerheyt, bericht te mogen wesen, desen Expressen over te sen-
den, daermit voor sijne reyse besproocken ben, voor drye rijcxdaelder, 
Ende hebbe hem twee rijcxdaelder tot Teergelt, bij provisie met gegeven,  
Desen dient dan om U.L. te laeten weten dat Ick de Administratie van uwe Affaires moede ben, gelijck 
Ick selffs mondelingh al voor langh geseght ende oock geschreven hebbe, 
Eensdeels om dat Ick selffs met soo veele ende particuliere affaires geembrasseert off belet ben, ende 
anderdeels omdat Ick mijn eygen gelt daerbij moet verschieten, 
Want schier dagelijcx reparatien in het oude Huys vallen, behalvens de lasten daerop staend hebben 
den stal moeten opmaecken voor twee Peerden, aldaer gebillieteert ,  
Item het boven Secreet, tenenemael ingevallen geweest sijnde,  
Item eene nieuwe vloer inde keucken laeten leggen, als meer andere oncosten van Glaesen ende an-
derssints gedaen, 
Bovendien noch twee processen, d’een tegens den Coopman Vanden Bosch, ende d’ander tegens U. 
Swager Lucas van Ham te Voeren, etc.,sonder daertegens weder t’ontfangen dan nu ende dan met 
stucxkens ende brocxkens vande huyre,  
Ende aengaende de voorgaende huyre daerover U.L. met de swaegers ende suster van Casteelken ver-
accordeert bent, hebbe noch niet eenen Stuyver daervan connen ontfangen; 
Monsieur Crevenhoven hadde voor 8: a 10: daghen t’ huys laeten veylen voorden verloopen geeste-
lijcken Pacht daeruyt gaende, sonder mij uyt daervan te hebben gewaerschouwt, ende aengesproocken, 
Hebbe hem vandaegh geseght dat hij niet veel daermit gedaen hadde, want indien ick het te vooren 
geweten hadde gehadt, soude hem betaelt hebben, gelijck Ick noch sall doen, 
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Echter sullen all eenige oncosten daerover gevallen ende te betaelen sijn, soo dat aen alle canten gelt 
te verschieten is, oversulcx Ick U.L. mijne Procuratie bij desen doe Opseggen, ende condt sich 
daernaer reguleren, 
Wensche U.L. selffs condt overcommen, omme met malcanderen claeren Staet te maecken, waerop 
uwe Antwoort bij desen sal verwachten, met bevelinghe Godes blijve, 
Onderstont U.L .Dienstw.Vrint ende Dienaer, ende was onderteeckent De Haen 
 
De Superscriptie was luydende aldus  
Eersamen vromen ende Discreten Frans Corens, residerende tot Linnick 
 
Per Expres 
 
Ende was besegelt met eenen Zegel gedruckt in roode lacke 
 
Deese gecollationeert jegens sijn origineel is daer meede bevonden te accorderen, 
Tot Grave den 27e Octobris 1668, bij mij Joh.De Meijer, not.publius 
 
ORA GRAVE, inv.nr. 87 
 
folio 87 (Bernard) 
Maendach den 27 January 1670 
De Meijer compareert voor desen Edele gerichte in naeme ende van wegen Jenneken Hoernkens1 leste 
weduwe van Wijlen Huybert Hendricx, aenlegger, 
Spreeckt aen met recht Hans Kraen, gedaeghde, 
Voor een somme van ses en twintich gulden, 10 stuyvers, over eenen halven mergen gras inde Gasthuijs 
Camp, inden Jaere 1667. 
Concluderende, contendeert tot betaelinge vande versochte somme, aenbedingende thoon cum expen-
sis, versoeckt daerop antwoort, 
Coeberch versoeckt daervan copye. 
 
Den 10 February 1670 
De Meijer versoeckt antwoort, 
Coeberch sall op den condendach doen pront consily2, 
Den 24 February 1670 
Coeberch loco De Meijer versoeckt antwoort, 
Coeberch seght dat bij aenspraeck blijckt dat den aenlegger is een militair persoon  versoeckt vermits 
de impotentie3 tot sijn principale noch termijn tot den naesten om inmiddels dese saecke aff te maec-
ken off als dan te antwoorden, 
 
Den 12 Mey 1670 
Coeberch loco De Meijer versoeckt antwoort, 
Coeberch neemt noch termijn ten naesten voor allen dilay, 
 
Den 4 Juny 1670 
De Meijer versoeckt nochmaels antwoort op pene van versteck, 
Coeberch seght dat den verweerder in desen 
 
folio 87-verso 
Op het Gasthuys alhier eenige pretensie4 heeft, uyt welcken hoofde de aenlegger is agerende5 ende 
geerende6 tegens het onder soude stolpen1 tot welcken einde den verweerder oock sijne reeckening 
                             
1 Jenneken was eerst getrouwd met Aert Cluyt 
2 consilium : raad, beleid, plan  
3 werkeloosheid 
4 aanspraak 
5 in rechte optreden 
6 afwijkend 
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aenden rentmeester vant’ voors.Gasthuys heeft overgelevert, oock eenige provisoren daervan heeft 
doen spreecken, versoeckt oversulcx dat dese saecke op huyden meer blijve in staet totten tijdt toe dat 
de here Procureur Soonen de overgeleverde Reeckeninge souden mogen hebben naer gesien ende dae-
rover gedisponeert, 
Item noch dat deselve voor Commissarissen mach worden gerectifiseert, 
De Meijer seght dat de aenlegger niet te doen en heeft met de reeckeninge tusschen den verweerder en 
t’ Gasthuys, die per avonturen illiquide2 wesende niet aen genomen off noch langer tijds opgehouden 
sall worden, inmiddels wordende den aenlegger vant’ Gasthuys aengemaent ende gedreicht met expe-
ditie ende so den verweerder met sijn Gasthuys reeckeninge vermeende voordeel te doen behoorde hij 
daer van een einde te maecken, 
Offte ten naesten den rentmeester vant’ Gasthuys disponeren so langh met de aenlegger te patienteren, 
niettemin is te vreden off noch eenen termijn aff te wachten, off binnen t’ Gerechte voor Commissaris-
sen te compareren. 
 
folio 99 (Cain) 
Donderdach Jaergedingh den 1 Mey 1670 
De Quay compareert voor desen Edele gerichte in naeme ende van wegen d’erffgenaemen van Gerrit 
Lamberts Zaliger, aenlegger, op ende tegens Hans Craen, borger ende brouwer deser Stadt, gedaegh-
de, 
Ende spreeckt deselve aen voor eene somme van eenhondert carolus guldens met het verloop van dien, ende 
dat noch pendente lite3 soude mogen comen te verschijnen, 
Sijnde de helffte van eene obligatie van 200 gulden, waer van de andere helffte is compe- terende 
Metje Cornelissen, wonende tot Eescharen,  
Concluderende contendeert tot betaelinge vande voorn. 100 gulden met de verlopen Interesten van 
dien, aenbedingende thoon cum expensis, versoeckt daerop antwoort, 
 
Den 29 Mey 1670 
De Quay versoeckt antwoort, 
Coeberch versoeckt copye vande bovenstaende aenspraecke ende neemt dach ten naesten, 
 
Den 12 Juny 1670 
De Quay versoeckt nochmaels antwoort, 
Coeberch sall op den condendach doen pront consily, 
 
Den 20 Juny 1670 
Coeberch tot noch toe geene instructie om te antwoorden hebbende, versoeckt noch termijn ad proxi-
mum4 bij contradictie onder appointement, 
 
folio 119 (Adam) 
 
Donderdach Jaergedingh den 25 July 1670 
 
De Haen compareert voor desen Edele gerichte in naeme ende van wegen Henrick Bungelaer ende 
Paulus Beringhs als Deeckenen van de Lieve Vrouwen Broederschap binnen dese Stadt, ende spreeckt 
aen met recht Hans Craen, over het verloop van twee malder roggen jaerlicx gaende uyt desselffs huysinge, 
ende betaelt wordende met 30 stuyvers yeder jaer, als mede noch voor een rente van vier gulden ad 24 
stuyvers t’ stuck, te samen monterende eene somme van vier en t’negentich gulden salvo cas in tot op 
desen Jaere 1670 verlopen, 
Oversulcx concluderende contendeert tot betaelinge vande versochte respective somme, alsmede die 
t’sedert den verschijn dach verlopen is ende die noch wijders pendente lite soude comen te verlopen,  
Aenbedingende thoon cum expensis versoeckt daerop antwoort, 

                                                                                               
1 bedekken 
2 avonturen : wagen ; illiquide : onklaar, oneffen 
3 pendente lite : hangende de zaak 
4 ad proximum : volgende dag 
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Coeberch versoeckt hiervan copie ende neemt beraet, 
 
Den 2 Septembris 1670 
 
De Meijer loco De Haen versoeckt antwoort, 
Coeberch sall op den condendach doen pront consily, 
 
Den 17 Octobris 1670 
Coeberch tot noch toe geene instructie hebbende om te antwoorden, versoeckt noch terminum ten 
naesten so nodich onder excerptie. 
 
ORA GRAVE, INV.NR. 98 
 
folio 185 
Conden voor Peter van Raij tegen Denis Huets 
ingedient den 2. Octobris 1614 
 
Interrogatorie ter Instancie van Dorite Craen ende om daerop t’examineren Willemken Goessens, we-
duwe van wijlen Jan Goessens, 
 
Off zij deponente yetwes heeft te pretenderen op het landt ende plaetse genoempt de huysplaetse van 
Bruysten mit den hoff van dyen 
 
Op huiden desen 15 January 1614 hebben Schouten ende Schepenen affgevraecht Willemken Goes ter 
instantie hier bove geruert ende verclart datse op de geseyde Bruijsten huys platsen te pretenderen 
heeft jaerlijcks 1 gulden Brabants, waervan sij gecocht heeft gehad segel ende brieff met noch 30 jaren 
verlopen pachten ter goeder reeckeninghe, 
Schepenen Wouter van Rijmsdijck ende Geurt Ermers, Alof Visser, Scholtus Marten van Lier 
 
folio 104-verso 
Antwoort voor Peter van Raij, Verwerdere tegens Denis Heuts, Aenleggere 
ingedient den 2. Octobris 1614 
 
Die voors. Verwerdere seijt voer Antwoorde onder alle behoorlicke ende gewoonlicke presentatien, 
protestatien ende imploratien rechtens, 
 
Dat alsoe de Aenleggere hem lant vercocht heeft waer van des Aenleggers pretensie hercompt, ende 
dat sich bevynt, ende die Verwerdere sekerlick verstaet, meer last ende commers1 uyten voors. Lande 
te gaen, ende meer belast te sijn, als den last daer den Aenleggere het voors. Landt mede heeft ver-
cocht, ende dat inde vercopinge de Aenleggere allen voorcommer2 heeft gelooft aff te doen, 
 
Ende dat hij oock is gehouden aff te doen alle andere ende vordere soe capitale ende verlopen lasten 
ende commer verswegen ende nyet mede vercocht [ten] tijde vande voors. vercopinge, 
 
Ende dat de Aenleggere voor allen sulcken ende vorderen last die naderhandt noch daerop soude 
moghen bevonden worden, daervoor behoort te stellen behoorlicke ende goede sufficiente weerborch 
ter plaetse den vercochten gront leght, op dat die Verwerdere nyet daer bij bedrogen off vercort zij, 
 
Dat in sulcken gevall ende naer alsulcke affdoeninge ende stellen van weerborch, die Verwerdere date-
lick ende t’allen uren, tgeene die Verwerdere den Aenleggere sal schuldich sijn, presenteert te betaelen, 
 

                             
1 commer : last, servituut 
2 last die al vóór de verkoop of de overdracht op een goed rust.  
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Sustinerende die Verwerdere daer mede te gestaen, ende andersins den Aenleggere nyet ontfancke-
lick, protesterende van costen, ende d’Aenleggere daer inne te condemneren, 
etc. 
 
ADAM folio 105 
 
Conden voor Peter van Raij, Aenleggere tegen Denis Heuts 
ingedient den 2. Octobris 1614 
 
Aendracht1 voor Peter van Raij, Producent 
 
Die voors. Producent gedraecht hem ter conden aen den Deponent in margine van dese gestelt, om 
onder eede te verclaeren, off hij enich spreken, actie off gerechtichheyt heeft op alsulcke ackeren lants 
geheyten was Bruysten Roeloffs landt vanden voors. Bruysten hergecomen, schietend opte Watercuyll 
gelegen tot Nederassel inden Ampte van Maes ende Wael, als Denis Hoets heeft vercocht aen Peter 
van Raij, off nyet.  
 
Arnen Kijvoets off zoe hij met recht genoempt, is alt omtrent 80 jaeren verclaert dat hij aen eenen graef lants aengestor-
ven van sijn eerste huysfrouw geheeten Merijken Mulders heeft te pretenderen noch 20 gl brabants, geproduciert voor 
Commissaris Franck Lenssen. 
 
Item wat actie, gerechtichheyt off opspreken het sij, ende hoe veel 
Verclaert daerop alsvooren 
 
Ende waer van hem Deponent sulx soude mogen aentonen zijn 
Voor Commissarissen Franck ende Geurt Lentssen 
 
Item Aelken de huysfrouwe geweest van Jan Janssen, snijder zaliger aff te vragen ende verclaren, wat 
opspreken, actie off seggen sij heeft op alsulcken Bruysten Roeloffs lant gelegen tot Nederassel als Denis 
Hoets van Venlo aen Peteren van Raij heeft vercocht, ende waer van het hercomt, dat te verclaeren 
ende affvragen 
Verclaert dat door cijns 15 gulden maer dat de helft compt ten laste van Peter van Raij, maer den costen tot last vande 
lesten termijn noch onbetaelt wesende 
 
Oock te verclaeren ende des affvragen off de huysfrouwe van Denis Hoets haer eigens aene enige pen-
ningen t’ontfangen heeft overgewesen, ende te verclaeren waer aene ende waer aen sulx soude strecken 
voor betalinge 
Verclaert dat hij haer bewesen heeft 7 ½ gulden die Peter van Raij haer soude moeten betalen  
 
Extract uit het Tinssbouck van mein Eerw. Vrouwen van Nijencloester 
 
Ruijloff Bruistgens ende Henrisken sin huisfrouw van einer Hofstad te Neerassel gelegen, mit den einer 
siden schietende aen Claes Philips erff, mit den anderen eindt aen Johan Verhaegen erff, ende mit die 
ein side aen die gemeine straet ------------------------------------4 huender tinss 
 
Nu Peter van Raeij ende Dorte sin huisfrouw gewonnen als recht 
 
Gordt Boedinckhuysen Rentm. van mein Erwerde vrouwen van Nijencloester 
 
ADAM folio 284-verso 
 
Antwoorde voor Peter van Raij tegen Denis Heuts, Aenleggere 
 

                             
1 aanklacht 
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ingedient den 5e Decembris 1613 
 
Omme int ierst te beantwoorden den Eysche ende conclusie bij den Aenleggere genomen, Soo bekent 
den voors. Verwerder alnoch schuldich te wesen van seker gecocht landt de somme van 50 gulden, 
doch nyet wetende de gerechte Erffgenamen aen wie den voors. Verwerdere deselve 50 gulden soude 
betalen 
 
Ende alzoo den voors. Verwerder anders niet en soeckt dan de eygenaers derselver 50 gulden te 
betalen, mits dat sij sullen voldoen de Voorwaerde van t’ voors. landt gemaeckt te weten dat de 
vercooperen alle voorcommer souden affdoen t’welck nyet en is geschiet, 
Midts de redenen vooren verhaelt soo Concludeert den voors. Verwerder dat den Aenleggere gehalden 
sal sijn te stellen sufficiente borgen dat hij alleen de gerechte proprietaris vande geheyschte 50 guldens 
is, ende geene meer daertoe ende dat sij alsdan bereyt is de voorschr. 50 gulden te betalen, 
wellverstaende dat hij mede volgens de voors. Coopcedule allen voorcommer van t’voors. Landt sal 
affdoen, waermede den voors. Verwerder verhoopt te volstaen, 
 
Maeckende expresse eysch van costen, schaden 
 
ADAM folio 284 
 
Voor Denis Heuts tegen Peter Jacobs 
den 27. decembris 1613  
 
Ick Pieter Jacobs ende Dorothea Craen echteluyden bekennen wel ende duchtellijcken schuldych te 
sijn aen Henrixken Peters ende heuren erven een alinghe somme van 50 Carolus guldens ende 10 
stuyvers hercommende van zekere gecoft Landt ende erff  van welcke voirs. somme wij echteluyden 
voorg. geloven te betale telcken jaer een behoirlicken Interest teghens den penninck 16 waer van den 
Irsten pacht vervallen zal wesende op [sint]Victoris1 1607 ende voirts alle Jaere totten afflossinghe toe 
ende is geconditioneert ende besprocken bij soe binnen den tijt van 7 Jaren naer dato deser gheene 
naerder of ander vrunden ende comen die welcke gerechte Erffgenaemen pretendeerde met recht te 
weesen van den helleft van t’voors. gecofte Landt ende erff den selve  penningen van Procederen, zoe 
gelove wij Pieter ende Dorothea, echteluyden voors. alsdan dye voirs. hoft somme metten Interest gue-
tellicken te voldoen aen Henrixken Pieters heuren Erffgenaeme ofte thoonder deses, 
Zonder langher versteck ende vuytstel ende bij gebreck van dyen zoe verobligeren wij echteluyden ons-
se personen ende goederen ghene gereserveert, ende in  kennis vande waerheyt ende vaster stedicheyt, 
zoe hebben wij echteluyden dese onsse obligatie mit eygenderhandt onderschreven, 
Actum den xv Juny anno 1607 
  
Ш Dyt is die merckt van Peter van Raij 
 Guert van den Broeck 
 Bij mij Doryt Cranen2  
Naerder geconditioneert dat die hooftsomme over 5 Jaeren naer dato deses zal voldaen worden metten Interest 
 
ORA GRAVE, inv.nr.102 
 
CAIN folio 377 
EYSCH ENDE CONCLUSIE VOOR JONCHEER JOHAN PIERLINCK, AENLEGGER, TE-
GENS MEESTER GEURT VAN WIJCK, VERWERDER, 
 
Ingedient den VIII Septembris 1624 
 

                             
1 15 october 
2 Doreta tekent zelf ! 
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Eysch ende Conclusie voor Joncheer Johan Pierlinck van Duyvestein, aenlegger, contra Meester 
Gerit van Wijck, gedaeghde, verwerder 
 
Den voorn. Eyscher proponerende de redenen in deser sijnder genomene Conclusie onder alle behoor-
licke ende gewoontelicke protestatien, presentatien ende emploratien van beneficien rechten ende zij 
zijn waer, dat wijlen zijnen heere Vader een renthe van 12 gulden jaerlicx is heffende geweest uyt den 
huyse van zaliger Hans Cranen 
Dewelcke renthe tzedert lichtmisse Anno 1595 onbetaelt is gebleven, totten jaere van 1621 als wanneer 
hij aenlegger heeft affscheydinghe ende deylinge doen maecken met seigneur Peter Hacq, sijnen swae-
ger, 
Bij welcke scheydinge ende deylinge t’verloop van deser voors. renthe als meer andere goederen is on-
gedivideert gebleven, 
In voegen dat hem Eyscher de gerechte helft daervan is competerende, ende dat de Anno 1595 tot 
1621 incluys, maeckende tsamen 27 jaeren, ende in gelde bedragende 324 guldens, 
Ende vermits t’zelve onderpandt alnoch is beswaert, ende dat van verloep in verscheyde jaeren, totten 
somme van 17 gulden, 10 stuyvers compt alsoo tsamen te monteren 341 gulden 10 stuyvers, 
Waervan afgetrocken de helft voor seigneur Hacq voors., compt voor sijns Eyschers contingent totten 
jaere 1621 alswanneer de Capitale somme seigneur Hacquen is aengedeylt, 170 gulden 15 stuyvers, 
Waervan moeten defalqueren ende afgaen 31 gulden bij den verweerder wegens d’Eyschers in minde-
ringe daerop betaelt, in voegen dat suyver blijft 139 gulden 15 stuyver, 
T’is nu soo dat den voors. aenlegger tot de voors. sijne deuchdelicke t’achterheyt tot nochtoe nyet en 
heeft connen geraecken, niettegenstaende alle vriendelicke aenmaninge als oock Gerichtelijcke inter-
pellatien daeromme gedaen, 
Ende gemerct den voors.verwerder hem nomine uxoris is dragende, als erffgenaemen van wijlen den 
voors. Hans Craenen, oversulcx in possessie genomen, als oock over lange jaeren gehadt hebbende, 
t’huys in circuitu bij wijlen den voors. Cranen achtergelaeten, wesende t’rechte hypoteecq vande 
t’achterheyt in questie, 
Waerover hij Eyscher genootdrongen wordt, hem verwerder alhier voor U.E. in rechte te doen gedagen 
ende tegens hem te Concluderen gelijck hij Concludeert midts desen, dat den voors. verwerder bij 
vonnisse sal worden gecondemneert op te leggen ende betalen de geeyschte 139 gulden 15 stuyvers, 
afgetrocken solitum, salvo meliori calculo cum expensis, 
 
ANTWOORT VOOR MEESTER GEURT VAN WIJCK, GEDAEGHDE, VERWERDER, TE-
GENS JONCHEER JOHAN PIERLINCK, AENLEGGER, 
 
ingedient den ii octobris 1624 
 
Dye voors. Verwerder antwoordende dat hij de huysinge, daerop wort pepretendeert, nyet en is voor 
alnoch besittende, als erffgenaem, 
 
Dan dat hij als huerlinck voor zekere huerpenningen deselve mede besit, 
Te vreden sijnde bij zoe verre aende huerpenningen, noch dien aengaende yet mochte resteren, des hij 
affgetrocken daer van ende t’geene wijders van reparatien zoude mogen aengaen, in sulcken gevalle 
mede te suppleren, 
 
Behalve alle den welcken dat in alle gevalle die voors. Verwerder wort geconveniert ende aengesproken 
in desen, gelijck off hij waer proprietaris ende eygenaer vande huyse voors. ende voor sulcx erffge-
naem, voor sulcx die voors. Aenlegger is te enemael tegen hem Verwerder, emmers oock in voegen 
ende maeten zoe hij Aenlegger is concluderende nyet gefundeert, off ontfanckelick, 
 
Voorts om cortheyts wille, die voors. Aenlegger, nomine quo, als passerende bij denegatie1, dat hij als 
erffgenaem t’voors.huys in possessie soude genomen hebben, ende gehadt hebben, 
Want genomen hij sulcx hadde willen doen, soude onnodich sijn geweest hueringe aen te gaen, 
                             
1 ontkenning 
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Waeromme die voors.verwerder als verstaende dese materie, mede ander sich aen te willen nemen, 
ende dat hij nochtans met eene ende totale betalinge der huerpenningen, die alreede wat groff bijden 
Aenlegger is geschiet ende gepasseert, vermeynt te gestaen, 
 
Soe presenteert die voors.verwerder nomine uxoris, nopende den tegen d’andere behoorlicken te reke-
nen, ende dat verwerdere met eene in sulcken gevalle betalinge gestaen, 
 
 Verhopende met sulcke presentatie te gestaen, 
 Anderssins protesterende van costen 
 
ORA GRAVE, inv.nr.106 
 
CAIN folio 320 
AENSPRAECKE VOOR JONCHEER JOHAN  PIERLINCK, AENLEGGER, TEGENS PETER 
VAN RAEY, VERWERDER, 
 
folio 320 , Ingedient den XXI February 1624 
Johan Pierlinck spreeckt aen in recht Peter Jacobsen van Raey voorde somme van 111 gulden 8 
stuyver, als sijnde de reste vande gerechte helft van verscheyden pachten bij hem verwerder gedaen soe 
vanden Campe genampt den Velgart  ende Stelt, gelegen inden kirspel van Nederassel, in Maes en 
Wael, vervallen ofte verscheenen per reste de anno 1612 18 gulden 3 stuyvers 6 penninghen, 
Item per reste vande Velgart de annis 1614, 1615 ende 1616 190 gulden 2 stuyvers 6 penninghen, 
Alsoock vande Velgart de anno 1617 vervallen 17 gulden 10 stuyvers, maeckt t’zamen 225  gulden 16 
stuyvers, daerop betaelt den 21 Novembris 1617 3 gulden, dese affgetrocken rest int geheel 222 gulden 
16 stuyvers compt hem aenlegger voor de helft gelijck voors. 111--8—0 
 
Concludendo contendeert dat U.E. bij vonnisse sullen gelieven te wijsen, dat den gedaeghde verwerder 
sal opleggen ende betaelen de voors. resterende 211 gulden 16 stuyvers1 Cum expensis, Salvo meliori 
Calculo, 
 
Onder behoirlijcke ende gewoontlijcke protestatien ende presentatien rechtens.  
 
CAIN folio 320 
CONDEN VOOR JONCHEER JOHAN PIERLINCK, AENLEGGER, TEGENS PETER VAN 
RAEY, VERWERDER,  
 
Ingedient den 5 Marty 1624 
Conditien vande kampe verpacht over dat jaer van 1617 
 
Op conditien volgende wil Pauwels Franck van weghens d’erffgenamen vanden Ontfangher Gerlach 
Pyrlinck ende Ericka vande Ghoir sijnen huysvrouwe zaliger verpachten op huyden den irsten Aprilis 
1617 dese naebenoemde ende onderschrevene Campen om te moeghen hoyen ofte weyen over dit Jaer 
van XVI hondert ende XVII, 
 
Irstelicke soe sal den Pachter gehalden wesen sijnen gepachten Camp te heynen ende wercken buyten 
last ende scade des eyghenaers beheltellicken dat hij dat wercksel sal moghen houwen inden selve Camp 
totten minster scade ende meeste oirbaer vanden eyghenaer bij soeverre daer wercksel is ende bij soe 
verre daer gheen werckssel en waer, soe sal den Pachter als selve moeten besorghen buyten scade van-
den Eyghenaer, 
 
Item den Pachter sal schuldich wesen sijne beloffde pachtpenninghen te betaelen op den toecommen-
den Kerstmis XVI hondert ende zeventhyen waer voor hij gehalden sal wesen te stellen goede suffi-
ciente burghen, 
                             
1 Moet dit niet zijn 111 gulden en 8 stuyvers ? 
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Oyck sal den Pachter zijne gepachte partie maer eens moghen hoyen ende die naemaet1 laeten weyen 
ende nyet affmeyen ende die weyen sullen die wetteringhen2 velghen3, diepen ende op graven buyten 
scade ende last vande Eyghenaers, 
 
Velgert 
 
De Velgert is gepacht om dit teghenwoirdich Jaer te moghen weyen aen Cornelis Ruttgen Heynen 
vande Velde ende Peter van Ray die daer voor beloeft hebben te betalen op Lichtmis toecomende 
1618 die somme van 82 gulden Brabants geschiedt ten Presentie van onssen Cousyn de Scholtes ende 
den Richterbade Johan vanden Veldt den irsten Aprilis 1617 
W.g.Cornelis Rutten 
 
Hierop betaelt 
Den 16e Marty 1618 ontfangen van Cornelis Rutten in minderinge vande Velgart etc. 
Etc. 
 
Stelt 
Den Heer Gouverneur heeft over dat jaer van 1617 in pachtinghe aengenomen den voors. Stelt om 
eens te hoyen ende den namaet te laeten weyen ende sal sijne E. daer voor betaelt op toecomende 
Lichtmissse anno 1618 de somme van 83 gulden brabants, 
Actum den 22e Aprilis 1617 
w.g. Thomas van Staekenbroek 
Moeyken Alarts Camp 
Den 19e Aprilis verpacht aen Maes Heyners [den] Moeyken Alarts Camp om over dit teghenwoirdich 
jaer te weyen oft eens te hoyen ende drie nymaet te weyen ende sal daer voor opden toecomende 
Kerstmisse betaelen 114 gulden brabants ende heeft tot burghen gestelt ……4……. 
Die Burght 
Lambert de Groot heeft desen Camp Die Burght in pachtinge aengenomen om over dit jaer van 1617 
te weyen oft eens te hoyen ende de nymaet te weyen ende sal daer voor betaelen op toecomende 
Kerstmisse 100 gulden brabants ende heeft tot burghen gestelt Peter van Raey geschiet ter presentie 
van Jan vander Velde Richterbade ende Albert Jansz Timmerman, den 8e  Aprilis 1617 
 
CAIN 
 
CONDEN VOOR JONCHEER JOHAN PIERLINCK, AENLEGGER, TEGEN PETER VAN 
RAEY, VERWEERDER  
 
Ingedient den 5e Mert 1624 
 
Extract uyt seecker Copie authentyc van Reeckenboeck geintituleert5 buyten opde Cassuturie Copye 
Libro B Renten ende Pachtbouck beginnende Ao1614, daervan d’originale toebehoort heeft wijlen den heere 
Ontfanger Pierlinck, tegenwoirdich berustende onder Sr Peter Hacq, volgens de verclaeringe van Jhr 
Johan Pierlinck, alwaer folio 10 stonde als volght 
De Velgart 
Pieter van Raey heeft den voors. Camp in huyre te weyen voor een jaer, t’jaer ad 83 gl, t’expireren op 
Martini, dus hier te expireren Martini 1614, 
Etc. 
 
ORA GRAVE, inv.nr.169 

                             
1 ook genoemd toemaat, nagras, d.w.z. gras dat na de eerste snede opgroeit 
2 wetering (afwateringssloot) 
3 omploegen 
4 niet vermeld 
5 getitelt, genoemd 



 70 
(ZIE OOK INV.72 FOLIO 93) 
 
AENSPRAECKE VOOR HANS CRAENEN ENDE CORNELIS PEETERS RESPESTIVE RUY-
TERS ONDER DEN HEERE GOUVERNEUR STAECKENBROECK ENDE DEN HEERE 
RITMEESTER QUAEDT, AENLEGGERS ENDE ARRESTANTEN, TEGENS PEETER RAETS 
VULGO1 DE SNIJDER ENDE PEETER VRIENDTS SIJNE BORGE, GEARRESTEERDE VER-
WERDERE, 
 
folio 93 (Bernard), Ingedient den xxiiii Juny 1630  
De voornoemde Arrestanten seggen tot fondament der Conclusie hier onder genoemen, onder alle 
behoirlijcke ende gewoenlijcken presentatien ende andere benifitien van rechten, waerachtich te zijn, 
 
Dat zij ongeverlijck twee ofte drie Jaere geleden aende gearresteerde binnen deser Stadt vercocht ende 
gelevert hebben seecker haer beyder peerdt voor eene somme van hondert ende vierthich guldens,  
 
De welcke den gearresteerde de Arrestanten oyck voldaen ende betaelt heeft op twelff gulden ende 
vierthien stuyvers nae die hij deselve daer van schuldich is gebleven, 
 
Ende alhoewel de Arrestanten den gearresteerde daervoore tot verscheyde reijsen mith vrintschappe 
hebben gemaent die haere tot dese daege toe mith schoene woirden heeft gepaeyt, 
 
Soo is hij nu tegens alle billickheyt wel expresselijck voordere voldoeninge ende betaelinge weygerende, 
causerende dat de Arrestanten hen genootsaeckt zijn geweest te doen arresteren ende mith recht voor 
U.E. aentesprecken, 
 
Concluderende contenderende oversulcx ten eynde dat den gearresteerde ende sijne borge sullen wor-
den geduympt2 ende gecondemneert bij Uw Edele vonnisse diffinityff de voornoempde twelff gulden 
vierthien stuyvers de arrestanten datelijck te moeten opleggen ende betaelen, Aenbedingende thoon, 
Cum expensis, 
 
Implorerende in ende op alles etc. 
 
ORA GRAVE, inv.nr 72 
 
folio 93 (zie ook INV.nr.169) 
Maendach den 24e Juny 1630 
Ten laste ende van wegen Hans Craen ende Cornelis Peeters respective ruyters onder de heere 
Gouverneur ende Ritmeester Quaedt ende verschint hen bij  ……………..gerechte op ende tegens 
Peeter Raets vulgo3 de snijder, ende Procureur Vriendts zijn borg, indienende schriftelicke 
Aenspraecke …..erop zullen antwoorden 
 
ORA GRAVE, inv.nr.480 
 
Requeste voor Mery Lenarts 
Den Edele Heeren Wethouderen der Stadt Grave 
Verthoont mit alle oetmoedicheyt, Mery Lenarts, dienstmaeght, hoe dat sij Suppliante in voorleden 
Jaere, als de contagieuse sieckte alhier haeren voortganck hadde, gewaeckt4 heeff den tijt van negen 
weken inden huyse van Joncker van Maris, vande selve sieckte mit sijne huysvrouwe overleden sijnde, 
achtergelaeten hebbende eenighe onmundige kynderen, daer onder andere Momboir van is Hans 
Craen borger deser Stadt, ende off wel sij suppliante aen t’ selve wachten verdient heeff de somme van 

                             
1 genaamd 
2 letterlijk : gedoemd 
3 alias 
4 verzorging (van kinderen) 
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negenendertich gulden wegens t’ gene andere inden selven huyse neffens haer gewacht hebbende, hebbe 
gehadt, ende dat sij daeromme dickwels heeff gevoirdert, 
Soe heeff sij nochtans tot noch nyet meer connen  becoomen als acht gulden, bij haer inden uytroep1 
aen gecocht, sulcx dat noch resteert de somme van 31 gulden,  
Ende gemerckt de suppliante, eene schaemele2 dienstmaeght, nyet en gelijckt3, hieromme langer naer 
te gaen, ende dat dese schult nyet min favorabel4 is, als dootschult, dye voor alle andere behoirt betaelt te 
worden, ende dat noch penningen sijn berustende in handen vande Richterboede deser Stadt dye 
vanden uytroep gecommen sijn, soe keert de Suppliante haer tot U.E., oetmoedelijck biddende dat die 
selver geliefte sij, ordre te geven dat sij uyt de selve penningen off anderssints haere betaelinge magh 
becomen, 
d’ welck doende recht, 
 
(tussen 1630 en 1640) 
 
Archief Aanwinsten Grave, doos 1 
 
Aengaende den Toespreeken  
 
Aen mijne Ed. Heeren den Amptman, Scholtis, Burgemeesteren, Schepenen ende Raedt der Stadt Graeff 
 
Dat haere Ed. gelieven Andries Jansz, Cleermaecker, te verleenen verdrach5 van zeeckere injurien hem 
aengeseydt ende naergeruepen op Scheeren Straet bij eene Doretey Cranen 
Andries Janssen 
 
ORA GRAVE, inv.nr. 117-B 
 
EXCEPTIE ENDE RECUSATIE VOOR JAN VERHEIJEN, SCHEPEN TOT CUYCK, 
EXCIPIENT, TEGENS JACOB THIJSSEN, JACOB AELBERS ENDE HANS CRAEN, 
GEEXCIPIEERDEN. 
 
folio 234, Ingedient den 30 Octobris 1645 
 
Den excipient ende Recusant, salvis omnibus quibuscumque exceptionibus desensionibus,etc 
[=begroeting, aanhef, te vergelijken met den lezer heil] 
Seght notoir te sijn, dat hij voor sijn particuliere neque ex contractu vel quasi, neque ex delicto vel quasi, wordt 
geconvenieert, 
[zowel niet vanwege een contract o.i.d.,als ook niet vanwege een overtreding o.i.d.] 
Maer wel als een lit van de alinghe Hooftbancke van Cuyck, ende de samptlicke Schepenen ende alle 
naebueren ende Inwoonderen daer onder gehoorende, 
 
Oock dat die Geexcipieerde alhier pretenselick willen ageren tot staenhoudinghe van eenighe 
vermeynt ende opgeraept privilegie welck haer nyet alleen, maer alle Inwoonderen der Stadt Grave 
soude competeren, - 
Ende alsoo die Schepenen, ende die van het Gerichte der Stadt Grave sijn hooffden ende de principale 
litmaeten van het Corpus vande geheele Borgerije, 
 
Soo volght daer vuyt mede, dat dese saecke ende questie haer Iedereen int particulier ende alle int 
generael is raeckende, 
 

                             
1 op boeldag overgenomen ? 
2 eenvoudig 
3 lijkt, van plan is 
4 voorrang heeft 
5 schikking 
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Ende gemerckt nyemant kan Richter wesen in sijne eygene saecke, per textum in l. qui Jurisdictioni preest 
1.st. de Jurisdictione omnibus Jud., 
[er wordt verwezen naar een wetboek] 
Et durissinum et gravissimum sit sub Judice litigare suspecto, 
[het is een ernstige en kwalijke zaak als iemand een proces moet voeren onder een van partijdigheid 
verdachte rechter] 
Soo heeft den excipient te raede gevonden nyet alleen hier te proponeren exceptionem suspecti Judicis, 
[vrijwaring van verdachte rechter] 
Maer oock eerst ende voor all de Schepenen deser Stadt Grave, soo over dese exceptie als alle andere 
defentien te recuseren voor Richters, 
 
Geduyrende welcke recusatie ende soe lange daer over bijden Rade van Brabant ofte andere buyten 
suspicie sijnde, nyet en is erkent, de Schepenen oft het Gericht der Stadt Grave nyet georlofft sijn sich 
deser saecken voirder aen te nemen : cum recusatio et appellatio equiparentur et a pari procedant: et Judex recusa-
tus definat esse Judex in causa in qua Recusatus est : gl : in l. apertiss: cod:de Judex, 
[de weigering als rechter op te reden en zijn beroep op vrijwaring zijn gelijkwaardig en kunnen tegelijk 
behandeld worden, en de rechter die zijn functie weigert uit te oefenen, per definitie rechter is in een 
zaak waarin hij behoort te weigeren] 
Ende soe verre boven toeversicht ietwes hiertegens mochte voorgenomen ofte geattenteert worden, 
protesteert den Gearresteerde de notoria nullitate ende van alle Hinder, Costen ende Schade, 
etc.waerop U.E. app.ende verclaeringe, cum expensis 
- 
RESCRIPTIE VOOR JACOB THIJSSEN, JACOB ALBERTS ENDE HANS CRAEN, 
GEEXCIPIEERDE ARRESTANTEN, OP EN TEGENS JAN VERHEIJEN, GEARRESTEERDE 
EXCIPIENT. 
 
folio 234, Ingedient den 27 Novembris 1645 
 
Die voors.geexcipieerde Arrestanten segghen op den gearresteerde Excipienten ingecomen pretense 
Exceptie int corte, 
 
Dat notoir ende onwederspreeckelick is dat alle Inwoonders des Landts van Cuyck, binnen dese Stadt 
vande Grave, voor alle personele actien zijn Arrestabel, 
 
Oyck dat gheene Borgheren der selver Stadt noch haere goederen voor personele Actien ofte Schulden 
inden voors. Lande vande nabueren ofte onderdaenen des selffs en vermogen te worden gearresteert, 
alles in gevolge vande Loffelicke Privilegie daer van zijnde, 
 
Welcken nochtans nyettegenstaende, Schepenen tot Cuyck ende onder anderen desen gearresteerden 
haer hebbende laeten gelusten der geexcipieerde Arrestanten Schaepen, nyet alleen te Arresteren dan 
oyck metter rouwer handt, ende zonder voorgaende Procedure te vercoopen, 
 
Soo ist claer ende resolut, dat zij daer voore op de voors.Schepenen, ende op een yeder vande selve 
vercregen hebben Actie van Schaede, ende Intereste, ofte dat haer de voors. Schaepen Cost en 
Schaedeloos moeten worden gerestitueert, 
 
Ende dat Alsulcke Schepenen voor zoodanige Actie van Schaede ende Intereste, ofte voor de voors. 
Restitutie alhyer zijn Arrestabel, ende dat uw E.E.daer over zijn Richters Competent, 
 
Mits welcken ende t’gheene hyer toe bij de selve ex officio et vin Juris, naerder sal moghen worden 
gevuecht, 
- 
Concluderende contenderende de voorschreve geexcipieerde Arrestanten, ten eynde, dat den 
gearresteerden Excipient, zijne pretense Exceptie met uw E.E. Interloqutoiren vonnisse ontseyt ende 
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affgeslaegen, ende bovendien sal worden gelast ende geordonneert ten naesten, ten principalen 
t’antwoorden, ende Litem in desen met de Arrestanten te contesteren, cum expensis, 
Onder de behoorlicke ende gewoonlicke presentatien, protestatien, ende andere beneficien van 
Rechte, 
Implorerende in ende op alles etc. 
 
AENSPRAECKE VOOR JACOB THIJSSEN, JACOB AELBERTS ENDE HANS CRAEN, 
BORGHEREN DER STADT GRAVE, ARRESTANTEN ENDE AENLEGGEREN, OP ENDE 
TEGHENS JAN VERHEIJEN, SCHEPEN TOT CUYCK, GEARRESTEERDE 
VERWEYRDERE, 
 
folio 234, Ingedient den 16 Octobris 1645 
Die voors.Arrestanten ende Aenleggeren fonderende haeren Eysch ende Conclusie int Eynde deses, 
teghens die voors. gearresteerde verweyrdere genomen, Segghen onder de behoorlicke, ende 
gewoonlicke presentatien, protestatien, ende andere beneficien van Rechten t’ naervolghende 
waerachtich te zijn, 
 
Dat hoewell den voorn. Arrestanten als Borgheren der Stadt Grave, wt crachte van zeecker Privilegie 
bij heere Jan van Cuyck Loffelicker Memorien, de Stadt ende Borgheren vande Grave, gegeven inden 
Jaere derthyen hondert ende acht, des Saeterdachs naer heyligen 
- 
Paesdach, was gepermitteert de Ghemeynten respective inden Lande van Cuyck gelegen in diepen 
ende in drooghen, neffens de Inwoonderen des Landts van Cuyck te gebruycken, 
 
Ende dat zij Arrestanten ende Aenleggeren dienvolghens haere Schaepen tot Sesthyen in getal, op de 
Cuycksche Ghemeynte, om vett te weyden hadden gedreven, d’welck achtervolghens het voors. 
Privilegie, hun bij nyemanden en conde worden belett, te weyniger oyck, dat zij Arrestanten ende 
Aenleggeren haere Bouwhoven onder Cuyck voors. hebben ligghen, 
 
Dat nochtans, ende dien nyettegenstaende Schepenen van Cuyck voors. haer hebben laeten gelusten, 
de voors. Sesthyen der Aenleggeren Schaepen, op de voors. Ghemeynte nu onlanghs in Augusto 
lestleden te doen Schutten, ende wegh te nemen, zonder die selve te willen laeten volghen oft 
restitueren anders als mits betaelende eenich Gepretendeert Schutt Loon, ende vergoedende eenighe 
pretensen Schaede, 
 
Hebbende de Arrestanten ende Aenleggeren gemoveert, dat zij over het gheene voorschreven teghens 
die voorn. Schepenen geprotesteert, ende daer bij nu de selve genoechsaem hebben bekent gemaeckt 
het voors. Privilegie, ende dat zij tot het voors.Weyden opde Ghemeynten gerechtigt waeren, 
 
Dan voors. Schepenen daer op weynich achtende, de voors. Sesthyen Schaepen, naer als voor 
behaldende, zijn de Aenleggeren genootdrongen worden, om tot de voors. restitutie te geraecken, ende 
van het voors. Loffelicke Privilegie nyet te vervallen, den voornoempde  Verweyrdere ( als eene ende 
de principaelsten tot de voors. feytelicke detentie der Schaepen contribuerende ) alhyer bij 
gerichtelicken Arreste, daer voore aen te halden, daer van den Dach van Rechten op huyden voor UE. 
is dienende, 
 
Mits welcken, ende t’gheene bij progres van Saecken naerder sal worden geseght, bewesen, ende 
gededuceert, 
 
Concluderende contenderende die voorn. Arrestanten ende Aenleggeren, ten eynde, dat den voors. 
gearresteerden mit uw Edele Sententie diffinityf sal worden gecondempneert inde restitutie der voors. 
Sesthyen gedetineerde vett geweyde Schaepen, ofte inde vergoedinghe vande Waerdije der selver tot 
acht guldens ieder Schaep, Ofte wel andersints zoo ende ghelijck uw E.E. naer gelegentheyt deser Saecke, 
in alle Equiteyt ende billickheyt sullen bevinden te behooren, Aenbedingende Thoon cum Expensis, 
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Implorerende in ende op alles etc. 
 
Commentaar Lex Verbraeck : 
 
Het gaat hier om een civiel-rechterlijke procedure van Hans Craen e.a.tegen Jan Verheijen, lid van de Schepenbank van 
Cuyck. Uit de tekst blijkt dat Verheijen een aantal schapen van de aanklagers in beslag heeft laten nemen en die heeft 
verkocht. 
Aangezien Verheijen lid was van de Schepenbank van Cuyck en deze rechtbank fungeerde als Hof van Beroep voor 
vonnissen uitgesproken door de Schepenbank van Grave, bestond het gevaar dat Verheijen uit hoofde van zijn functie, zou 
kunnen optreden als rechter in eigen zaak. 
Dat was in strijd met een behoorlijke rechtsgang. Daarom laat Verheijen vastleggen dat hij zich daarvan bewust is, en 
daarvan gevrijwaard wil worden. 
 
ORA GRAVE, inv.nr. 118-A 
 
DIT PROCES BESTAAT UIT DE VOLGENDE STUKKEN : 
A  Aenspraecke    Inv.nr.75  folio 179  8-10-1640 
B Voor Leonart Hoevenaer    179  22-10-1640 
C Idem       179  idem 
D Versoecke voor Hans Craen    ?  5-11-1640 
E Antwoort exceptionael     180  26-11-1640 
F Iteratief versoeck     180-v  3-12-1640 
G Schriftelijck verbael     202/203-v 26-5-1642 
H Conden voor Hans Craen    241-v  21-7-1642 
J Idem        
K Idem       241  21-7-1642 
L Idem       241  idem 
M Idem       241  idem 
N Idem       241  idem 
O Idem       270  idem 
 Seeckere Schrifftuere voor Leonart Hoevenaer  346 
P Sluytredenen      272?  11-5-1643 
  
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
=-=-=-=-=-=-= 
 
CRIMINEEL 
 
AENSPRAECKE VOOR JONCKER LUDOLPH VAN STEENHUIJS AMPTMAN DER STADT 
GRAVE ENDE LANDTS VAN CUYCK NOMINE OFFICY AENLEGGERE, OP ENDE TE-
GENS LEONARDT HOEVENAER RESIDERENDE TOT CUYCK, CLAEGERE ENDE HANS 
CRAEN BORGHER DESER STEDE, BECLAEGHDE, 
 
A 
Ingedient den 8. Octobris 1640 
 
Hierinne is gesententeert tot voordeel vande beclaeghde den 6. Decembris 16431 
 
Dye voorn. Heere Aenleggere seyt dat den voors. Leonardt Hoevenaer, in desen Accusateur, heeft 
geclaeght over den voors. Hans Craen, als dat hij Craen nu eenighen tijdt geleden, de Thijende van-
den rogghe, gewasschen op seecker veldt tot Cuyck gelegen, soude hebben, ter quader trouwen ont-
halden, ende den thyendt Heere daer van gedefraudeert, hebbende de verthyendinghe gedaen opden 
acht ende twintichsten gast, in plaetse dat hij was schuldich te verthyenden opden vierthyenden gast, 

                             
1 Zie vonnis in Inv.nr.75 folio 346-verso 
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waer over den beclaeghde, bij den heere Aenleggere ontbooden, ende hem zoodanighen trouwloos, 
detestabel ende onrechtveirdigh feyt voorgehouden zijnde, heeft het selve nyet willen bekennen, 
 
Waeromme de heere Aenclaegere concludeert dat den Claeghere zijne Clachte over den 
voors.beclaeghden gedaen, den rechte genoech zijnde sal hebben 
- 
te verificeren, ende dat hij bij gebreecke van dien sal worden gecondempneert als een Calumniateur tot 
soodanighe Straffe ende poene, als uw Edele naer merite sullen bevinden te behooren, 
 
Ende dat den voors.beclaeghden hem van ende teghens de voors. Clachte, behoorlick sal hebben te 
purgeren ende defenderen, ende in cas hij daerinne faelgieert dat hij alsdan sal worden gecondempneert, 
als eenen die de Thyende ontstoolen ende bij onrechtveirdighen titule ontvoert heeft ende voorsulcx 
arbitralicken gecorrigeert ende gestrafft te worden, andere ten exempele, 
 
Ofte concludeert teghens elcken van hun tot alsulcke straffe ende punitie, als naer recht ende statuijten 
behoort, versouckende al vooren zoo van d’een als d’andere susticiente Borghen de Judicio sisti, et Indica-
to solvendo, ende bij gebreecke van dien, dat de selve sullen gestelt worden in hechtenisse, Cum expensis, 
 
Implorerende in ende op alles etc. 
 
VOOR LEONART HOEVENAER, 
B 
Ingedient den 22 October 1640 
 
Wij Albert Slingerenborge ende Peter Vergeest, Schepenen der Hooftbancke van Cuyck, doen conde, 
tuygen ende certifficeren bij desen openen brieve van Certifficatien dat op huyden dato deses voorden 
Richter ende ons Schepenen voors.als inden Gerichte gecompareert ende in eygener persoone ver-
schenen sijn Jacop van Kerpen ende Jan Melis onse met Schepenen, ende Peterken Ariens ende Jan 
Croeff, onse met naburen, loffwerdige getuygen gedaecht ende met recht bedwongen, om der waerheyt 
getuygenisse te geven ter Instantien ende gerichtelijcken versoecke van Lenaert Hoevenaer, ende heb-
ben deselve Comparant, opden eede die deselve aen Sijne Hoocheyt den Heere Prince van Orangien 
int aenvangen haere Schepenampt gedaen hebben, ende d’andere bij solemnele eede op seeckere scrif-
telijcke interrogatorien hun voorgelesen, gehalden ende gesworen waerachtich te sijn, t’ghene bij t’selve 
Interrogatorie ende depositien daerop gedaen hier naer is volghende, 
 
Wat kennisse zij Deponenten zijn hebbende woe Hans Craen zijn Cooren op sijnen Hoff, nu desen 
Somer drye Jaeren, zelffen verthient hadde, 
 
Ierstelick Jacop van Kerpen Schepen affirmeert dat hij nu den derden Somer is versocht worden als Gerichtsman, van 
Hanrick Crebber richterbode 
- 
die hem uyt sijnen huyse quam haelen, om met hem te gaen opten acker off velt van Hans Craen ende te visiteren, in wat 
manieren denselven sijn Coren verthient hadde, ende bevonden dat in plaetse dat hij hadde behoeren te verthienden opten 
darthienden gast, settende daerbij twee gerwen, een vanden elfsten ende twelfsten gast, hij verthient hadde opten achtentwin-
tichsten gast, 
 
Ten tweeden Peterken Ariens der tijt Bouvrouwe opten voors. Hoff affirmeert, dat den voors. Jacop van Kerpen ende Han-
rick Crebber doen uyt haren huyse zijn connen haelen, om het setten vande voors. Thiende te sien, ende bevonden dat Hans 
voirs.verthient hadde opten achtentwintichsten gast, in plaetse dat hij hadde behoeren te verthienden als voorgeseyt is, 
 
Ten derden Jan Melis, Schepen affirmeert dat hij neffens Hanrick Crebber medepachter was vande voirs. Thiende, over-
sulcx deselve naegesien, ende bevonden, dat den voirs. Hans Craen verthient hadde over den achtentwintichsten gast, 
 



 76 
Ten vierden Pieter Vergeest voors., over hem selven tuygende, affirmeert dat Hans Craen hem ende Jan Croeff der tijt 
voirderden, om mede op het Velt te willen gaen, ende ooghmerck te nemen, hoe hij de thiende geset hadde, meynende dattet 
wel was, dan oick contrarie bevonden, 
 
Ten vijffden Jan Croeff verclaert ad Idem, 
 
Ende daermet hunne Depositien geeyndicht sonder argelist, ende want men schuldich is der waerheyt 
getuygenisse te geven, principalijcken alsmen met recht daertoe versocht ende gedwongen wordt ende 
t’ghene voorschreven alsoe wettelijcken getuygt ende geaffirmeert is, hebben wij Schepenen voorschre-
ven dese met onse Segelen besegelt, 
Gegeven int jaer ons Heeren duysent sesshondert ende veertich den sevenentwintichsten dach in Sep-
tember. 
                                                 [Z E G E L S] 
 
VOOR LEONART HOUVENAER, 
C 
Ingedient den 22 Octobris 1640 
 
Wij Peeter Vergeest ende Aelbert Slingerenbergh Schepenen der Hooftbancke van Cuyck, doen con-
de, tuygen ende certifficeren bij desen openen brieve van Certifficatien voor de gerechte waerheyt dat 
op huyden dato deses voor ons Schepenen voirs.als inden Gerichte gecompareert ende in eygene per-
soone erschenen is Hanrick Crebber onsen Richterbode hem houdende gedaeght ende met recht be-
dwongen om der waerheyt getuygenisse te geven ter Instantien ende gerichtelijcken versoeck van Le-
naert Hoevenaer ende heeft de voirs. Comparant op seeckere scriftelijcke Interrogatorien hem voorge-
lesen op den eede die hij als Richterbode Sijne Hoocheyt den Heere Prince van Orangien onsen Ge-
nadigen Heere gedaen heeft int aenvangen sijnes Ampts, verclaert ende gesworen waerachtich te sijn 
t’ghene bij de selve Interrogatorien ende Depositien daerop gedaen, hier naer is volgende, 
 
Oft hij, ende Jan Melis, nu desen Somer drie Jaer geleden, nyet en is geweest Pachter van de Corenthiende 
vande Pastorye onder Cuyck, 
 
Verclaert Jae, 
 
Oft nyet waerachtich en is en hem noch wel kennelijck, dat Hans Craen het coren op sijnen Hoff tot 
Cuyck gewasschen, alsdoen selffs verthient hadde, 
 
Hij weet nyet wie sijn coren vertient hadde, maer dat Hans Craen seyde te nemen op sijn hoochste salicheyt nyet te weten 
dattet qualijck vertient was, daer uyt nemende dat hij t’selve moste verthient hebben, 
- 
Oft hij daerover nyet en heeft versocht Jacop van Kerpen als Gerichtsman, om mede te gaen visiteren, 
in wat manieren den voorschreven Hans Craen sijn coren verthient hadde, 
 
Verclaert Jae, 
 
Ende oft zij doenmaels nyet en hebben bevonden dat in plaetse dat den voors. Hans Craen behoort 
hadde te vertienden opten darthienden gast, settende daer bij twee gerwen te weten een vanden elfsten 
ende een vanden twelffsten gast, hij verthient hadde opten Achtentwintichsten gast, 
 
Verclaert alsdoen bevonden te hebben dat de Ierste Thiende op een sael tussen sijns Deponents ende Peter Vergeests sael 
gelegen, wel vertient was, maer dat int setten vande andere volgende thiende foute was opden sevenentwintichsten ofte acht-
entwintichsten gast, daerbij geen twee gerwen en stonden die de thiende soude hebben gemaeckt, maer dat de naevolgende 
thiende wel stonde, 
 
Item oft zij terselver stonde daerover nyet en hebben gehaelt Peterken Ariens, der tijt bouvrouwe opten 
selven Hoff om t’ghene voorschreven mede te oversien, ende daervan kennisse te draegen, 
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Verclaert Jae, 
 
Oft hij Deponent ter cause vant qualijck thienden, de Thiende opden velde nyet en heeft laeten staen, 
sonder deselve bijgevuert te hebben, van meyninge haer daer van noch te doen betalen, 
 
Verclaert hiervan nyet sekerlijcks te weten, 
 
Ende daermet sijne Depositie geeyndicht sonder argelist, ende want men schuldich is der waerheyt 
getuygenisse te geven, principalijck alsmen met recht daertoe versocht  wordt ende t’ghene voorschre-
ven alsoe wettelijcken getuygt ende geaffirmeert is, hebben wij Schepenen voorschreven dese met onse 
Segelen besegelt, 
Gegeven int jaer ons Heeren duysent sesshondert ende veertich den vijffthienden dach in October. 
                                                           [Z E G E L S] 
 
VERSOECK ANTE ULTERIOREM PROCESSUM VOOR HANS CRAEN BORGER DESER 
STADT GRAVE, BECLAEGHDE, OP ENDE TEGENS LENARDT HOEVENAER, ACCUSA-
TEUR ENDE CLAGER, 
D 
Ingedient den 5.Novembris 1640 
 
Alsoo de beclaeghde uyt des heere Amptmans Aenspraecke tegens Claeger ende Beclaeghde den acht-
sten deser Maent Octobris xvi C ende viertich overgegeven, siet ende speurt dat Clager hem Beclaegh-
de aenden wel gemelten heere Amptman heeft geaccuseert als dat hij beclaeghde nu eenigen tijt gele-
den de Rogthiende op seecker Veldt tot Cuyck gewasschen, soude ter quader trouwe onthalden ende 
den Thiendtheere daer van gefraudeert hebben, 
 
Seggende hij Cleger in Vago ende int wilt dat de beclaeghde de verthiendinge soude gedaen hebben 
opden achtentwintichsten gast, in plaetse dat hij schuldich was te verthienden op een vierthienden gast,  
 
Ende dat nyemanden en is geoirloifft tot perijckel van eens anders goede existimatie te vageren in incer-
to, ende dat voorden beclaeghde, om sich tegens des Clagers Calumnieuse Clachte debite te defende-
ren hooch noodich is, dat Cleger sijne Clachte wat naerder particulariseere, 
 
Soo versoeckt beclaeghde dat Claeger sal hebben te expresseren Jaer ende maende wanneer, item in 
specie te designeren het Veldt daer op de gepretendeerde fraudalente tiendinge soude sijn gepleecht, 
ende 
- 
haer beneffens te declareren op wat ende hoe veele Thiendtgasten dese abusieve verthiendinge geval-
len is, oft wel op t’geheele Veldt deur, om dese expresse designatie ende declaratie bijden Clager ge-
daen, sijnde alsdan daer tegens bijden beclaeghde te moghen doen sijne juste ende rechtmatige defen-
tie, sustinerende t’selve alsoo nae stijl ende rechten te behooren, ende in cas van Contradictie versoeckt 
daerover deses Edelen gerichts Appointement Interlocutoir, Cum expensis, 
In ende op alles etc. 
 
ANTWOORT EXCEPTIONAEL VOOR LENART HOEVENAER, VERWEERDERE ENDE 
EXCEPTIONANT, TEGENS DEN WEL EEDELE HEERE AMPTMAN OFTE SIJNE 
STADTHELDER NOMINE OFFICY AENLEGGERE, 
E 
Ingedient den 26. Novembris 1640 
 
Om van wegen des exceptionants jammerlicke tart woorden tegens de frivole ende pretense 
Aenspraecke ligt int omni protestatione ende imploratione t’naervolgende, 
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Ierstlick de voors. Exceptionant wel expresselijck te negeren over den persoon van Hans Craen for-
melicken et debite geclaeght te hebben aen here Aencleger, gelijck oyck deselve verweerdere gene actie 
van iniurie tegens hem en is pretenderende, 
 
Maer alsoo den verwerdere Exceptionant van wegen den here Amptman is geciteert worden te compa-
reren binnen der Stadt Graeve, op seeckere pene obedierende is aldaer gecompareert daerover onder 
diverse propoosten  der Exceptionant tegens den heere Amptman, seyde in verbis, Hans Craen socht mij 
tot eenen schelm te maecken, en nu soude ick hem wel tot een dieff maecken  
 
Welcke redenen gene substantie van clachte en sijn hebbende maer indyen denselve Craen deur 
t’handelen der voors. Thiende, enichsins gepercert heeft mach sijn Arbitrale correctie daervan uytstaen, 
employerende soo wel tot dyen nodich t’sijns Exceptionant ontlastinge, die contschappen alhier in 
recht deur actie vande here Amptman overgedient,  
Der vuegen dat de Verweerdere in desen regard nyet en is gehouden litem te contesteren, gelijck oyck de 
denselve Craen tegens hem gene actie en moveert, ( laten d’actie van Defaict voorden here) soo sijnnen 
raeth gedraegen sal, 
 
Mits welcke exceptionerende, 
Concludeert de voors. Exceptionant ende Verweerdere tot absolutie van de pretense conclusie des he-
ren Aenleggere bij sijnder Aenspraecke Libellirum genomen ende tot nyet ontfanckelijckheyt desselffs 
met condemnatien van costen, 
 
Implorerende in ende op alles etc. 
 
ITERATIFF VERSOECK ENDE PERSISTERINGE VOOR HANS CRAEN, BORGER DESER 
STADT GRAVE, BECLAEGHDE REQUIRANT, TEGENS LENAERDT HOEVENAER, CLA-
GER, GEREQUIREERDE, 
F 
Ingedient den 3 decembris 1640 
 
De Requirant seght, dat de heer Amptman bij sijne Aenspraecke vanden achtsten Octobris lestleden, 
uytdruckelijck poseert, dat den gerequireerde aen sijne Wel Edele den Requirant geclaeght heeft van 
fraudulente, onrechtverdige ende dieffelijcke uytsettinge vande Thiendt, 
 
Hebbende tot verificatie van dyen op sijnen eygen troost ende naeme, vervaet verscheyde Depositien, 
ende de selve aenden heere Amptman geexhibeert,  
Die welcke dienvolgende tegens hun beyde hoofden, gerequireerde als requirant, heeft in Recht deur 
sijnen procureur over gegeven de voorschreven Aenspraecke, 
 
Ende speciatim geconcludeert tegens den Requirant, dat hij hem tegens de voirs. Clachte van Thient-
diverije suffisantelijck soude hebben te defenderen, oft dat hij daer inne commende te failleren over 
t’voors. Delict soude werden gestrafft andere ten exempele, 
 
Alles sonder expressie van Jaer ende Maende oock sonder designatie vande plaetse oft velde, daer de 
voorschreven fraudulente missettinge van Thiende soude sijn geschiedt, 
 
Waerover alhoewel de Requirant bevoecht was soo wel des gerequireerens clachte aenden heere 
Amptman gedaen als desselffs heere Amptman Conclusie dyenvolgende tegens des Requirant geno-
men, te bestraffen van nulliteyt, tuxta L[iber] Libellorum ff de accusato et ibi scribentes, 
 
Om nochtans te bethoonen, dat hij Requirant, met soodanige subterfugien ende exceptien het recht ende 
des criminele Instantie nyet en begeert te ontwijcken, maer alleenlijck soeckt tegens de geimpingeerde 
diverie hem met goet fondament te defenderen ende daerom nae Rechts behooren te purgeren, 
 



 79 
Soo heeft hij bij sijn scriftelijck versoeck overgeleght den 5e November lestleden vande gerequireer-
den versocht de voors.expressie van Jaer ende Maenden ende de Signatie vande plaetse, mitsgaders 
oock dat den gerequireerde soude hebben te declareren oft dese abusive Thiendt missettinge gevallen is 
t’geheel veldt deur oft alleenlijck op eenighe Thiendt gast oft Thiendt gasten, ende hoe veele, 
 
Welck versoeck de gerequireerde hem daermede in sijne Calumnieuse clachte gepregendt houde, tot 
noch toe nyet en heft voldaen, maer yets anders voorgebracht, 
 
De voldoeninge des voors. Contracts (de welcke nochtans voor alle voordere proceduren behoort te 
geschieden) nyet concernerende, 
 
Ende alsoo den Requirant de voors.expresse designatie ende declaratie tot depulsien ende affweeringe 
vande voors.des gerequireerdens Clachte (mits dat den selve te seer generael ende onseker is) hooch 
noodich is, 
 
Dat oick niemanden en is oirloift insonderheyt die eer ende gelimp aengaen tot perijckel van eens anders 
goede existimalle te vageren in incerto L.Ruptor edixit, in princip ff de Inniur et L.Item exigit ff de dolo malo, 
 
Soo persisteert de Requirant bij sijn versoeck vande 5e Novembris voors.nochmaels seer oitmoedelijck, 
gedienstelijck ende des nyettemin ernstelijck biddende U.E.believe tot bevoorderinge vande Justicie, 
ende in faveur vande Innocentie des gerequireerden tot voldoeninge van t’ voors.versoeck bij 
U.E.appointementen Interlocutoir te Constringeren, t’welck de Requirant op het alder bestandichste 
hier over alnoch is versoeckende, Cum expensis, 
In ende op alles Implorerende etc. 
 
SCRIFTELIIJCK VERBAEL VOIR HANS CRAEN, BECLAEGHDE, TEGENS LEONARDT 
HOEVENAER, CLAEGER, 
G 
Ingedient den 26.Mey 1642 
 
Om neffens de depositie van Goirt Bloem, Stadthouder noch naerder te bethoonen, dat Hoevenaer 
over Hans Craen geclaeght heeft, van affstelen ende ontvoeren vande Corenthiende, soo seght den 
voorn. Craen, ende blijckt bij t’Signaet, dat De Meijer in naeme des heren Amptmans den 8e Octobris 
1640 dienende van aenspraecke tegens Leonardt Hoevenaer als Claeger ende hem Craen als be-
claeghde, die voirs. Hoevenaer in persoon, neffens sijnen procureur Pottenbacker comparerende, daer 
van heeft versocht copye ende beraedt, sonder de qualiteyt van claeger, hem aldaer geattribueert, te 
ontkennen, 
 
De voorn. Pottenbacker, Hoevenaers procureur, heeft den 19e Novenbris 1640 onder andere ten sig-
naet mede doen stellen, dat den Claeger (denoterende den voirs. Hoevenaer) sijne clachte sal bewijsen, 
 
Den 22e Octobris 1640 doen De Meijer van wege des heeren Amptmans was wachtende ende wae-
rende op t’gheene bij partijen soo claeger als beclaeghde on desen soude werden gedaen, heeft Hoe-
venaer mede al gecompareert, sonder de qualiteyt van claeger te desadvoyeren, 
 
Heeft alsdoen mede overgeleght twee distincte certificatien, gepasseert voir den Gerichte tot Cuyck, 
d’eene vande 27. Septembris ende d’ander vande 15. Octobris 1640, beyde op Hoevenaers eygen 
troost ende naeme beleydt, tot verificatie vande gepretendeerde Thiendtontvoeringe, daerover hij 
Craenen beclaeght oft beschuldicht hadde, 
 
Hebbende de voirn. Hoevenaer alsdoen oyck op t’versoeck van De Quay, Craenens procureur, cautie 
gestelt voir de costen van t’proces, t’welck Craen op Hoevenaers clachte moeste tegens den Amptman 
sustineren, midtsgaeders voor de reparatie van beclaeghdens eere ende reputatie, die door soodaenige 
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Hoevenaers infaeme clachte grootelijcx werdt geinteresseert, Alles convincerende, dat Hoevenaer 
over Craenen de voirs.clachte gedaen heeft, 
 
Wel heeft Hoevenaer dyen volgende cautie gestelt, te weeten drye hondert gulden capitaels, gehypo-
thequeert ( soo hij seghde ) op het huys van Mr.Marten Roberts, Chirurgijn, gestaen binnen Cuyck, 
ende noch hondert vijftich guldens capitaels tot laste vande Veyrman op Catwijck, 
 
Welcke cautie de voirn. De Quay q.q. meijnende deselve te sijn deughdelijck ende oprecht, van wegen 
sijns principaelen, oyck heeft geaccepteert, 
 
Maer wordt bevonden, dat Hoevenaer daer inne trouwelooselijck gehandelt heeft, als blijck-ende bij 
het bescheedt hiet neffens geexhibeert, dat Mr Marten Roberts de voirs. Drye hondert gulden capitaels 
met den interest van dyen, al langh daer te voiren, te weeten in Octobri 1638 aen voirs. Hoevenaer 
gerestitueert ende affgelost hadde, 
 
Gelijck hij Hoevenaer onlancx, nae den 22. Octobris 1640 voirs.van Jacob Janssen, Veyrman op Cat-
wijck (uytwijsent d’attestatie hiermede gethoont) oick heeft weeten te lichten de hondert ende vijftich 
gulden capitaels, die hij alsdoen mede tot cautie gestelt hadde, 
 
Sulcx dat Hans Craen beclaeghde, deur den frauduleusen handel van Hoevenaer, claeger, desen 
aengaende, bevonden wordt tot allusie vande Justitie ende frusteringe sijns beclaeghdens, sijne handen op 
eene ijdele plaetse te slaen, 
 
Consequentelijck dat Hoevenaer, claeger, gehouden is te stellen andere, betere susticaente cautie onder 
den rechtbanck deses Edelen gerichts resorterende, soo als Craen voir desen, te weeten den 23e Juny 
1641 nochmael versocht heeft, ende alnoch is versoeckende bij desen, 
 
Ende alsoo bij t’ghene voirseyt is nu oyck evidentelijck blijckt dat Hoevenaer is geweest ende hem over 
ende tegens Hans Craen heeft gedraegen als claeger, soo eest nu mede kennelijck dat Hoevenaer dese 
des heere Amptmans procureur nyet en mach ontgaen maer soo wel gehouden is op des heere Aenleg-
gers Aenspraecke te antwoirden, iaa veel meer dan hij Craen, 
- 
Ende bij soo verre hij  des in gebreecke blijft, sal Craen genootsaeckt weesen te wachten ende te waren 
op versteck, om dat hij van dese vexatien die hem door de clachte van Hoevenaer aengedaen werden, 
eens sal moeghen ontslaen worden, 
 
CONDEN VOOR HANS CRAEN, BECLAECHDE, VERWERDERE TEGENS LENARDT 
HOEVENAER, CLAGER 
H 
Ingedient den 21 July 1642 
 
Ter instantie ende gerichtelijcken versoecke van Hans Craenen borger ende brouwer deser Stadt, pro-
ducent, te verhooren ende met eede te examineren den Deponent in margine deser gestelt opde articu-
len hiernaer volgende, 
 
Ierstelijck sijnen ouderdom, 
 
Thonis Peters opden Heuvel, oudt 52 Jaeren, gearresteert ende vereedt, 
 
Item sal Deponent verclaeren dat hij inden jaere 1638 neffens Hendrick Crebbers, Richterboodt tot 
Cuyck ende Jan Melis is pachter ofte venit geweest over seecker Thiende tot Cuyck gelegen, genaempt 
Pastoirs Thient, 
 
Deponent affirmat desen articul, 



 81 
 
Sal oock verclaeren dat hij Deponent ende den voors. Jan Melis inden voors. Jaere onder andere de 
Thient gehaelt hebben op het Lant toebehoirende Hans Craen, genampt Reijnen Zael, gelegen neffens 
Hendrick Crebbers Zael ende commende op erve Jacob Aelberts, 
 
Deponent deponeert dit waerachtich, 
 
Sal mede verclaeren dat sij aldaer te weten op Reijnen Zael eenigen Thienden opgeladen hebbende, 
bevonden hebben, alles wel te sijn ende de Thient op alle plaetsen wel te staen, uytgenomen dat aen 
eenen Thientgast twee gerven failleerden d’welck naerder handt beleydt is, 
 
Deponent verclaert dese articul waerachtich te sijn, 
 
Sal mede verclaeren dat hij Deponent naerde beleydinghe de volcommen Thient bij gevuert ende gehaelt 
heeft, sonder dat sij pachters daer bij eenighen schade geleden hebben, 
 
Deponent blijft bijden Inhoudt van desen articul, 
 
Aldus gedaen ende gedeponeert ten overstaen vande Scholtis, Schepenen Elias Vorsterman ende Da-
niel van Eck den 9 Octobris 1640 mij onderschreven Secretaris present, 
w.g.A.Scheers 
 
CONDEN VOOR HANS CRAEN, BECLAGHDE, VERWERDERE, CONTRA LENAERT 
HOEFFENAER, CLAGER, 
J 
Ingedient den 21 July 1642 
 
Ter Instantie ende gerichtelicke versoecke van Hans Craen borger tot Grave te verhooren ender onder 
eede te examineren de deponenten in margine deses gestelt opde artikelen hier naervolgende, 
 
Ierst der Deponenten Ouderdom, 
 
Thonis Janssen woonende inde Marsch, outh ontrent 50 Jaren, gedaeght ende vereedt, 
Abel Thonisz out 17 Jaer 5 maenden, gearresteert, verclaert bij waerheyt in plaets van eede, 
 
Sullen Deponenten verclaren dat sij haer, inden jaere 1638 inden osttijt ten versoecke ende ten dienste 
vanden producent ende door aenwijsinge van Gerart Jordaens, mit haren waegen ende peerden, heb-
ben laten vinden op seecker stuck lants tot Cuyck geheeten Rijnen Saell den producent toebehoorende, 
schietende op t’landt van Jacob Alberts, 
 
Thonis Jansz affirmeert dit, 
Abel Thonisz verclaert dit waer te wesen, 
 
Dat sij daer gehouden sijn om voor den producent daervan te halen de helffte van het ge- wasch, dae-
rop aen gast staende, sijnde t’geheel gewasch bijden producent te bevoorens verthiendt geweest te 
weeten t’gene opden voors. Saell daer sij Deponenten op gesonden waren, gestaen heeft ende gewas-
schen was, 
 
Thonis Janssen blijft bijden inhoudt van desen artikel, 
Abel Thonisz affirmat, 
 
Dat sij op t’voors. Landt gecomen sijnde ierst hebben naergesien off het oock wel was verthiendt, ende 
dat sij bevonden hebben, dat de Thiendt overall well stonde, 
 
Thonis Janssen verclaert desen articul waerachtich te wesen, 
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Abel Thonissen affirmeert desen articul, 
 
Dat sij daer naer de helffte van t’ gewasch den voors.producent toebehoorende, opgeladen ende van t’landt gevuert heb-
ben, laetende de Thiendt ende d’andere helffte van het gewasch daer op blijven, 
 
Thonis Janssen affirmat, 
Abel Thonissen blijft bijden inhoudt van desen articul, 
 
Sullen ten lesten verclaren dat dit alles is geschiedt bij absentie des voorschrevenen producent, 
 
Thonis Janssen seyt desen articul waer te wesen, 
Abel Janssen affirmeert dit, 
 
Onderstont, Aldus gedaen enmde gedeponeert ten overstaen van de Scholtis, Schepen Elias Vorster-
man, ende Daniel van Eck, den 12 Octobris 1640 mij onderschrevene Secretaris present, onderteec-
kent A.Scheers, 
Accordeert mit de minute doer mij A.Scheers. 
 
CONDEN VOOR HANS CRAEN, BECLAEGHDE, VERWERDERE, CONTRA HOEVENAER, 
CLAEGER 
K 
Ingedient den 21 July 1642 
 
Ter Instantie ende ten gerechtelicken versoecke van Hans Craenen, borger deser Stadt Grave, 
Te verhoiren onder de persoonen in margine aengeteeckent opde naevolgende articulen, 
 
Ierstelick haeren ouderdom, 
 
Hanrick Rovers, oudt 55 ofte 56 Jaeren, gearresteert ende vereedt, 
Jan Willems, oudt ontrent 40 Jaeren, gearresteert ende vereedt, 
Ghijsbert Jaspers, oudt 35 ofte 36 jaeren, gearresteert ende vereedt, 
 
Dat sij Deponenten inden Jaere 1638 inden osttijt in dienste vanden Producent hebben selffve inde 
absentie vanden Producent Verthient den rogh gewasschen op des producenten Landt tot Cuyck, ge-
heyten de Gemeynten bij het Huys, 
 
Hanrick Rovers verclaert desen articul waerachtich, behoudelick dat hij deponent t’selve nyet verthient en heeft, 
Jan Willems seyt dit waer te wesen, 
Gisbert Jaspers verclaert dit waerachtich, 
 
Ende naer dat den rogh verthient was, hebben sij Deponenten, den selven op haere wagens geladen, 
inde absentie des Producents ende gevuert tot Grave nae sijnen huyse, 
 
Henrick Rovers affirmat, 
Jan Willems blijft bij den inhoudt van desen articul, 
Gisbert Jaspers affirmat, 
 
Verclaerende sij Deponenten dat sij de thienden geseth hebben, oprechtelijcken naerde gewoonte al-
daer, ende sulcx de gehele gemeijnten deur, 
 
Henrick Rovers verclaert dit waerachtich, 
Jan Willems affirmat, 
Gisbert Jaspers idem, 
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Hebben oock genoech gesien dat doen Thonis Janssen den rogh was oplaedende op Reijnen Sael (: 
daer geseght wort de faulte vande verthiendinge gevallen te sijn :) dat den Producent nyet present en 
was, 
 
Henrick Rovers seyt dit waerachtich te wesen, 
Jan Willems verclaert dit waerachtich, 
Gisbert Jaspers affirmat, 
 
Aldus gedeponeert ten overstaen vande Scholtis Schepenen Elias Vorsterman ende Daniel van Eck mij 
onderschreven present den 5 Octobris 1640, 
w.g. A.Scheers 
 
CONDEN VOOR HANS CRAEN, BECLAEGHDE, VERWERDERE, TEGENS LENAERT 
HOEFFENAER, CLAEGER 
L 
Ingedient den 21 July 1642 
 
TER INSTANTIEN VAN HANS CRAEN, BORGER DER STADT GRAVE, OMME ONDER 
EEDE TE EXAMINEEREN, DEN PERSOEN VAN JAN KROEFF, OPDE NAERVOLGENDE 
ARTICULEN, 
 
Alsoo hij Deponent, in Septembris des Jaers 1640, voor Schepenen alhier, ten versoecke van Lenard 
Hoeffenaer gedeponeert heeft, dat Hans Craen, producent in desen, inden Jaere 1638, hem Deponent 
soude hebben gevoirdert om mede op t’velt te willen gaen, om te besien, oft hij producent de Thiende 
wel geset hadde, ende dat hij Deponent, int generael getuycht heeft, daer inne faulte gevonden te heb-
ben, dat oversulcx hij Deponent int particuliere sal hebben te verclaeren, off hij meer faulte bevonden 
heeft, dan alleenlijck, datter aen eenen Thiendgast, twee gerven failleerden, 
 
Jan Croeff out 38 Jaer, heeft bij Eede geaffirmeert dat aen een Thiende gast twee gerven failleerden ende anders geen fouten 
meer gesien en heeft, 
 
Jacob van Kerpen, 
Op huyden den xvi July xvi C  xlii heeft den Deponent in margine deser in presentie van Hendrick 
Crebbers Richterbode ende Arien Naeber, Schepen der Dingbancke van Cuyck gedaen den behoor-
lijcke Eet vant geene in Margine staende waerachtich te wesen in oirconde der waerheyt hebben Hen-
drick Crebbers Jacob van Kerpen ende Arien Naeber dit onderteijckent, 
W.g. Arien Naeber, met merck 
        Jacop van Kerpen, 
        Hendrick Crebbers, 
 
Mij present als Lantschrijver des Lants van Cuyck, 
W.g. Maes de Loockere (Melchior) 
 
CONDEN VOOR HANS CRAEN, BECLAEGHDE, VERWERDERE, CONTRA LENAERT 
HOEVENAER, CLAEGER 
M 
Ingedient den 21 July 1642 
Attestere Ick Johan Jacob Jans, veirman op Catwijck, dese onderteeckent hebbende dat ick voor desen 
gelicht hebbe, uyt handen van Meester Leonardt Hoevenaer op obligatie eene somme van 150 guldens 
capitael op intereste, ten advenante van 105 guldens, welcke hooft somme van 150 gulden, ick 
opt’versoeck ende ernstelijck aenhouden vanden voorn. Hoevenaer, aen hem hebbe gerestitueert met 
het verloop van dien, ongeverelijck 3 ofte 4 weken naer Sinte Catharina Dach (25/11) des voorleden 
jaers 1640, 
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Presenterende dese mijne Attestatie ende certificatie ten allen tijde (des versocht sijnde) met solemne-
len eede voor allen Richteren naerder te verclaeren ende te vernieuwen, 
Actum op Catwijck den 26 en July 1641, present Mathijs Lodewijcx Commissaris ende Mathijs de 
Boom, getuygen etc. ende was geteeckent met seecker handtmerck, daerbij stondt geschreven t’merck 
van Jacob Jans, met eygener handt geteeckent, alnoch met seecker merck, daer bij oock geschreven 
was t’merck van Mathijs de Boom, oock met eygenaer (!) handt geteeckent ende was onderteeckent  
M.Lodewijcx. 
 Dese Copye is bevonden t’accorderen mit d’origineel 
 Quod attestor, A.Scheers 
 
CONDEN VOOR HANS CRAEN, BROUWER, BECLAEGHDE, VERWERDERE, TEGENS 
LENARDT HOEVENAER, CLAGER 
N 
Ingedient den 21 July 1642 
 
Beken ick Mr.Lenaert Hoevenaer wel en deuchdelijcke ontfangen te hebben uyt handen van Meester 
Robbers en Mariken sijn huysvrou die somma van dry hondert guldens graeffs gelt met den pensioen ten 
vollen daer bij getelt ende aen mij van alles goeder betalinge geschiedt mijn eygen hant op huyden den 
28 October 1638, 
 
Dit is het  Λ het merck van Mr Lennert Hoevenaer, 
 
Attesteer ick Mr.Marten Robberts dat dese quitantie is deuchdelijck ende oprecht in vuegen dat Le-
nardt Hoevenaer ter saecke vande Capitael selve hier boven geruert niet meer en heeft te pretenderen 
allet t’welck ick onderschrevene des versocht sijnde ten behoeve van Hans Kraen borger der Stadt 
Grave presentere naerder met Eede te verificeren, 
Actum Cuyck desen 26 July anno 1641 
Aldus bij mij onderteeckent ter presentie vanden Richterboode tot Cuyck 
 
W.g. Mr. Marten Robberts 
Hendrick Crebbers, richterbode tot Cuyck 
Botor Aerts merck. 
 
CONDEN VOOR HANS CRAEN, BECLAEGHDE, VERWERDERE, TEGENS LENARDT 
HOEVENAER, CLAGER 
O 
Ingedient den 21 July 1642 
Ick onderschrevene bekenne voor de gerechte waerheyt dat onder verscheyde discoursen ick gevraecht 
hebbe van Jan Melis, hoe comt het van dat Meester Lenart ende Hans Cranen met malcanderen soo worstelen ? 
Wie van beyden heeft gelijck ?  Heeft Hans de Thiende recht gestelt off niet ? 
Hier op heeft den voorschreven aen mij geantwoort inde tegenwoirdicheyt vanden Eerentfesten Peter 
van Aken, geweesene Hopman, Eerwaerde Pastoir waer op Hans Cranen wat te vissen geweest (: soo 
veel de Thiende aengaet :) ick soude dat selve gemist hebben als mede doen Pachter wesende beneffens 
Hanric Crebbers Richterbode tot Cuyck, 
Actum 21 July 1642, 
W.g. Godefridus van Doorne, Pastor Cuyck  
 
SEECKERE SCRIFFTUERE VOOR HOUVENER, 
 
(Ingedient den 21 July 1642) 
Leonart Hoevenaer seght cortelick, dat alhoewel hij in den processe vanden heere Amptman nomine 
Officy, contra Hans Craen, hadde geproponeert exceptionem, dat hij ghene Aenclaeger en sey over 
voorn. Craen, dan dat hij historice verhaelt heeft wat Hans Craen naeginge ende wat beleydinge door de 
thyenden tot Cuyck was gedaen, daer van deselve den heere Amptman tot desselfs versoeck heeft doen 
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informatien nesune (dwaas), ende verthoont, darop gevolght is bij Appointement dat de heere Ampt-
man de Aenclachde soude verificeren, soo heeft den Stadthouder verclaert dat aen hem eenige clach-
ten souden gedaen sijn, 
Soo staet te considereren dat alhoewel de certificatien hier in recht overgeleght, tot Cuyck, noopende 
het verthyenden van Hans Craen vervaetet, nyet wel sullen contrarie bewesen worden, nochtans soo is 
notoir, als in sulcken casu iemandt aen den Officier is claegende noopende saecken die naer cunnen 
smaecken, dat de clachte moet ende behoort wettich te geschyeden, voor de gerichte ende uyt den 
monde des Claegers bij de Secretaris off Landtsriver aengeteeckent te worden ende anders en worden 
gheen Clachte aengenomen, dan alleen voorseght worden discursen, oock en connen gheen clachten 
geheeten worden, die daer in herbergen bij den bier ofte wijn in compagnie, dat den Officier, quasi nyet 
meerder off minder respect heeft als ander gelachtluyden, soo als den Stadthouder wil voorstellen, die 
alles is attesterende tot sijnen eygenen profit, part ende deel van de breucken genietende, sijnde een 
singulier persoon, particulier dienar oft knecht van den heere Amptman, bij den selven gesubstitueert, 
sonder gestelt van sijn recht ofte vereedt, oft deselve oft sijne verclaeringe in judicio sal gelooft worden, 
geeft bij Hoevener U.E.te bedencken, ende oft de Aenclachte daerdoor beweesen is, bij de voors. Hoe-
venar gedaen te sijn als aenclachten en can nyet bestaen, ende oft oock in een gelach eenige discursen 
waeren gevallen, oft sulx nae rechte voor aenclachte can genomen worden, dat de gheene die vertelt 
datter sulcke beleydinge ende bevindinge van thyende was gedaen, selffs de saecke soude behooren uyt te 
vueren, dan daervoor alleen wort eenige kennisse gedaen, dat den Officier ex officio darop inquirere, 
ende sijne saecke vervolge, darom hij vermeent, als gheene claeger sijnde, met desen processe nyet te 
doen te hebben, stellende alnoch den heere officier tegens den thyendenaer, ende als partije tegens 
partie, sustinerende daermede de gestaen, 
 
SLUYTREDENEN ENDE ADVERTISSEMENTEN VAN RECHTEN VOOR HANS CRAEN, 
BECLAEGHDE, OP ENDE TEGENS LEONARDT HOEVENAER, CLAEGER, 
P 
Ingedient den 11 Mey 1643 
Om in t’cort te deduceren, dat den Claeger in sijne clachte, midtsgaeders de here Amptman in sijnen 
eysch ende aenspraecke uyt des Claegers clachte geformeert, elck in t’sijn nyet en is ontfanckelijck, noch 
gefondeert, so heeft de Beclaeghde goet gevonden dese saecke te verdeylen in twee deelen, 
 
Ende also den Claeger ontkent over den voirs. Hans Craen geclaeght te hebben, so sal hij, Craen, be-
claeghde, in d’eerste deel bethoonen, dat de voirs. Hoevenaer hem beclaeght ende geaccuseert heeft 
(van dat hij de thiende trouweloselijck onthalden, en den thiendt-heer oft sijne pachters gefraudeert 
soude hebben) 
 
In tweede deel, dat den Claeger sijne clachte over t’ghene voirseyt is, nyet en heeft beweesen, ende 
oversulcx als eenen calumniateur ende valschen delateur in des Heere Aenleggers conclusie sal vervallen 
wesen, 
 
Dat nu Hoevenaer de voirs.clachte aenden heere Amptman aenleggere over den voirs. Hans Craen, 
beclaeghde, gedaen heeft, daer van blijckt claerlijck, ten eersten bij des heere Amptmans geposeerde in 
sijne Weledele aenspraecke, ten waere dat den Claeger den welgemelten heere Amptman wilde be-
straffen van leugentael, 
 
Ten tweeden bij des Claegers antwoirdt exceptionael, overgedient den 6.Novembris 1640 daer de 
Claeger selffs bekent, tegens den heere Amptman gesproocken te hebben dese formele woirden : Hans 
Craen socht mij tot een schelm te maecken, ende nu soude ick hem wel tot een dieff maecken, 
 
Exhiberende aende heer Amptman tot pretens bewijs van sulcx, sekere certificatie gepasseert voir 
Schepenen tot Cuyck den 27. Septembris 1640, 
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Welcke certificatie hij heeft naermaels hier in Recht overgegeven den 22. Octobris 1640, ende daer 
neffens noch eene andere certificatie, oyck tot Cuyck gepasseert in dato den 15. Octobris 1640, behel-
sende de depositie van Henrick Crebbers, Richterbode aldaer, 
 
Hoewel nochtans, dat Hoevenaer nyet en sal bewijsen sodaenige woirden, als dat de beclaeghde hem 
tot een schelm sochte te maecken, gesproocken te sijn, 
 
Ende also beyde die voirs.certificatien ende condtschappen, bij hem ende sijnen eygen naeme tegens 
den Beclaeghde beleydt sijn, so is daer uyt, midtsgaeders uyt de voirs.woirden bij hem tegens den heere 
Amptman gesproocken, genoech blijckelijck, dat hij over den voirs. Hans Craen geclaeght heeft, Al en 
heeft hij juyst nyet gebruyckt de formele woirden : Ick claege etc.cum paria sint aliquid impleri formaliter vel 
equipollenter, item an aliquid fiat nominibus propiis vel equipollentibus indiciis, Gail lib[er].1 observat 2.n[otae].3,4,5 et 
6 per jur[em et mult[a] simil[ia] exempl[a] ibi allegat, 
 
Quo facit, quo voluntas non solum verbis, verum etiam re ipsa et facto declaratur, L[iber] de quibus infin.ff. de legib[ibus] 
et longe consuetud[o] Imo hominis voluntas magis factis, quam verbis ostenditur, L[iber] reprehendenda de institut[ione] et 
substitut[ione] et c dilecti filii de appellat[ione], Gail De pac[e] public[a] Lib[er]2, cap[ut] 9 n.32, 
 
Ten derden, Pottenbacker procureur van Hoevenaer, heeft den 19. Novembris 1640 onder andere ten 
Signaete doen stellen dat den Claeger (denoterende den voirn. Hoevenaer) sijne clachte sal bewijsen, 
 
Ende in drye ofte vier voirgaende genechten, is hem, so bij den heere Amptman, als bij den procureur 
van Hans Craen, expresselijck geattribueert de qualiteyt van Claeger, sonder sulcx bij hem, oft sijnen 
Procureur, gedesavoijeert oft ontkent te sijn, 
 
Taciturnitas autem in Judicialibus operatur confessionem et consentum, Marc[us] Anton[ius] Pereg[rinus] Lib[er] 1 
cons[ilium] 26 n.25 et cons[ilium] 22 n.5 per jur[em] et auctorit[atem] ibi, 
 
Oyck heeft Hoevenaer den 22. Octobris voirs.gestelt cautie voir des Beclaeghdens costen in dese pro-
cedure, mede oyck voir des Beclaeghdens eere, die bij desselffs Hoevenaerss infame clachte grootelijcx 
is geinteresseert ende boven dyen handtastinge gedaen aende roede, om toties quoties in persoon wederom 
hier binnen te comen, als hij van wegen de Justitie soude werden ingemaent, 
 
Al het welck onnodich was, bij so verre hij nyet en hadde geclaeght, 
 
Ten vierden, so blijckt bij d’attestatie van Geurt Bloem, Stadthouder des heere Amptmans, so vande 
6de Mey 1641 als vande lesten Novembris desselffs jaers, ten Signaete geregistreert, dat Leonardt Hoe-
venaer aen hem Stadthouder in dyer qualiteyt over Hans Craen geclaeght heeft ten huyse van Henrick 
Loeffs in de Fontein, in presentie van Andries de Swart ende andere eerlijcke persoonen, ende dat hij 
Stadthouder Hoevenaers clachte over Hans Craen gedaen, des anderen daeghs den heere Amptman 
heeft aengedient, die deselve oyck heeft aengenomen, 
 
Waerinne die voirs. Stadthouder, ter saecke van sijn officie, en dat hij deponeert van sijn eygen feyt, is 
gelooffbaer, gelijck oyck een notaris, attesterende yets bij hem geschreven te sijn, Cijn  in L[iber]..quis 
decorio, et ibi salicet. C.de fals[o] Castrens cons[ilium] 87 versic[ulo] secundo quero (?) Lib[er] 1., 
 
Ende al genomen sonder prejudicie vande waerheyt, dat Hoevenaer nyet en hadde eene formele clach-
te oft accusatie over Craenen gedaen, so heeft hij hem, nochtans desen aengaende gedraegen als eene 
denunciateur, delateur oft aenbrenger,  
Den welcken, als noch Scholtes sijnde, noch Stadthouder, noch richterbode, noch eenich ander officie 
bedienende, nyet toe en staet, noch en is verbonden, sulcke denunciatien, delatien oft aenbrengingen te 
doen, 
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Ende oversulcx faillerende in t’bewijs vande selve aenbrengingen, denunciatien ende delatien, nyet 
min straffbaer is de calumnia, als eenen accusateur, Clar.receptar sententiae Lib[er] 5,6 fin[e] quest[ae] 
7,11,12,14 fin[e], 
 
Hier toe gevoeght, dat Hoevenaer aldoen gheen thiendt-pachter en was, ende oversulcx nyet en mach 
verstaen worden, den middel vande voirs.delatie oft aenbrenginge gebruyckt te hebben, om proseque-
ren te sijnen particulaeren Schaede ende ongelijck, 
 
Maer moet verstaen worden sulcx gedaen te hebben uyt rancoeur, vijandtschap, haet ende nijdt tegen 
Hans Craen, Wyens moeder met Hoevenaer getrouwt sijnde, is vande selven so quaelijck getracteert geweest, dat 
Craen haer uyt sijn gewaldt ende wreetheyt, met eene notabele somme van penningen heeft moeten redi-
meren, 
  
Welcke onderhandelingen seer apparentelijck so sacht ende vriendelijck nyet en sal sijn toegegaen, oft 
daer uyt sal vrijelijck al eenich groot rancoeur, vijandtschap ende bitterheyt tusschen beyde sijn gecau-
seert ende verbleven, 
 
Hoedaenich rancoeur ende vijandtschap genoech can worden gespeurt uyt de woorden, die Hoevenaer 
in sijne exceptionele antwoirde bekent tegens den heere Amptman gebruyckt te hebben : Hans Craen 
socht mij tot een schelm te maecken, ende nu soude ick hem wel tot een dieff maecken, 
 
Sulcx dat Hoevenaer uyt dyen respecte nyet en was bequaem oft admissibel, oft alnoch is tot het doen 
van sodaenige denunciatie over den voirs. Craen , c.repellanur x de accusat[ione] Bayard iiiadditionibus ad Clar.de 
quest.7 n.13, - 
Daermede comende tot het tweede deel deser schrifture, ende om te bethoonen, dat Hoevenaer sijne 
clachte oft denunciatie over Craenen gedaen, als dat hij den thiendt-heer, oft desselffs pachters, haere 
thiende fraudeleuselijck ende trouweloselijck soude hebben onthalden, 
 
So dient voir al geleth op de bewijs-stucken, daer mede hij t’voirs.geimposeerde delict meynde te bewaeri-
gen, 
 
Hij heeft tot sulcx overgegeven eene certificatie van Gerichtsluyden tot Cuyck, inhoudende de deposi-
tien van Jacob van Kerpen, Jan Melis, Peterken Ariens, Peter Vergeest ende Jan Croeff, van dato den 
27. Septembris 1640, 
 
Deponerende in t’generael, dat Hans Craen inne desen beclaeghde, sijn coren t’onrecht soude hebben 
verthiendt, 
 
Gelijck mede des heere aenleggers aenspraecke uyt Hoevenaers clachte gesproten, gedient den 8. Oc-
tobris 1640 is luydende, dat hij beclaeghde eenigen tijt geleden, de rog-thiende op sijn veldt tot Cuyck 
gewasschen, soude ter quaeder trouwe onthalden, ende den thiendtheer daervan gefraudeert hebben, 
 
Oyck al in vago, sonder t’expresseren jaer ende maende, wanneer, noch oyck in specie te designeren 
het veldt oft den acker, daer oppe de gepretendeerde fraudulente verthiendinge soude sijn gepleeght, 
veel min te declareren, op wat ende hoe veele thiendt-gasten dese abusyve verthiendinge gevallen is, 
t’sij doorgaens opden geheelen acker, oft alleenlijck op eenige gasten, 
 
Ende als in Rechten nyet en is gepermitteert tot perijckel van eens anders goede existimatie te vageren 
in incerto, L[ibrem] pretor edixit ff(=folio’s) de injuria et L[iber] item exigit ff de dol[us] mal[us] et ibi gloss[arium] in 
verb[is] vagari, 
 
So heeft de beclaeghde den 5. Novembris 1640 ende daernaer nochmaels den 3. Decembris overgege-
ven seker schriftelijck versoeck, ende daer bij gesustineert, dat de claeger op dat hij beclaeghde sich 



 88 
tegens des claegers calumnieuse clachte debite moechte defenderen, soude hebben te doen de 
voirs.expressie ende declaratie van tijt ende plaetse, juxta formam L[ibris] libellorum ff de accusat[ione]., 
 
Behalven dat andersints oyck sodaenige clachte oft accusatie ende den eysch des heere aenleggers daer 
uyt gesprooten, bij gebreecke vande voirs.expressie ende particularisatie ipso jure is nul ende van on-
waerden, text in d.l.libellorum, 
 
Ita se habet communis opinio DD uti attestatur, Gail lib[er] 1 observat 64 n.9 post Jul[ius] Clar.lib[er] 5 sentent[ia]  
fin[is] n.9 versic[ulus] dixi, 
 
Hoe wel nochtans, dat de depositien vande bovengemelte Peter Vergeest ende Jan Croeff wel ingesien, 
mede soecken tot voirdeel vande beclaeghde, gelijck hier naer bethoont sal worden, 
 
Gelijck oyck Jan Melis naermaels verclaeringe gedaen heeft tot des beclaeghdens ontschuldt, so als 
mede hier onder blijcken sal, 
 
Om nu vande ackeren oft velden van des verweerders goet, tot Cuyck, die inde Jaere 1638 met rogge 
besaeyt ende gewasschen sijn geweest een onderscheydt te maecken, so dient geweeten, dat den eenen 
acker geheeten is de geweynten bij het huys, ende den anderen Reijnen Sael, gelegen tusschen Henrick 
Crebbers ende Peter Vergheests sael, ende schietende op d’erffve van Jacob Alberts, 
 
Wat nu de voirs.geweynten bij het huys aengaet, so hebben Jan Rovers, Jan Willems en Gijsbert Jas-
pers, ten overstaen van Scholtes ende Schepenen deser Stadt Grave, in dato den 5. Octobris 1640 ge-
deponeert, dat sijluyden inden Jaere 1638 inden ooghstijt den rogge opden selven acker gewasschen, 
selffs verthiendt hebben oprechtelijck ende naer alder gewoonte in absentie vande Beclaeghde, waer 
van inne desen oversulcx eghene questie en is, 
 
Ende wat belanght den anderen acker genaempt Reijnen Sael, so blijckt bij de depositie van Henrick 
Crebbers Richterbode tot Cuyck, behelst inde verificatie van Schepenen aldaer, in dato den 15. Octo-
bris 1640 aende sijde ende ter instantie vande claeger selffs geproduceert, dat hij neffens andere gevisi-
teert hebbende, in wat maniere de beclaeghde Hans Craen sijn coren verthiendt hadde, 
 
Bevonden heeft, dat op den voirs. Sael landts, te weeten Reijnen sael, de eerste thiende wel geseth, ofte 
verthiendt was, dan datter alleenlijck faulte was in t’setten vande anderden oft volgenden thiendt-gast, 
daer bij gheen twee gerwen en stonden, die de thiende soude hebben gemaeckt, 
 
Maer dat de naervolgende thiendtgasten wel stonden, 
 
Qui quidem Crebbers, quamvis esset vincat et singularis, probat contra Hoevenaer producenten, naedemael 
Hoevenaer des voirs. Crebbers depositie is gebruyckende, ende aen sijnder sijde in Recht heeft overge-
geven, Marc[us] Anton[ius] Pereg[rinus] consil[ium] 9, Lib[er] 2, 
- 
Jan Croeff heeft wel inde Cuycksche certificatie van dato den 27. Septembris 1640 verclaert, dat hij 
inden Jaere 1638 bij Lenardt Hoevenaer versocht is geweest, om mede op t’veldt te willen gaen, ende 
te besien, oft Hans Craen de thiende wel geseth hadde, ende dat hij alsdoen in t’generael getuyght 
heeft, in des beclaeghdens thiendtsettinge opden voirs. Sael faulte gevonden te hebben, 
 
Dan heeft naermaels gerecoleert sijnde den 6. July 1642 ten overstaen van Jacob van Kerpen ende Arien 
Aben Schepenen, midtsgaeders Hendrick Crebbers Richterbode tot Cuyck, onder eede in specie gede-
poneert ende geaffirmeert, dat maer aen eenen thiendtgast twee gerwen failleerden, ende anders gheene faulte 
meer bevonden te hebben, 
 
Desgelijcken soo heeft Thonis Peters opden Heuvel, medepachter, neffens Henrick Crebbers ende Jan 
Melis, vande Thiende genaempt Pastoirs Thiende des Jaers 1638 ten overstaen van Scholtes, Schepe-



 89 
nen Elias Vorsterman ende Van Eck, den 9. Octobris 1640 verclaert, dat sij pachters op Reijnen 
Sael de thiende opgeladen hebbende, bevonden hebben alles wel te sijn, ende de thiende op alle plaet-
sen wel te staen, Uytgenomen dat aen eenen thiendtgast twee gerwen failleerden, hetgeen naerderhandt beleydt, 
 
Ende dat hij deponent naer de beleydinge, de volcomen thiende bijgevoert ende gehaelt heeft, sonder dat sij pachters 
daer bij eenigen schaede geleden hebben, 
 
Welcken aengaende te weeten, so veel als den naestvoirgaende artijckel belanght, al is hij unicq ende 
singulier als deponerende nochtans, de propio facto, wettige probatie maeckt, glos.en c. Dedum  de elect[ione] 
lib[er] 6, Castrons in l[iber] quicumque in fide seru (?) Fugit dec. Consil[ium] 56, num[ero] 4, 
 
Thonis Janssen inde Marsch, ende Abel Thonissen sijnen soon, hebben voir Scholtes ende Schepenen 
alhier den 12, octobris 1640 gedeponeert, dat sijluyden inden jaere 1638 bijden producent gesonden 
sijn naer Cuyck, om vanden voirs. Sael te haelen ende bij te voeren de helft van het gewasch, aldaer 
aende gasten staende, 
 
Ende dat sij op t’voirs.landt gecomen sijnde, eerst hebben naergesien, oft het oyck wel was 
verthiendt, ende bevonden hebben, dat de thiende over al wel geseth was, 
 
Nyet argueerde, dat de voirs.drye andere getuygen seggen datter aen eenen gast twee gerwen failleerden, 
het welck schijnt eenige contrarieteyt te impliceren, 
 
Maer daer tegens dient geleth, quod modica diversitas vel contrarietas in testibus non nocet, etiam in facto principali, 
neq. eorum testimonium vitiat, Tiraquel in tract[tatum] de indicio in reb[us] exigis ferund.fol[io] 82,col.2 versic[ulus] 28 
per multos quos in ibi allegat, 
 
Imo testium discordia modica facit eorum testimonium credibilius, quia testes ex hoc non presumuntur subornati, neq. 
unum premeditatumque sermonem deponere reg. L[iber] 3 ff 1 ff div.testib[us]  Tiraquel in fin[e], 
 
Hier nyet dienende overgeslaegen seker vercleren van Jan Melis, daer hij inde tegenwoirdicheyt vande 
Hopman Van Aken aende Pastoir van Cuyck, vraegende naer de gelegentheyt van het different tus-
schen hem ende Leonardt Hoevenaer uytstaende, geantwoirdt heeft : Pastoir, waerop Hans Craen (so 
veel de missettinge vande thiende aengaet) yet te visschen geweest (dat is) hadde ick tegens Hans Craen, 
ter saecke van dyen eenige rechtmatige actie gehadt, ick soude dat selver gevischt hebben, als doen ter 
tijt neffens Henrick Crebbers Richterbode tot Cuyck, medepachter wesende, 
 
Daermede genoech bekennende, dat hij tegens Hans Craen nyet en was met recht geactioneert, ende 
midts dyen bekennende hem ontschuldich, 
 
Alles vermoegens des voirs.heer Pastoirs schriftelijcke attestatie in dato den 21, july 1642 aende sijde 
des beclaeghdens overgegeven, 
 
Hoedanige attestatie bijden voirs.hopman Van Aken oyck sal connen gegeven worden, eest noot,(?) 
 
Ende wederkeerende tot de depositien van Thonis Janssen ende Abel Thonissen sijnen soon hier voi-
ren vermeldt, wordt bij hunluyden voirts verclaert, dat sij daernaer de helft van t’voirs.coren gewasch 
den producent Hans Craen toebehoirende, opgelaeden ende van t’landt gevoert hebben, laetende de 
thiende, ende d’ander helft van het gewasch, den bouwman toebehoirende, daer op blijven staen, 
 
En conde ondertusschen, oft naedat de beclaeghde den rogh verthiendt hadde, daer nyet comen male-
volus et inimicus homo, ende de thiende missetten om den beclaeghde in perijckel te brengen, ad similitudi-
nem parabolex apud, Mattheum, cap[ut]13,versic[ulus] Alii in parabola, 
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Desen resterende, ende genomen, dat aen eenen thiendtgast twee gerwen moechten hebben gefail-
leert, so soude in allen gevalle maer eene gerwe gecomen hebben tot proufijt vande beclaeghde, ende 
d’andere voir den bouwman, 
 
Maer wie soude voir een ander willen stelen ? Oft wie soude voir een so cleyn principael, als is eene gerwe corens, eenen 
dieff willen sijn ?  
 
In parva qualitate non presumitur fraus, nec est presumendum quempian maleficium aliquod facere velle, ubi nullum aut 
exigum commodum ex eo referret, Tiraquel de indicio in reb[us] exig.ferend.fol.80,col 1 in princip. Mascard de pro-
bat.conclus.532 n.3 et 4, ende oversulcx militae.. Hier desen naevolgende syllogifinis : furtum includit fraudum 
ex dolum ex def[initione] initium feurti (?), e.i.I furtum de furt.sed.in exigua fraus dolus presumitur, ergo nec furtum, 
 
Insonderheyt in regarde van eenen persoon, die wel geseten is, ende goede middelen heeft, gelijck de 
beclaeghde inne desen, so tot Grave, Cuyck, over de Maese etc., 
 
Meer moet gepresumeert worden de gepretendeerde missettinge van thiende gebeurt te sijn bij inadver-
tentie, vergetentheyt ende erreur, als met opsetten, wille van den thiendt-heer oft de pachters daer aff 
doleuselijck te frustreren, Menach.lib[er] 5 presumpt[io] 3 n.35 et 36, 
 
Welcken aengaende de beclaeghde bereedt is sijne innocentie te proberen bij eede, waer toe hij oyck 
behoirt geadmitteert te worden, cum consistat in animo, Mascard de probat[ione] conclus[io] 496 n.17, Gail 
lib[er] 2 observat[io] 48 n.30 et observat[io] 106 n.5,  
Het welck insonderheyt plaets grijpt, quando agitur de modico, als inne desen, Tiraquel in d[e] Tract[ato] de 
indicis in reb[us] exiguis ferendo.fol.79 versic[ulus] hinc etiam  fin[e], 
 
Oyck grootelijcx doende tot bewijs van des beclaeghdens onnoselheyt de depositien van Peter Verg-
heest ende Jan Croeff, artikelen 4 et 5 in voirs. Cuycksche certificatie van 27 Septembris 1640, daer sij 
duydelijck verclaeren, dat de beclaeghde Hans Craen hun luyden voirderde, om mede op het veldt te gaen, ende oogh 
merckt te nemen, hoe hij de thiende geseth hadde, meynende (notanter : hij Craen) dat het wel was, 
 
T’selve accepterende tot voirdeel, voir so veele sij luyden selffs deponeren van sijne sincere meyninge 
ende intentie, 
 
Item dat hij hunluyden gevoirdert heeft, om met hem de thiendtsettinge te gaen besichtigen, het welck 
een teecken is, dat hij ter goeder trouwe ginck, ende dat hij de thiendt pachters nyet en begherde van 
de thiende te frustreren ende hun deselve te ontvoeren, so hij andersins de voirs. Vergheest ende 
Croeff, daerover ende bij, nyet en soude hebben geroepen, om sijn werck manifest te maecken, qui enim 
agit malum, edit lucem, et querit latabras, 
 
Et furtum dicitur a firius idest nigno, quod clam et obscure fiat furtum institut. de oblig.que ex delict[o] nasc[endo], 
 
Huc facit, sicuti graviter consuluit Cancellar Leon.cons.57 n.8,quod non solum jure, sed etiam natura manifestum sit, doli 
ac delicti conjecturam nunquam capiendam esse, sed ubiq[ue] honitatis et innocentie ejusque quod excusat a delicto, pre-
sumptionem amplectendam prelata legum severitati interpretatione mitiore, 
 
Adeo quod nulles conjecture, suspiciones aut presumptiones fidem faciant : sed veris et luce meridiana clarioribus probatio-
nibus verei decimine ab accusatoribus convinci debeant, l[iber] 13 ff divus ff de testibus l[iber] fin.C de probat[ione] en 
l[iber] apud quem C de edend, 
 
Quibus accedit quod quando artus potest referri ad bonum vel ad malem debeat referri ad bonum, ut excludatur dolitum 
Menach lib[er] 5 presumt[io] 2 n.5 ubi quodita intellegi debeat C 2 x de reg.jure 
- 
Confererende nu de depositien van d’eene ende d’andere sijde geproduceert tegens malcanderen, so be-
vyndt men, dat den claeger van sijnder sijde geproduceert heeft Jacob van Kerpen, Peterken Ariens 
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ende Peter Vergheest, alle drye in t’wildt getuygt hebbende van des beclaeghdens gepretendeerde 
mishandelinge in t’setten vande thiende, 
 
Maer de beclaeghde heeft aen sijnder sijde geproduceert den Richterbode Henrick Crebbers, (van 
Henrick Crebbers is wel geproduceert aende sijde vande claeger, maer de beclaeghde heeft sijnen de-
positie hier voiren geemployeert, ende employeert hier alnoch tot sijnen ontschuldt) Jan Croeff, ende 
Thonis Peterssen opden Heuvel, alle drye particulierlijck ende in specie getuyght hebbende, dat op des 
beclaeghdens acker, geheyten Reynen sael, aen eenen thiendt gast maer hebben ontbroken twee ger-
wen, 
 
Magis autem creditur testibus in specie, quam in general de facto aliquo deponentibus, innocent in c auditi de prescript[io] 
Cravet cons[ilium] 94 n.3 et alii suis loc., Imo plus creditur duobus testibus in specie quam mille in genere deponentibus 
Mijnling cent. 3 observat[io] 76 n.5, 
 
Hiertoe noch concurrerende de depositien van Thonis Janssen inde Marsch ende Abel Thonissen sij-
nen soon, midtsgaeders de verclaeringe van Jan Melis, alle deponerende tot voirdeel, ontlastinge ende 
ontschuldt vande beclaeghde inne desen, 
 
Quo etiam spectat, quod potius credendum sit testibus verei quam Actoris, tam in criminel. quam civili causa, Menach de 
arbit.indic.cas.98 n.2 et 3, 
 
Etiamsi pro actore vel accusatore essent testes digniores Menach ibi[dem] n.4 et 5 et Pech. in 5 cum sunt partium sub n.8 
versit secundo de reg.jure in 6, 
 
Nec longe hinc abest, quod magis creditur testibus deponentibus de non delecto quam de delicto, Mascard conclus[io] 497 
n.15, - 
Hier oyck geleth dienende, dat des beclaeghdens Procureur den 22. Octobris 1640 in indicio ten Sig-
naete versocht heeft, dat den claeger sustifante borge soude ten behoeve vande beclaeghden hebben te 
stellen, so voir de costen deser procedure, voir de reparatie van des beclaeghdens eere, doir de 
voirs.clachte (die men vertrouwt te sullen comen tot wanclachte) grootelijcx geledeert wordende, ende 
voirts alle schaeden bijden beclaeghde ter oirsaecke deses geleden ende alnoch te lijden, 
 
Maer over den claeger ten selven daege tot cautie gestelt heeft drye hondert guldens capitaels gehypo-
thekeert (so hij seghde) op het huys van Meester Marten Robberts, chirurgyn, gelegen tot Cuyck, 
 
Item hondert daeler, staende bij obligatie op het veijr tot Catwijck, 
 
Daer nochtans, al langh te voiren, de voirschreven drye hondert guldens, met het verloop van dyen, ten 
vollen doir den voirs. Meester Marten ende sijne huysvrouwe getelt ende gelost waeren, te weeten den 
28. Octobris 1638, so als blijckt bij den bescheede daer van sijnde, bijden beclaeghde geexhibeert ende 
overgegeven den 21. Juny 1642, 
 
So als den hondert daeler op het veijr tot Catwijck oyck wel gelost sijn aende claeger vijff ofte sess we-
ken naer het voirs.verbandt vande 22. Octobris 1640, 
 
Evenwel, so en was hem nyet geoirloft deselve penningen, die hij aen aenleggere judicialiter verbonden 
hadde te lichten, maer sulcx gedaen hebbende, heeft gegaen ter quader trouwe ende malitieuselijck, 
 
Ende in allen gevalle hebbende tot indiciele cautie gestelt de drye hondert guldens capitaels gestaen 
hebbende aen Meester Marten, en bijden selven gelost sijnde, heeft daermede geabuseert de Justitie, 
ende partye geinterresseerden nyet sonder groot bedroch, trouwelosicheyt ende calumnie, 
 
Die de Justitie heeft derven bedrieghen ende circunvenieren met eene ijdele, frustratoire, nulle ende on-
deughende obligatie oft rente brieff, en sulcx in indicio, sittens gerichts ende voirgespannen banck, 
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Soude dye te goet sijn een eerlijck man uyt rancoeur ende vijandtschap te beschuldigen met eene valsche clachte van 
diefftaele ? 
 
Indes heere Amptmans aenspraecke, die uyt Hoevenaers calumnieuse clachte gesproten is, worden den 
beclaeghden veele swaere ende infaeme qualiteyten geadscribeert, als dat hij den thiendtsheer sijne 
thiende trouweloselijck, fraudulenter et dolo malo, soude onthalden ende ontstolen, 
 
Hoedaenige qualiteyten hij claeger in allen gevalle gehouden was te proberen, nec sufficat omissis illis quali-
tatibus probare factum, sed necesse est, et omnia simul concurrant, 
 
Quia qualitas requisita a facto principali separari nequit, sed quando quis factum qualificatum in libello proponit, cen-
setur se ad utrumque adstrinxisse, - 
Nam succumbens in qualitate, succumbit in toto et vereus conventus, sine accusatus ab accusatione instituta absolvitur, per 
multa que hanc ad rem adducit. Andr.Gail de par.pub.lib[er] 1 cap[ut] 13 per totium.idem propre consulendo tom[e] 2 
dit. Everard cons[ilium] 46 n.7 et 8 et cons[ilium] 10 n.4, 
 
Quod obtinet, si qualitas illa sit de substantia actus vel criminis, Gail de loc.n.21,. 
 
Ut in casu propositio respectu furti quod accusator Hoevenaer, accusato Craen conatur calumniose imponere, 
 
Est enim definitio furti, quod sit contrectatio rei alienex fraudulosa l[iber] 1, § furtum ff de fact[o] et § furtum justit.de 
obligat[ione] que ex delicti nasc., 
 
Hoedanige qualiteyt van fraudulentie oft doli mali en heeft den claeger Hoevenaer nyet alleenlijck nyet 
beweesen, maer uyt de voirgaende deductien is genoech affnemelijck ende bewijselijck des beclaegh-
dens innocentie, goede trouwe ende sincere intentie in t’setten vande questieuse thiende, 
 
Tot welcke deductien de beclaeghde hem is refererende, om nodelose redijten te schouwen, 
 
De meer reste van des claegers beleydt debatterende bij denegatie, impertinentie ende irrelevantie ende 
dat tegens employerende generalia juris et facti contra in plaetse van reprochen, ende aende sijde des be-
claeghden generalia juris pro in plaetse van salvatien, 
 
So concludeert de beclaeghde midts de voirs.redenen, middelen ende motijven, ende andere hier toe 
ex officio ende van Rechtswegen te suppleren, dat de heere aenleggere tegens hem beclaeghde nyet en 
is ontfanckelijck, maer dat hij van desselffs eysch, midtsgaders van des claegers calumnieuse clachte, sal 
werden geabsolveert, laetende den welgemelten heere aenleggere geheel in sijne conclusie tegens den 
claeger genomen, die den bout op t’hooft sal hebben te crijgen, oft contendeert tot sulcken anderen eynde, fine 
et conclusie, als den beclaeghde op het alder bestandichsten sal moghen volgen, maeckende alnoch ex-
pressen eysch van costen, schaeden ende interesten, 
 
In ende op alles implorerende, etc. 
 
ORA GRAVE, inv.nr.118-B 
 
folio 128 
VERSOECK VOOR HANS CRAEN, REQUIRANT, CONTRA JAN VAN OTEREN, 
AENLEGGER ENDE GEREQUIREERDE, 
 
Ingedient den 3 Octobris 1644 
Versoeck voor Hans Craen, borger ende brouwer der Stadt Grave, pretens Gedaeghde ende requirant, op ende tegens, 
Jan van Oteren soldaet onder de Compagnie vanden heere Van Oploo, aenlegger ende gerequireerde, 
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De voorschrevenen Requirant, mit verwonderinge gesien ende gelesen hebbende, de verbale 
Aenspraecke opden xv Septembris deses Jaers 1644 tegens hem bijden gerequireerde gedaen, seght 
daertegens int cortte, 
 
Dat d’aenlegger in desen gerequireerde, nyet en sal connen doen blijcken dat den requirant aen hem 
yetwes soude schuldich sijn, veel weyniger dat hij totte opgeraepte gepretendeerde schult is bevueght, 
als daertoe nyet gequalificeert sijnde, 
 
Mits welcke, soo sustineert ende versoeckt den requirant dat gerequireerde gehouden sal wesen voor 
alle voordere proceduren sijne qualificatie (: vuyt wat crachte hij is agerende :) in recht te exhiberen, te 
meer door dien den voorschrevene eysscher geene mentie is maeckende, bij sijne Aenspraecke waervan 
de voors. schult geprocedeert soude moghen sijn, reserverende wel expresselick van alle exceptien in 
desen noodich, maeckende expressen eysch van Costen ende in cas van Contradictie, versoeckende 
daerop verclaringe, 
In ende op alles etc. 
 
folio 145 
CONDEN VOOR JACOB THIJSSEN, GEDAEGHDE, TEGENS DEN SECRETARIS ARUEL  
SCHEERS, PANDER, 
 
Ingedient den 6 Augusti 1645 
Conden voor Jacob Thijssen om voor Commissarissen te verhoren de deponenten off haren gedaenen 
eede int overgangen van haer notaryus ampt op alsulcke artyculen hier naer volgende, 
 
Ierstelijck deponenten haeren ouderdom, 
 
Jan Heijmens, notarys, oudt 701 Jaren, gedacht, 
Jacob de Meijer, notarys,(geen leeftijd vermeld) 
Willem de Quay, notarys, gedacht,(geen leeftijd vermeld) 
Herman Geijsweijts, notarys, oudt ? Jaeren, gedacht, 
Hermen Dullens, brouwer 
Hans Craen, brouwer 
 
Item off sij alle niet en sijn geeyde notaryssen ende oft sij haer ampt niet al lang en hebben bedient, 
 
Johan Heijmans verclaert dat hij sedert Jaer 1590 sijn Notaris ampt bedient heeft, 
Geijsweijts verclaert eenige Jaren als Notaris vereedt geweest te sijn, 
De Quay verclaert Ja, 
 
Item oft sij sedert dien tijt niet en hebben vuele voorwarden ingestelt soo om huysen als landerijen te 
vercoopen, 
 
Johan Heijmens verclaert veele voorwaerden te hebben geschreven, 
Geijsweijts verclaert binnen den tijt dat hij Notaris is geweest en oock te bevooren verscheydene voorwaerden te hebben 
geschreven, 
De Quay affirmat, 
 
Item oft sij niet alle in huer geschreven voorwarden bij gevuecht en hebben, dadt op een hoge verhocht 
wordt de clausule dat vercoper hem wil halden aen den eersten, 2-den, 3-den oft vierden Inslager ofte 
hoger aen hem selven sonder Iemant gewin oft hogen Recht te geven, 
 
Johan Heijmens verclaert de clausule in desen articul geroert selden daerin geobserveert is gewest, 

                             
1 Dan zou hij in 1590 15 jaar oud geweest zijn ! Een leeftijd van 80 zal dichter bij de waarheid zijn. 
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Geijsweijt verclaert sijns wetens deselve clausule en voorwaerden die publyck te perck sijn gecomen, nooyt uytgelaten te 
hebben, 
De Quay verclaert dat de clausule in deses articul geroert, altijt bij hem inde conditie achtervolgende eenige huysen ofte 
landerijen vercocht sijn gewest heeft gebruyckt, en dat hij Deponent in verscheyde voorwaerde deselve clausule heeft bevonden 
ende gelesen, 
 
Item oft alsulcken niet en is geschiedt voor desen daer sij kennis af hebben, 
 
Johan Heijmens seydt Jaa, 
Geijsweijts verclaert anders niet te weten dan dat sulcx geschiedt is comuni forma, 
De Quay seydt Ja, 
 
Item te vragen Herman Dullis ende Hans Craen, beyde brouwers, oft sij niet en sijn geweest ten huyse 
van Jan van Lindt Richterbode, als wanneer Jasper Hagens sijn huysen wilde vercopen met sijne mede 
erfgenamen, 
 
Hans Craen, oudt 40 Jaren, gedaecht en vereedt, 
Hans Craen affirmeert den inhoudt van desen articul, 
Herman Dullens, oudt 38 Jaren, gedaecht en vereedt, verclaert ten huyse vanden Richterbode genodt te hebben ten tijde 
Jasper Hagens sijn huys soude vercoopen, 
 
Item oft Jacop Tijssen tegens haer niet en seijde : Ick begeer ledt daer eens op oft den Secretarys 
Scheers inde vuerwaert niet in gevuecht en heeft den Artykel dat verkopers hem wilden halden van den 
iersten, 2-den, 3-den oft 4-den Inslager oft hoger aende ten lesten aen hem selven sonder Iemant gewin 
of hoger Recht te geven, 
 
Hans Craen verclaert dat Jacob Tijssen tegens hem seyde : Ledt daerop off den Secretaris inde conditie heeft gestelt de 
clausule dat de vercoper hem wilde haelden aenden 1e,2e,3e ofte 4e Inslager, sonder gehouden te willen sijn Imant gewin oft 
hooge recht te geven, 
Herman Dullens seydt Ja, 
 
Item of sij daer niet op geledt en hebben ende hebben dat den Secretarys also op hoogh lesen, 
 
Hans Craen seyt dat den inhoudt van desen articulen hem ondacht1 is dat hij niet en weeten oft hij sulcx heeft hooren lesen 
ofte niet, 
 
Aldus verclaert en gedeponeert opt Stadhuys binnen de Grave den 4 february 1645 voor 
Commissarissen Wouters en De Jongh, 
w.g. W.Wouters,         Joh.de Jongh 
 
ORA GRAVE, inv.nr.120 
 
RESCRIPTIE VOOR HANS CRAEN QUALITATE QUA GEEXCIPIEERDE RESCRIBENT, 
CONTRA HENDRICK VORSTERMANS IN CAS VAN INJURIEN, GEARRESTEERDE 
EXCIPIENT  
 
(22/4/1646) 
Hans Craenen Borger ende Brouwer deser Stadt doet aen Hendrick Vorstermans bij dese in name 
sijnder huysvrouwe Derrisken Ermers gerichtelijcken affvraegen, off hij de enorme ende de seer 
schandaleuse schelt woorden, inden lestleden Jaer xvi hondert vierenveertich omtrent den laeste 
Cuyckschen mercktdach, binnen Cuyck voors.ten aenhoiren van geloofweerdighe getuygen tot 
disreputatie, ende oneere sijnre Requirants huysvrouwe voors., bij u uytgespoegen  ende geprofereert  
begeert gestant te doen dan nyet te weten dat die voornoempde Derisken Ermers, sijns 

                             
1 ontgaan 
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voors.Requirants huysvrouwe, tot Velp, ten huyse van Jan Jacobs weert aldaer, ter quader trouwen, 
ende dieffelijcken soude gestoelen en tot haer genomen hebben alwelcke penninghen (: monterende 
ongeveerlijck vijfthien ofte sesthien stuyvers :) als Maximiliaen Coeberch in betaelinge van sijn 
verteerde gelach, ten huyse van die voors.Jan Jacobs, op eene schabelle ofte sitten, hadde getelt ende 
nedergelecht, hierop versoeckende u cathegorice antwoordt om hem Requirant te dienen, etc. 
- 
Ick alhier onderschreven Scholtis der Stadt Grave, verclaere ende attestere bij desen dat Hans Craen, 
Borger ende inwoonder alhier, mij sekere affvraginge dienende aen Hendrick Vorstermans 
gerichtelijcken soude doen, ter handen heeft gestelt ende gegeven ( naer mijn beste onthout ) den 17e 
ofte 18e Novembris 1645 lestleden, 
Hebbende tot dien eynde ( al soo denselven Hans Craen van tijt tot tijt groote instantie die de dat 
desselve ofte in iure mochte geschieden ) vertegen deze mael om desselve affvraeginge gerichtelijck te 
doen, aenden ouden Vorstermans huys gewest, maer hebben denselven Hendrick Vorstermans aldaer 
niet konnen vinden ofte aentreffen, sulcx dat desselve affvraginge tot deser tijt toe, niet is gedaen 
geweest, dan heeft denselven Hendrick Vorstermans desselfs affvraeginge nu onlanckx den 18e ofte 19e 
deser loopender maent aprill seker comen halden aen mijnen huyse geloovende tegens mijn 
huysvrouwe, die voor ut huys was, dat men hem desselve affvraeginge soude geven, hij sou dese 
aennemen, al offte men se hem gerechtelijck met Schepenen hadde overgelesen, 
Actum Grave desen 22e aprill 1646 
W.g. A.Petouche 
 
NAERDERE AENSPRAECKE ENDE VERSOECK VOOR HANS CRAEN BROUWER ENDE 
BURGER DER STADT GRAVE NOMINE UXORIS IN CAS VAN INJURIEN, ARRESTANT 
ENDE AENLEGGER, OP ENDE TEGENS HENDRICK VORSTERMAN WONENDE TOT 
OVERASSEL, GEARRESTEERDE VERWEYRDERE, 
 
folio 262, Ingedient den 23 Aprilis 1646 
 
Die voorn.Arrestant ende Aenlegger willende fonderen ende vast stellen de redenen zijns gedaenen 
Arrest, seght met weynich woorden tot Ampliatie van zijne verbaele Aensprake, onder de gewoonlicke 
en behoorlicke presentatien, protestatien, ende andere beneficien van Rechten het naervolgende, 
 
Dat die voor.gearresteerde hebbende hem laeten gelusten, des Arrestants ende Aenleggers Huysvrouwe 
Derisken Ermers, achter rugge met seer enorme ende schandaleuse Injurien te lasteren ende 
diffameren, ter presentie ende ten aenhooren van verscheyde gelooffweyrdige getuygen, op diversche 
tijden ende plaetsen, 
 
Welcke Atroce ende onlijdelicke Injurien hem Arrestant ende Aenleggere ter ooren gecomen sijnde, ende 
die selve nomine uxoris ad animum revocerende, 
- 
Heeft op den 17 Novembris 1645 seeckere schriftelicke affvraginge aen den heere Scholtis De Jongh 
ter handen gestelt, ten eynde omme den gearresteerde de selve voor te lesen, ende sijne Cathagorice 
Antwoorde daer onder te stellen, 
 
Dan alsoo hij gearresteerde hem doorgaens, ende van tijt tot tijt, tot noch toe heeft te soecken 
gemaeckt, sonder daerop te hebben willen antwoorden, hoe wel hij de selve affvraginge nu onlanghs op 
den 18e ofte 19e Aprilis lestleden eerst heeft gelicht, soo als den noot, den rechte genoech sijnde, sal 
connen worden geprobeert, 
 
Bevindende die voorn.Arrestant en Aenleggere hier door hem ten hooghsten geinteresseert, ende sijne 
huysvrouwe in haeren goeden naeme ende fame geledeert, 
 
Geeft die selve oversulcx den Gearresteerde op den xvii Aprilis door den Richterbode doen Arresteren, 
ende den selven op den xix dito aen rechte geconvenieert, 
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Mits welcken ende t’gene bij progres van saecke noch naerder sal worden geseght, gededuceert ende 
bewesen, 
 
Concluderende contendeert den voorn.Arrestant en Aenleggere, ten eynde dat die 
voorn.Gearresteerde voor al sal worden gelast ende geordonneert op desselffs affvraginge cathagorice 
t’antwoorden ofte ten weynichsten binnen het genecht, ofte dat bij refuys ofte weygeringe sijn niet te 
willen antwoorden, sal gehalden worden voor persisteringe, die voorn.Arrestant ende Aenleggere sijne 
voordere actie ten principalen houdende gereserveert, omme etc., cum expensis, 
 
Implorerende in en op alles etc. 
 
EXCEPTIE VOOR HENDERICK VORSTERMAN GEARRESTEERDE VERWEERDER, 
CONTRA HANS CRAEN ARRESTANT ENDE AENLEGGER 
 
folio 262, Ingedient den 3 Mey 1646 
De excipient seght dat notoir rechtens is dat alle verbale Actien van Injurien, bejaert ende bedaght 
sijnde, comen te cesseren, sonderlinge, nae den tijt dat deselve ter kennisse van den verweerder 
geInjurieerde sijn gecomen, Andr.Gail lib.2.06 f.105, Fachin lib.9, controvers, cap… Mijsing cont.5 
obj.7 nu.7, Cristin ad L, Mercklin ntr.2 art.9 nu 4, 
Oyck is kennelick dat in eenen eysch van injurien den tijt, wanneer de Injurien geinsereert zijn, meer 
geexprimeert worden, t’geene bij de Aenspraecke des pretensen Aenleggers is geomitteert, 
debatterende deselve voor een Inepte libel, die in rechte wordt gerepeteert, 
 
Sustinerende darom ongehoude te weesen t’antwoorden als den tijt geexpireert sijnde vande pretense 
Injurien ende inepte scriftuere, ende dat darom den gearresteerde van de Instantie uyt voors.redenen, 
onder dese sonder tegen te verwecken notoir rechtens exceptie bij U.E. sal worden geadselveert, Cum 
expensis, 
Onder de gewoontelicke etc. 
 
RESCRIPTIE VOOR HANS CRAEN BROUWER ENDE BORGHER DESER STADT 
GRAEVE NOMINE UXORIS, IN CAS VAN INJURIE, ARRESTANT,GEEXCIPEERDE, OP 
ENDE TEGENS HENDRICK VORSTERMANS WONENDE TOT OVERASSEL, 
GEARRESTEERDE, EXCIPIENT, 
 
folio 262, Ingedient den 17 Mey 1646 
Die bovengenoemde Geexcipieerde becoemen hebbende Copye vande abusyffe ende ongefondeerde 
Exceptie alhyer voor desen Edele Gerichte door des voors.Gearresteerdens volmachtichde schriftelijck 
ingedient, seght daertegens int cortte Rescriberende tot rejectie der selffver, onder alle behoorlijcke 
ende gewoonelijcke presentatien, protestatien ende andere beneficien van Rechte,  
Dat geconsidereert de Injurien ende diffamatie bijden voorschreven Gearresteerde op des voorseyde 
Arrestants huysvrouwe vuytgeworpen, achter Rugghe ende absentie des voors.Rescribents ofte zijne 
huysvrouwe zijn geschiedt, gelijck sulckx alles nyet alleen vuytter den Gerichtelijcke affvraeginghe in 
desen geexhibeert, nemaer oock uyt dese neffens gaende actie van Condtschappe gepasseert voor 
Schepenen tot Cuyck, claerlijcken genoech staet aff te nemen, 
 
Dat oversulckx naer Rechte is claer ende notoir, dat de Actie van Injurien, den Arrestant desen 
aengaende competerende nyet en is commen te resteren, ofte door eenighen Laps van tijdt 
geprescribeert, 
 
Gelijck zulckx dan d’Aenleggere, ofte sijnen procureur seer well souden hebben konnen affnemen, 
ende claerlijcken sien, soo verre zij de plaetsen van Rechten bij hunne Exceptie, vuytter de practijcque 
van Bernhardt van Zutphen, quaelijcken ten propooste, ende sinisterlijcken geciteert te Recht naer 
gesien, ofte de distinctien aldaer gemaeckt hadden verstaen, praesertim cum in actione iniuriarum annus sit 
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utilis et tantum currat ob moram, et negligentiam non agentium, absenti et ignoranti autem nulla negligentia imputari 
debet, ideoqve etiam contra ignorantem nulla currit praescriptio, quia ubi non est negligentia, ibi praescriptio initium 
sumere nequit. 
Andr.Gayll lib.2 etc. 
[...voornamelijk omdat in een rechtszaak over injurien moet gelden het annus utilis (als periode waarin 
een zaak aanhangig gemaakt kan worden) en alles loopt naar vertraging (in de kennisneming van de 
laster) en niet naar nalatigheid van handelingen (van de aanklager) en dat aan de afwezigheid en de 
onkunde van de zelfde, geen enkele nalatigheid moet worden toegerekend, er bovendien om die reden 
geen enkele regel is tegen iemand die in onwetendheid verkeert, omdat waar geen nalatigheid is, daar 
ook geen regel over nalatigheid een aanvang kan nemen 
 
Het welck dan oock te meer in desen plaetse grijepen moet, naerdemaell de voorschreven Arrestant in 
allen gevalle ( genoemen de voorschreven Injurieuse diffamatien oock all vanden beginne, als ineen, tot 
sijnder kennisen gecoemen mochten sijn geweest ) vuytwijsen den datum vande actie van Attestatie, 
hyerover vanden heere Scholtis De Jongh gegheven, de voorschreven Actie van Injurien mede all 
binnen Jaers ad animum gerevoceert ende mette gerichtelijcke affvraeginghe te wercke heeft beginnen te 
stellen, 
 
In voeghen dat de voorschreven Excipient quaelijcken ende sonder fondament compt voor den dach 
brenghen, ende dese vuytvlucht is soeckende, dat de Actie van Injurien soo alhyer bijden Arrestant te 
Recht geinteresseert wordt, soude wesen bejaert, ende geprescribeert, 
 
Ende sonderlinghe mede alhyer in consideratie nemende dat de voorschreven Injuriant naer dato 
voorschreven, ende naer ongeveerlijck een halff Jaer gepasseert vuytwijsens medegaende 
Condtschappe des Aenleggers huysvrouwe te diffameren ende schandaleuse enorme Injurien naer te 
gheven nyet en heeft gesupersedeert, 
 
Wat aenbelangende dat de Excipient compt seggen dat in eenen Eysch van Injurien den tijdt wanneer 
de selffve geinsereert sijn, behoort te worden geexprimeert, ofte dat anderssints de selffve Aenspraecke 
voor een Inept libell gehouden, ende in Rechte moet worden gerejecteert, 
 
Seght tot wederlegginghe van dyen de Arrestant dat ten aensien bij de Gerichtelijcke affvraeginghe, 
Jaer, maendt, ende plaetse geexpresseert is, daer de voorschreven Gearresteerde sich heeft laeten 
gelusten des voor. Arrestants huysvrouwe, soo schandaleuselijck te Injurieren, 
 
Dat oversulckx naer Rechte nyet en is noodich, ofte voorders wordt gerequireert dat dach, uyre, ofte 
stonde, bijde Aenspraecke ( relatyff totte voorschreven affvraeginghe sijnde ) soude worden 
geparticulariseert, gelijck dan sulckx seer claerlijck staet aff te nemen, uyt t’ghene leert Andr.Gayll, 
Lib.1.etc, per rura et authoritates ibidem, 
 
In voeghen dat d’Excipient t’onrecht ende ongefondeerlijcken des Aenleggers Aenspraecke ( die doch 
in allen gevalle vooralsnoch maer preparatoir en is van Ineptie, ofte ombequaemheyt is arguerende, 
Concluderende oversulkx contendeert de Arrestant ende Aenleggere ten eynde dat affslaende 
d’exceptie des Gearresteerdens, met Vonnisse Interlocutoir van desen Edele Gerichte sall worden 
vuytgesproecken, ende verclaert, dat de Gearresteerde Excipient schuldich ende gehalden is op des 
Arrestants gerichtelijcke affvraeginghe cathegorice, ende on forma te antwoorden, ofte ten weynichsten 
binnen het Genecht, ende dat bij weygeringhe, ofte refuys van te willen antwoorden, sulckx sall worden 
gehouden voor persisteringhe, ende dyenvolgents den Aenleggere gepermitteert de Conclusie sijnder 
Aenspraecke te amplieren, ende Consequentelick den Gearresteerde geordonneert daerop alsdan ten 
principaelen te antwoorden, Litem te contesteren, ende in saecke naer deser Stadts Rechten voorts te 
procederen, soo behooren sall, ofte Concludeert anderssints omni meliori modo etc., cum expensis, etc. 
 
TER INSTANTIEN ENDE TER GERICHTELIJCKEN VERSEUCKE VAN HANS CRAENEN 
BORGER ENDE BROUWER DER STADT GRAVE, OMME IN NAME SIJNER 
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HUYSVROUWE DERISKEN ERMERS ONDER SOLEMNELEN EEDE TE EXAMINEREN 
ALS DAER TOE BEHOORLIJCKEN GEDAEGHT WESENDE DE PERSOONEN ALHIER IN 
MARGINE GEANNOTEERT, 
(15/5/1646) 
 
Ierstelijck sullen Deponenten verclaeren haeren ouderdom, 
 
Gedaecht ende vereedt :  
Teunis Peeters opden Heuvel, out ongeveerlick 56 Jaer, 
Willemken Jans, out ongeveerlick 56 Jaer, 
 
Ten tweeden off nyet waerachtich ende hun Deponenten alnoch wel kennelijck is, dat Hendrick 
Vorstermans tusschen St.Victor ende Kerstemisse lestleden, des jaers 1645 ten huyse van hun 
Deponenten voors.wesende, gevraecht heeft van wiens bier hij was drinckende, ende bij wat brouwer 
t’selve gebrouwen was, 
 
Teunis Peeters verclaert desen Articul Jae en waer te wesen, uyt gesondert dat hem den precisen dach daervan outdacht is, 
maer dat het daer omtrent indien tijt geschiet is, 
Willemken Jans verclaert desen Articul alsoo Jae ende waer te wesen, vuytgesondert dat hij deponente de precisen tijt niet 
en weet, maer ongeveerlijck in dien tijt t’selve geschiet te sijn, 
 
Ende off sij Deponenten daer op nyet en antwoordende t’voors.bier bij Hans Craenen producent in 
desen gebrouwen te wesen, 
 
Teunis Peeters verclaert desen Articul alsoo Jae en waer te wesen, 
Willemken Jans verclaert idem, 
 
Item ofte die voors.Vorstermans, daerop replicerende, nyet en seyde dese woirden in substantie, wat 
doet ghij luyden, daer bier te haelen, sijne huysvrouwe (: denoterende daermede de huysvrouwe vanden 
voors. Producent :) heeft tot Velp ten huyse van Jan Jacobs weert aldaer, seecker veerthien oft vijfthien 
stuyvers soo bij Maximiliaen Coeberch tot betaelinge van sijn verteerde gelach op eene schabelle ofte 
sitten was nedergelecht, dieffelijck gestoelen, mit meer andere injurieuse woorden, waer van uwe beste 
wetenschap versocht wort, 
 
Teunis Peeters opden Heuvel verclaert desen Articul alsoo jae en waer te wesen, 
Willemken Jans verclaert idem, 
 
Wij Peeter vander Geest ende Jan Verheijen Schepenen Der Hooftbancke van Cuyck Oirconden 
eenen iegelijck, dat voorden Richter ende ons Schepenen voornoempt als int Gerichte gecompareert 
ende verschenen sijn, de Deponenten in margina deses geproduceert bij Hans Craen om getuygenis 
der waerheyt te geven, ende hebben dienvolgende opde voors.Articulen bij voorgestaefden Eede 
geaffirmeert ende verclaert t’geene in Margina geschreven staedt alsoo waerachtich te wesen, alles 
sonder Arregelist te waeren Oirconden hebben wij Schepenen voorn.ider onsen Segel opt Spatium deser 
gedruckt ende bij mij landtschrijver des landts van Cuyck dit onderteijckent gegeven int jaer ons 
heeren  duysent ses hondert ses en veertich, vijfthien daegen inde maent van May, 
 
W.g. Maes Delockre 
 
DEBAT VOOR HENDRICK VORSTERMAN GEARRESTEERDE EXCIPIENT, CONTRA 
HANS CRAEN GEXCIPIEERDE RESCRIBENT, 
 
Ingedient den 2 July 1646 
De voors.excipient, volgens U.E.appointement Copye gehadt hebbende vande munimenten 
[argumenten] ende bewijes stucken des rescribent, seght cortelijck debatteerende de selve, het naer 
volgende, onder alle gewoontelicke presentatien, protestatien ende andere benefitien rechtens, 
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Voor eerst dat hij persisteert bij sijne welgefundeerde Ingediente exceptie, ende den Inhout derselven, 
 
Ende voorts debatteerende de schrieften des rescribents dat onwaerachtich is, dat de rescribents gheene 
kennisse soude gehadt hebben, dat sijne huysvrouw tot Velp ten huyse van Jan Jacobs, eenige 
penningen die Maximiliaen Coeberchs voor sijn gelach neder hadde geleyt, op gesteecken ende 
heymelick nae haer genomen hadde, 
- 
Alsoo de geexcipieerde niet sal dorven ontkenen dat de excipient binnen Cuyck, als wanneer de 
geexcipieerde, seeckeren stuyver, daerom bij eenige gespelt was, ende de excipient part ende deel aen 
hadde, bij den rescribent was opgenomen onbehoirlijck op gesteecken, dat als doen de excipient in het 
aengesichte van den rescribent heeft geseght oft hij oock doen woude als sijn huysvrouwe tot Velp 
gedaen hadde, eens andermans gelt opsteecken t’selve geschiet sijnde dachs nae de leste Cuyckschen 
marcktdach inden Jaere 1644, als wanneer de excipient ende de geexcipieerde rescribent, malcander 
daer over hebben geslaegen, in vougen dat tot de geexcipieerde kennisse is geweest, het feyt sijner 
huysvrouwe, ende de questie oft woorden voors.t’selve wordt geprobeert met neffens gande actie, 
 
T’ selve mede geverificeert wordende uyt de eygene documenten des geexcipieerde, naementlick bij de 
pretense affvraege die de geexcipieerde beneffens sijne rescriptie heeft over geleght, gemerckt, hij selve 
aldaer vraght oft de excipient de scheltwoorden, nu inden lest ledene Jaere 1644, omtrent de leste 
Cuyckschen mercktdach, binnen Cuyck voors. geprofereert, wilde gestandt doen etc. 
 
Dat de geexcipieerde wil door de gerichtelicke affvraege bewijsen, dat eenige pretense Injurien in 
absentie van den geexcipieerde souden sijn geschyet, en can niet bestaen, alsoo den Requirant in sijne 
affvraege can stellen wat hij wilt, oft het waer is ofte niet, 
Wat de affvraege ende attestatie vande Scholtes aengaet, compt voor irst tot profitte des excipients, bij 
de welcke nactelicken blickt, dat de excipient hem niet te soecke heeft gemaeckt, ofte geweygert te 
antwoorden op de affvraegen als bij de pretense Aenspraecke wordt gefabriceert, dan dat de Scholtes, 
den excipient als buitten de Stadt woonnende, ten huyse sijns Vaeders niet en heeft connen vinden, 
ende aentreffen, ende nae dat de excipient kennisse heeft gecregen, van de post festum comende 
affvraege, deselve selffs ende goet willich heeft gelicht opden 19 Aprillis lestleeden ende deselve met die 
intentie gelicht hebbende, om daer op t’antwoorden, t’geene hij bij sijne exceptie allegeert, dan niet 
ontkennende , maer expresselick bekennende, dat des geexcipieerdens huysvrouwe in sijne excipents 
presentie ten huyse van voors. Jan Jacobs, de penningen die Maximiliaen Coeberch voor sijn gelach 
hadde neder geleght, heeft op gesteecken, daer over lichtelick groote moijden souden ontstaen weesen, 
ende soo veere gecomen was, dat den eenen ofte den anderen presenteerende de cleederen uyt te trecken 
ende hun te laeten besoecken, om alsoo de persoen te vinden, die de penningen stilswijgent hadde op, ende nae sich genoemen, 
 
Gelieck des geexcipieerdens huysvrouwe, t’selve soo verre hadde laeten comen, ende sijende dat de 
saecke soo hoogh liep, ende dat ondeckt worde dat sij de penningen op gesteecken hadde, deselve 
eyndelijck, met stucken ende brocken, het eene voor ende het ander naer, door Importuiniteyten vant 
geselschap wederom voorden dach heeft gebracht ende te voorschien gelanght, 
 
Maer dat de excipient t’selve tot diffamu soude nae geseght hebben, modo injuruande, wordt ontkent, dan 
wel bij gelijckenis vanden stuyvers, die de geexcipieerde tot Cuyck op gesteecken hadde, ende voorts 
narrativelick, der selven putse van de vermiste op gesteeckene ende weder uyt gelanghde penningen aen 
andere vertellende, 
 
Ende hadde de geexcipieerde, den excipient binnen behoirlicken tijt aengesproocken, hij soude stoffende 
bewijes genoech bije gebracht hebben, om t’ voorts te bewijsen, ende waer te maecken, gelijck de 
excipient - 
noch wel doen soude connen, ten waere de prescriptie ende laps van tijt die bij de exceptie geallegeert 
is, voorbije was, 
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Ende de excipient den voors.putse van opsteecken van eens andermans penningen, noch wel in ofte 
buitten een gelach soude, voor waerachtich moegen vertellen, ende seggen, sonder dat hij sulckx doet, 
modo injuriande, dan als een waere historie, verhaelende t’selve, ende in dyen iemandt yts doet, moet 
lieden dat het geseght wordt, 
 
Gelijck t’selve wel mach verhaelt weesen ten bijde weesen van Tunnis opden Heuvel ende sijne 
huysvrouwe dan dat sulckx soude geschyet sijn, ontrent kerstmisse inden Jaere 1645, is onwaerachtich 
ende wordt expres ontkent, want de deponenten voors.bij haere depositie verclaeren den tijt niet 
onthouden te hebben, dan dat t’selve ongeveerlick op dyen tijt soude geschiet sijn is heel 
onwaerachtich ende wordt oock ontkent, dat daer bij geseght sij, dat het dyeffelijck gestoolen sij, maer 
wel op gesteecken sij, ende alsoo abuseerende hun de selve deponenten, sijnde man ende vrouwe, 
gehouden inden geexcipieerde door schulden, ende de tapneeringe, hun soo wel in het eenne als 
andere als sij verclaeren dat sulckx soude geschiet sijn inden Jaere 1645, 
 
Daer nochtans bijde affvraege des geexcipieerdens nacktelijck wordt geseght, geschiet te weesen in den 
Jaere 1644 ende is dienvolgende den tijt geprescribeert ende de excipient ongehouden in desen sich in 
te laeten ende te procederen, daeromme geproponeert hebbende de voors.exceptie, ende bewijst dat in 
conformiteyt vande selve dese saecke tot kennisse vande geexcipieerde gecomen is, al voor Jaer ende 
dach, eer hij in dien regaerde yts heeft geintendeert, 
 
Wat voorders belanght de affvraege voors.bij den geexcipieerde tot bewijs Ingedient, met de acta van 
Scholtis, om te hebben daer op cathagorice antwoordt op de affvraeghe gestelt, 
Soo sij geconsidereert, dat bijde attestatie van Scholtis wordt verclaert, dat de excipient de 
voors.affvraege gelicht heeft, ende als waere deselve gerichtelijck geinsinueert, aengenomen, opden 18 
oft 19 Apprillis lestleeden ende dat de geexcipieerde sijne Aenspraecke op den singnate heeft gedaen den 
19 Appril ende des selven dach als de excipient de affvraege gelicht heeft alwaer hij concludeert, dat de 
excipient soude gecondempneert worden, op de affvraege die hij geen drye uhren in hande gehadt 
hadde, te antwoorden, bij de welcke verbaele Aenspraecke de geexcipieerde hem heeft gereserveert 
naerdere schriftelicke Aenspraecke te dienen, die oock den 23 dach der selver maendt overgelecht is, 
sijnde Inept als bijde exceptie gescheyt, niet mede brengende, tijt, plaetse ende circumstatie der saecke, 
t’geene bij een Libel van Aenspraecke gerequireert is, daeromme meede propter Ineptitudinem libelli 
[wegens de absurditeit van de acte van beschuldiging] geexcipieert hebbende, 
 
Den accusateur moet in sijnen eysch stellen den tijt ende plaetse van het delict, Ant.Gomes 
sub.tit.d’accusatum b., 
 
Geconsidereert dat de geexcipieerde sijne Aenspraecke heeft gedaen opden selven dach als de 
affvraege gelicht was, hij wuste niet ofte de excipient sijne antwort binnen behoirlijcken tijt soude 
overgeven ofte niet, 
 
Ende want de voors. Contschap van Tunnis opden Heuvel, claerlick blijckt abusieff te weesen, 
doordien hij een misslach heeft van een geheel Jaer, ende dat bijde aenspraecke des geexcipieerdens 
wordt geseght, dat de Injurieuse wo[o]rden souden geproffereert weesen, achter rugge des 
geexcipieerdens, soo is notoir, dat dan de voors.Deponenten, man ende wijeff, gelijck voors.aen 
geexcipieerde gehouden sijnde, ende den selven sonderling geaffectioneert sijnde Aenbrengers der saecke, 
ende alsoo tot geenen getuygen moegen aengenoemen worden, want een aenbrenger en mach geen 
getuyge weesen tegens de geene die hij aengebracht heeft, Mascard de prob.vol.3 concl.1364,num.4 
,Christum ad. N. Mechlin,tit.1,art.35,nu.6, 
 
Der halven de voors.excipient persisteert bij de conclusie sijner wel gefundeerde exceptie ende soude 
wel meer tegens de stucken des geexcipieerde te seggen vallen, dan door t’ subyt vertreck van des 
excipients bediente, heeft moetten affbreecken, 
 
In ende op alles Implorerende etc. - 
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Wij Onderschrevenen verclaren voorde waerheyt, dat int Jaer 1644 Ontrent thien ofte elff dagen 
naer Sinte Martens Merckt tot Cuyck, Henderick Vorsterman ende Hans Kraen waeren Geloeseert bij 
Henderick Krebbers, richterbode tot Cuyck, ende dat sij beyde des savons om spullen wo[o]rde 
kreegen, ende dat Henderick Vorsterman, Hans Kraen verweet dat sijn vrou eenich gelt tot Velp had 
op genoemen. 
Actum Quick Den xxviie Juny 1646, 
W.g.Henderijck Crebbers, 
J.W.de Graeff  
 
PERSISTERINGE VOOR HANS CRAEN BROUWER ENDE BORGHER DESER STADT, 
NOMINE UXORIS ARRESTANT, AENLEGGERE  ENDE GEEXCIPIEERDE, OP ENDE 
TEGENS HENDRICK VORSTERMANS GEARRESTEERDE EXCIPIENT, 
 
folio 262, Ingedient den 12 July 1646 
Die bovengenoemde Aenleggere ende Geexcipieerde gesien ende gelesen hebbende het seer frivoel ende 
extra vagerende Debat, door des voornoemde Excipents Procureur opden 2den July deses Jaers 1646 
tegens sijne well gegronde schrifture van Rescriptie, alhyer voor U.E.in Rechte overgebrocht, seght 
daertegens, bijde voorschreven sijne wellgefondeerde Rescriptie int geheell persisterende onder de 
behoorlijcke ende gewoonelijcke presentatien, protestatien, ende andere Beneficien van Rechten, 
 
Ierstelijck dat hoewell in desen nyet en waer noodich des voorseyden Excipients ongereymde ende nyet 
ten propooste dienende ofte sluytende Redenen, ende allegatien (als sulckx nyet mercterende ) te rejecteren, 
 
Nochtans op dat den Aenleggere met eenich stillswijeghen, ende simpele persisteringhe, die selffve des 
Excipients futile ende Impertinente Debatten nyet en soude schijnen aen te nemen ofte te approberen, 
 
Soo voeght de selffve alhyer voor ierst voor soo well aengaet, de Excipient will seggen ende proberen 
met de Attestatie van Hendrick Crebbers, ende van J.V.de Graeff, dat hij den Aenleggere kennisse 
soude gehadt hebben van de Injurien, bijden selffven Excipient des Aenleggers huysvrouwe achter 
rugghe naergeseght, 
 
Dat sulckx met de voorschreven actie van Attestatie nyey en kan worden geverificeert, ende dat de 
selffve tot dyen eynde den voorschreven Excipient oock nyet en kan gepatrocineren,  
 
Ende sulckx ten aensien den Aenleggere met het t’ghene ten huyse vanden voorschreven Crebbers, 
volghents de voorschreven acte van attestatie, tusschen hem ende den voornoemden Gearresteerde is 
voorgevallen ende gepasseert, sich ofte sijne huysvrouwe nyet en seght ofte vyndt te weten 
Geinteresseert, ofte geinjurieert, 
 
Maer well met t’ghene de Excipient daernaer in absentie ende affwesen des Aenleggers, met een 
Injurieus gemoedt, tot grooten naerdeel van des voorschreven Aenleggers huysvrouwen eere, goeden 
naeme ende faeme, seer schandaleuselijck heeft vuytgeworpen ende geprofereert, 
 
Waervan dan oversulckx oock alleen de gestandtdoeninghe volgets affvraeginge gerichtelijcken door 
den Aenleggere is ende alnoch versocht wordt, ende waerop soo verre d’Excipient naer behooren 
hadde willen antwoorden, hadde lichtelijcken sich selffven van des Aenleggers geintenteerde actie, 
ende dese seer costbare proceduyre konnen vynden ontslaeghen ende gelibereert, 
 
Doch genoemen de voorschreven propoosten ende Injurieuse woorden oock all in conformiteyt van de 
voorschreven attestatie, ofte in gevolghe van des Aenleggers affvraeginghe (als nochtans neen ) door 
den Excipient in presentie des Aenleggers mochten weten geprofereert ende dat voorsulckx de selffve 
Aenleggere daervan goede kennisse mochte hebben gehadt, 
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Soo en kan doch evenwell voorden Excipient in desen ( gelijck d’Aenleggere met sijne schrifture van 
Rescriptien ten vollen heeft aengewesen ) In allen gevalle eyghene prescriptie tegens de Actie bijden 
Aenleggere geinstitueert gemiliteren ofte stadtgrijpen, 
 
Ende sulckx notanter nyet alleen overmits den Excipient vuytwijsens Attestatie vanden heere Scholtus 
zaliger sich doorgaens absent onthouden hebbende, den Aenleggere de middelen benoemen heeft dat 
hij tegens den selffven dese sijne actie nyet eer en heeft konnen int werck stellen, ofte geinstitueren per 
vulgatum quod non valenti agere, non currat praesciptio, quia ubi non adest negligentia, ibi non debet esse pelna probt 
tradit, Gayl etc., 
[in het algemeen geldt dat er geen voorschrift van kracht is voor wat niet ter zake doet, omdat waar 
geen nalatigheid aanwezig is, daar geen bewijs voor behoeft te worden aangevoerd] 
Nemaer oock overmits door den Aenleggere in desen nyet nomine propio, maer well in naeme sijner 
huysvrouwe in wyens affwesen ende absentie in allen gevalle notoirlijcken bijden Excipient de 
voors.Injurieuse woorden vuytgeworpen sijn, den Gearresteerde wordt aengesproecken ende 
geconvenieert, 
Behalffvens dat anderssints oock in omnem eventum, [in alle gevallen] regard nemende opden tijdtdat den 
Aenleggere de voorschreven Injurien ad animum gerevoceert, ende de gemelte affvraeghinge den 
Scholtus ter handen heeft gestelt, omme dyenvolghents sijne actie teghens den Excipient te moeghen 
Institueren, notoirlijcken staet aff te nemen, nyet wlleenlijck dat den Aenleggere sijne actie langh voor 
d’expiratie vanden tijdt, tot eenighe prescriptie noodich, te wercke heeft beginnen te stellen, Nemaer 
oock dat hij t’selffve oock all binnen s’Jaers ende voorsulckx ten behoorlijcken tijde heeft begonste te 
doen, 
 
Sulckx dat den Excipient t’onrecht ende sonder fondament compt voorbrenghen ende sustineren, dat 
eenighe prescriptie teghens des Aenleggers welgefondeerde Actie in desen plaetse soude hebben, 
 
Te meer dan well in consideratie nemende de distinctie ende onderscheeydt soo bijden 
Rechtsgeleerden gemaeckt wordt, inter annum continuum, [binnen het annus continuus (van 12 
achtereenvolgende maanden)] t’welck is een Rondt achter een loopende Jaer, ende inter annum utilem, 
t’welck is een Jaer ende ses weecken, te reeckenen vanden tijdt dat desaecke tot Iemandts kennisse is 
gecoemen,ofte dat Iemandts de macht heeft omme te konnen ageren, Juxta ex que traduntur ab And.Gayl 
etc.,[zoals aangevoerd door Gayl]  
In voeghen dat soo waer hem de Excipient will keeren, ofte weynden, hij gheenssints met eenich  
bestendich fondament ofte plaetsen van Rechte sall daerdoen, ofte konnen bethoonen dat hij in sijne 
geproponeerde Exceptie van prescriptie soude wesen gefondeert ende dat de selffve in desen den 
Aenleggere soude obsteren,  
 
Ende hyermede koemende tot t’ghene de Gearresteerde Excipient sonder fondament, ende seer 
beuselachtich teghens de Condtschappe van Thoenis opden Heuvel, ende van desselffs huysvrouwe is 
obijcieren, als dat der selffver attestatie onbestendich soude wesen, ten regarde de attestanten door 
tapneringhe inden Aenleggere souden gehouden ofte verobligeert wesen, 
 
Seght d’Aenleggere t’selve rejecterende, dat sulckx is onwaerachtich ende buyten apparantie, als het 
contrarie veel eerder waer wesende, dat den Aenleggere, sijnde een Brouwer, gehouden soude wesen 
inde Attestanten, tappers wesende, ende des Aenleggers bier consumerende, sulckx dat notoirlijcken 
aen der Attestanten Condtschappe, ende depositie, als eerlijcke ende vroeme luyden sijnde, in desen 
ten vollen gelooff moet worden geattribueert, 
 
Sonder dat in desen eenich regard ofte achtinge moet worden genoemen, op t’gene den Gearresteerde 
sonder eenich verstandt, compt allegeren, als dat eenen aenbrenger ofte accusateur gheen getuyghe, inde 
saecke bij hem aengebracht, en mach wesen, 
 
Want behalffvens datter is groot onderscheydt, ende distinctie tusschen eenen Actorem ofte 
Aenleggere, ende tusschen eenen Accusatorem ofte Aenbrengher, ende dat de voorschreven 
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Attestanten noch voor d’een, noch voor d’ander, in cas subject, en konnen worden gereputeert, ofte 
sulckx te sijn voor den Excipient geprobeert, 
 
Soo seght d’Aenleggere, dat den voors.Regule in materie subject gheene plaetse en is grijepende, maer 
alleen in criminele saecken, ende in materie van groffve ende enorme delicten, die den heere ofte den 
Officier, om gestraft te worden, door iemanden worden aengebrocht, 
 
In voeghen dat d’Excipient ofte sijnen bedienden, voor soo vele hij desen aengaende in cas subject, 
eenighe citatien van Rechtsgeleerden is doende well laet blijcken dat hij nyet en verstaet de allegatien bij 
hem gedaen, ofte dat hij de selffve nyet ter goeder trouwen ende quaelijcken ten propooste dienstich 
geallegeert heeft, 
 
Gelijck dan mede seer Impertinenter quaelijck ten propooste, ende abusivelijck, ende tot een roede voor 
sijn eyghen billen de selve is citerende Ant.Gomes sub.tit.de accus.num.6, omme daermede te bewijsen, 
dat eenen accusateur in sijnen Eysch moet stellen den tijdt, dach, uyre, circumstantie, ende plaetse van 
het delict, ende dat daeromme des Aenleggers Libell, ofte Aenspraecke soude wesen Inept, ende 
dyenvolghents propter ineptitudinem Libelli daertegens bij hem te recht soude wesen geexcipieert, 
 
Want d’Aenleggere seght ter contrarien van desen dat hij aldyen den Excipient, ofte sijnen bedienden, 
Ant.Gomes citato Loco, [ op de geciteerde plaats ] well verstaen, naergesien, ende gelesen hadden, well 
claerlijck hunne Inepte allegatie souden gesien, ende naecktelijck bevonden hebben, dat den 
voorschreven Ant.Gomes dicto Loco is sustinerende ende staende houdt, dat dach, ofte uyre, in een 
accusatoir Libell te exprimeren, nyet en is noodich, ofte gerequireert, maer dat het genoech is ( gelijck 
des Aenleggers affvraeginghe, waerop alleenlijck maer antwoordt versocht wordt, uytdruckelijck is 
medebrenghende ) ende plaetse te exprimeren, 
 
Jae dat meer is soude de voors.Excipient bevonden hebben, dat de voorgemelte Ant.Gomes dicto 
Loco, tot het ghene voorts is voeghende, dat in cas eenen Accusateur in sijn Libell dach, ofte uyre, van 
eenich delict geperpetreert, te sijn, geexprimeert hadde, ende dat hij daernaer met sijnen Thoon, ende 
bewijs stucken probeerden, dat hetselffve delict op eenen anderen dach ende uyre waere 
gecommitteert, dat dyennyettegnstaende evenwell den geaccuseerden soude moeten worden 
gecondemneert, uti est apud d’Ant.Gomes Loco et numero precitato, [zoals het wordt opgegeven bij Gomes 
in de eerder geciteerde plaats en nummer] 
 
Behalffvens dat in desen oock sonderlinge te noteren is, dat des Aenleggers geexhibeerde Aenspraecke, 
t’welck veell eer ende beter maer een Incidentaell versoeck en moet worden geacht, voor gheene 
absolute Aenspraecke, ofte Conclusie in causa iniuriarum dienende, maer alleenlijck voor eene 
provisionele, ofte preparatoire Aenspraecke, haer totte affvraeginghe voorschreven gedraegende, en is 
te halden,  
Ende sulckx ten aensien, uytwijsens de Conclusie der selffver, daermede door Vonnisse Interlocutoir 
maer alleenlijck Anwoordt opde gemelte Gerichtelijcke affvraeginghe, Jaer, maendt, ende plaetse ( 
t’welck als voors.naar Rechte genoech is ) vande vuytgespooghen Injurien behelsende, wort versocht 
omme dyenvolghents, soo noodich, in materie van Injurien, Aenspraecke in forma dienstich teghens 
den Gearresteerde over te moeghen legghen, ende Consequenter alsdan in saecke ten principaelen 
voorts te procederen naer behooren, 
 
In voeghen dat hyeruyt ende t’ghene voorschreven naecktelijck is resulterende, ende aff te nemen staet, 
dat de Gearresteerde in desen met sijne geproponeerde Exceptie, ende daerop gevolghde Schrifture 
van Debath, seer Inepte, ende Impertinenter des Aenleggers well gegronde preparatoire Aenspraecke, 
ofte veell eer Incidentaell Versoeck, de ineptitudine compt argueren, ende tracht te reijcieren, 
 
Midts allen den welcken ende meer andere Redenen, middelen ende motyffven hyer toe noch naerder 
bij U.E.ex Officio te voeghen, de voordere prolixe narrativen van des Excipients beuselachtich, ende extra 
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vagerende Debath bij Irrelevantien, frivoliteyten, Impertinentien, ende abusyffheyt voor 
genoechsaem houdende gedebatteert, 
 
Soo persisterende Concludeert, ende Contendeert den Arrestant, ende Aenleggere ten eynde, dat 
affslaende  
d’Exceptie met Vonnisse Interlocutoir van desen Edele Gerichte sall worden vuytgesproecken ende 
verclaert, dat de Gearresteerde schuldich, ende gehalden is, op des Arrestants gerichtelijcke 
affvraeghinge Cathegorice te antwoorden, ofte ten weynichsten binnen het Genecht, ende dat bij 
weygheringe, ofte refuys van daerop te willen antwoorden, sulckx sall worden gehouden voor 
persisteringe, ende dyenvolghents den Aenleggere gepermitteert de Conclusie sijnder Aenspraecke te 
amplieren, ende Consequenter den Gearresteerde geordonneert daerop alsdan ten principaelen te 
Antwoorden, Litem te contesteren, ende in saecke ten principaelen naer deser Stadts Rechten voorts te 
procederen soo behoort, ofte Concludeert anderssints omni meliori modo etc.,cum expensis etc.  
In ende op alles Implorerende etc. 
 
NAERDERE AENSPRAECKE VOOR HANS CRAEN BROUWER ENDE BORGER DESER 
STADT NOMINE UXORIS, ARRESTANT ENDE AENLEGGERE, OP ENDE TEGENS 
HENDRICK VORSTERMAN, WONENDE TOT  OVERASSEL, GEARRESTEERDE 
VERWEERDERE, 
 
folio 268 verso, Ingedient den xi Octobris 1646 
Die voorschrevene Arrestant ende Aenlegger met weynich woorden willende dienen van sijnen 
naerderen eysch ende Aenspraecke tegens den Gearresteerden schriftelick overgeleght, den 
negentienden Aprilis lestleden, seght onder alle behoorlicke ende gewonelicke presentatien, 
protestatien ende andere beneficien van Rechten, 
 
Dat ofte wel in rechte scherpelick is verboden ende geinterdicieert, sijnen even naesten, staende tot goeden 
name ende fame, met woorden ofte met wercken, te defameren, ofte t’iniurieren, 
 
Soo ist nochtans, dat desen niet tegenstaende, die bovengenoemde gearresteerde inden Jaere een 
duysent seshondert vier ende veertich, omtrent den lesten Cuycksen mercktdach, wesende den 
tweeentwintichsten oft drie en twintichsten novembris binnen Cuyck, in absentie des Arrestanten ende 
sijne huysvrouwe, ten aenhoren van loffwerdige getuygen, tot desreputatie ende oneere van den 
voornoemde Arrestants huysvrouwe, hen heeft laeten gelusten tot te poneren ende te seggen, dat die 
voorgemelte Arrestants huysvrouwe, ten huyse van Jan Jacobs, weert tot Vellep, ter quader trouwen 
ende dieffelick soude gestolen, ende tot haer genomen hebben, alsulcke penningen, ( : monterende omtrent 
tot vijfthien ofte sesthien stuyvers : ) als Maximiliaen Coeberch, in betalinge van sijn verteirt gelach, op eene 
schabelle ofte sitten, ten huyse des voors.Jan Jacobs hadde getelt ende te nedergeleght, 
 
Hebbende het selvige daer naer oick alnoch, tusschen Victoris1 ende Kerstmisse inden Jaere xvi 
hondert vijffenviertich hen laeten gelusten te repeteren, alnoch in absentie des Aenleggers ende sijne 
huysvrouwe, ten huyse van Thonis op den Heuvel, wonende tot Lijnden onder Cuyck voorschreven, 
het welck dan ten langen leste den Aenleggere ter ooren gecomen sijnde, heeft die selve goet gevonden, 
die ad animum te revoceren, den gearresteerde Injuriant daer over met Scholtis ende Schepenen te 
besenden tot dien eynde op den achtienden ofte negentienden November xvi hondert vijffenviertich, 
ende voorsulcx merckelicken binnen Raede den heere scholtis Abraham de Jongh zaliger handen 
stellende schriftelick affvraginge, 
 
Waer op dan ofte wel die voornoemde Gearresteerde iniuriant hadde behoren t’antwoorden, ende sich 
niet t’hoecken te maecken, Soo en heeft die Aenleggere niettegenstaende alle mogelicke devoiren, bijden 
welgemelten heere Scholtis daeromme gedaen, oyck niet ene als tot den sesentwintichsten July xvi 
hondert sesenviertich, door u Edele Interlocutie geconstringeert sijnde, daer op antwoort connen 
geobtineert, 
                             
1 15 october 
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Dan also die voorschreven Arrestant ende Aenleggere niet de voorschreven lasteringen ende 
diffamatien sijner huysvrouwe eere ende goeden naem ten hooghsten is vindende affgesneden ende 
geinteresseert, ende dat oock met d’antwoorde des voornoemde gearresteerde Injuriants sijner 
huysvrouwen eere ende goeden name ende fame niet en wort gerepareert, maer dat ter contrarie de 
selve sijne huysvrouwe daer mede naer alsvoor, is, ende blijft gediffameert ende in haere eere ter 
hooghsten geledeert, 
 
Soo is hier over die Arrestant ende Aenleggere te raede geworden, den gearresteerden Injuriant in cas 
van Injurie te convenieren, ende tegen den selven ten behoorlicken genechtdage dese sijne naerdere 
Aenspraecke in Judicio over te leggen, 
 
Mits welcken ende meer andere redenen, middelen, ende motyffen, hier toe van recht ende officie 
wegen ten meeste voordele des geinjureerde bij uw Edele naerder te voegen ende te suppleren, 
 
Soo concluderessende contendeert de voors.Arrestant ende Aenleggere, in qualiteyt als voorschrevene 
ten eynde dat bij u Edele sententie diffinityff, den Gearresteerden Injuriant sal worden verclaert den 
Aenleggers huysvrouwe in haere eere, goeden name ende fame te hebben geinjurieert, ende dat voor 
sulcx de selve Injuriant sal worden gecondempneert voor desen Edelen Gerichte te compareren bloots 
hoofts ende barvoets, ende alsoo knielende verclaeren dat hij des arrestants huysvrouwe de voorschreve 
lasterlicke Injurien te onrecht heeft naergegeven, bekennende dat hij de selve door ingeven des Satans ofte 
Duyvels der Hellen, eenen Inventeur van alle leugenen ende aucteur van alle blasflemien, injurien en 
onheylen geprasereert en uytgesproken te hebben, toonende dat sulcx hem van herten is leet, Godt de 
Justitie ende hem arrestant ( : bij soo verre hij present is : ) biddende alsoo om vergiffenisse verclarende 
dat hij voortsaen niet anders van des voorschreven Arrestants ende Aenleggers huysvrouwe en weet te 
spreecken als eerbaerheyt ende deught condempnerende daer beneffens den Gearresteerden Injuriant 
in eene amende van hondert goude ducaten te bekeeren naer breucken Recht des heeren officiers voordere 
actie houdende gereserveert, aenbedingende thoon en alle Rechts nootdruften, cum expensis,In ende 
op alles implorerende  
 
EXCEPTIE VOOR HENDRICK VORSTERMAN WONENDE TOT OVERASSEL IN AMPTE 
VAN MAES ENDE WAEL,EXCIPIENT, CONTRA HANS CRAEN BORGER DESER STADT, 
GEEXCPIEERDE, 
 
folio 268, Ingedient den 25 Octobris 1646 
De voorschreven Excipient funderende dese sijne Exceptie opt naervolgende, onder alle gewoontelicke 
protestatien, presentatien ende andere beneficien rechtens ende costuyme deser Stadt, 
 
Dat de geexcipieerde over eenige pretense Injurien, ende omme t’antwoorden op seeckere affvraege 
derselver in Aprilo lestleden is gearresteert geworden, 
 
Ende dat partien, nae gediente aenspraeck ende conclusie tot voors.antworde, hebben gedynt van 
exceptie, rescriptie, debath ende contra debat, is eyndelick bij desen gerichte op den 12 July 1646 bij 
verclaringe gesententieert, ondergehouden sijnde de exceptie dat de Excipient, binnen genechte 
cathagorice op de affvraege soude hebben t’antwoorden, etc. 
Welcke sententie de excipient hebbende voldaen, is daermede het voors.arrest ten eynde geloopen 
ende de conclusie des geexcipieerden voldaen geworden, 
 
Ende alsoo de geexcipieerde eene niuwe Aenspraecke, niuwe actie ende conclusie ten voorleden 
genechtdaege, sonder arreste ofte waerschouwinge van den geexcipieerde overgeleght, 
 
Daertoe de excipient hadde behoirlick te worden geciteert ende gearresteert ende verwitticht, 
 
Het welcken geomitteert, versuympt ende achterwege gelaeten, 
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Soo sustineert de excipient ende proponeert dese welgefundeerde exceptie, als niet gearresteert ende 
daerom niet convenibel sijnde voor ende alleer het arrest behoirlick gedaen seijn, 
Mits welcken etc. - 
Concludeert de excepient, dat bij U.E. Interlocutoir sal worden verclaert dat de geexcipieerde tevroch 
op is met sijne Aenspraecke, sonder voorgaende arrest, ende darom niet ontfanckelick, denselve sijnen 
eysch ontseggen ende den excipient van dese Instantie absolverende, Cum expensis, 
In ende op alles Implorerende, etc. 
 
RESCRIPTIE VOOR HANS CRAEN BORGHER ALHYER QUALITATE QUA IN MATERIE 
VAN INJURIEN, AENLEGGERE ENDE GEEXCIPIEERDE RESCRIBENT, OP ENDE 
TEGENS HENDRICK VORSTERMANS WOONENDE TOT OVERASSEL INDEN AMPTE 
VAN TUSSCHEN MAES ENDE WAEL INT SELFTE CAS GEARRESTEERDE ENDE 
PRETENS EXCIPIENT, 
 
folio 268, Ingedient den 22 novembris 1646 
Die bovengenoemde Aenleggere visie ende lecture becoemen hebbende vande ongereymde ende 
abusyffve Exceptie bijden procureur des Gearresteerdens tegens sijne welgegronde Aenspraecke ende 
genoemde Conclusie opden xv den der verleden Maendt Octobris deses Jaers 1646 alhyer in Rechte 
overgegheven seght tot rejectie der selffver daerteghens Rescriberende, onder alle behoorlijcke ende 
gewoonelijcke presentatien protestatien ende andere beneficien van Rechten, 
 
Dat den voorgenoemde Aenleggere inder qualiteyt voorschreven in Aprili lestleden, ter saecken van 
Injurien, den voorseyden pretensen Excipient alhyer hebbende doen Arresteren, dyenvolgens teghens 
den selffven (  naer dat hij sich ondertusschen onder borchtaell vuytter Stadt gemaeckt hadde ) eene 
prepatoire ende provisionele Aenspraecke omme voor Ierst Antwoordt op sijne gerichtelijcke 
affvraeginghe te becoemen, voor desen Edele Gerichte heeft overgegheven, ende bijde Conclusie der 
selffver well expresselijcken sijne voordere actie ten principaelen gereserveert, - 
Waerteghens vervolghens bij partije van Exceptie gedient ende allen subterfugien ende tergiversatien 
gesocht ende voorgeweyndt wesende is naer gedaene Rescriptie ende Contradebath des Aenleggers 
met daerbij gedaene expresse reserve vande Conclusie sijnder Aenspraecke alnoch te moeghen 
amplieren, Eyntelijck bij desen Edele Gerichte opden xii July deses Jaers 1646 bij Vonnisse 
Interlocutoir uytgesproecken ende Verclaert (d’ Exceptie ondergehouden sijnde ) dat de Excipient 
binnen Genechte Cathegorice opde voorschreven gerichtelijcke affvraeginghe soude hebben te 
antwoorden den Aenleggere sijne voordere Actie reserverende, 
 
Welcken volghents bijden Excipient opde voorschreven Gerichtelijcke affvraevinghe taliter qualiter 1 
geantwoordt wesende,  
Soo en volght daeromme ofte en consequeert daeruyt nyet ( gelijck die pretense Excipient seer 
qualicken ende sonder fondament compt Insereren ) dat daermede t’voorschreven Arrest, ende 
d’Instantie bijden Aenleggere aengevanghen ten eynde geloopen ende de Excipient daervan soude 
wesen ontslaeghen, 
 
Ende sulcx nyet alleen ten aensien ter contrarien de voorschreven Aenleggere met sijne Aenspraecke, 
Rescriptie ende Contradebath, als voorseydt, well expresselijcken ten principaelen sijne voordere actie, 
ende de Conclusie sijnder provisionele Aenspraecke te moeghen amplieren, heeft gereserveert, 
 
Gelijck dan notoirlijcken naer Rechte den Aenleggere all en waer oock alsulcke expresse reserve nyet 
geschiedt ( soo langhe bijden Gearresteerde ten principaelen in saecke nyet en was geantwoordt, ofte 
gelitiscontesteert ) wel vermoght heeft de Conclusie sijnder voors.Aenspraecke te corrigeren, te meerderen, 
minderen, ofte veranderen, Juxta L.signis intentione off de Judicys et cum Examinata x dicto titulo L.unicam 
Cod.de Litiscontestatione et Ibiannotat per DD [verwijzing naar hetgeen door DD is opgemerkt] 
 
                             
1 volledig en duidelijk 
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Maer oock ten aensien desen Edele Gerichte met haeren Vonnisse Interlocutoir, volgents des 
Excipients Eyschen, confessie, d’Exceptie ondergehouden hebbende, ter contrarien notoirlijcken 
daeruyt mede is consequerende, dat het Arrest ende d’Instantie mette voorschreven verclaeringhe ofte 
Antwoordt des Gearresteerdens opde affvraeginghe gedaen, nyet en is geexspireert ofte geeyndicht, 
nochte de Gearresteerde daervan ontslaeghen, 
 
Te meer dan geconsidereert desen Edele Gerichte mette voorseyde hunne verclaeringhe ende 
onderhoudinghe der Exceptien, sulcx oock vuytdruckelijcken genoech te kennen gheven, ende 
daermede den Excipient in sijn pretens voorweynden naecktelijcken sijn convincerende, 
 
Ende sonderlinghe mede naerdemaell vuytte voorschreven verclaeringhe vervolgents aff te nemen staet 
dat in cas den Gearresteerde nyet naer behooren ofte ten genoeghe des Arrestants quaeme te 
antwoorden, dat in sulcken gevall sulcx soude gehalden worden voor persisteringe ende den Arrestant 
ende Aenleggere vrije staen sijne actie ende recht te prosequeren soo hij te Raede soude vynden, 
 
In voeghen dat d’Instantie ofte d’Arrest nyet geeyndicht ofte de Gearresteerde daervan nyet 
ontslaeghen wesende, notoirlijcken nyet noodich ofte gerequireert en is geweest in desen den Excipient 
wederom de novo te doen citeren, gedaeghen, ofte arresteren, 
 
Ende Consequenter resulteert hyeruyt naecktelijcken dat den Gearresteerde met futile Exceptien, 
ongeryemde subterfugien ende tergiversatien in desen sich alleen tracht te behelpen, ende des 
Aenleggers wellgegronde actie te ontwijcken, 
 
Mits welcken ende meer andere redenen, middelen ende motyffen hyertoe van Rechts ende Officie 
weghen ten meesten voordeel des Arrestants ende Aenleggers noch naerder te voeghen ende te 
suppleren, 
 
Soo Concluderende contendeert den Arrestant ende Rescribent ten eynde dat met Vonnisse 
Interlocutoir van desen Edele Gerichte, affslaende de voorschreven ongefondeerde Exceptie, den 
Gearresteerde sall worden gehalden ende geconstringeert opdes Aenleggers overgegheven Eysch ende 
Conclusie ten principaelen te Antwoorden, Litem te contesteren ende in gevolghe van deser Stadts 
Rechten in saecke voorts te procederen naer behooren, sustinerende t’selffven oock alsoo te behooren, 
ofte Concludeert anderssints pro et omni meliori modo rechten, Cum expensis etc., 
In ende op alles Implorerende etc. 
 
ORA GRAVE, inv.nr.122 
 
folio 177, Ingedient den 4 Octobris 1649 
AENSPRAECKE1 VOOR HANS CRAEN, BORGER ENDE BROUWER DESER STADT, 
AENLEGGERE2, OP ENDE TEGENS MR GERART VAN WIJCK, GEDAEGHDE, VER-
WEERDERE3, 
 
Den voorschreven Aenleggere fonderende desen sijnen eysch ende conclusie int eynde deser genomen, 
seght onder de behoirlicke ende gewoonlicke presentatien, protestatien ende andere benificien van 
Recht het naervolgende, 
 
Dat den voorschreven Aenleggere neffens des verweerders huysvrouwe, ende de kinderen verweckt bij 
Peter van Roy, ende Dorothea Craen, Echtelieden, mitsgaders Evert Volpers als getrouwt geweest 
sijnde met Jenneken Craen zaliger, voor een Gerecht vierdepart inde naerlatenschap van Hans Craen, 
den Ouwden, ende Anna Craen, echtelieden, zaliger, sijnen Bestevader ende Bestemoeder4, jure representationis 

                             
1 ingestelde eis 
2 eiser 
3 aangeklaagde 
4 grootvader en -moeder 
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1 is mede Erffgenaem ende voorsulcx bevoeght voor een kinsgedeelte, ofte gerecht vierdepart, tot de 
meubile, ende immeubile goederen, bij doode derselve ontruymt ende naergelaten, 
 
Sijnde de voornoempde Mr. Gerart van Wijck ende Caertgen Craen, gedaechdens in desen, soo bij 
willen vande voornoempde Anna Craen, haer moeder, als naer afflijvicheyt desselfs gebleven int besitt 
van de huysinge, tegenwoirdich bewoont, ende gecocht bij Joffrouw Anna de Quay, tot op Paeschen 
1644, 
 
Sulcx dat de Gedaechdens t’sedert den Jaeren 1632 tot 1644 op Paeschen Incluys2 van Jaerlicxsche 
huyshuijre over de selve Jaeren sijn comtabel, ende gehalden reeckeninge te doen, 
 
Ende alsoo de voorschreven Gedaechdens aen den Aenleggere mede schuldich sijn van gehaelde ende 
geleverde bieren eene somma van dryeentwintich gulden vijff stuyvers ter goede reeckeninge, 
 
Hebben de voorschreven Aenleggere de Gedaechdens tot verscheyde reysen in der minnen aengesocht, 
ende geinterpelleert, soo tot verreeckeninge vande resterende huyshuijre, als betalinge van de bier-
schult, - 
Soo hebben doch echter de selve sulcx niet geacht, ende hun noch tot het eene, noch tot het andere 
voor alsnoch willen accommoderen3, 
 
Veroirsaeckende dat den Aenleggere voirsulcx genootsaeckt wordt de Gedaechdens bij Jaergedingh 
aen Recht te convenieren4, 
 
Mits welcken, ende t’gene hier toe noch naerder bij progres van saecke ten meesten voirdeel des Aen-
leggers sal worden gevoeght, geseght, ende gededuceert, 
 
Soo concluderende, contendeert, de voorschreven Aenleggere ten eynde dat met vonnisse diffinityff 
van desen Edele Gerichte sal worden uytgesproocken, ende verclaert, dat de Gedaechdens sullen 
schuldich ende gehalden sijn, haer reeckeninge wegens de resterende huyrpenningen, naer behoiren te 
doen, ende daerenbovens de affgehaelde geleverde bieren, ter somme van 23 gulden, 5 stuyvers, aen-
den Aenleggere promptelijcken opte leggen, ende te betalen, ofte concludeert andersints omni meliori 
modo etc., aenbedingende thoon5, Cum expensis, 
Implorerende in ende op alles etc. 
 
folio 177, Ingedient den 14 Octobris 1649 
PRESENTATIE IN PLAETSE VAN ANTWOORT VOOR MR GERARDT VAN WICK, GE-
DAEGHDE VERWEERDERE, OP ENDE TEGENS HANS CRAEN, AENLEGGERE, 
 
De voorschreven gedaeghde verweerdere hebbende onder Copye gehadt visie ende lecture van des 
Aenleggers deses Edele Gerichte geexhibeerde Aenspraecke, ende daertegens in plaetse van te ant-
woorden, dienende van presentatie6, seght onder de behoirlicke ende gewoontlicke protestatien ende 
andere beneficien van recht het naervolgende, 
 
In den ersten dat hij niet ontkent aen Aenleggere van gehaelde bieren schuldich te sijn de somma van 
drye ende twintich gulden vijff stuyvers ter goeder reeckening, 
 
Mede7 niet off hij moet aenden selven vergoeden sijn vierdepart vande huyshuyre over den voorschre-
ven huyse tegenwoordich toecomende Joffrouw Anna de Quay, 
 
                             
1 recht van plaatsvervanging in erfrecht 
2 met inbegrip van 
3 aan het verzoek voldoen 
4 dagen 
5 procedure van bewijsvoering,bewijs,getuigenis 
6 voordracht 
7 echter 
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Dan dat sulcx tot noch toe onderbleven ende nyet affgedaen en is, dat t’selve niet aende gedaeghde 
verweerdere, dan altijt ende doorgaens aen den Aenlegger gelegen heeft, 
 
Die niet heeft willen te vrede sijn met de reeckening ende liquidatie, die den voorschreven gedaeghde 
in bijsijn ende ten overstaen van wedersijts goede manieren over de Jaere 1632 tot 1642 voor lange 
heeft gedaen, 
 
Waerbije de gedaeghde aen Aenleggere pro reste schuldich sijnde gebleven, de somme van achten se-
ventich gulden ende elff stuyver, ende naer dato noch twee Jaeren t’voorschreven huys hebbende be-
woont, te weeten tot op Paschen 1644, d’Aenleggere dyen tijt geduyrende oock twee Jaeren in sijn ge-
bruyck hebbende gehadt een solder, Jaerlix tot twaelf gulden, gelick andere daervoore gegeven hebbe, 
- 
Heeft de gedaechde den Aenleggere dickwils ende menichmael gevordert, dat tuschen haer als naevrin-
den1, dese saecke mochte worden affgedaen,  
 
Dan mits alletijts te vergeeffs, door dyen principalick, dat d’Aenleggere van de voorschreven twee Jae-
ren solderhuys, niet en gedachte te laeten corten, 
 
Soo doer hierbij de voorschreven gedaeghde verweerdere den voornoempden Aenleggere, wederom 
aenbieden ende presenteren, dat hij te vreden is, den voors. Aenleggere in conformiteyt van gehaldene 
liquidatie, ende daernaer voor den tijt van twee jaeren gecontinueert bewoonen, vande gemeinen huy-
se, den selven Aenleggere prompte satisfactie te geven, gelijck mede vant voorschreven verschulde over 
gehaelde bieren, mits daeraen affgaende de voorschreven twee Jaeren solderhuys, ter somma van 
vierendetwintich guldens, ende voorts t’geene de voorschreven gedaeghde, t’sedert soo van lasten uyt-
ten gemeinen huyse ende reparatien daeraen gedaen, wegen het aenpart des Aenleggers heeft betaelt, 
 
Mede presenterende, soo d’Aenleggere met die volgens gehaldene reeckeninge ende liquidatie niet te 
vreden mochte sijn, dat hij deselve nochmaels voor Commissarissen daertoe uyt dit Edele Collegie te 
deputeren, jedoch op costen des Aenleggers sal bereet sijn te doen, ende naer vermoegens bevinden 
van dyen, als andersints de voorschreven  Aenleggere, tegens of mits cortinge alsvoore, alle behoorlicke 
satisfactie te geven, 
Sustinerende daermede nae rechten te gestaen, Cum expensis, 
In ende op alles etc. 
 
Ingedient den lesten Mey 1651  
 
PRESENTATIE ENDE SUSTENU2 VOOR HANS CRAENEN, GEDAEGHDE VERWEERDER, 
OP ENDE TEGHENS JENNEKEN HOEFFAERS, AENLEGGERSSE, 
 
Die bovengenoempde gedaeghde verwerdere copye becomen hebbende, van der Aenleggers eysch, 
seght tot fondament, van dese sijne presentatie ende sustenu3, onder de behoorlicke ende gewoontelic-
ke presentatien, protestatien, ende andere middelen rechtens, t’ naervolgende, 
 
Dat wel waer is, dat hij gedaeghde vande Aenleggersse voorden gepasseerden Jaer 1650, heeft in pach-
tinge gehadt de twee weycampen, bij aenspraecke gementioneert, 
 
Maer dat hij gedaechde deur den geduerighen ende overvlodighen reghen ende alsoo watersnoot is 
gedronghen geworden, de voorschreven twee campkens te verlaeten, 
 
Welcken overvloet ende reghen soodanich (: gelijck yder bekent :) is geweest, dat hij gedaechde tot drye 
diversche maelen, sijne bestialen, om vet te weyden, voorgenomen deels op stael1 ende deels van ande-
re weyde heeft moeten versien, 
                             
1 naaste familie 
2 verklaring 
3 bewering 



 110 
 
Inder veughen, dat het buyten discretie, recht ende allen billickheyt soude wesen, soo den gedaeghde 
ten vollen soude betaelen, daer hij ten vollen nyet en heeft genooten, 
 
Doch diennyettegenstaende soo heeft voorschreven gedaeghde willende in alle billickheyt uyt de Aen-
leggersse handelen, de selve bij provisie2 eenich geldt te betaelen aengepretendeert t’geene bij haer te 
ontfangen is gerefugeert3 daer meede genoechsaem haere ondiscretie te kennen gevende,  
Nyettemijn om te thoonen dat den gedaeghde mit t’geene processen ende andere onluste en is gedient, 
oock t’geene hij deughdelick schuldich soude wesen bereet is te voldoen ende te betaelen, 
 
Oversulcx concluderende doet den gedaeghde verweerdere die voorschreven Aenleggerse hyerbij  
aenpresenteren omme voor goede ende eerlijcke mannen wedersijts te kiesen ende deser Saecke ken-
nisse hebbende, te computeren4 omme t’geene bij de selve in equiteyt ende billickheyt  desen aengaen-
de soude moeghen goedtgevonden ende geoirdeelt worden, te sullen naercomen ende te voldoen, sus-
tinerende die voorschreven gedaeghde mit voorschreven zijne presentatie te gestaen, ende naer rechte 
alsoo te behooren ende in cas van contradictie versoecken daer op uw Edele Appointement5 Cum Ex-
pensis, 
In ende op alles Implorerende, 
 
folio 364, Ingedient den 22e Juny 1651 
 
VOLDOENINGE VOOR JENNEKEN HOEFFAERS, AENLEGGERSE, CONTRA HANS 
CRAEN, GEDAEGHDE VERWEERDERE, 
 
De voorschreven Aenleggerse heeft cortelick tegens het Impertinent6versoeck des gedaeghden requi-
rant onder de gewoontelicke presentatien, protestatien ende andere remedien rechtens, 
 
Dat de gedaeghde requirant uyt crachte van beschrevene vorwarde gehalden is aen de Aenleggerse te 
voldoen de pachtpenningen van de gepachte weycampen bij Aenspraecke gementioneert, 
 
Ende sulx ter regarde, dat de naebueren, die ouderende boeten geerft sijn haer volle pachtpenningen 
hebben getrocken ende geproffitteert, sonder dat de pachters eenigen quitslach7 hebben gevordert ende 
genoten, 
 
Ende vermits de Aenleggerse haer houdende aen haere schrieftelicke vorwarde, ende uyt crachte van 
deselve haer pachtpenningen vorderende, 
 
Soo en heeft sij voor gene goede mannen te doen, om te accorderen, 
 
Mits welcken soo contendeert8 de Aenleggerse, dat bij U.E. Decreet des gedaeghden requirant sal wor-
den geordonneert ten principalen t’antworden, Cum expensis, etc. 
 
 
ORA GRAVE, inv.nr. 123-B 
 
Sijne Hoocheyt heeft gelieft bij resolutie vanden 20e may 1638 aende pachters vande Geestelicke 
goederen over desen jaere 1635 opde naevolgende pachten te remitteren9 als volgt 
 
                                                                                               
1 dijk 
2 voorschot, vooreerst 
3 geweigerd 
4 berekenen 
5 uitspraak 
6 ongerijmd 
7 kwijtschelding 
8 eist 
9 remitteren : kwijtschelden 
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Blijckt hiervan bij extract autentijck uyt het register vande Besoignes van desen Rade overgegeven 
opde …. Domeynen tijde deser fo. 280 ende bij recognitie van eenige pachters 
 
CORENTHIENDEN 
 
Hans Craen vanden pacht vande Hoochwijtsche Corentiende voor de helft   28-17-5 
 
Roeloff van Os vande Novael1 Corentiende onder Gassel voor de helft  40-19-0 
 
Peter Hermanssen vande Coorentiende op Hall ad idem                113-8-0 
 
Desertien van quitansien oft recognitien vande pachten dewelcke van E. Hoocheyt S.L.M. 
quytschelding hebben genoten, ter sake van t’verderff door d’inlegering2 der Croaten inde Landen van 
Cuyck inde jaren 1635 ende 1636 
 
GEESTELIJCK GOEDEREN 
 
Hans Craen vande Hoochwijtsche corentiende     28-17-5 
 
Roeloff van Os vande Novael3 Corentiende onder Gassel voor de helft              40-19-0 
Etc. 
 
ORA GRAVE, inv.nr. 127 
 
VERSOECK ENDE SUSTENU VOOR VYER DER KINDEREN ENDE ERFFGENAEMEN 
VAN WIJLEN MEESTER GEURDT VAN WIJCK ENDE CAERTGE CRAEN, GEDAE-
GHDENS, OP ENDE TEGENS JACOB PETERS FISCHER, SOLDAET ONDER CAPITEYN 
GRAEM4, IMPETRANT VAN MANDAMENTE VAN DAGHSELE, 
 
Ingedient den 25 July 1654 onder A 
 
Hierinne tot voordele van de verwerdere gesententiert den 19. February 1657 
 
De voorschreven gedaghdens, hebbende genooten Copye van de voorschreven  Mandamente van 
daechsel, mitsgaeders de conclusie bij den Impetrant genomen tot Interinement van het voorschreven  
Mandament van daghsel, so wel sub ende opjectivelick5 geobtineert, seggen daertegens onder de gewoonte-
licke presentatien, protestatien ende andere middelen rechtens, 
 
Dat sij alnoch, om te rescriberen tegen den Inhoude vant voorschreven  Mandament, niet connen ver-
staen, ten seij dat de Impetrant te bevooren, ( sijnde militaer, ende hier ter stede niet geerft) stelle goede 
susticante borgen, voor de costen van den processe et pro indicato, gelick sulcxs behoort, om etc. - 
Soo ende gelick Thiert Arisma nomine uxoris, hier geerft sijnde respondeert ende borge blieft voor 
Joost, Jan en Maritien van Wick, sine broeders ende susters, 
 
Sustinerende t’selve voor alle voirdere procedure also te behoiren, ende dat t’selve bij contradictie  des 
Impetranten bij U.E. Appointement sal worden aengelast, op dat hij nyet sal weesen ontfanckelick met 
sijnen relivement, cum expensis, 
In ende op alles etc. 
 

                             
1 novael : pas ontgonnen land 
2 inkwartiering 
3 novael : pas ontgonnen land 
4 Graham 
5 onvolledig 
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SUSTENU VOOR DEN KINDEREN ENDE ERFGENAEMEN VAN WIJLEN MR GE-
RARDT VAN WIJCK, ENDE CORTGEN CRAENEN, GEDACHDENS, OP ENDE TEGENS 
JACOB PETERS EISCHER PRETENS AENLEGGER, 
 
Ingedient den 16 Novembris 1654 onder C 
De voorschreven  Gedaechdens hebbende voor desen versocht, dat de aenlegger, als hier ter stede niet 
gegoet ofte geerft sijnde, soude hebben borge te stellen, pro judicato, 
 
Soo heeft deselve op geraept ende weten te bewegen seeckeren parsoon tot de versochte borgtochte, 
die selfs niet sufficant, jae uyt de arme boorse leeft ende onderhouden wort, 
 
Soo is bij desen Edele Gerichte, bij appointemente verstaen, dat de aenlegger andere, sufficante borgen 
soude hebben te stellen, - 
Soo heeft de aenlegger weeten op te spoeren eenen, [ niet vermeld ] 
Sijnde getrouwt met de weduwe vanden ouden Cuertwachten, leckerbierken genoempt inde wandelinge, 
met dewelcke soo hij voorgeeft hier ter Steede geerft is geworden, 
 
Soo is t’selve niet alleen ondersocht den Staet vande selve bij anderen, dan oock bij den voorschreven 
borgens huysvrouwe, die verclaert dat de helfte van haer huysinge gelegen is omtrent het geesthuys, toe 
compt ende bewesen is aen haere kinderen bij den iersten man verweckt, 
 
Ende dat d’ander helfte soo veell beswaert is, dat sij noch haeren man, daer niet aen en hebben, alsoo 
t’selve soo met schulden belast is, dat daerop niet soude te verhaelen wesen, oock dat de vrouwe 
geensints toe en staet, de borchtocht bij haeren man gepresteert, - 
Ende warut de gedaechdens aldaer wederom eenen slackert souden slaen, die in tijden ende wijlen 
comen ter plaetse daer niet ten besten en is, 
 
Soo sustineeren de gedaechdens nochmalen dat bij U.E. Appointement  den aenlegger sall worden 
aengelast hem te versien, met sufficante borgen, hier geerft ende gegoet met onderpant, dat soo veell 
niet is beswaert daerop de gedaechdens haer garant souden connen vinden, ende bij contradictie U.E. 
Appointement daerop versoeckende, cum expensis, 
Onder de gewoontelijcke etc., 
In ende op alles etc. 
 
CONTRA SUSTENUE VOOR JACOB PETERS, VISSER, AENLEGGERE, CONTRA 
D’ERFGENAMEN VAN WIJLEN MEESTER GERARD VAN WIJCK, GEDAECHDENS, 
VERWERDEREN, 
 
Ingedient den 30. Novembris 1654 onder D 
 
Den voorschreven Aenleggere dienende int cortt opden verwerders abusijff ende onwaer aengeven bij 
derselver sustenue, in judicio den 26 Novembris deses overlegght, seght tot debath van dien, 
 
Dat gelijck de verwerdere de borchtochte van ……………..1 voor den Aenleggere ten Signate gepres-
teert, van Insufficientie trachten te reproberen, 
Soo ist ter contrarie waer, dat ………….2 suffisant genoech is, immers ende in allen gevalle, voor die 
costen, soo den verwerdere ter cause van dese processe (: edoch in cas van triumpf :) souden moghen 
deboucheren3,  
 
Verner eenen borgh voor eenen aenleggere niet geobligeert blijft, 
 
Voor eenen verwerdere autem borghte blijven is heel anders ende heeft ongelijck meer bedenckens, 
                             
1 niet ingevuld 
2 niet ingevuld 
3 belonen 
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Sulcx dat die verwerdere geene onderscheyt daer van maeckende, niet anders vooren hebben, dan van 
den voornoemde ………………….1 ende sijne huysvrouw, sijnde slechte2 ende eenvoudighe luyden, 
den proceduyre omvaren, daer mede affteschricken ende te duierteren, als hebbende deselvige luydens 
gaen wijs maecken, dat sij wel voor 1500 gulden gebleven waeren, ende alsoo den aenleggere met 
alsulck ende diergelijcke frivoele sustenuen ende dilateren3 te willen matteren4. 
 
Die EE Heeren schepenen sullen gelieven te consideren, dat den voornoemde borgh, met sijn huys-
vrouw inde erff heeft behouwt, de helfte van t’huysken daerin sij tegenwoordich in woonen, blijvende 
d’andere helft aen haer voorkindt, verweckt bij den overleden torenwachter, inde wandelinghe ge-
noempt Leckerbierken, voor haer vaderlicke goet ende t’ selvige huysken niet ofte gansch weynich 
beswaert, als bij t’signaat vanden veste can blijcken 
 
Sulcx dat in allen gevalle den voors. borghe ter saecke van erffgoedt ofte onderpant binnen dese Stadt 
(behalvens dat hij noch verscheyde ende merckelijcke sommen van penninghen aen obligatien 
uytstaende heeft) meer als sufficient genoech is, voor de costen van desen processe 
 
Oversulcx sustimeert den aenleggere dat dese den verwerdere frivoele sustenue bij UE appointe affge-
slaeghen, ende ter contrarie de gepresteerde borchtochte voor sufficient sal worden verclaert ende ver-
volgens den verwerdere geordonneert ten naesten ten principalen t’antwoorden, 
Implorerende ende op alles geleth.  
ANTWOORT VOOR THIERT ARITSMA ALS MAN ENDE MOMBOIR VAN ELYSABETH 
VAN WIJCK, JAN, JOOST ENDE MARIA VAN WICK ALS ERFGENAEMEN VAN WIJLEN 
MEESTER GERARDT VAN WIJCK ENDE CAERTGEN CRAENEN, IN HEUREN LEVEN 
EHELUYDEN, HAERE OUDERS GEDAEGHDENS IN MATERIE VAN RELIFF, OP ENDE 
TEGENS JACOB PETERS, VISSCHER, IMPETRANT VAN MANDAMENT VAN DAEGHSE-
LE VOOR WETHOUDEREN DESER STADT GRAVE MET CLAUSULE VAN RELIEFF, 
 
Ingedient den 15 February 1655 onder E 
 
Die gedaeghdens, well ende rijpelijck gelet ende oversulcx hebbende, onder copie Autenticq, den eijsch 
ende conclusie vande voorschreven impetrant, hoe well sub-ende opreptitijf geobtineert, op den 4e Juny 
1654, seggen daertegen tot antwoort onder de gewoontelijcke presentatien protestatien etc.het naervol-
gende, 
Inden eersten, dat sij gedaeghdens mits desen sijn bekennende, dat hunne voorschreven ouder van 
Peeter van Ray des impetrants vader nu over 24 jaeren, ofte daer omtrent, hebben gecocht gehadt, het 
vierde part van een seecker huys, gelegen in de Rogstraet, alhier binnen dese Stadt Grave, waerinne 
tegenwoordich is woonende Joffrouw Anna de Quay, 
 
Dan ontkennende, well expresselijck dat hunne voorschreven  Ouders , van de voorschreven  Peter van 
Ray, als vercoper, niet meer souden betaelt hebben voor het vierde part van het voorschreven huys, als 
eene somme van 75 gulden d’welck ten euwigen daegen, niet en sal connen worden geverifieert, 
 
Jae ter contrarie sall betoont worden, (: des nodichs, dat den voorschreven vercooper, heeft ontfangen 
gehadt voor vercoopspenningen, over de somme van 250 guldens, buyten de lasten, daer’t huys ten 
tijde vande vercoopinge, beswaert mede is geweest, 
T’en can oock niet gecontradicert worden, ende oock buyten twiffell is, ofte de voorschreven  Coopers, 
hebben den rechten wech inne gegaen, in deselve coopinge, sonder arch ofte fraude, jae oock dat meer 
is, sonder den vercoper te bedriegen re ipsa, 
 

                             
1 niet vermeld 
2 simpel, eenvoudig 
3 verwijderen 
4 schaakmat zetten, overwinnen 
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Wat belanckt die vercopinge, die geschiet is int jaer 1644 voor 4250 guldens, die en can niet comen 
in eenige consideratie, salvis apertis, impertinentijf et juris ignorantia, 
 
Vrempt alnoch is de gedaeghdens voorgecomen, die absurde allegatie, van dat den vader des im-
petrants, uyt sijnen eygen authoriteyt, dit huys hadde vercocht, alofte den vader van node hadde ge-
hadt consent van sijnen zone, 
 
Geensints, overmits den voorschreven impetrant was overgegeven, ende geadsigneert sijn moederlijck 
goet, gelijck naermaels sall blijcken,  
Mits welcken, oversulcx, ende t’gene hiertoe, noch naerder bij progres van saecken, tot des gedaegh-
dens meesten vordeell sall worden gesecht, gevoucht ende gededuceert, 
 
Concludeerende de voorschreven gedaeghdens ten eynde, dat met vonnisse diffinitiff van desen Edelen 
Gerichte het mandament van daechsele, met clausule van Relijeff sall verclaert worden, sub-en obrep-
titie, verwort en consequentie, inden eysch ende conclusie aldaer genomen, te wesen niet ontfanckbar 
de gedaeghdens daer van costeloos absolveerende thoon ende anderen rechts nootdurfft aenbedingen-
de etc.,cum expensis,etc. 
Implorerende in ende op alles etc. 
 
CONDEN VOOR JACOB PETERS VISSCHER AENLEGGERE OP ENDE TEGENS THIERT 
ARENSMA q.q. ERFFGENAEMEN, VERWERDERE, 
 
Ingedient den 3.Mey 1655 onder F 
 
Op conditie ende restrictie hyer naer geinsereert, soo hebben Meester Gerrit van Wijck ende de eerbare 
Caertgen Cranen, echteluyden, mitsgaeders Hans Craen, brouwer, ende d’eerbare Derisken Ermers, 
sijne huysvrouwe, hun finalijcken vercocht, in eenen vasten stedigen, onverbreeckelijken erffcoop, aen 
de eerbare Anna de Quaey, weduwe zaliger den erentfesten Joost Vlemingh, in sijnen leven Pantheer tot 
Middeler, seecker hun huys, hoff, stalinge ende erffve, gelegen binnen der stadt Grave inde Rogge 
Straete, met een sijde neffens huys ende erffve van Hendrick Sijmens, genoemt de Halve Maen, met de 
andere sijde neffens het gemeyn straetgen uyt comende inde voorschreve Rogge Straete, ende achter 
uyt comende ofte schietende achter t’Stadthuys, schietende alnoch het voorschreve huys ende erffve 
achter aen het straetgen uyt comende in het Kerckstraetgen ende meer erffven, voor aen de gemeyne 
straete, ende dat mette servituyten ende gerechtichheden van dien, oock met dien last dat de voor-
schreve gemelte coopersse uytter den voornoemden gecochte huyse ende erffve daer aen behoorende 
jaerlicx eens sal betalen des heeren porthiens, sijnde acht stuyvers, daer bovens alnoch vyer gulden 
thien stuyvers jaerlicx ende drie maeten olie, sijnde alles erff rente sonder meer uytgancx, 
 
Is conditie dat oft gebeurden naermaels bevonden worden meer uytgancx uytten voor- schrevene huy-
se te gaen, gelijck als voorschreve, in sulcken gevalle soo sal coopersse uytstaen t’selve te weten den 
meerderen uytganck aen cooppenningen corten ten advenant van den penninck twintich ende in los 
vermogens los beschijn, 
 
Aenvancq sal coopersse hebben op toecoemende Paesschen in desen tegenwoordigen jare 1644, met 
alle t’gene erdt ende nagelvast is, voor welck huys ende erffve met alle t’geene daer aen cleeft ende de-
pendeert de coopersse eens heeft belooft te betalen eene somme van 4250 guldens, ydere gulden ad 20 
brabants gerekent, 
Welcke somme betaelt sal moeten worden in 3 egale termijnen te weeten den eersten op Paesschen 
voorschreve, den tweeden op Sinte Victoris (15/10) daer naer, volgende ende den lesten termijn op 
Paesschen alsmen schrijven sal anno 1645, sonder verder dilay ofte uytstel, 
 
De voorschreve respective vercoperen blijven geobligeert t’voorschreve huys ende erffve aende voor-
schreve coopersse op te dragen, te cederen ende te vesten naer behooren, edoch alles naer deser stadts 
loffweerdige costuymen, mette oude segel ende brieven daer van sijnde, 
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Alle welcke puncten, conditien ende articulen de voorschreve respective vercooperen (: yeder voor soo 
vele hun aengaet :) ende de voorseyde coopersse beloven naer te comen onder verbant als naer rechten 
renunchierende  tot dien eynde van alle gratien, exceptien, relievementen ende andere beneficien van rech-
ten, die d’een ofte d’andere in dese te stade ofte te bate soude mogen comen, ende tot effectuele vol-
doeninge van dese conditien, soo heeft de coopersse tot borge geconstitueert de eersame Joost de Goey, 
ende Abraham Martiny, die de voorschreve borchtochte op gelijcken verbintenisse ende renunchiatie 
hebben geaccepteert, ydereen als principael debiteur. 
Aldus gedaen ende gepasseert binnen den stadt Grave sonder arch ofte liste, desen vyerden dach der 
maent van January anno 1644, ter presentie vanden Edele Anthony Vincent ende Willem de Quay, 
des t’oirconde etc. 
 
De post vercooperen sullen allen voorcommer hebben aft te doen voorden aenvanq ende was onderteec-
kent : 
Gerrit van Wijck, Hans Craen, Caert Cranen, Derisken Ermers, 
Anna de Quaey, Joost de Goey, Abraham Martiny, 
Thonis Vincent,  
Mij present Willem de Quaey, 
 
Accordeert dese conditie van voorwaerde met sijn originael, sijnde respective onderteeckent ende in 
dato als boven ende is dese copie bij mij ondergeschreve notario, gelijck als voorschreve daermede 
concorderende bevonden desen 18e January 1644, 
Quod attestor, Willem de Quaey, notaris publycq. 
 
Hyer op ontfangen den eersten termijn 1416 gulden dertien stuyvers vyer penningen opden 18e April 
anno 1644 ende was onderteeckent Geurt van Wijck en Cart Cranen, - 
Bekenne ick onderschrevene ontfangen te hebben van Joffrouwe Flemincq den tweede termijn de 
somme van 1416-13-4 op den 21e October anno 1644, 
Actum Graeff bedancke wij goede betalinge ende was onderteeckent Gerrit van Wijck, Hans Craen, 
Cart Kranen, - 
Bekenne wij ondergeschrevene betaelt toe wesen vanden eersten enden tweeden termijn, ende den 
lesten ten vollen betaelt te wesen, 
Actum Graeff den 12e Julyus oorcondt ons eygen hant ende was onderteeckent Gerrit van Wijck ende 
Hans Craen 
 
Dat dese copia met der copie vurwaerdt ende daer onder staende principale quitantien is accorderende, attestere ick onder-
schreven secretaris der Stadt Grave, w.g. W.de Grevel 
 
CONDEN VOOR JACOB PETERS, AENLEGGERE, CONTRA THIERT ARENSMA QQ 
ERFGENAEMEN, VERWERDER, 
 
Ingedient den 3. Mey 1655 onder G 
 
Interrogatorium, omme daerop ter Instantie ende Gerichtelicke versoeck van Jacob Peters, visscher, 
producent in desen, onder eede te verhooren ende t’examineren de Deponenten in deser genomineert. 
Eerstelijck haeren ouderdom, 
 
Hans Craen, oudt 50 jaeren, gedaecht ende vereedt 
Derrisken Ermers, sijn huysvrouwe, oudt 50 jaeren, gedaecht ende vereedt, 
 
Item den Deponenten bevraeghen ofte niet waerachtich en is, dat wijlen Hans Craen, der Deponenten 
vader, Caertje, Dorothea ende Seger Craen sijn geweest gerechte broeders ende susters, naergelaeten 
kinderen ende erffgenamen van Hans Craen saliger, den Ouden, 
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Hans Craen affirmat, 
Derrisken Ermers affirmat, 
 
Item ofte mede niet waer dat voornoempde broeders ende susters ofte haere kinderen, in plaetse van 
haer ouders, bij recht van representatie, niet even naer gerechticht sijn geweest, tot de goederen bijden 
Ouden Hans Craen saliger, haeren Vader ende Grootvader respective naergelaten ? 
 
Hans Craen verclaert dat sulcx soo well can sijn, ende oft selve tot de goederen gerechticht zijn, moet het Stadt en Landrecht 
uytwijsen, 
Derrisken Ermers affirmat,  
Ende onder andere tot Geerkens huys ende erve, gelegen inde Rogstraet binnen dese Stadt ? 
 
Hans Craen affirmat, 
Derrisken Ermers seght Jae, 
 
Item ofte oock niet waerachtich en is dat Caertje Craen, in haeren leven getrouwt geweest met wijlen 
Meester Gerard van Wijck, naer afflijvicheyt van haer Ouders het voorschreven huys sich principalijck 
heeft aengematicht ende t’selvige van dien tijt aff tot datum dat vercopinghe aen Joffrou Vleminghs, 
bewoont, 
 
Hans Craen affirmat, 
Derrisken Ermers affirmeert desen articul, 
 
Item oft sij deponenten t’vierden part, haer int selvige huys competerende, tot dien tijt toe, behalden 
ende oock mede inden jaere 1644, neffen de voornoemde Caertje, haer Moeye, 
aen gemelte Joffrou Vleminghs vercocht hebben, 
 
Hans Craen verclaert den inholt deses articuls waer te zijn, 
Derrisken Ermers seght Jae, 
 
Item sullen deponenten verclaeren ofte haer oock kennelick is dat haeren Moeye voornoempt, t’sedert 
dien tijt dat sij t’selvige huys bewoont heeft, eenige merckelicke reparatien ende melioratien daer inne 
gedaen ende gemaeckt heeft, 
 
Hans Craen affirmat ende dat de reparatien vande huire gecort sijn, 
Derrisken Ermers seght dat de gedaene reparatien aende huire gecort sijn, 
 
Oock ofter eenige hypothecatien ende lasten int selvige huys gestaen hebben, die haer Moeye daer uyt 
gelost ende hun deponenten pro quoter in reeckeninghe gebracht heeft, 
Ende hoeveel die lasten hebben bedraeghen ? 
 
Hans Craen verclaert den inholt deses articule waer te zijn, dan weet niet hoe veel de lasten waren bedragende, 
Derrisken verclaert, dat in het huys wel enige lasten zijn geweest, die zij pro quota mede gelost hebben, dan weet niet hoe 
veel, 
 
Item sullen deponenten verclaeren hoe veel sij uytter de coopspenninghen vant voorschreven huys  
ende erve voor haere vierdepart suyver genoten ende geprouffiteert hebben, 
 
Hans Craen seght dat hij niet weet, hoe veel penninghen dat hij voor sijn vierdepart genoten heeft, 
Derrisken verclaert dat het huys voor 4250 gulden vercocht ende dat daer van de lasten sijn affgegaen, 
 
Item den deponenten wijders te bevraeghen ofte niet waerachtich ende hun noch wel kennelick en is, 
dat des producenten Vader saliger, met namen Peter van Ray naer [de] dood van sijn moeder saliger, 
Dorothea Craen, tot soodanige behoefticheyt geraecht sije, dat hij gelijck vierdepart, hem int selvige 
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huys ende erve competerende, aen Caertje Craen vercocht, ofte (: om beter te seggen :) uyt de handt 
geworpen heeft voor ene somme van 75 gulden ende inwat jaere sulcx geschiet is, 
 
Hans draecht vandesen articule geen eygentlicke kennisse dan van horen seggen, 
Derrisken Ermers verclaert Jae ende dat het onder de 100  gulden geweest is, gelijck zij van Peter van Ray wel gehoort 
heeft, ende dat deselve vraeghe oft zij haer vierdepart oock daer voor mede wilde geven, dan weet niet, wat sij daernae daer 
van gehadt heeft ende  den precisen tijdt niet ontholden te hebben, 
 
Item oft mede niet waerachtich ende haer deponenten noch wel kennelick is, dat den producents broe-
der saliger, met namen Willem Peters, naer [de] dood van sijn moeder saliger, den Vader noch leven-
de, sonder lijfs erven naergelaten, is affgestorven, 
 
Hans Craen affirmat, 
Derrisken Ermers idem, 
Geexamineert ten huyse van Hans Craenen voorschreven ten overstaen van Willem Wouters Vogelvangers, die het Beernts 
sal aendienen den 3.May 1655 
 
CONDEN VOOR JACOB PETERS, VISSCHER, AENLEGGERE CONTRA THIERT 
ARENSMA QQ ERFGENAEM, VERWERDERE, 
 
Ingedient den 3. Mey 1655 onder H  
Compareert voor den ondergeschreven Schepenen deser Stat Ravensteyn, den Edele Everhart Vol-
berts, militeerende onder de Compagnie vanden Heere Jaspar de Grave, Commandeur ende Maijoor 
alhier, ende verclaerden bij deesen warachtich te sijn (: ter instructie ende versoecke vanden Edele Ja-
cob Peters, binnen der Stat Grave :) als dat hij affirmant voorschreven sijn aenpart ende quota van 
seeckere huys, gestaen ende gelegen binnen de Stat Grave voorschreven, in de Rogstraet, hem neffens 
andere mit Erffgenaemen, aengecomen van Hans Craen saliger, vercocht heefft aen Meester Geraert 
van Wijck, voor de somma van drye hondert gulden, die den affirmant oock bekent ontfangen te heb-
ben, beneffens dien alnoch van pacht offte intereste ontrent 100  daelder, allet welck ende tgeene voor-
schreven is den voorgenoemde affirmant ten allen tijdens des noodich sijnde presenteert mit eede te 
befestigen tot oircondt vandien, soo heefft hij affirmant deses mit eygener handt onderschreven ende 
den ondergeteeckende Stat Schepenen sulcx mede te doen versocht, 
Actum Ravensteyn desen 30 Aprilis 1655, 
w.g.  Evert Volbers, 
         Robert Lenaerts als schepen 
         Wolter vander Stevvens als schepen 
Attestor : 
         Wilhelm Orsolet, notarius publius 
 
THOON VOOR THIERT ARENSMA, VERWERDERE CONTRA JACOB PETERS, VIS-
SCHER, AENLEGGERE. 
 
Ingedient den 3.Mey 1655 onder K 
Op huyden den 20 Aprilis 1631, is voor ons Scholtis ende Erffplaechteren onderschrevenen gecompa-
reert en erschenen Jacob Peters, ende heeft bekent ende voir ons beleeden dat Peter Jacobs van Ray, 
zijnen vaeder, hem comparant heeft uytgecocht ende wettelijck voldaen ende volcomelijck betaelt van 
alle zijne moederlijcke successie, ende goederen hem comparant,  jure successi cuis materne, competerende 
gelegen is in Maes ende Wael, als elders, offte waer sij gelegen mochten weesen ende dat voir de som-
me van 525 gulden, daer van hij Comparant voir ons bedanckt heeft goeder voller betaelinge, gelijck 
hij comparant is doende midts desen des t’oircondt so heefft hij Comparant dese onderteeckent, ende 
ons Scholtis ende erffplechteren onderschreven gebeeden dese neffens hem comparant te willen onder-
teijckenen, overmits dat hij Comparant t’selve als voir den Heeren Stadthelder inden Ampt van Tus-
schen Maes ende Wael is Henrijck vander Meulen bekent ende beleeden heeft in onssen bij weesen, 
So ist dat wij ter beyden halven sulx gerne gedaen hebben op dato alsboven, 
w.g. Hanrijck vander Meulen, 
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         Jacob Peters -1630 - 
Jan Verhagen,assessor, 
         Anthonie Philips, gesworene. 
 
PROCURATIE OP JAN VERHAGEN, SCHOLTIS TOT  NEDERASSEL, 
THOON VOOR THIERT ARENSMA CONTRA JACOB PETERS, VISSCHER, AENLEGGE-
RE, 
 
Ingedient den 3.Mey 1655 onder L 
Op huyden den 2en Juny 1631, compareren voor mij Caspar Beeck, openbaer notaris bij den Hove 
van Hollant geadmitteert, binnen der Stede van Heusden residerent, ter presentie vande getuygen hier 
naer genomineert,  
Jacob Peters, sone van Peter Jacobs ende Jenneken Reynierssen sijne huysvrouwe, die mede present 
sijnde, in desen verclaerde te consenteren. 
Ende verclaerden geconstitueert ende volmachtich gemaeckt te hebben, Jan Verhagen, Scholt tot Ne-
derassel int Ambt tusschen Maes ende Wael, 
Gevende den selven volcomen last speciael en absoluyt bevel, omme uyt sijn Comparants name te ver-
richten ende uyt te voeren alle soodanige saecken, geene uytgesondert, als hij Comparant metten voor-
schreven  Peter Jacobs sijnen Vader eenichsints uytstaende ende te verrichten heeft hem Comparant 
ende sijnen Vader eenichsints concernerende, hij van wat natuyre ofte conditie de selve soude mogen 
wesen, omme in absentie, soo in recht als daerbuyten te representeren sijn Comparants persoon, 
Tot welcken eynde hij Comparant de selven geconstitueerde overschreven voorschreven seijnde sal 
volcomen instructie met speciale aenwijsinge waernaer hij Geconstitueerde hem sal hebben te regule-
ren, ende wat hem te doen sal staen, ende voorts generalijck ende specialijck alles in desen te mogen 
doen handelen ende procureren wes hij Comparant selffs present ende voor oogen sijnde soude connen 
oft mogen doen, alwaert dat de saecke breeder ende speciaelder bevel requireerde als voorschreven 
staet. 
Gelovende voor goet ende van weerde te houden alle t’gene wes bij den Geconstitueerde hier inne ge-
handelt ende geprocedeert sal werde onder t’verbant als naer Rechten alles sonder fraude. 
Aldus gepasseert binnen de voorschreven Stadt, ten dage, maent ende jaer als boven. 
Ter presentie van Abraham de Raet, ende Maerten Gerritssen als getuyge neffens mij notaris hier toe 
versocht ende geredymeert, 
w.g. C.Beeck, notaris publius 
 
THOON VOOR THIERT ARENSMA  CONTRA JACOB PETERS. 
 
Ingedient den 3.Mei 1655 onder M 
 
Wij, Pauwels Franck ende Elias Vorsterman, Schepenen der Stadt Grave, tuygen bij dese dat voorden 
gesubstitueerden Richter ende ons gecompareert is Peter van Raeij hem sterck maeckende voor sijne 
onmundige kinderen, verweckt bij sijne overledene huysvrouwe wijlen Dorata Cranen, met namen Jacob 
Peters ende Willem Peters, Ende heeft voor hem, deselve kinderen ende haren erven opgedragen aen 
s’Richters handt gestedicht ende gevest,  
Meester Gerrit van Wijck ende Caertgen Cranen sijne huysvrou ende haren erven, alsulck gedeelt ende Aen-
part, namentlick eene gerechte vierde part als hem is competerende inden huyse staende inde 
Rogstraet, daer de voorschreven Mr Gerrit tegenwoordich inne is wonende, genaempt Lens vander 
Horsts Huys, d’een sijde neffens d’erve Jans Maximiliaens Bardoel, 
d’ander sijde neffens Lenss Straetgen, achter aen d’erve vande erffgenamen van  wijlen Meester Peter 
van Aken, ter sijden door t’straetgen uytgaende aen Jen Meester Gerrits ende voor aende gemeyne 
straete, 
Ende heeft hij comparant inder qualiteyt  als voorschreven daerop vertegen met halm, handt ende mondt, in 
ende tot erffelick behoeff vande voorschreven  Mr Gerrit van Wijck, 
Caertgen Cranen zijne huysvrouwe ende haren erven, alsoo dat t’ vonnisse wijsden, dat sij aen t’vierde 
part vanden voorschreven huyse geguet ende geerft sijn, vast, stede ende erftelick, ende de voorschre-
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ven Peter van Raeij voor hem zijne voorschreven kinderen ende haren erven, daervan ontguet ende 
onterft nu ende ten euwigen dagen volgende deser stadt rechten, gelovende t’voorschreven vierde part 
vande voornoemde huyse te vrijen ende weeren, Jaer ende dach tegen allen den genen, die des ten 
rechten comen ende staen willen, ende alle voorcommer aff te doen, ende alle renten ende lasten voor 
dato van desen opdracht, in voorschreven huys staende, soo losbare als onlosbare blijven staen tot laste 
vande voorschreven  Mr Gerrit van Wijck, sijne huysvrouwe ende haren erven zonder argelist, des 
t’oirconde hebben wij Schepe nen voorschreven onse segelen hieraen gehangen,  
Tot Grave den 15en february 1631, 
wg Ecrevisse, 1631    
(+ aangehechte zegels)  
 
THOON VOOR THIERT ARENSMA, VERWERDERE CONTRA JACOB PETERS PATER 
VISSCHER, aenleggere 
 
Ingedient den 3.Mei 1655 onder N en O 
Ick Jacob Peters bekenne mit desen voir mij ende mijn erven uyt handen van Peter Jacobssen van Ray, 
mijnen vader, ontfangen te hebben een 100  gulden hollants gelt ende doet boven mijn moeders goet 
ende dat op t’gene mij nae afflijvicheyt van mijnen vader voor mijn kyndts gedeelte alsdoen sonder 
nieuwe compelleren1, op conditien dat Willem Peterssen, mijnen broeder voor uter ons vaeders achter-
gelaeten goederen gelijcklick 100  gulden sal hebben daer tegens te ontfangen 200 stuyvers voor aff, eer 
men die goederen sal moegen deylen. 
Alles onder verbant rechtens, des toecomst.ende in kennisse der waerheyt heb ick Jacob Peterssen dit 
alsoo met mijn naem ende eygene handt onderteeckent binnen de Stadt Grave, de 17e Septembris 
1631. 
w.g. Jacob Peters –1630 
Alles in presentie van Meester Gerardt van Wijck ende van mij Johan Heymans, openbaer notaris 
 
EXTRACT UYT SEECKER VIERCANT BOEXKEN VAN MEESTER GERARDT VAN 
WIJCK ZALIGER, ALSWAER ONDER ANDEREN STAET ALS VOLCHT : 
 
Ick Gerrit van Wijck heb van Peter van Raey gecocht het vierdepart vant huys daer ick tegenwoordich 
in woon, voor de somme van 250 gulden, ende sijnen zoon Willem 1 rosennobele, 
- hierop hem gegeven 75 gulden opden 10. meert, 
- noch hem gedaen den 17.Appril 7 gulden, 
- noch hem gedaen den 28.April 6 gulden, 
- noch heeft mijn vrouw hem gegeven 3 gulden, 
- noch hem gedaen 2 gulden, 
- noch hem gedaen 50 gulden, 
- noch hem gegeven bij de opdracht de leste penningen, te weten 107 gulden, maecken te saemen 

250 gulden, 
Accordeert met het voorschreven boexken, quod attestor, 
w.g. W.de Grevel 
 
SALVATIE ENDE REPROCHES VOOR JACOB PETERS VISSCHER IMPETRANT ENDE 
AENLEGGERE CONTRA THIERT ARENSMA Q.Q.GEDAECHDE VERWERDERE, 
 
Ingedient den 27 Septembris 1655, onder P 
Thiert Arensma commys ter recherchen vande convoyen en licenten binnen die Stadt vande Grave, als 
man ende momboir van Elisabet van Wijck, soo voor hem selven, als mede sterck maeckende voor 
haere andere suster ende broeders, gedaechden, 
 
Den voorschreven Impetrant ende Aenleggere openinghe ende copye vanden thoon bekommen 
hebbende, ende willende met den selven dit edele gerichte claerlijck bethoonen, dat den selven seer wel 
                             
1 aanklagen 
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bevoeght is geweest den gedaechde q.q. in recht te bespreecken, ende dat het den Edele Raede van 
Brabandt gheimpetreerde relieff bij U.E. gheinterineerde sijnde hem impetrant en aenleggere sijne 
conclusie ende eysch behoirdt gheadiudiceerdt, ende den ghedaechde consequentelijck ghecondemneert te 
worden, seght onder alle behoorelijcke ende ghewoonelijcke presentatien, protestatien ende andere 
beneficien, t’gene hier is volgende, 
1 
Dat eerstelijck bij des voorschreven aenleggers thoon voor het Edele gerichte deser Stadt Grave bij 
forme van interrogatoir den derden Mey deses jaers 1655 gheproduceert art.2,3 et 4 is blijckende, 
2 
Dat Dorothea Craen (: gheweest sijnde de Moeder vanden aenleggere voornoempt : ) is met 
erffghenaem gheweest voor een vierdepart vanden Ouden Hans Craen haeren vader, ende daer van 
onder andere gheerft heeft een vierdendeel van een huys inde Roghstraete ghelegen, unde quaestio, 
3 
Bekendt oock die ghedaechde bij die in recht gheexhibeerde antwoirt, dat des aenleggers vader Peter 
Jacobs van Raey, naer afflyvicheyt van sijne Moeder, dit vierdepart aen Meester Gerardt van Wijck 
ende Caertje Craenen sijnder huysvrouwen Ouders (ende sulcx voor eene somme van 250 guldens, 
d’welck doch expresselijck genegeert wordt) de facto vercocht soude hebben, 
4 
Hetwelck oock bij den voorschreven interrogatoir art.10 soo claer als den dach geprobeert wordt, 
5 
Op welcken articul Derisken Ermers tuygt dat des voorschreven aenleggers Vader tot behoeffticheyt 
geraeckt sijnde, het questieus vierdepart van het huiys heeft vercocht ende dat voor eene somme 
wesende onder de 100  gulden, gelijck de selve Peeter van Raey selffs ghehoordt te hebben verclaert, 
6 
Gevende redenen van wetenschappe dat den selven haer deponentinne vraeghde ofte sij haer 
vierdendeel oock daer voor wilde geven, 
7 
Ende Hans Craen verclaert den voorschreven thiensten articule van hooren seggen, 
8 
Het welcke alhoewel geen volkommen gheloove en mackt, causeerdt doch eenige inditien ende 
presumptien, die tot de voorgaende depositie gevought sijnde, de selve seer verstercken, 
9 
Presenteerdt daerenboven den aenleggere tot meerdere confirmatie deses, beneffens sijne huysvrouwe 
met solemnelen eede te bevestigen dat Peeter Jacobs van Raey sijnen vader op sijn dootbedde liggende 
tegens hun verclaerdt heeft dat hij niet meer als vijff ende t’seventich guldens voor het vierdepart van 
het huys ontfangen heeft, ende daerop de doot gestorven is, 
10 
In dyen voegen dat dese met doode bevestichde verclaeringhe (: die welcke niet weniger gheloofft als 
eene beede confessie meriteert, cum nemo moriens salutis suae aterna immemor praesumatur L.sancimus 6 et ibi 
Gothofred in lra q. cod.ad l.jul.repetundar : ) geconiungeert met die depositie van Derisken Ermers, die verclaert 
de somme onder de 100  gulden gheweest te sijn, ende met het hooren seggen van Hans Craen (te 
weten van 75 guldens) volcommen gheloove behoort geattribueerdt te worden, 
11 
Daer tegens niet en doet des ghedaechdens thoon sub letter N gheexhibeerdt, als sijnde van seer cleyne 
consideratie, ende hier naer sustifantelijck ghedebatteerdt sal worden, 
12 
Dit alles gepremitteerdt ende stilstaende, soo is de questie ofte Peeter Jacobs van Raey bevought was, 
hebbende twee onmundighe kynderen, het vierdepart van dit huys also te vercoopen, 
13 
De negatyve daer van wort van wegen den impetrante ende aenleggere ghesustineerdt ende 
gheprobeert met naervolgende redenen, 
14 
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Irstelijck om dat der onmundiger erffgoederen sonder voorgaende decreet ende meer andere 
gerequireerde solemniteyten niet en mogen veralieneert, beswaert ofte gepermuteerdt worden, 
tot.Tital.ff de Reb.eor.qui sub tutel vel cur.sunt sin.decret non alienand et tit. Cod. Prad. Minor. sine decret, 
15 
Ende dat in cas van contraventie die ghedaene vercoopinghe, alienatie, permutatie ofte beswaeringe, is 
nul ende van geender weerden, ipso jure testatur Imperat.in l. 10 et 16 Cod.d. tit. de Craed. Minor sine decret his 
verbis, 
Si pradium rusticum vel urbanum in pupillari atate constuta tutore autore, vel adulta sine decreto praesidis provinciae in 
qua situm est, venundedisti secundum sententiam senatus consulti dominium eius, siue ius a te discedere non potuit, sed 
vindicationem eius et fructuam, 
16 
Daerenboven verbijden de Rechten expresselijck dat eenen Vader die goederen van Moeders sijde op 
sijne kynderen gevallen, niet en sal hebben te veralieneren ofte beswaeren, per l.i.Cod.de bon.matern.vel 
matern.gener.l.3 Cod.d tit.de Credo Minor ini decret.l.cum oportet 6.§cum autem Cod.de bon.qua liber. 
17 
Dat dit vercochte vierdendeel van des impetrant s ende aenleggers Moeders sijde op hem gevallen is, 
blijckt bij den voorschreven interrogatoire art.2,3 et 4. 
18 
Ende dat den selven impetrant als oock sijnen jongere Broeder Willem Peters [ten] tijde vande 
vercoopinghe beyde onmundich sijn geweest is buyten dispuyt, 
19 
Alsoo inden Vestbrieff van het pretens vercochte vierdepart (: voor thoon van wegen den gedaechde 
onder de letter M gheexhibeert : ) de selve alsdoen noch minderjaerigh te wesen, met dese woorden, 
sijne onmundighe kynderen, opentlijck verclaert wordt, 
20 
Welcke veste door den voornoempde Peter Jacobs den 15e february 1631 ghedaen is, ende alsoo ten 
minsten 1 (: want niet 2 : ) jaere te vooren den coop gheschiet moet sijn, aengesien die irste betaelinghe, 
conform des ghedaechdes thoon gethoont onder de letter N, dien in Mert gheschiet is, 
21 
Ende alsoo wel daer geen haer bij ghenoemt en wordt, soo ist doch vastelijck te gelooven, dat het in 
anno 1629 ofte emmers 1630 moet gheweest sijn, alsoo volgens den voorseyden thoon het irste gelt 
voor die veste ende transport ghegeven is, 
22 
Ende alsoo waerschijnelijcker ende onfeilbaer is, dat den impetrant met sijnen broeder [ten] tijde 
vande ghedaene vercoopinghe beyde noch minderjaerich sijn gheweest, 
23 
In dyer voegen dat hier evidentelijck consequeerdt, dat desen coop ghedaen sijnde teghens de expresse 
prohibitie vande Rechten geen effecte en can gereycken, faber in suo Codex titulo de pact.definit.3 Barbos in 
loc.commun. letteren N numero 38, 
24 
Noch en can den cooper eenich recht ofte actie geven tot het aldus gecochte goet, farinac.decif.572 
numero 9, thome 2, part.1, 
25 
Noch oock den onmundighen om de selve wederom te eyschen eenich beletsel doen, Card.Tusch.et aly a 
Barbos d.loca numero 39 allegati 
26 
Quod enim lege prohibente fit, pro infecto habitur Liber Non dubium 5 Codex de legib.L.Jubemus 14 sane si hoc in fin 
Codex de Sacrosanet Eccles, 
27 
Hier tegens en doet niet den thoon van wegen den ghedaechde in recht onder de letter J overghegeven 
daer bij den impetrant bekende 375 gulden voor sijn Moeders goet ontfangen te hebben, 
28 
Welcke bekentenisse (: sijnde in dato de 5e novembris 1629 : ) niet weeniger nul ende van onweerden 
en is, als de voorschreven vercoopinghe van het huys, omme dat hij impetrant daer mede de 
erffgoederen bij sijne moeder achtergelaeten, ende op hem pleno jure sonder last van eenighe tochte 
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gevallen, quiteert ende veralieneerdt, het welcke alle minderjaerighe verboden is, per liber non solum 4 
codex de PraedMinor C et alys juribus supra allegat.verba legis suni hac 

Non solum per venditionem rustica praedia vel suburbana, pupilli vel adolescentes alieriare prohibentur, sed neq., 
transactionis ratione neq. permutatione, et multo magis donatione, vel alio quoquo modo ea transferre sine decreto 
a dominio suo possunt, 

29 
Oock sulckx alwaer dat den voorschreven impetrant (: onmundigh wesende, ghelijck noch den 15 
february 1631 geweest te sijn, met den vestbrieff hier voor [in] art.19 bewesen is : ) momboirs hadde 
ghehadt die hem om dese bekentenisse te doen geassisteert ende hunne authoriteyt geinterponeerdt 
hadden, 
30 
Soude effenwel die ghedaene bekentenisse, ende die sonder voorgaende decreet ende consent van s’ 
Heeren wegen daer uyt gevolghde pretense alienatie van moederlijcke goet soodaenich nul, invalyd 
ende van onwerden wesen datter oock van rechts wegen geene restitutie in integrum van noode soude 
wesen, per text.expres.in l.non est 2a, Codex d.titulo de Craed.Minor ubi imperator Gordianus ait., 
 Non est vobis necessaria in integrum restitutio si tutores vel curatores uri  possessionem licet pignosi nexam 
vendiderunt sine decreto, 
31 
Het selve probeert oock Carpes Illustr. quastion part 2 desis. 195, numero u ob hanc rationem quod decretum pro 
forma substantiali requiratur ucius omissio ipso jure actum annihilat l.cum hi 8 Craetor 17 ff de transaction est enim 
forma qua dat esse rei text. in c. cum silecta fin de rescript., 
32 
Ende moet t’selve aldus onbehoorelijck veralieneerdt moederlijck goet niet alle vruchten ende baeten 
terugh ghegeven worden, text m.d.l. si pradium, in verbis et fructuum, es titutio et his existentibus 
conditionem competere Codex de Crad. Minor et l.1 Codex maior fact alienat sindecret Carps. d.liber 
part 1 decisio 46 numero 16, 
33 
Het hier voor geallegeerde en obsteerdt niet dat dese bekentenisse is ghedaen voorde Eedele Heeren 
Weesmeesteren, door dyen soo wel voor Heeren Weesmeesters ende in judicio als daer buyten den 
minderjaerighe gheledeert sijnde (: als notoirelijck den impetrant : ) ghesubvenieerdt wordt, text in liber 2 
Codex 11 titulo vel Curat intervenerit, ubi Imper. Alexander inquit hisce verbis, 

Minoribus annis viginti quinq. etiam in his qua praesentibus Tutoribus vel Curatoribus in judicio vel extra judi-
cium gesta fuerint in integrum restitationis auxilium superesse si circumventi sunt placuit, 

34 
Noch en hebben die Eedele Weesmeesters den voorschreven Jacob Peters in het voorschreven 
bekeennen als Momboirs geassisteerdt, dan hebben die bewiesinghe van het moederlijck goet door 
Peeter Jacobs ghedaen bij gewoont ende als inspecteurs wnde ghetuyghen aengehoordt, ende daer van 
die in rechte gheexhibeerde acte metghedeylt. 
Dan hadde de voorseyde bewiesinghe, daerbeneffens met kennisee ende consent vanden Heere vanden 
Lande als Overmomboir met overstaen vande Momboirs ofte ten minste der naeste vrienden moeten 
geschieden, als naer deser Stadts loffelijcke costuymen notoir, ende met het hier voor geallegeerde 
abundantelijck gheconvinceert wort, 
35 
Ende genomen (:als doch niet en doet :) dat dese ghedaene bekentenisse van vernueginghe van 
moederlijck goet bundich ende van weerden waere, met wat eenen schijn soude dan desen coop ter 
wielen des impetrant s ende aenleggers broeder Willem Peters insgelijckx onmundich wesende (:als bij 
den vestbrieff onder de letter M ingedient, ende den lesten art. vande interrogatoir van wegen den 
impetrant gheexhibeert, blijckt ende hiervoor gheseyt is : ) daer inne niet en heeft, noch en conde 
consent draegen, connen ghedefendeert worden, 
36  
nummer is overgeslagen 
37 
Sulckx dat dese vercoopinghe hoe dat die gheweynt ofte gekeert wordt, allerdinghs nul ende gantsch 
geen effect en can geopereren per Jura supra allegata, 
38 



 123 
En obsteerdt den impetrant oock in het minste niet die Acte van uytcoopinghe van moederlijcke 
successie, den 20e April 1630 voor Stadthelder ende erffpachteren van Maes ende Wael ghepasseerdt 
gheteeckent met de letter K, 
39 
Door dyen den voorschreven impetrant alsdoen insgelijckx onmundich sijnde de selve uytcoopinghe 
heeft ghedaen sonder consent ofte scientie vanden Heere, sonder overstaen van eenige momboirs ofte 
ten alderminsten vande naeste bloetvrienden, allen d’welck nochtans (: als hier voore wijdt ende breedt 
bewesen is : ) op peene van nulliteyt van noode was, 
40 
Ende al ist dit hier geobycieert muchte worden dat den Heere Stadthelder des Heeren plaets becleedt, 
41 
Soo en is t’selve niet ghenoech maer requireren de Rechten een solemneel decreet met volle kennisse 
ende ondersoeck vande saecke ghegeven text, est express. in l. Minoribus iia ff de reb.cor.qui sub tutel. vel cur.sin 
decret et l.Minorum 6 Cod.de Craed. Minor. sin. decret ffn verbis 

Minorum possessionis venditio, per procuratorem, delato ad Pratorem vel Prasidem Provincia libello fieri non 
potuit, cum ca res confici recte aliter non possit, nisi apud acta causis probatis qua venditionis necessitatem 
inferant, decretum solemniter interponatur idem habet l.ult. eod tit., 

42 
Hoedaenich decreet ende kennisse vande saecke ghenomen te sijn desen thoon niet en convinceert dan 
wel van eenen voor dato pretenselijck ende nulliter ghedaenen uytcoop van moederlicke successie, 
ende van eene invalide bekentenisse van daer van verneucht ende ten vollen gecontenteert te wesen, 
43 
Sonder datter in het selve instrument mentie ghemackt wordt van eenighe momboirs die over den 
voorseyden coop gestaen souden hebben, 
44 
Ofte dat den Stadthelder den uytcoop met eenighe schijn ofte woort in die geexhibeerde acte gestelt, 
heeft willen approberen, ofte connen confirmeren, 
45 
Quod enim nullum est confirman non potest c.auditis y de Elect. quia confirmatio non valet ubi confirmatum non valet c. 
inter dilectos veis.cum ergo y de fid. instrument, 
46 
Voor bij passerende den thoon des ghedaechde onder de letter L in judicio overgegeven, als sijnde 
alleenlijck eene simpele procuratie, die welcke tot validiteyt  vande vercoopinge van het vierde van het 
huys in questie niet en can ghedoen(?), 
47 
Als oock den thoon onder de letter M sijnde het pretens transport van het questieus vierdepart (: 
uytghenomen dat van wegen den impetrant t’selve wordt aenghenomen voor soo veel daer bij blijckt, 
dat hij ende sijnen broeder ten tijde van het transport, ende soo veel te meer ten tijde vande 
vercoopinghe, die ten minsten 13 ofte 14 maenden te voorens is gheschiedt, onmundich sijn gheweest : 
) alsoo het transport niet en can staende blijven, als de vercoopinghe nul ende invalyd te wesen 
geprobeert wordt – subverso enim fundamento omnia supercodificata necessario corruient, 
48 
Ende alsoo commende tot des selffs thoon getheeckent met de letter V, den welcken hier voore art. ii is 
gereserveert gheworden, daer bij dat den ghedaechde traecht ende vermeynt te bewiesen dat sijne 
behouwde Ouders het questieus vierdepart souden gecocht hebben voor eene somme van 250 gulden, 
49 
Daer tegens reprocherende seght den impetrant voornoempt dat dyen thoon, als wesende een privaet 
gheschrifte (: als oock in allen ghevalle het principael soo verre daer eenich te vinden is : ) het minste 
gheloove niet en can ghemaecken, liber Instrumenta, liber Rationes et liber Exemplo Codex de probationibus, 
50 
Sulck oock al w…..e dit geexhibeerdt extract ge  alist dat denselven bij eene regaele ende publijcke 
persoon gheschreven is, soo en can denselve geen meerder ghelooff toegevoeght moghen worden, als 
het principael, d’welck een privaet geschryfte ende in eygen saecke geschreven is, ende daeromme geen 
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gheloove en meriteert, liber nullus io ff de testibus liber Omnibus Codex eod. titulo et liber Instrumenta Codex de 
probat cuius verba hac sunt, 

Instrumenta domestica, seu privata testatio, seu annotatio, si non alys quoque adminuculis adiuventar ad 
probationem, sola non sufficiunt, 

51 
Ende al ist dat Coopluydens boecken niet der selver eedt ofte doot bevesticht wesende, raeckende 
hunne Coopmanschap ( : ende wijders ofte anders niet als leert Gail Observat. Lib. 2 observat 20 numero 8 
per Jur. Ibid. allegat Menoch de Arbit judic. Quasi lib. 2 cent 1 casu 91 numero 23 : ) uyt eene loffelijcke 
ghewoonte volcommen gheloove ghegeven wordt, 
52 
Soo en heeft t’selve nochtans geen plaetsche, als daer geenen precisen dach ofte datum bij ghestelt en 
is, als die daghelijcksche experientie1 leerdt, 
53 
Bevolen oock die gemeyne Keyserlijcke Rechten expresselijck dat in alle ghelooffmaeckende ende 
publijcke instrumenten dach ende datum geschreven moet worden text express. In Nouell. De Tabel verso 
fin. Et Nouella ut praponat nom. Imperat omnibus document collat. 5. Titulo 3, 
54 
Ende dit moet op pene van nulliteyt onderhouden worden, ut tenent DD in dict. Loco 
55 
Ist dan dat in eenich publijck instrument, d’welck voor ende in presentie van ten minsten 2 ghetuygen 
gepasseert wordt, om alle falsiteyten ende bedroch te voorkommen, dach ende datum precies gesteldt 
moet worden, ofte anders nul ende invalyd is, 
56 
Hoedaenich sal dan een privaet gheschryfte, sonder jaer, dach ofte presentie van eenighe ghetuygen, 
tot sijn eygen voordeel gheschreven, ghelooft connen ghemeriteren2  
57 
Besonderlijck ter wielen3 de depositie van Derisken Ermers, die depositie van Hans Craen, als oock 
den ghepresenteerden eedt vanden impetrant ende sijne huysvrouw soo seer tegenstrijden, 
58 
Bovendyen en blijckt oock niet dat Meester Gerardt van Wijck zaliger, met sijn eygen handt in het 
vierkante boecxken ( : daer van het extract mentie is maeckende : ) het gheextrageerde gheschreven 
heeft, 
59 
Ende daeromme in het gerin[g]ste geen gelooff en meriteerdt non enim probat hoc efse, quod ad hoc contingit 
abesse per liber Neque natales Codex de probation, 
60 
Indyen oock het pretens boecxken voor het licht gebrocht worde, souden mogelijck wel andere 
abuysen ende misslaegen, dese saecke aengaende, ghethoont connen worden, 
61 
Alsoo niet te ghelooven is dat die coopspenninghen met sulcke stucken ende brocken aen des impetrants 
Vader betaelt sijn gheworden, 
62 
Maer ter contrarie vastelijck ghepresumeert wordt dat die aldaer boven de 75 gulden aengeteeckende 
penninghen, niet voor coopspenninghen, maer voor verschene huys huyre ghegeven sullen wesen, 
63 
Door dyen des ghedaeghde behouwde Ouders altijt seer traech sijn gheweest in hunne betaelinghe van 
het vierdepart vande huyshuyre soo wel des impetrants Vader als Guert Segers toecommende, den 
welcken de selve ten tijde van sijne vercoopinghe, van restant van huyshuyr, belooft hebben te sullen 
betaelen eene somme van hondert ende vijftich gulden, alles uytwijsens desselffs vereede depositie ter 
requisitie vanden impetrant voornoempt, ghegeven, 
Ofte sal den voorschreven Van Wijck geimportuneert door continuele actie ende molestatie van 
impetrant t’selve uyt sijn hooft int voorschreven boecxken geschreven hebben, 
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64 
Eyndelijck voorbij passerende die bekentenisse van Jacob Peeters in dato den 17e Septembris 1630, 
alsoo de selve vande selve sieckte besmet is, daer den pretensen uytcoop van het moederlijck goet mede 
bevangen was, ende alsoo door de eygene middelen ende motyffen ghedebatteert wordt, 
65 
Sulckx dat het soo claer als den dach uyt het voor verhaelde is blijckende dat den impetrant soo wel 
door desen pretensen ende nulliter ghedaenen uytcoop van de moederlijcke goederen, als door den 
vercoop van het vierdepart van sijn Grootvaders huys, daer van dat hij alleenlijck 75 guldens 
gheprouffyteert heeft, daer het nochtans ( : egeene merckelijcke reparatie ghedaen sijnde : ) voor  eene 
somme van 1050 gulden, gelijck die ghedaeghde bij sijne schryfture van antwoirt selffs bekent, vercocht 
is, 
66 
Hier tegens en can niet ghereprocheert worden, als dat den impetrant sijn Vaders feyt ofte factum1 
soude moeten presteren ende halden, 
67 
Alsoo t’selve waer is als dat factum niet en is tegens die prohibitie vande Rechten, alswanneer niet 
alleen den soon, maer den Vader selffs t’selve wetteliijck geoirloift is te contravenieren : text express. et 
notabilis in liber Quemadmodum 7a codex de Agricolis et Censit in verbis his, 
Et emptori preticum quod dederit amussum existimet, nihilominus venditori ad repetendos servos cum agnatione eorum 
vindicatione consessa, 
68 
Het selve tuyght Gloss.in L.1 in verb.Interdicta  Institut.quib.alien licet vel non, met dese woorden:   
Vindicat Maritus constante matrimonio, contra factum suum veniens, cum fuerit contra legem, 
69 
Leert t’selve oock Gloss.in L.post mortem ff de Adoption.in verb.factum suum, Bartol.ad d.l.postmortem, Osasch 
Cacher.decis.pedemont io numero io ubi l.cum a matri 14 Codex de Rei vind.pulchre distinguit et limstat, 
70 
Ende ghenomen dat desen pretensen uytcoop ende bekentenisse vande moederlijcke goederen 
ontfangen te hebben, door den voorschreven impetrant ende aenleggere allerdings wettelijck ghedaen, 
ende alle gerequireerde solemniteyten daer inne behoorelijck geobserveert waeren, als inder waerheyt 
niet te sijn, hier voor abundantelijck2 bewesen is, 
71 
Soo is effenwel inde Rechten notoir dat overmits des impetrants Vader met desen vercoop niet alleen 
over de helfte juxta liber 51 voluntate 8 in fin.codex de rescindend.vendit, maer meer als ses mael over de helfte 
ende alsoo enormissime bedrogen sijnde, sonder enighe contradictie soude competeren, actionem juce 
condictionem ex liber 2a codex de rescind.vendition., 
72 
Uyt crachte van welcke den selven bevought was om te ageren tot supplement vanden rechten prijs, 
ofte tot restitutie van het vercochte vierdepart van t’huys d.l.3 et c.cum dilecti y de empt.et vendition., 
73 
Dat des impetrant Vader alsoo bedrogen is geweest, ter wielen3 den selven alleenlijck voor het 
vierdepart 75 gulden ontfangen heeft ( : als hier voore ghetoont is : ) blijckt bij der gedaeghde bij sijne 
inghediende antwoirt, ghedaene bekentenisse, in de welcke hij expresselijck seght, dat het huys int 
geheel voor 4250 gulden vercocht is, 
74 
Het is oock soo notoir ende die Edele Heeren selffs soo bekent, dat sulcke voorders te proberen 
onnoodich is ( : notoricum emim non probatur c.super eo y de testibus cogend.: ) dat de huysen binnen dese Stadt 
Grave anno 1630 ende daer ontrent, in meerdere estime4 ende weerdiger sijn gheweest, als die selve 
anno 1644 ( : als wanneer Caertie Craenen het selve huys vercocht heeft : ) ende nu ter tyt sijn, 
75 
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Oock en heeft den ghedaeghde niet bewesen wat voor lasten in het selve gestaen hebben, ende bij 
sijne behouwde Ouders affgelost muchten wesen, d’welck nochtans hij hadde behooren te doen, 
indyen hij vermeynt dat t’selve huys met eenighe gehypotheseerde renten beswaert soude sijn 
gheweest, per text in liber 8 et 9, codex de servit.et aq.liber cum eo 9 ff de servit.urban.siradior., 
76 
In dyer voegen dattet handtastelijck1 te sien is, dat den impetrant niet alleen over de helfte maer 
enormissime bedrogen is, ende der halven den ghedaeghde in rechte met goeden fondamente betreckt, 
om supplement vande rechte weerde metten interest van dyen te hebben, 
77 
Aengesien des ghedaeghde behoude Ouders dat gecochte vierdepart tamquam mali fidei possessores 
besetten hebben, nihil enim refert an quis titulum nullum, aut vitiosum habeat liber quoties 6 ff qui satisdar.cogant 
liber 2 ff de auctorit tutor, 
78 
Cum hoc enormissima lesio prase ferat messe contractui dolum re ipsa, qui hac parte dolo ex proposito non malem 
comparatur liber si quis cum aliter 36 et ibidem DD ff de verbis oblig.liber superstito codex de dol.mal.Tessaur.decis 165 
numero 6, decius consil 180 numero 6, 
79 
Het is mede bekenden rechtens dat den soone eene vercoopinghe bij sijn vader van sijne eygen 
goederen gedaen, ter oirsaecke vande lesie2 over de helfte mach rescinderen3 d.liber 2 in verbis si tu vel 
pater tuus codex d.titulo de rescindere vendit, 
80 
Ende dat de rescissie ende actie ex.d.liber 2 altijt mach intendeert4 worden binnen den tijt van dartich 
jaeren alsoo die selve personeel5 is, tuyght liber sicut codex de 30 vel 40 annor.prass.text et gloss.in liber 2 codex 
de constit.pecun.gloss.in liber nec creditor codex de signorat action, 
81 
Sulckx dat uyt het voor verhaelde resoluyt6 wort, dat den impetrant niet alleenlijck uyt den hooffde van 
dese overgroote lesie te ageren bevoeght is, maer oock met goeden fondamente over dat vercochte 
huys relieff7 heeft versocht, 
82 
Welck relieff ende restitutie vanden gedaene vercoop ( : indyen hij wettelijck waere geschiet ende 
andersints niet als niet en is : ) binnen 4 jaeren naer dat den impetrant mondich was geworden hadde 
behooren versocht te worden, soo en can t’ selve den impetrant nochtans niet obsteeren8, om dat den 
selven van jonghs aff altijt inden crijch is geweest ende de wapenen beter als het recht verstaet, gelijck 
den Keyser Justiniamus in liber scimus 22 codex de jur.deliberand. van alle de schrijfluyden is seggende, 
83 
Ende voor sulckx de ignorantie vande rechten haer niet en mach geimputeert9 worden, liber Regula 9 § 
11 filiusfam.ff de jur.et fact.ignorant, liber 1 codex eod.titulo ende daeromme alnoch gerestitueert mach 
worden, 
84 
mits welcken ende meer andere middelen ende motyffen hier toe ex officio et via juris ten meesten 
voordeele vande impetrant te voegen ende suppleren, houdende hier mede het bedinghe van sijnen ‘t 
wegen gesalueert ende het het bedinghde vande ghedaeghde voor overvloedelijck ghedebatteert, 
employerende voorders generalia juris pro et contra, 

Concluderende contendeert den impetrant voornoempt, als bij sijne conclusie 
ten signate ghenomen, aut alias omni meliori modo, cum expensis. 
In ende op alles Implorerende10. 
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THOON VOOR THIERT ARENSMA Q.Q.VERWERDERE CONTRA JACOB PETERS 
VISSCHER, AENLEGGERE. 
 
Ingedient den 3 Mey 1655 onder T 
Wij Hubert Gorissen ende Gerrit Daems Schepenen der Stadt Grave, tuygen bij dese dat voor Wees-
meesteren deser Stadt is gecompareert Pieter van Roy als vader van Jacob van Roy, geprocreeert bij 
wijlen Dorita Cranen, sijne gewesene huysvrouwe saliger, 
Ende heeft bewesen (: soo hij dede bij desen :) aenden selven Jacob van Roy sijnen Soon, voor sijns 
Moeders goet de somme van drye hondert ende vijffenseventich guldens ende twintich stuyvers, welcke iii C 
Lxxv gulden de voorschreven  Jacob van Roy, present sijnde, bekende ontfanghen te hebben ende dae-
rvan gecontenteert ende verneucht te sijn, Midtsdat, soo verre bevonden soude moghen worden nae het 
overlijden van den voorschreven Pieter van Ray, sijnen Vader, dat hem van sijns Moeders goet noch 
meer als de voorschreven  iii C Lxxv guldens souden moghen competeren dat hij t’selve alsdan meer 
sal genyeten, Ende ingevalle sulck goet soo vele nyet ende mogen sijn, dat hij het overschot alsdan we-
der terugge sal keren, Belovende de voorschreven  Peter van Roy ende sijnen soon Jacob van Roy, 
t’selve alsoo t’onderhouden ende naer te coemen, ende de verbintenisse van haere respective per-
soonen ende goederen, zonder argeliste,  
Des t’oirconde hebben wij Schepenen voorschreven onse segelen hierop gedruckt, 
Gegeven tot Grave den 5e Novembris 1629, 
w.g. Ecrevisse, 1629 
 
SALVATIE ENDE REPROCHE VOOR TIERT ARISMA Q.Q.GEDAECHDE VERWERDERE 
CONTRA JACOB PETERS VISSCHER, AENLEGGERE IN MATERIE VAN RELIEFF. 
 
Ingedient den 22 Novembris 1655 onder Z 
De voorschreven gedaechde copie becomen hebbende vanden Toon ten wedersijde, alhier voor desen 
Edele Gerichte, op den 3e Mey 1655, overgegeven, ende dienvolgens willende sondeeren1, dese sijne 
schriftuyre van Salvatie ende Reprochen, ende voorsulx sijne antwoort, ende dien van sijner thoon 
salveeren ende ter contrarie de Aenspraeck ende Conclusie, mitsgaders, den thoon vanden aenleggers 
wegen overgegeven, Reprocheeren, ende Consequentie betoonen, dat hij verwerdere mit sententie2 
diffinitiffe van Edele Gerichte sall behooren te triumpeeren soo secht deselve onder alle etc. 
 
Dat hij gedaechde nochmaels bij desen is houdende voor gerepeteert, ende inhererende3 den teneur4 
van sijne well gefondeerde schriftuyre van Antwoort tegens den ongefondeerde eysch ende Conclusie 
des aenleggers alhier voor desen Gerichte overgegeven, ende bij de Deductien5 derselver persisteren, 
 
Welcken volgende, sooverre daerop de voorschreven antwoort rijpelijck overgegeven ende grondelijcke 
inspectie sall willen nemen, ende deselve confereren6, tegens de voorseyde Aenspraeck claerlijck te 
evinceren7 ende te vernemen staet dat de controversie8 deser saecke alhier ventilerende specialijck ende 
eygentlijck is berustende op de Resolutie9 ofte decisie van dese twee naervolgende puncten, 
 
D’eerste punct, 
Eerste des aenleggers Vader met namen Peter van Raey int vercopen van een vierdepart van seecker 
huys, gelegen inde Rogstraet alhier, genoempt Lens vander Horst huys, aen Meester Gerrit van Wijck, 
des gedaechdens gewesene Schoonvader, soo enormelijck is geledeert10, ofte bedrogen geweest, dat de 
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aenlegger gerichticht is uyt dien hooffde te convenieeren1 den gedaechde alhier ex liber 2 ofte co-
dex de rescindere dit. 
 
Twede punct, 
Item ofte den voornoemde Peter van Raeij t’selve voornoemde vierdepart nyt eygene autoriteyt  heeft 
vermogen te veralieneeren ofte vercopen,  
 
Uytte resolutie van welcke twee puncten, wijders evident vallen ende buyten alle twijffelachticheyt  
gestelt sall worden, de decisie van dese civile controversie, ende blijcken dat de aenleggere in desen sall 
behooren te secunderen, consequenter sententia pro rto, 
 
Ende voorsulcx voor eerst ter handt nemende het voorschreven eerste punct, als wesende in specie de 
enorme lesie ende queste2, ende het principaelste fondament, waerop de voorschreve conclusie gebout 
is, ende d’welck dienvolgens vande sijde des aenleggers te vollen bewesen, ende  geprobeert te worden, 
Liber 4, codex de edendo qui accusare volunt probationis habere debent,  
 
Soo seght den voornoempde gedaechde tot debath van sulcx des aenleggers geallegeerde dat het selve 
met geenen getuygen ofte documenten van des aenleggers sijde, en wort bewesen ofte geverificeert, 
 
Ende voorwaer is sulcx niet blijckende ofte ontstaet t’selve oock apparenter te evinceeren, nyt de con-
schappen ofte emplooy, onder de letteren S, G, H van wegen des aenleggers in actis, tot bewijs vant 
eerste punct, ende geallegeerde, sijner aenspraecke voor thoon geexhibeert, 
 
Het welck op dat naerder gespeurt ende ondersocht soude mogen worden, soo seght den gedaechde 
defendeerende totte particuliere wederlegginge, vande pretense contschappen, in desen sub lettera H 
vandes aenleggers wegen overgegeven, 
 
Dat mitte voors. contschappen int geringste niet gedoceert en wort, dat den aenlegger, omme dese pre-
tense enorme lesie soude competeeren t’ Remidium L 2e  Codex rescincedit, 
 
Want voor eerster handt nemende de verclaeringe van Hans Craen ad articulum penult gedaen, alwaer 
hij gevraecht sijnde, ofte Peter van Raeij het questieus vierdepart, niet en hadde vercocht aen Caertien 
Craenen, voor eene somme van 75 gulden, beantwoort in his terminis dat hij van desen articul geen 
eygentste kennisse en draecht, dan van hooren seggen, 
 
Alhoewel dese getuygenis geene bysondere reprochen vandoen en heeft, als wesende ipso jure null envan 
onweerden, d’welcke den Richter, ex offitio nobli behoort te annulleeren, als wesende erreur3, in redenen 
van wetenschap nochtans omme de memorie des Gerichte te verversen dient  recours4 genomen te 
worden tot Jodocuns Damhouderum, schrivende op dese passagie , in sua praxi, Ciuili Cap. 170, num. 20, 
ubi dicit, si testis dicat scio hoc ita esse, quia scio ex fama publica aut scio quod mihi dicti est, a personis id bene scienti-
bus et omnes iste rationes sunt in valide et nihil adstruunt, quia nullam certam notitiam probaere possunt per confirmatio-
nem alicuius sensus exterioris item Maranto parte 6a de testium productione num. 4 et ad hoc daus judelmus de jure 
Bourssimo lib. 4 cap. 10 verso et quis admittatur tanquam testis, necesse est eum rei geste, intersuisse, non enim sussiceret 
si quis diceret, se rem ex alijs audiusse, 
 
Connende oock tot dese saecke niet geven, d’welck Dersken Ermers ad eundem Articul gevraecht 
sijnde heeft gedisponeert, ende gesecht Jae, ende dat het onder de 100 gulden geweest is, gelijck sij van 
Peter van Raeij well gehoort heeft ende dat deselve vraechde teweten Caertien Craenen, ofte sij haer 
vierdepart oock daervoor mede wilde geven, 
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Aengaende dan dat sij deponente deponeert Jae, ende dat het onder de 100  gulden geweest is ge-
lijck sij van Peter van Raeij wel gehoort heeft, is insgelijck eene ridiculeuse ende crachteloose dispositie, 
als wesende noch eens van hooren seggen, ende principaelijck van die, wiens cause is ventileerende a 
qui ipsemet testis ess non potest qu. pria. eaa. quomodo ipse faciet, alterum testem idoneum qui habet exore ipsius Dam-
houderus ad d. cap.170 nu. 20, item Maranto loco citato 
 
Comende hiermede tot het twede deell vande bovengenoemde depositie, teweten dese, ende dat desel-
ve vraechde, ofte sij haer vierdepart oock daer voor mede wilde geven, 
Alhoewell eenichsints schint hier nyt te worden bewesen dat Cart Cranen meer en soude gegeven heb-
ben aen Peter van Raeij onder de 100 gulden overmits haer facite extraiu diciele concessie, die schint ge-
presumeert te worden, uytdien dat sij vraechde, ofte sij haer vierdepart oock daer voor mede wilde 
geven, 
 
Soo en wort nochtans mitte voors. contschappe ne quidem semiplene geprobeert dat Caert Craenen maer 
onder de 100 gulden soude geschooten hebben, 
 
Nan Confessio extra judicialis si fiat hto. absente, tune probata per duos testis facit solam firi sumptionemid est semiple-
nam probationem Maranta pto. 6a versiculo de Confessis num. 2 probe finem, 
 
Waeruyt nu lichtelijck can assereeren  cum probata per testes faciat solam presumptionem, id est, semimiplenam 
probationem quod probata per unum testem tantum ne quidem saciat semiplenam probationem  gelijck in dese saecke 
Dersken Ermers vuycq ende singulier1 is van dat Cartie Cranen haer vraechde ofte sij haer vierdepart 
oock daer voor wilde geven, 
 
Behalve alnoch dat dese twe voors. deponenten niet en concordeeren in haere depositie, aengesien dat 
Hans Craen verclaert geen eygentlijcke kennisse te dragen, dan van hooren seggen, te weten dat het 
maer en souden sijn geweest 75 gulden precies, ende andere  deponent te weten Dersken Ermers ver-
claert onder de 100 gulden geweest te sijn, conferende2 nu 75 gulden, met onder de 100 gulden, sal 
men bevinden non esse idem et unum de quo testentur, cum etiam quingaginta, octu aginta, cronaginta, quinque et Sint 
infra centum cum tamen testum dicta necessario, concludere debeant text in L. nequi natales Codex probationis,  dae-
romme alwaert dat haere dickgemelte verclaringen geen foute en hadden in haere reden van weten-
schap souden nochtans uyt desen hooffde gereciteerd moeten worden, cum ad minimum duorum testamoni-
um, desideretur L. 9a art.1 Codex de testibus, 
 
Alhoewel voor den gedaechde is militeerende Liber 4a in fine Codex de Edendo ubi legitur actore enim non pro-
bante qui Conucnitur, etsi nihill ipse prestat, obtinebit,  nochtans om des gedaechdens rechtveerdicheyts, ende 
ter contrarie des aenleggers ongefondeertheyt te bewijsen, soo employeert hij gedaechde tegens de 
voorschreven pretense depositie sijne ingediende sub lettera N wesende extract uyt een schultboeck, 
alwaer sijn schoonvader Gerit van Wijck heeft aengeteeckent dat hij t’ vierdepart vant voorschreven huys 
van Peter van Raeij heeft gecocht voor de somme van 250 gulden, ende sijnen soone Willem eenen Ro-
senobell, ende want soodaenige boecken volcomen gelooft sijn, meriteerende Gail lib. 2 observ. num. 6, 
ubi dicit similiter quod liber rationum mortue siribente absque juramente probet per rationem quod mors uim juramenti 
habeat et quod, non sit verisimile norientum reliquisse falsum seripturam, 
 
Soo volcht hier uyt dat het geallegeerde in des aenleggers aenspraecke, van dat Peter van Raeij maer 
en soude gehadt hebben 75 gulden, geheel verciert is, ende onwaerachtich, soo door desen ingedienden Toon 
sub lettera N van wegen des gedaechdens, als mede bij foute van probatie3 van wegen des aenleggers, 
 
Nu genomen soo dat het geposeerde des aenleggers waerachtich waer ( des nochtans neen ) Daeromme 
en soude evenwel den aenlegger geen vast fondament hebben om te ageren ex L. 2, Codex de Rescind.  
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Aengesien int ingediende van wegen des gedaechdens sub.lettera M als wesende de opdracht, ende 
veste vant selve huys, onder andere int eynde desselfs bevonden wort dit naevolgende, 
 
Ende alle voorcommer af te doen, ende alle renten, ende alle lasten, voor dato van dese opdracht, int 
voorschreven huys staende soo losbare als onlosbare, blijstaen tot laste van voorschreven Gerrit van 
Wijck, sijne huysvrouwe ende haeren erven, 
 
Item alnoch bij verclaeringe van Hans Craen ende Dersken Ermers ad art. 7 hunder dispositie sub 
lettera H van sijde des aenleggers ingedient bekent wort eenige hipoticatie int voors. huys gestaen te 
hebben dan niet wetende hoe veel die lasten waeren bedragende, resoluyt is als wanneer den contracte 
vande vercoopinge is gecelebereert geweest hipothecaetie int selve huys geweest te sijn, 
 
Ende gemerckt de lasten ende hipothecatie, waer mede de huysen beswaert sijn, oorsacke dat deselve 
becommerde huysen soo veele mit en gelden, als well de vrije ende onbelasten, gelijck dat alte seer no-
toir is, 
 
Notoirelijck te gelooven, ende vastelijck te presumeeren staet dat die hypothecatien, gevoucht sijnde, 
nae de vercooppenningen, de rechte waerden hebben uyt gebracht, cum in dubio justum pretium datum 
presumitur, consequenter dese contracte geene reussitte subject, 
 
Sonder dat den gedaechde obsteeren mach, ofte tot voordeel des aenleggers can militeeeren, t’geene 
Everhardt Volbers sub lettera G affirmeert als dat hij affirmant sijn vierdepart vant selve huys soude 
vercocht hebben, voor de somme van driehondert gulden, 
 
Welcke affirmatie niet geadmitteert en wort, oversulcx den affirmant niet en is allegeerende eenige tijt 
van sijne vercoopinge noch dach, noch jaer, maeckende oversulcx de affirmatie onseecker, Merula, lib.4 
tit.65 Cap.10 num.5, vers, daer is groote infuys1, 
 
Welcke verseeckeringe van tijt in dese controversie, nochtans d’aldermeeste moet in consideratie ge-
nomen worden,  cum tempus quo fuit Celebertus Contractus ob quem querit hic actor rescindere contractum, fit inspi-
ciendum L. 8 in fine Cod. de rescindere  vendit resterende hem dan den aenlegger totte voorschreven affir-
matie van Everhardt Volbers, heeft moeten betoonen dat de vercoopinge gedaen vanden voorschreven 
Vobers is geschiet op denselven tijt wanneer dese questieuse vercoopinge van Peter van Raeij is gecele-
breert, d’welck den aenlegger nochtans niet en heeft bewesen, ergo op dese depositie niet te letten, 
 
Reciteerende oock deselve als wesende vuycq nochte geadsisteert mit eenige indictien ofte verclaringen, 
van anderen ende eenen getuygen, geenen getuygen, Merula lib. 4 tit. 65 cap. 13 num. 2, 
 
Fed transcat, dat Everhard Volbers gehadt heeft voor sijne vierdepart 300 gulden laet ons nu eerst over-
sien ofte des aenleggers vader nu heeft gehadt, als 300 gulden gemerckt dat sub lettera N van wegen 
den gedaechde ingedient, plene  geprobeert wort dat des aenleggers vader heeft gehadt particulatim 250 
gulden ende sijnen sone Willem eenen Rosenobell maeckende int geheell 260 gulden, derhalven alnoch 
seecker is dat int selve huys lasten ofte vestingen sijn geweest ten tijde vande vercoopinge gelijck sub 
lettera M van sijde des gedaechdens te sien is, 
 
Behalvens dat dese bovengenoemde affirmatie frivoell ende impertinent is, ex eo quod liceat Contrahentibus 
se inuise decipere, neque ad mussim omnia estimentur cum venditor semper querat Carius vendere, empti vero viluis emere 
Minsing cent. 4a obseru 73 num.10, 
 
Aencomende in desen, oock tot bewijs ofte preuve vant voorschreven eerste poinct getribueeren2, dat 
den aenlegger voorden dach brengt, de voorwaerde vant huys int jaer 1644  gepasseert, sub lettera S, 
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van sijde des aenleggers ingedient, van het geheell huys als dan soude sijn vercocht voor de somme 
van 4250 gulden aen vrouw Vlemingh, 
 
Want uyt het verclaren van Hans Craen ende Dersken Ermers consteert sub lettera H, ad art. 6 van 
sijde des aenleggers ingedient, alwaer sij deponenten gevraecht sijnde ofte haer oock niet kennelijck en 
is dat Cartien Cranen t’ sedert dyen tijt, dat sij t’selve huys bewoont heeft, eenige merckelijcke repara-
tien ende melioratien daerinne gedaen heeft, attesteeren dat de reparatien heur aende huyre gecort 
sijn, ergo dan soo wanneer een huys gerepareert is, ende gemelioreert naer advenant, dier vercocht 
wort soo en ist niet wonder, dat het selve huys int jaer 1644 misschien duerder vercocht is als well ont 
jaer 1631, als wesende niet gerepareert, accepteerende igitur1, dese verclaringe in quantum pro, 
 
Principaelste, overdenckende ende in consideratie nemende dat dese voorn. coopinge van Juffrou 
Vlemingh gedaen, vande vercopinge waeruyt men enorme lesie is pretendeerende, disteert 13 jaren, als 
d’eerste geschiet int jaer 1644 ende dese questieuse int jaer 1631 volgens d’opdracht sub lettera M, van 
wegen den gedaechde ingedient, 
 
Et cum notorum juris sit., qd talis valor rei debet attendit et considerari tempore contractis non vero postea per text in L. si 
voluntate ibi nisi minus dimidia justi preti quod fuerat tempore venditionis datum esset Codex de restiud vendit, 
 
Item ad hec Grotius, in sijn Inleydinge totte Hollantse Rechtsgeleertheyt  , lib. 3, pte 52 vers 17, hebben geseyt etc. 
 
Soo ist te verwonderen dat den aenlegger soo bott ende ontwetende is, dat hij voor den dach brengt 
wat datter nae desen contracte van Peter van Raeij, jae 13 jaeren daernae, voort huys gegeven is, als 
wetende tot dese mateerie geheel impertinents ende ondienstich, 
 
Derhalven, non ignoramus inquit Plinius lib. 33 cap. ultimo pretia rerum que usquam posuimus alia in ali locis esse et 
omnibus pene amis, Mulari iten, Couvar variur resolut, lib. 2 cap. t num. 4 in pro ubi niquit justum Cuius que rei pre-
tium non ex Cuiuslibet affectione aute sumptu Constat set ex Communi hominum estimatione perpenditur, 
 
Inder vougen dat Vrouw Vlemingh copende dit huys int jaer 1644 voor de somme van 4250 gulden, 
als wesende daerop geset et quasi ex affectu  niet en heeft connen estimeeren, t’ selve huys 4250 gulden 
weer dichte sijn, secundum ante dicta  nemaer oock secundum legem 63 in principio ff ad L. falcidiam ubi I.C. 
Paulus  scribit pretia rerum non ex affectu nec utilate singolorum fed. comuniter funguntur, nec emim qui filium naturalem 
possidet tanto locu plitior est quod eum si alias possideret plurimo credempturus fuisset etc. 
 
Ende want ex communi hominum estimatione  dit voorschreven vierdepart int jaer 1631 ten tijde vande ver-
coopinge, niet en is getaxeert geweest, oick eeven soo veele werdich te weesen, alser dan voor gegeven 
is, jae onder de helft vande rechte weerde gegeven te sijn, 
 
Ut pulchri ad hanc materiam Couvarruvias variarum resolutionum lib. 2 cap. 3, num. tertio pertotum, item L. 8, Codex 
de rescindere venditione his precipue verbis hoc enim folium quod Paulo minore pretio fondum venditum significas, ad res-
cindendam venditionem invalidum est item profecto perspiceres neque bonam fidem que emptionis ad que venditione conven-
tionem tuetur pati neque ullam rationem considere rescindi propter hoc consensu finitum contractum et.a nisi nius dimidia 
justi preti quod fuerat tempore venditiona datum esset, 
 
Jae dat meer is, den aenlegger en weet nochte en can niet bewijsen hoeveell sijn vader voort vierdepart 
gehadt heeft, overmits de lasten die daer instonden niet betoont en worden, ad qualitate, hoe veele, 
nochte oock hoeveell penningen hem uyt gereyct sijn geweest, 
 
Inder vougen, dat den aenleggere, deficierende2 inde premie ende bewijs van sulcx, ende alnoch niet 
betoont hebbende, per communem hominum estimatione de uytterste weerde vant vierdepart vant huys, mits-
gaeders de enorme lesie, over de helft, dicto  over de helft, Nam. ut Minsing Centur 4a, observatione 73, num. 
12 si oballegatam, qualem cumque lesionem preti, quod semel pla cuit, licere Revocare contractum nulla emptio et venditio 
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fere consisteret quia ergo modus aliquis constituendus erat ultra quem revocaretur leges ex dimidia rei estimatione 
sumpserunt de legie 2 Codex de Rescindere venditione, 
 
Notoirlijcken ende nae rechten ten opsien van soodanige defecten comp te resulteren, dat dieselve aen-
legger, im sijnen genomen eysch, als ongefondeert ( onder correctie nochtans van desen Edele Gerichte 
) sall behooren verclaert te worden niet ontfancbaer, consequenter sententia pro Reo quia allegare et non probare 
nihil est, 
 
Ende hiermede de meer reste vande voorschreve contschappen sub lettera H als tot desen eertsten 
puncte, partim niet dienstich partim, bij admissie in quantum pro admitteerende mitsgaders het inge-
diende sub letteris F en J van sijde des aenleggers genouch gereprocheert hebbende, 
 
Commende totten voorgestelden tweden poinct, als te weten dat den voornoemden Peter van Raeij des 
aenleggers vader t’selve voornoemde questieuse vierdepart vermocht heeft te vercoopen sonder consent 
van sijnen soone, aenlegger in desen, 
 
Omme d’welck te betoonen, moeten in regarde genomen worden de depositien van Hans Craen ende 
Dersken Ermers, ad Articulum ultimum ende penultima1  sub lettera H van sijde des aenleggers ingedient, 
alwaer sij inden eersten ad art. penultima  deponeren, dat den vader des aenleggers, nae den doot van 
sijne huysvrouwe des voorschreven aenleggers moeder Dorothea Craen dit questieuse vierdepart heeft 
veralineert2, 
 
Ten anderen ad articulum ultimum  gevraecht sijnde getuygenis geven, dat des aenleggers broeder, met 
naemen Willem Peters, naer doot van sijn Moeder zaliger, de Vader noch levende sonder lijffs erven 
naertelaeten is afgestorven, 
 
Alsoo nu dan voorseecker is, dat irst des aenleggers Moeder daer nae des aenleggers Broeder, ten dar-
den den Vader desselfs, aflivich sijn geworden, van welcke parsonen desen aenlegger universeele erfge-
naem is gebleven, ende noch heden voor erfgenaem hem is houdende, 
 
Ende aengesien naer dese loffelijcken Stadts costuymen, usantien ende practicquen, door houwelijckxe 
vuie3 commune van goederen is, ende naer scheydinge des bedde den man ofte vrouwe langslevende, 
de helft vande gemeene goederen is competeerende, de andere voornoemde helft, vanden overledene, 
den erfgenaemen desselfs, soo heeft Peter van Raeij, als man der voornoemde Dorothea Craen, de 
helft van alle de goederen, die ten tijde vande aflivicheyt des voorschreve Dorothea in sterfhuys sijn 
bevonden geweest, consequenter de helft vant vierdepart vant voorschreve huys, de andere helft de twe 
naergelaetene kinderen met naemen Willem Peeters ende Jacob Peeters, aenlegger in desen, als erfge-
namen ab intestato haers moeders, inder vougen, dat Peeter van Raeij van sijn helft vant voornoemde 
vierdepart is geweest volcomen heer ende meester cum potestate alienandi, 
 
Ende want desgelijckx costuymelijck is, dat de kinderen comen te overlijden sonder lijfs erve naer te 
laeten, de ouders gerechticht sijn, tot het goet van haere afgestorvene kinderen, met seclusie4 vandes 
overledens broederen ende susteren, soo ist dien aengaende den vader Peter van Raeij, universeell erf-
genaem geweest van sijnen sone Willem Peters, met seclusie van sijnen soone Jacob Peters, aenleggere 
inne desen, 
 
Ergo consequenter, oock erfgenaem vant vierdepart vant voorschreve questieuse vierdepart, soo dat 
betoont is, dat den vader ten tijde van sijn afsterven, hadde hij het niet vercocht, soude geweest hebben 
heer ende meester voor drie parten, 
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Per avontuyre mochte den aenlegger seggen, ende sijnen vader verwijten dat hij ( den aenlegger 
beneffens sijnen broeder Willem ) noch int leven sijnde, geene macht en soude hebben gehadt om het 
geheel vierdepart  te vercopen maer alleen sijn helft vant vierdepart bij afsterven van sijne moeder op 
den vader gebleven, als wesende daer af alleen heer ende meester waer tegens dient geweten ende 
rechtens is, quod uditio rei aliene teneat edum Liber 28 ff Contr. empt., 
 
Ende want den aenlegger het part van sijnen broeder Willem, door sijnen vader vercocht, niet en ver-
mach te infringeeren1 , van nulliteyt ofte evinceren2, consteert hier uyt, om dieswille, dat den vader 
selfs niet en heeft connen revoceren3 de vercoopinge van hem gedaen, per Liber ff de Except rei edit et trad, 
ubi Marcellus scribit si alienum fundum vendideris et tuum postea factum petas hoc exceptione recte reppellendum,  gelijck 
nu dan waerachtich is, ende geadmiteert wort, dat den vader is geweest erfgenaem van sijnen soon 
Willem, vervolgens oock erfgenaem vant voorschreven vierdepart vant dick gemelte vierdepart vant 
geheell huys competeerende sijnen soon Willem alleen, ende t’selve vierdepart niet vermocht heeft te 
eyschen, secundum ante dicta nempe et tuum postea factum petas hac, exceptione recte reppellendum,  hoe sall nu den 
aenlegger connen revoceeren, d’welck sijnen vader niet heeft connen doen, cum heres non debet esse majoris, 
potestatis quam desunctus cuuis personam representat item § 1 Liber 3 ff eodem tit. d’exceptione rei vendi et trad. ubi habi-
tur pari ratione venditoris etiam successoribus nocebit etc. item secundum Illud Vulgare quem de evictione tenet actio 
eundem agentum repellit exceptio, 
 
Waeruyt claerlijck geconvinceert wort, dat den aenlegger geen recht en heeft, omme te infringeren de 
vercopinge van sijn vader gedaen, aengaende het gedeelte van sijn broeder, 
 
Voorts wat belangt de quote ofte het vierdepart vant voorschreven vierdepart vant geheell huys, hem 
aenleggere, ab intestato morte matris, competeerende, ende desgelijck vande vader vercocht, secht daerte-
gens den gedaechde, dat hij aenleggere, is geweest erfgenaem sijns vaders, ergo en can niet infringeeren 
ofte referindeeren4 de alienatio  vanden vader gedaen, ut Sachinus Liber 5, Cap. 19, item Liber 1 § 1 sed et si 
duus fundi heres venditori existat item eut dicendum ff de except rei udit et trad., waeruyt desgelijckx claerlijck be-
wesen wort, de ongefondeertheyt vanden aenleggere, in te verwerven brieven van Relieff over Cassatie 
vanden contracte, uyt oorsacke dat den vader geen macht quansuys en hadde om t’ vierdepart vant 
geheell huys te verbrengen, 
 
Ex super abundanti , in licht brengende het ingediende van wegens des gedaechdes sub lettera S alwaer 
bij Acta schabinaell consteert, de overwijsinge ende transporte vandes aenleggers moederlijck goet, de 
dato vanden 5e Novemberis 1629, met consessie van desselfs voldoeninge ende satisfactie, ende alsoo 
omtrent 2 jaren gepasseert eer des aenleggers vader t’questieus vierdepart hadde vercocht, als wesende 
de vercopinge geschiet anno 1631, uytwijsen het ingediende, van sijde des gedaechdens sub lettera N, 
 
Behalvens alnoch dat bij acta quasi schabinael, nochtans suisdene(?) efficatie5 cum actu schabinali gelijck 
tussen Maes ende Wael geobserveert wort van sijde des gedaechdens sub lettera  K bij den aenlegger 
beleden wort, dat Peter Jacobs van Raeij, sijnen vader hem uytgecocht heeft, ende wettelijck voldaen, 
ende volcomenlijck betaelt van alle sijne moederlijcke successie, ende goederen hem aenleggere jure 
successionis materne competeerende, ergo niet te verwonderen en is, dat den vader geen consent van sij-
nen soone en heeft geeyscht, aengesien hij het consent van sijnen soone niet van node en hadde, over-
mits de bewijsinge ende tranpoorte van sijn moeders goet, ende wat sijn eygen goet belangt, hij totael 
meester was, met macht van te mogen veralineren, vercopen, permutteeren6 etc. nae sijn beliefte, 
 
Ende gemerckt Consessio judicialis, et instrumenta publica seorsimi posita plenam fidem saciant L. Unica, Codex de 
Consessis, idem L. 11 Codex de fide instrum. soo volcht hieruyt, dat den aenlegger buyten alle twiffellachti-
cheyt van sijn moederlijck goet is geassingneert7 is geweest, ende daerop satisfactie ende voldoeninge 
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gevolcht, gelijck oock Maranta ad hec de Currens Scribet parte 6 de Consessione num. 21 quod nulla sit major 
probatio quam proprioris consessio et dicitur plenisima probatio ut idem dicit Petr. Phil. Corn. in Conf. 224 Col. primo et 
4 Vol. in lettera F quod supperat omne genus probationis in tantum quod confessio in fringit omnes probationes sactas per 
testes vel instrumenta in favorem Confitentis Contrarium et nonquam reducuntur ad Concordiam testium dicta cum confes-
sione producentis, 
 
Ende omme de maet des aenleggers noch volder te geven, ende hem van calumnieuse proceduyre te 
argueeren, soo emplo[y]eert den gedaechde het ingediende van sijnen cant, sub lettera O, alwaer 
nochmaels den aenlegger is bekennende, onder sijn eygen handt ende quitantie dat hem aenlegger 
boven sijn moederlijck goet van sijn vader is uytgereyckt de somme van 100 gulden, op minderinge 
vant geene hem soude naer de doot sijns vaders jure successionis paternes  competeeren, et cum privata in-
strumenta contra scribentum regulariter Valiant L. publica 26, fin. ff depositien  can niet gecontradiceert worden, 
dat den aenleggere sijn moederlijck goet niet gegeven en is, ende daerenboven noch de somme van 100 
guldens in manieren als hier boven gededuceert is, 
 
Ende alnoch den gedaechde de aenspraecke des aenleggers rijpelick doorgrondeerende, vremst te 
vooren is gecomen den eysch vanden intrest vande 4250 gulden tegens den penninc 16 int jaer, aenge-
sien ( genomen desen contracte ) als qualijck ende ten onrechte gedaen, ende dien volgens gerescin-
deert1 te moeten worden verclaert wierde, vermeynelijck nochtans neen, Judicio tamen meliore sententie 
Minsing Cent. 4, obser. 73, num. 8, scribat non debere fieri restitutionem cum fructibus tum quia possidet rem cum tibulo 
et bona fide tum quia non potest dici in mora, tum quia unus ex contrahentibus habet rem alter habet precium per conse-
quens,  niet geactioneert en is, omme den intrest vandien te eyschen, 
 
Inder vougen dat uyt allen voor gededuceerde, niet alleen ten regarde geensints den rechte genouch 
sijnde, ofte niet concludenter en wort bewesen ende geprobeert dat des aenleggers vader soo enorme-
lijck bij desen vercoopinge inde questio soude sijn geledeert, dat hem eenichsints soude connen secun-
deeren Remedium Legis 2, Codex de Rescind.vendit., 
 
Nemaer oock ten opsien daeruyt sufficienter ende overvloedelijck betoont ende geverificeert wort, dat 
des aenleggers vader genouch gequalificeert geweest is, om sonder consent desen contracte van verco-
pinge aentegaen ende te volbrengen, 
 
Eevidentelijck in desen compt te resulteeren dat den aenlegger sonder eenich fondament ende 
t’onrecht den gedachde, tot cassatie vande vercopinge, als qualijck ende t’onrechte gedaen, ende dien 
volgens, aen hem aenleggere te voldoen een gerecht vierdepart vande voorschreven 4250 gulden met 
den intrest vandien tegen den penninck 16 int jaer cum expensis, soude gecondemneert worden alhier 
voor desen EE Gerichte heeft aengesproocken ende geconvenieert, 
 
Mitwelcken dan ende meer andere redenen, middelen ende motiffen hier toe van rechtens ende officie 
wegen, bij desen EE Gerichte ten meeste voordeel des gedaechdens noch naerder te vougen ende te 
suppleren, wijders Generalia Juris, pro loco salvationum et Generalia Juris contra loco solutionum, emploreerde 
ende de meerreste vandes aenleggers voorgebrachte bij inpertinenten gereiecteert2 houdende, 
 
Soo concludeerende, contendeert de gedaechde ten eynde dat bij vonnisse diffinityf van desen Ed. Ge-
richte den aenleggere in sijnen genomen eysch ende conclusie verclaert sall worden niet ontfancbaer 
nochte gefondeert, consequenter de brieven in desen geobtineert te wesen sub ende obreptis3 verwoor-
ven, tot dien eynde den voornoemde gedaechde van deser instantie absolveerende ofte concludeerde 
andersints omni  meliori modo ac forma, cum expensis, 
in ende op alles implorerende etc. 
 
NAETHOON VOOR THIERT ARENSMA CONTRA JACOB PETERS. 
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Ingedient den 26.Juny 1656 onder AA 
Jacob Peters paeter, doet u aen Gerit van Wijck door Scholtis en Schepenen gerichtelijck op seggen het 
vierdepart vanden huyse daer hij in sijn woonende, ende doet u mit desen aenseggen dat hij nyet van 
meyninge is u langer te laten bewonen, sijn aenpardt ende vyerdengedeelte vant selve voorschreven 
huys, ende dat hij t’selve vyerdepart tegens toecommende genechten selfs begeerde ende wil aenvangen 
als hem t’selve toecommende, ab intestato, van wijlen Peter van Ray, des requirants Vaeder zaliger, 
ende naerdyen gerequireert is de huyringe oft bewoninge drye maelen voor den vervaer tijt op te seg-
gen, soo doet hij t’selve mits desen op behoirlijcke ende gewoonlijcke tijt, versoeckende van dese insi-
nuatie gerichtelijcke acte, etc. 
Antwoort 
Meester Gerardt van Wijck seght opt bovengestelde versoeck dat hij van wijlen Peter van Ray, vaeder 
des requirants, van het gepretendeerde deel vande huyse, als hij daervan volcomen meester was, heeft 
veste ende opdracht, gepasseert voor Schepenen deser Stadt den 15e February anno 1631, ende dat hij 
daeromme het opseggen nyet van nooden heeft aen te nemen, veel weniger, den voorschreven requi-
rant in eenich deel vanden voorschreven huyse te komen, nyettemin soo die selve daer mit nyet gecon-
tendeert en is, presenteert die voorschreven Meester Gerardt tegens dese ende alle andere voorderin-
gen den wegen van rechten, sustinerende daermede tegens den voorschreven versoecke naer recht te 
gestaen, cum expensis. 
Den inhoude van desen opden 24e Decembris 1641 ten versoecke van Jacob Peters pater, gerichtelijck voorgelesen ende 
geintimeert sijnde, aen Meester Gerardt van Wijck, heeft daer op geantwoordt t’gene hierop bijde handt vanden Heere Li-
centiaet Van der Geest is geschreven, Schepenen Willem Wouters die t’ den Schepen Van Eck  sal aendienen, den lesten 
Decembris 1641, 
w.g. A.Petouche 
 
NAETHOON VOOR THIET ARENSMA CONTRA JACOB PETERS, 
 
Gedient den 26 Juny 1656 onder BB 
 
Extract uyt seecker langwerpich boeksken gehouden bij wijlen meester Gerrit van Wick geintituleert De 
reeckening voor de erffgenaemen saliger Anna Craen, al waer onder anderen geschreven staet als volgt, 
 
Noch betaelt aen Angenes Luenissen vijftien gulden op den 6 meert 1630, 
Noch betaelt aende rentmeesterin Jaerk van Aken etc. 
Noch betaelt aen Willemken van Bosdorp etc. 
Noch betaelt aen Evert Volbers vrou etc. 
Noch betaelt aen Peterken Creeft etc. 
Noch betaelt aen Berndt Luinissen etc. 
Noch betaelt aen Paulus Francken etc. 
Noch betaelt van een spar die men aen het dack moet brengen vande Cleve staeck, 
Noch betaelt aen kalck ende aen steen [……..] om de muere te onder etc. 
Noch betaelt vande stal te mueren etc. 
Noch betaelt aen Gerit Barten moeder etc. 
Noch betaelt aen twee karren leem met twee karren sant met 200 stenen etc. 
Noch betaelt aen Frans Coebergh etc. 
Noch den gelasmaecker gemaeckt die gelas inde keucken etc. 
etc. 
 
Op huyden den 30. July 1631 heeft Meester Gaert van Wijck ende Kaertken Kraen met de samente-
lijcke erffgenaemen van Anna Craen gereeckent aengaende de huyre van [de] huyse gestaen inde Rog-
gestraete begonnen op Paesscha 1626 tot op Paesscha anno 1631 incluis maeckende 5 jaren, ende be-
vind dat alle betalinge van pacht ende reparatie tot deser dage toe bedragende ter somme van 424 gul-
den affgetrocken dat de voorschreven  Meester Geurdt schuldich blieft, de somme van 125 gulden en 
12 stuyvers en sijn hier niet ingerekent de 50 gulden die de voorschreven  Meester Geurdt inde leste 
affreeckeninge geschiet den 23. February 1626 schuldich blieff, 
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Actum alsboven in kennisse der waerheydt hebben samentlicke erfgenaemen dese met haere 
schrieftelicke name onderteeckent ende was onderteeckent, 
Dits merckt [...] van Peter van Ray,  
Hans Craen, Gerdt de Groot, Gerit van Wijck, Aert Folbers. 
 
Dese reeckeninge hebbe ick Gerrit van Wijck de erfgenaemen voldaen, te weten Peter van Raey sijn 
aenpart, Hans Craen sijn aenpart, Evert Volpers sijn aenpart, waermet ick haer ten vollen betaelt heb 
van anno 1626 tot anno 1631 toe, vermogens haer quitantie op den 30 July anno als boven. 
Naer gedane collatie is dit extract met het boecxken int hoofdt deses breder uytgedruckt bij mij Secre-
taris der Stadt Grave bevonden te accorderen, 
Grave den 26. Juny 1656, 
W.de Grevell,secretaris 
 
NAETHOON VOOR THIERT ARENSMA CONTRA JACOB PETERS, 
 
Gedient den 26.Juny 1656 onder CC 
Ick Meester Geurdt van Wijck ende Kaertie Craene mijn rechte huysvrou bekenne medts dese onsse 
obligatie deuchdelicke schuldich te sijn Bielike Claessen ofte haeren erven een onverdeijlde somme van 
41 gulden 10 stuyvers procederende van eenen sekeren verwinstbrieff staende op het huis van Hans 
Craenen ende Anna Craenen sijn huisfrou voer welcke somme van 41 gulden 10 stuyvers wij eeluyden voirs. 
ons verobligere voer ons ende onssen erven, 
Deese voirs. somme van 41 gulden 10 stuyvers als onsse egen proepere schult te betaelen aen Bielike 
voirs.ofte haeren erven op Paesschen toecomende, alsmen schrieven sal 1627, 
En off quamen wij dese voirs. penninge niet en betaelde op Paesschen als voirs.voer ons ende soe ge-
loeven wij eeluyde voorschreven, voer ons ende onssen erven van deese voirs. somme van 41 gulden 10 
stuyvers te betaelen seeckeren intrest ofte pacht jaerlicx t’weten 2 gulden en 12 stuyvers t’jaers ende soo 
voerts van jaer tot jaer alsoe lange wij dese voirs.somme nyet en sullen gequeten hebben waer van den 
iersten pacht sal verschienen op Vrouwe Lichtmis avont als men schrieven sal 1628 hier voir veroblige-
re wij ons eeluyde voirs. voer ons ende onssen erven aen alle onsse goedere gereet en ongereet eegene 
gereserveert alles sonder arch ofte list in kennis der waerheyt hebbe wij eeluyden deese onsse obligatie 
met onsse egen handt ondertekent opten 18e January 1627, 
w.g. Gerrit van Wijck, Cart Kranen, Hans Kraen  
Dit is [....] het merckt van Peter van Ray 
 
Op huyden desen 19. January 1649 soo is dese obligatie gelost soo hooftsomme als interest, voor eene 
somme van 60 gulden, ende is het gelt door Meester Gerart van Wijck aen ons onderschreven, tot 
prouffijt vande samentlicke erffgenaemen van Boliken Claessen zaliger, overgetelt waer van Hans 
Craen een gerecht vierdepart aen den voorn. Meester Gerart moet goet doen ende restitueren, onder-
tekent met eygen handt, 
w.g. Vilken van Haren,  
Sijken de Goey, wedu van Andries Clasen. 
 
THOON VOOR THIET ARENSMA, CONTRA JACOB PETERS,  
 
Ingedient den 26 Juny 1656 onder DD 
INTERROGATIEN TER INSTANTIE ENDE GERICHTELIJCKE VERSOECKE VAN 
THIERT ARENSMA COMMISSARIS VANDE CONVOIJEN ENDE LICENTEN TOT GRAVE 
ONDER SOLEMNELE EEDE TE VERHOOREN ENDE TE EXAMINEREN DE PERSOONEN 
IN MARGINE DESER GESTELT, 
 
Eerstelijcken deponenten ouderdom, 
Gearresteert ende vereedt Evert Volpers, out ongeveerlijck vier en vijfftich Jaer, 
Sijken Everts gedaeght ende vereedt, out ongeveerlijck een en  dartich Jaer 
 



 137 
Ten tweede haer deponenten aff te vraegen off niet waerachtich en is dat voorschreven  Gerit van 
Wijck int Jaer 1631 heeft ghecocht door last ende versoeck van Hans Craen t’vierde part van een huys 
gelegen inde Roghstraet tot Grave genant Lens vander Horsten Huys, vanden deponent Everhard Volpers 
voor de somme van dry hondert gulden vrij gelt boven die laste daer t’selve huys met is belast geweest, 
 
Evert Volpers verclaert dese artikel alsoo jae ende waer te wesen uyt gesondert dat hij deponent geen voordere kennisse en 
heeft als van hooren seggen, ten reguarde van dat den Coop geschiet soude sijn door last ende versoeck van Hans Craen  
alsmede dat hem deponent den precisen tijt ontdacht is, 
Sijken Everts verclaert dat de voorschreven vierde part vande voorschreven huysinge bij Gerit van Wijck voor 300 gulden 
boven de lasten gecocht is, 
 
Ten darde oft haer deponenten niet kennelijck ende wel bewust is dat t’selve vierde part gecocht sijnde 
van Gerit van Wijck door last van Hans Craen, dat Hans Craen den selven Coop niet en heeft willen hou-
den ofte Aenvaerden om dat t’selve part ofte huys te hooch gecocht sijnde, 
 
Evert Volpers verclaert hem deponent wel kennelijck te wesen dat hij deponent met Gerit van Wijck is geweest bij Hans 
Craen ende dat Hans Craen den voorschreven  Coop niet en wilde accepteren, 
Sijken Everts verclaert vanden innehouden van desen artikel geen vordere kennisse te hebben als van hooren seggen, 
 
Wij Jan Verheijen ende Hendrick Wijnen Schepenen der hooft banck van Cuyck, doen condt, tuygen 
ende certificeren voor de oprechte waerheyt dat voor den Richter en ons Schepenen voornoempt als 
int Gerichte gecompareert ende verscheene sijn Evert Volpers ende Sijken Everts ten Gerichtelijcke 
versoecke van Thiet Arensma om condtschap der waerheyt te geven ende alsoo men schuldich is ge-
tuygenisse der waerheyt te geven ende in sonderheyt daer toe met Recht versocht sijnde, soo hebben 
de voorschreven  Deponenten in faveur van justitie sulcx niet connen verweygeren ende hebben daer 
volgens bij solemnelen Eede geattesteert ende verclaert als op ieder artikel in margine deser geanno-
teert ende aengetekent staet, alles sonder Arch oft list in kennis die waerheyt hebben wij schepenen 
voorn.ider onsen schependoms segel opt spatium deser gedruckt ende bij mij lantschijver des Lants van 
Cuyck ondertekent, 
Actum Cuyck desen 22e Juny 1656, 
W.g. Maes de Loockre  
 
NAETHOON VOOR THIERT ARENSMA CONTRA JACOB PETERS, AENLEGGERE 
 
Ingedient den 26. Juny 1656 onder EE 
Interrogatie omme onder eede te verhooren ende te examineeren de depondenten in margine ge-
stelt, ter requisitie van Tiert Arisma, op t’geene idereen sal gevraecht worden, 
 
Voor irsten der deponenten ouderdom, 
 
Juffrou Anna de Quaey opde eerste articul ende veredicht, out 63 jaren, 
Hans Craen gedaecht ende vereedt, out omtrent twe en vijfftich jaren,1 
Dersken Ermers gedaecht ende vereedt, out omtrent 56 jaren, 
 
Opde volgende articulen : 
 
Item sal Juffrou Anna de Quaey, wedue wijlen den heere Joost Vlemingh, verclaere, ofte sij inden jare 
1644 van Meester Gerrit van Wijck voor drie vierdepart, ende Hans Craen voor een vierdepart, niet 
heeft gecocht het huys daer sij tegenwoordich in woont, te voorens genoempt Lens vander Horst huys,2 
voor 4250 gulden, dan dat sij deponente voor de lasten die inden huyse stonden ende losbaer waeren, 
niet soo veel penningen heeft ingehalden vande voorschreven  4250 gulden, als die waren importeren-
de, 

                             
1 op 3 mei 1655 worden leeftijden voor beiden van 50 jaar opgegeven ! 
2 in 1581 werd dit huis gekocht van de erven Lens van den Bergh  
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Juffrouw Anna de Quaey wedue wijlen den heere Joost Vlemingh, affirmeert desen articul sonder te weten dan dat sij de-
ponent aende coopspenningen ter somme van 4250 gulden, heeft gecort een rente van 12 gulden jaerlicx op Creest1 ofte 
Joffrou misdach houdende, item noch 12 gulden jaerlicx op Poulus Francken, item 15 gulden jaerlicx staende op de heer 
Licentiaet Jasper Hagens ende noch 7 gulden en tien stuyvers geestelicke pacht aen seecker broederschap jaerlicx, 
 
Item de voorschreven  Juffrouw te vragen, hoe veel losbare lasten inden voorschreven huys hebben 
gestaen, doen sij het huys voorschreven cochte, ende hoeveel sij vande voorschreven coopspenningen 
daertegens heeft ingehalden, ende hoeveel contante penningen sij (: affgetrocken de lasten : ) precys 
heeft betaelt aende vercoopers, ende wat instantie Jacob Peters visscher in regarde vant voorschreven 
huys tegens de Juffrou deponente heeft gedaen, 
 
Joffrou Vlemingh refereert haer tot haere Edele voorgaende dispositie, maer niet te weten hoe veel lasten int huys hebben 
gestaen ten tijde als sij het selve cochte, dats dat haer Edele wel bekent is dat de vercooperen, als wanneer deselve den eersten 
termijn hebben ontfangen, haer Edele verclaert dat sij daermede veele lasten daer het huys mede beswaert was hadden 
afgedaen, belangende de instantie van Jacob Peters, verclaert Juffrou deponente, dat deselve bij haer is gecomen, naer dat 
haer Edele het huys hadde gecocht, vragende oft de vercoopers het huys oock te recht hadden vercocht, haer Edele leydende 
achter t’voorschreven huys, bij een muyr, die hij seyde bij het selve huys te gehooren, ende door will vande vercoopers, bij de 
wedue vanden Rentmeester De Haen zaliger te sijn betimmert, ende dat hij aent huys oock noch wel wat hadde te seggen, 
dat derhalven de vercoopers int vercoopen hadde behooren te kennen, daerop deponente antwoorde,“de penningen sijn noch 
onder mij, gij condt daer op beslach doen”, daertegens de voornoempde Jacob Peters repliceerde “wat soude ick doen, datse 
mij maer een niuwe broeck gaven, ick soude wel te vreden wesen”, 
 
Alnoch te vragen de voorschreven  Joffrou Anna de Quaey, ofte niet waerachtich en is, nae dat sij het 
huys vooren vermelt gecocht hadt, haer t’selve niet berouwende, ende heeft aende vercoopers 
gepresenteert dat sij haer vanden coop wilden ontslaen, ende dat sij 100  rixdaelder aen den armen 
soude geven, alsoo sij t’selve veel te duyr gecocht hadde, ende dat sulcx, tot haeren groten naedeel 
ende ten deele haere ruyne heeft gecauseert, alsmede dat haer Edele voor het huys van wijlen Maeyken 
Ceelen te bevoorens gelt gebooden heeft gehadt, omtrent elff hondert gulden, meer als het daer nae 
aen Cornelis Geurts overgelaeten ende vercocht is, 
 
Joffrou deponente verclaert den inhouden van desen articul doorgaens waer te sijn, 
 
Item te vragen Hans Craen ende Dersken Ermers sijne huysvrouwe, ofte sijluyden neffens haeren Oom 
Gerart van Wijck, ende Caertgen Cranen, haere Moeye, inden jaere 1644 niet hebben vercocht aen 
Juffrou Vlemingh het huys, daerdeselve tegenwoordich in woont, genoempt “Lens vander Horst 
Huys”, voor de somme van 4250 gulden, daervan hun deponenten een vierdepart was competeerende, 
ende oft de lasten in huys bevonden sijnde aende voorschreven somme bij cooperse niet sijn gecort, en 
hoe veel gelt sij voor haer vierdepart genoten hebben gehadt, 
 
Hans Craen verclaert dat hij het hoge in desen articul geroert, vooreen vierdepart en sijnen Oom Gerrit van Wijck voor drie 
vierdepart aen Juffrou Vlemingh heeft vercocht, sonder nochtans den precysen tijt te weten ende wat aengaet de 
cooppenningen, hoeveel die sijn geweest, ende wat hij daer van soude hebben genooten, is hem ontdacht, refereert hem dien 
aengaende, tot de coopvoorwaerde, doch wechte weten dat de lasten, die int voorschreven huys wierden bevonden, die vrie 
wat veel waeren, aen de cooppenningen sijn gecort, 
 
Dersken Ermers verclaert niette weten voor hoeveel het huys is vercocht, noch wat lasten daer in stonden, alsoo die 
penningen voor een vierdepart bij haer man sijn ontfangen, ende die lasten neffens sijn Moeye Cartgen Craen, daer van 
betaelt, gelijck oock Juffrou Vlemingh, eenige lasten die sij betaelt heeft, aende cooppenningen heeft gecort, 
 
Item oft sij deponenten inden jaere 1633, ofte daeromtrent, niet hebben versocht gehadt dat den 
voorschreven Meester Gerart van Wijck, zaliger, om voor hun te copen een ander vierdepart vant 
voorschreven  huys, dat doen maels toe quam Evert Volpers tot Cuyck, 

                             
1 kerst ? 
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Hans Craen secht dat hij op dese, ende op die drie naevolgende articulen alsnu niet en can verclaeringe doen, alsoo hem de 
saeck door lanckheyt van tijt is ontdacht, versoeckt derhalven van dese vier articulen copie, om hem daerop te beraden ende te 
bedencken, 
 
Dersken Ermers versoeckt copie ende beraet als haeren man voorseyt, 
 
Postea : 
Hans Craen verclaert Meester Gerrit van Wijck last te hebben gegeven om een ander vierde part vant 
huys in questie, voor hem te coopen van Evert Volpers tot Ravensteyn, 
Derisken Ermers verclaert idem, 
 
Item oft Meester Gerrit voorschreven het selve vierdepart niet van Evert Volpers hadde ge-cocht voor 
300  gulden, 
 
Hans Craen verclaert wel te weten dat voorschreven Meester Gerrit t’genoemde vierdepart van Evert Volpers heeft gecocht, 
maer weet niet voor hoeveel, 
 
Derisken Ermers seght dat Meester Gerrit het voorscheven vierdepart heeft gecocht voor 300 guldens en een nieuwen rock, 
 
Item  oft sij deponenten niet verweygerden het voorschreven  vierdepart vant huys aen te nemen, 
omdat het te duijr ende te hooch gecocht was, ende lieten het den voorschr. Oom ende Moeye 
behalden, 
 
Hans Craen verclaert het voorschreven vierdepart vant voorschreven huys wel te hebben willen aennemen inde voorschreven 
coop, ende dat hij tot dien eynde het gelt jaeren en daegen heeft gereedt gehadt, maer door omleydinge ende abuseren van sijn 
Moeye Caertgen Craen, op den behoorlijcken tijt niet heeft connen becommen, om welcke redenen hij haer het vierdepart 
heeft laten houden, 
 
Derrisken Ermers verclaert idem, 
 
Item ofte niet waerachtich en is, dat sij deponenten den licoop, over den coop vant voorschreven 
vierdepart des huyses, int Schaep Voetgen selffs hebben voldaen ende betaelt, 
 
Hans Craen verclaert van dese articul eygentlick geen kennisse te hebben oft hij het gelt tot de licoope heeft betaelt ofte niet, 
 
Derrisken Ermers verclaert idem, 
 
Aldus gedeponeert ende onder eede geexamineert ten overstaen van Schepenen Simon Bernts ende 
Doctor Jacob Croesen als commissarissen daertoe gedeputeert, 
Tot Grave den 29e Juny 1656, 
In absentie vande secretaris Simon Bernts 
 
NAETHOON VOOR JACOB PETERS, VISSCHER, AENLEGGERE, OP ENDE TEGENS 
TJAERT ARENSMA, Q.Q.VERWERDERE, 
 
Ingedient den 26. Juny 1656 onder FF 
Ter instantie ende Gerichtelijck versoeck van Jacob Peters, visscher, producent in desen, onder eede te 
verhooren ende t’examineren de deponenten in margine deses genomineert, op t’ naervolgende 
vraeghstuck. 
Ierstelijck der deponenten ouderdom ? 
 
Peter van Boeckholt, brouwer, gedaecht ende vereedt, olt 57 jaren, 
Anthoni Vincent, gedaecht ende vereedt, olt ontrent 60 jaren, 
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Den deponenten bevraeghen ofte niet waerachtich, ende hun deponenten noch wel kennelick en is, 
dat inden jaere 1629 oft 30, de huysen ende erven binnen dese stadt in meerdere estime oft werdye sijn 
geweest, als wel inden jaere 1644, 
 
Peter van Boeckholt verclaert desen articul also waer te sijn, daer bij voegende, dat ter wel eenige luyden getrouwt souden 
hebben gehadt, die welcke geen huysinge in hure hebbende kunnen becomen, daernae hebben moeten wachten, 
Anthoni Vincent verclaert desen articul waer te zijn, 
  
Aldus gedeponeert op den Stadthuyse tot Grave ten overstaen van Schepenen Simon Beernts ende 
Dr.Jacob Croeser, den 26. Juny 1656, 
Mij present, W.de Grevel, secr. 
 
NAETHOON VOOR DE AENLEGGERE, 
 
Ingedient den 26.Juny 1656 onder GG 
Ick ondergeschrevene attestere mits desen, hoe dat volgens uytwijsen des doopboeckes deser kercke, 
Willem Peters, soon van Peter Jacobs van Ray ende Dorothe Cranen, echteluiden, den christelicken 
doop in dese kercke ontfangen heeft in den jaer 1610, den 7 Novembris, waer van attestatie versocht 
sijnde, hebben die niet konnen weigeren. 
Actum Grave den 24 Juny 1656 
w.g.Johannes Everhardus Loerins, pastor Graviensis 
 
ADDITIE VOOR JACOB PEETERS, VISSCHER IMPETRANT ENDE AENLEGGERE, OP 
ENDE TEGHENS THIERT ARENSMA COMMISSARIS VANDE RECHERCHEN VAN DE 
CONVOYEN ENDE LICENTEN DER STADT GRAVE, QUALITATE QUA GHEDAECHDE 
VERWERDERE, 
 
Ingedient den 16.octobris 1656 onder HH 
 
Omme van wegen den Impetrant ende Aenleggere te fonderen dese schrijfstucke van additie, wordt 
gheseght onder alle behoorlijcke ende gewoonelijcke protestatien ende andere rechte benificien, 
1 
Dat bij des voorschr. Impetrants welgefondeerde schryftuere van salvatie ende reprochen (:die welcke 
alhier soo veel noodich voor gherepeteert wordt ghehouden :) ghenoechsaem bewesen ende daer 
ghedaen is, dat door de pretense vercoopinghe van het vierde part vanden huyse (: inde questio :) bij 
Peeter van Raey ghedaen den impetrant niet alleen over de helffte bedroogen maer oock overmits de 
minderjaericheyt vanden selven Impetrant ende sijnen broeder Willem Peeters t’ altemael nul, invalydt 
ende van onweerden is, 
2 
Welcke minderjaericheyt bewesen is met den pretensen Vestbrieff onder de letter M van wegens de 
Ghedaechde voor thoon ingedient, gelijck in des voorschr. Impetrants salvatie breeder geseght is, 
3 
Dat voorders des Impetrants broeder Willem Peeters voornoempt [ten] tijde vande gepretendeerde 
vercoopinghe (: de welcke ten alderminste Anno 1629 ofte voor den 10e Mert anno 1630 moet sijn 
geschiedt gheweest uytwiesens d’extract van wegen partije onder de letter N voor thoon in recht over-
gegeven, daer bij te sien is, dat de ierste betaelinghe den thiende Mert, ende die leste met die Veste, soo 
hij pretenselijck seyt, die welcke den 15 February anno 1631, ende alsoo ten wenichsten een geheel jaer 
naer de vercoopinghe is gedaen :) is in sijne minderjaricheyt geweest, blijckt bij d’attestatie vande Eer-
waerde Coenrardus Loerins, predicant deser Stadt den 26 Juny voor naethoon van wegen den Im-
petrant ende Aenleggere geexhibeert, 
4 
Daer bij blijckt dat den selven den 7e Novembris anno 1610 sijnen Christene Doop gehadt heeft, ende 
voorsulcx [ten] tijde vande vercoopinghe geene 19 ofte 20 jaeren out is gheweest, 
5 
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Dat oock den selven in levenden lijve alsdoen geweest heeft, is aff te nemen uyt den voorschreven  
Vestbrieff, alwaer gheseght wordt in pluralis numero sijne onmundige kynderen, 
6 
Ende wort t’selve mede geverificeert met der Ghedaechden thoon onder de letter N alwaer geseght 
wordt dat sijnen soon Willem eenen rosennobel soude hebben, ende alsoo nootsaeckelijck noch leven 
moeste, 
7 
Insgelijckx is t’selve blijckende uyt der partijen thoon onder de letter O alwaer den 17e Septembris 
1630 Jacob Peeters ghelooft dat sijnen broeder Willem naer sijns vaders doot, 100  gulden, die welcke 
hij Jacob alsdoen bekenden ontfangen te hebben voor alle erffdeylinge, 
8 
Sulckx dat hij nootsaeckelijck doen ter tijdt, ende langh daer naer noch gheleeft heeft, ende consequen-
telijck de voorschr.vercoop nul ende sonder effecte is, ghelijck alles wijtlopich inde voorschreven 
schriftuere van salvatie van wegen den voorn.Impetrante ghededuceert ende probeert is, 
9 
Ende ghenomen desen vercoop uyt voorverhaelde redenen niet en conde gheannulleert worden (: als 
jae:) soo soude den selven nochtans moeten gherefondeert worden overmits die overgroote lesie, die 
welcke gheschiet is, vercoopende het vierdepart van een huys voor vijff ende seventich guldens (:gelijck 
in des Impetrants salvatie ghenoechsaem gheprobeert is :) daer nochtans het huys int gheheel voor 
eene somme van 4250 guldens, gelijck den verwerdere selffs bekent, vercocht is, 
10 
Ende indyen die cooppenningen van het geheele huys niet meerder, ofte niet yetwes anders (:gelijck 
dyckwils gheschiet ende voorsulckx oock wel te presumeren is hier gheschiet te sijn, argumento a communi-
ter accidentibus, quod est in jure validissimum et frequens everake in suis loc.legal,loco a communiter accidentibus numero 
1 et 2 per jura et DD ibid allequat :) als mogelijck eenen rosennobel voor yder kynt, oft dergelijcke, oft de 
voirwaerde gestelt waere, souden de selve wel voor het licht gebrocht worden, 
11 
Sulckx dat die enorme lesie hier uyt hantaestelijck te vinden is, ende consequentelijck den coop in alen 
gevalle soo vanden vader des Impetrants selffs, wesende vercooper als van sijnen soone mach ghere-
fondeert worden, alle het welcke inde salvatie breeders gheseght ende met verscheyde passagien van 
rechten daer gedaen is, 
12 
Welcke over groote lesie niet en can worden ghepareert, al ofte het huys tijde als des impetrants Vader 
t’selve aen der gedaechden Ouders vercochte met meerdere losbaere renten soude sijn beswaert ghe-
weest (: die welcke aende coopspenninghen souden moeten corten : ) als partije allegeert, 
13 
Aengesien het selve den Rechten genoech sijnde, niet beweesen en wort, 
14 
Eerstelijck en doet partije sulckx niet met haeren naerthoon sub letter A ingedient. Alsoo dat is eene 
voirwaerde van het huys daermede der ghedaechdes Grootvaeder t’selve gecocht heeft, ende voor sul-
ckx tamquam res inter alios acte alys praeuidicare non potest tot.titulo ff et Cod.res inter il.act., 
15  
Ten waere om eenichsints te bewiesen, dat alsdoen egeene erffrenten meer als vier gulden ende dito 
kannen olie in het voorschreven huys gestaen souden hebben,  
16  
Het welcke indyen daer mede sustifantelijck bewesen conde worden (: als niet en doet, aengesien ver-
scheyde reysen dickwels erffrenten met opseth verswegen worden, om te beter eenen coopman te vin-
den, ende naer voltrocken coop, volgens geinsereerde clausule tegens den penninck 20 aende coop-
penningen gecort te worden :) soo en soude desen pacht het huys niet kunnen beswaeren, noch die 
ghelooffde cooppenninghen verminderen, 
17  
Doordyen dat alle losbaere renten alleenelijck gecordt souden worden, aende gelooffde 4250 guldens 
gelijck Joffrou Vlemingh cooperse van het questieuse huys in haere depositie den 24 Juny 1656 ter in-
stantie vande Gedaechde art. 2 heeft ghedeponeert onder de letteren EE overgegeven, 
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18 
Ten tweeden en can die ghedaene lesie niet te niete gedaen worden, met den naethoon onder de letter 
S 
19 
Door dyen dat het eene simpele quitantie is van eenen pacht van 4 gulden 10 stuyvers jaerlijckx, anno 
1605 verschenen ende niet geseght weniger geverificeert en wort dat den selven door der Gedaechdens 
ouders affgelost is ende daeromme als soodaenich niet en can aengenomen worden, 
20 
Non enim probat hoc esse quod ab hoc consingit abesse, l.neq.natales fod.de probat l.non hoc cod.onde legitim et cognat, 
21 
Dan is het contrarie van dyen, te weeten, dat de selve bij der gedaechde Ouders niet en is affgelost, 
grootelijckx te presumeren, aengesien de ghedaechde die affgeloste obligatie niet voorden dach en 
brengen, noch geene voordere betaelinge, als in anno 1607 gedaen te sijn en bewesen, noch niet en 
seggen weniger doen blijcken, op wat tijt hij de selve affgelost souden hebben, 
22 
En can die gedaene lesie niet geinfringeert1 worden, door partije Naethoon onder de letter T, aenge-
sien het selve simpele quitantien ende vervolgens prievate ende domestijcque2 documenten ofte in-
strumenten en sijn, die welck in recht tegens eenen derden geen geloove en konnen maecken per text 
expressisimum in exemplo 7 et L.instrumento et cod.de probat, 
23 
Boven dyen moeten nootsaeckelijck (: in gevalle dese schult wettelijck vande erffgenaemen van Hans 
Craen den Ouden gheeist worde :) dese pachten soo wel als het capitael inde reeckeninghe van Meester 
Gerardt van Wijck den 30 July 1631 ghehouden, wel goet gedaen sijn ende op hem ghenomen moet 
hebben gelijck uyt der partijen naethoon sub.letteren BG ghespeurt kan worden, 
23 !!! 
Omme dat den selven Van Wijck inde voorschreven reeckeninge verhaelt, dat den reparatie ende be-
taelde pacht bedraghen vierhondert vier ende twintich guldens, seven stuyvers, daer nochtans den uyt-
ganc staende boven het sloth des selvs reeckeninge alleenlijck omtrent hondert seven en twintich gul-
dens en importeert, ende dit capitael niet inbereeckent sijnde die voorschreven somme van 424 guldens 
7 Stuyvers niet en can ghemaecken, 
24 
Insgelijcjx sijn simpele quitantien des naethoon van partije onder de letter V gheexhibeert, ende dae-
romme oock den Impetrant niet naerdeelich en kunnen wesen, per jura supra alleg., 
25 
Daerenboven en melden de selve niet dat Paulus Francken de selve uyt het gheheele ofte wel uyt het 
eene deel van het huys heeft te voorderen gehadt, het welcke met de geredimeerde origineele obligatie, 
ende niet met een quitantie hadde bethoont moeten worden, 
26 
Hier mede desen naethoon als oock den naethoon onder de letteren W, X ende Z voor ghenoechsaem 
gedebatteert houdende, ende den onder de letteren AA overgegeven voorbij passerende, 
27 
Als sijnde eene acte die welcke de gedaechde niet en can dienstich wesen, dan ter contrarie het blijckt 
daer bij, dat indyen den Impetrant de macht hadde ghehadt soo wel als hij den wille hadde ghehadt, 
onghetwijffelt sijn goet recht al eerder soude gevordert hebben, 
28 
Soo presenteert sich de naethoon onder de lettern BB sijnde eene pretense reeckeninghe daer bij ge-
leght wordt dat volghens affreeckeninghe vanden 30 July 1631 reparatie ende uytgegeven pachten tot 
dato toe souden bedraeghen 424 gulden 7 stuyvers, daer nochthans inde voorschreven annotatie van 
uytgaeve, daer op dese pretense affreeckeninghe ghemaeckt is, alleenlijck bedraecht 127 guldens ¾ 
stuyvers als hier voor gheseyt, ende daeromme niet ghelooffbaer en is, 
29 

                             
1 versierd,verhuld 
2 huiselijke 



 143 
Comende voorders tot den naethoon onder de letteren CC wordt den selve wederleght ende ghe-
seght dat denselve geen gheloove en can maecken, als sijnde geschreven tot des voorschr. Gerart van 
Wijck eygen ontlastinghe ende voordeel, peril omnibus cod.de testibus et l.nullus in ff eod.titulo, 
30 
Daer beneffens al waere dit alsoo waerachtich, dat dese schult van seeckeren verwinsch brieff op Hans 
Craen den Ouden slaende, wat procederende, soo soude de selve buyten twijffel bereeckent ende den  
voorschreven Meester Gerart van Wijck van de saementlijcke erffge- naemen goet ghedaen sijn inde 
reeckeninghe anno 1626 ghehouden, daer bij hij Meester Gerart noch 15 guldens schuldich was 
ghebleven, ghelijck int eynde van desen naethoon te sien is, 
31 
Noch en is niet te ghelooven dat den voorschr. Van Wijck andersints den 24 January anno 1627, voor 
alle d’erffgenaemen dese sijn eygen obligatie gegeven, ende den interest daer van tot den negenthien-
den January 1649 (: gelijck uyt denselvens thoon te sien is :) betaelt soude ghehadt hebben, nemo enim 
suum  iactuor praesumitur l.cum de indebito 25 ff de probat et praesumptionis, 
32 
Ofte indyen t’selve inde voorschr. reeckeninge niet goet ghedaen en waere, soo ist buyten allen dispuyt 
inde reeckeninghe vanden 30 July 1631 alwaer den selven Van Wijck aende erffgenaemen schuldich 
bleeff 125 guldens (: uytwijsens desselffs naerthoon onder BB hier voore verhaelt :) gecort ende goet 
gedaen, 
33 
Alsoo niet waerschijnelijck en is, dat ymant bij affreeckeninghe soude bekenne schuldich te blijven 
aenden genen op den welcken hij eene liquide bekende somme te pretenderen hadde, 
34 
Sulckx dat dese obligatie met geenen schijn van waerheyt hier te passe, ende den Impetrante te laste 
kan kommen, 
35 
Quod enim a verosimilites et alienum speciem et imagenem habet falsitatis ut notat felin in c.auditis y de praescript, 
36 
Ghelijck oock den Impetrante niet beswaert en kan gheworden, met die gheexhibeerde quitantien 
vande Rentmeesters van Sijn Hooch [Mogende] den Prince van Orange etc. (: die welcke den pacht 
van vier gulden ende den olye, aldaer geruert van het Capittels weghen ontfangen :) onder de letter 
....ingedient, 
37 
Alsoo die aldaer gheruerde rente als sijnde niet losbaer met het huys vercocht is, gelijck hier voire ghe-
seght ende met der partijen naerthoon onder de letteren EE, articulo secundo ghenoechsaem geprobeert 
is, 
38 
Voortgaende tot der Ghedaechdens naerthoon onder de letteren DD, seght daer teghens dat het is res 
inter alros acta qua non debet alys praejudicare tot.d.tit[ulo] ff et Cod.Res.int.alios alt., 
39 
Daer beneffens al ist dat den deponent aldaer het vierde part van het huys vercocht hadde, voor drye 
hondert guldens vrye gelt boven alle lasten (: gelijck hij seght :) soo en doet hij nochtans niet blijcken, 
dat t’selve vierde part niet meer beswaert ende uytgaende renten belast waere geweest (: gelijck dick-
wels geschiet :) als de andere parten, 
40 
Noch en soude hier uyt oock niet nootsaeckelijck volgen dat daeromme den vercooper Guert Folberts 
sijne actie die welcke hij mogelijck hadde ex l.r.Cod.de rescindendo vendit niet gheinstitueert en heeft, hij 
ende veel weniger den Impetrant en Aenleggere, met den selven niet gheledeert en soude wesen, 
41 
Welcken impetrant alleenlijck 75 gulden (: ende waerent 250 guldens gheweest, als doch expresselijck 
ontkent wordt :) voor sijn vierde part ontfangen heeft, gelijck in des impetrants Salvatie ende Repro-
chen ghenoechsaem ghededuceert ende het contrarie van dyen ghenoechsaem ghereprocheert is, 
42 
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Ende al en heeft Hans Craen, coopere , den voorschr.coop niet willen houden, nochtans en seght 
hij deponent niet het selve gheschiet te wesen om dat het selve vierde part te duer ende te hooch ge-
cocht was, 
43 
Ghelijck blijckt uyt des ghedaechdens naerthoon onder EE alwaer desen coopere genoemt Hans Crae-
ne, met sijne huysvrouwe van partije gevraecht, verclaeren waeromme dat sij het ghecochte vierde part 
niet en heeft behalden, 
44 
Seggende dat hij t’selve seer wel heeft willen aennemen inden voorschreven coope, voegende daer bij 
dat hij jaer ende dach de cooppenninghen tot dyen eynde gereedt heeft ghehadt, 
45 
Maer dat hij door omleydinghe ende abuseeren van sijne Moeye Caertie Craen (: siende apparentelijck 
datter een prouffijtie aen vast was :) op den behoorelijcken tijt niet en heeft konnen bekommen ende 
daeromme haer t’selve heeft laeten behouden, 
46 
Hier mede het dictum deser deponenten voor bij gaende en can den Impetrant ende Aenleggere 
geensints voor bij gaen, ofte hij thoone dat Sijken Guerts, tweede deponente, sijnde de dochter van den 
eersten deponent, in het beginsel haerder depositie, die welcke den 22e Juny 1656 voore het Edele Ge-
richte ende Hooftbancke van Cuyck ghepasseert ende gegeven is, verclaert doen ter tijt ontrent 31 jae-
ren out te wesen, 
47 
Verclaert wijders dat dit vierde part anno 1633 (: het welcke nu ontrent 23 jaeren geleden is :) voor 300 
guldens aen Meester Gerart van Wijck is vercocht geworden, 
48 
Hyer uyt seq can men calculeeren dat de deponente [ten] tijde van dese vercoopinge, te weeten anno 
1633 alleenlijck acht jaeren is out gheweest, ende nochtans eene absolute verclaeringhe hier over is 
doende, 
49 
Maer wat voor gheloove soodaenighe deponente met haere depositie meritteerdt sal den onpartijdighen 
Richter lichtelijck konnen gheoirdeelen, 
50 
Ende om voorders te thoonen dat het voorschr. vierde part voor 300 guldens ghecocht, niet te duer en 
was, seght dat bij de depositie van Peeter van Boecholt ende Anthoni Vuerkens van wegens den im-
petrant gheproduceert, ende den 26 July lestleden voor naerthoon inghedient, claerelijck te sien is, dat 
ten tijde [van] Meester Gerart het vierde part van het huys van Peeter van Raey gecocht heeft, de huy-
sen binnen dese Stadt Grave in veel meerdere werdie waeren, als anno 1644, als wanneer het wederom 
aen Joffrou Vlemingh vercocht is gheworden, 
51 
Allen het welcke die [de] Edele Heeren vande Magistraet deser Stadt selffs, meer dan kennelijck is, 
52 
Ende nochtans hebben der ghedaechdens Ouderen in anno 1644 boven alle lasten, die welcke met 
eenighe schijn geverificeert konnen worden, van het geheele huys noch ten minste gheprouffijteert, 
3200 gulden, daer van het vierde part monteert ter somme van 800 guldens, 
53 
Comende eyndelijck tot den naerthoon onder de letteren EE van weghens de ghedaechden in judicio 
geexhibeert, 
54 
Seght den impetrant opden 2en articul te laeten passeeren dat het geheele huys voor 4250 guldens aen 
Joffrou Vleminghs vercocht is, mits dat sij alle losbaere renten aende coopspenninghen soude corten, 
55 
Mede eenichsints te gedooghen dat mogelijck die  aldaer gheruerde renten (: uytgenoemen eene van 7 
gulden 10 stuyvers aen eene broederschap gegolden wordende die welcke doch alleenelijck 5 gulden 6 
stuyvers sal wesen, gelijck uyt die bij partije ingediende quitantien onder de letteren Z te sien :) monte-
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rende te saemen tot 44 guldens 6 stuyvers jaerlijckx, daer van het capitael soude bedraegen ontrent 
sevenhondert veertich gulden die welcke aende voorschr. coopspenninghen gecort sijn geworden, 
56 
Ende al ten hooghsten genomen die mogelijck 100 teveel, ofte drye boven ofte meer dan die voorseyde 
740 guldens (: gelijck art.3 verclaert wort, dat die vercooperen tegens de deponente gheseght souden 
hebben het welcke doch geprobeert hadde moeten worden :) aende voorschr. coopspenninghen ghe-
cort waeren gheweest (: het welcke doch niet geconcedeert en wort, ten sij dat daer van wettelijck 
blijcke ende besonderlijck dat het gheheele huys met soodaenige lasten beswaert is gheweest :) soo sou-
den die coopspenninghen noch al suyver blijven 4200 ghuldens ende consequentelijck het vierde part 
noch acht hondert guldens, 
57 
Daer uyt gheoirdeelt can worden (: besonderlijck gheconsidereert dat ten tijde van de questieuse ver-
coopinghe, ghelijck hier voore gheseyt is, de waerdie vande huysen soo groote ofte grooter is gheweest, 
als ten tijde vande leste te weten anno 1644 :) hoedaenich dat Impetrante ende Aenleggere (: al hadde 
hij 250 gulden, gelijck de gedaechden pretenderen, edoch ontkent wordt voor het vierde part ghehadt 
:) meer als tweemael over de helfte is gheledeert, 
58 
Ende voorsulckx den selven Impetrant met dobbel rechte is bevought den vercoop bij sijnen vader, aen 
der gedaechdens ouders ghedaen, te rescinderen per l[iber] a, codex de rescindere vendit et ibidem, Gothofred, 
59 
Welcke actie binnen de 30 jaeren altijd can geinstitueert worden, gelijck in desselffs salvatie met expres-
se loyen daer ghedaen is, ende leert t’selve oock uytdruckelijck faber ni jus codex titulo communia judex definit 
7a, 
60 
Hier tegens en doet niet dat die deponente sich des coops berouwende aenden armen 100  ricxdaelders 
ghepresenteert soude hebben om uyt den coop te mogen scheyden, gelijck art.4 haer der depositie ghe-
seght wort, 
61 
Door dyen dat de selve wel hadde konnen seggen, sonder dat selve eens te meynen, 
62 
Ende al hadde sij deponente dat gemeynt, ende dat het huys aen haer voor 100  ricxdaelders weeniger 
waere vercocht gheweest, soo soude dyen niettegenstaende den impetrant ende aenleggere, voor als 
naer, meer als over den helfte bedrooghen sijn gheweest, 
63 
Refuteert oversulckx den Impetrant desen articulen per illud vulgatum sem per varium atq. Mutabile foemina, 
64 
En can die lesie oock niet geoirdeelt worden des te geringer te wesen, om dat Joffrou Vlemingh art.3 
seght dat den Impetrant sijn recht voor een nieuwe broeck hadde willen geven, 
65 
Dewelcke alsmen doch volcomen gheloove hier inne uyt discretie, ende vernect niet, soude willen toe 
eygenen, soo en soude het selve den gedaechde meer naerdeelich als voordeelich wesen, ende daer 
mede ghetoont konne worden, dat sij den impetrant, den welcken om sijn onvermogentheyt geen pro-
ces en conde sustineren, t’eenemael sochten te verdrucken, 
66 
De depositie van Hans Craen ende sijne huysvrouwe wort voor bij ghegaen als sijnde hier voore art.42, 
43, 44 ende 45 daervan ghenoechsaem ghesproecken, 
 
Houdende voorts den impetrant sijnen naerthoon voor ghenoechsaem gesalveert, ende der partije 
naerthoon voor ghenoechsaem ghereprocheert, ende soo ytwes in specie niet gheraeckt en meucht sijn, 
daer toe employeerdt den selven generalia juris pro et contra ende adderen dese sijne schrijfture tot sijne 
Salvatie ende reprochen, beveelt daer mede dese saecke Godt ende Hoochen recht, 
 
Concludendo ut anti, 
In ende op alles etc. 
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NAETHOON VOOR THIERT ARENSMA, GEDAEGHDE, CONTRA JACOB PETERS, AEN-
LEGGERE 
 
Ingedient den 26e Juny 1656 onder R 
Kwitanties van Creeft 
 
NAETHOON VOOR THIERT ARENSMA, GEDAEGHDE, CONTRA JACOB PETERS, AEN-
LEGGERE 
 
Ingedient den 26e Juny 1656 onder S 
Bekenne ick onderschrevene ontfangen te hebben vande wecht (wege) van Hans Craen den pacht van 
vier gulden thien stuyvers gaende uyt haer huys inde Rogstraet, verschenen den xvi C vijff, 
Actum Grave den xii July 1607, 
w.g. Gijsbrecht Nobels 
 
NAETHOON VOOR THIERT ARENSMA, GEDAEGHDE, CONTRA JACOB PETERS, AEN-
LEGGERE 
 
Ingedient den 26e Juny 1656 onder X 
Kwitanties van Casembroot en Trip 
 
VOIRWERDEN VOER LENS VANDEN BERCHS ERFFGENAEMEN, THOON VOOR 
THIET ARENSMA, GEDAECHDE, CONTRA JACOB PETERS, PATER 
 
Ingedient den 26e Juny 1656 
Voor Hans Craen 
Op naevolgende voirwerden ende conditien, soe willen de erffgenaemen zeliger Lens vanden Berghe 
vercoopen op een hoogen, huys ende erve Stallinghe, daer Zeliger Lens voirs. bestor- ven is mit eenen 
uytganck uyt comende int Messe straetken, Ende t’voirs.huys ende erve te vesten met de alde brieven 
ende bescheet daer van sprekende, sonder eenighe voirdere were, 
 
Item hier sal Jaerlijcx uyt geldende blijven s’heeren poirthijns te wetene 8 stuyvers t’Jaers, item die 
kercke 3 quarten olys etc., item aen t’cappittel 4 gulden brabants t’jaers alles tastelijck, 
 
Item noch 12 philippus gulden t’jaers ter losse met 200 philippus guldens tot 25 stuyvers t’stuck, 
 
Die voirs. Erffgenaemen willen t’voirs.huys ende erve vercoopen de beterschap met philippus guldens tot 
25 stuyvers brabants t’stuck te betalen in 3 termijnen te wetene den iersten termijn op Paesschen 
naestcomende alsdan men t’voirs.huys ende erve aen sal mogen vangen, den tweesten termijn op 
St.Victor (10/10) daer naestvolgende ende den lesten termijn op Paesschen alsmen schrijven sal anno 
1583, 
 
Item op bevonden werde hier yetwes meer uyt te gaene dan voirs. sulcx zal cortten in erfttael den pen-
ning 20, ende losse vermogen des losbeschijns, 
 
Item die cooperen vanden voirs.huyse zullen gehalden zijn terstont nae uytganck der bernender kers-
sen Sufficiente borgen te stellen voir Schepenen ende inder vrijheyt vanden Grave die geloven zullen 
elck een voir al ende als principael om in gebreke van betalinghe elcken termijn bezundere uyt te penden, 
Sonder daer tegen met Recht te mogen doen, ende zonder oyck daermede te laet te comen, Soo wel 
aenden borgen als principael cooper t’samen oft elck befunde tot gelieven vanden voirs.vercooperen, 
 
Item oft hier yemants Inleyde oft hoochde, ende hem desen vercoop geschert werde, ende dese 
voirs.voirwerde nyet in achtervolchden, Soe mogen die vercooperen t’voirs.huys ende erve opt nyeuw 
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mogen doen veylen te vrede stellen ende vercoopen, ende wie t’selve dan min golde opten Iersten 
cooper te verhalen, 
 
Item die vercooperen zullen hier mogen halden aenden Iersten tweeden derden oft vierden Insleger oft 
hoogher oft ten lesten aen huer zelven zonder becroon van yemanden, 
 
Item dat alle bedtsteden, holtwerck dat nagelvast ende calcvast, eertvast ende daer inne vast geweest is, 
dat sal daer in blijven, soe boven als beneden, 
 
Item elcke hooge zal wesen 1 philippus guldens nae hoogen recht, 
 
Ende hierop sal staen ten onratt als den slach gegeven sal wesen 4 philippus gulden ende 3 stuyvers 
ende 1 philippus gulden voerden schrijver, 
 
Hier van heeft den slach Hans Kraen voer 1680 philippus gulden ten prijse voirs.ende gedaen t’sestich 
hoogen ende 70 cannen wijns int gelaech ende 2/4 wijns tot Jans van Holt verdroncken in presentie 
Maximiliaen van Galen, Claes Lamberts, Jacob van Gelre, Derick Daems, Jan Viege, Jan vanden Vel-
de, Jan Monicx, ende meer andere goede borgeren, 
Actum den 16e Decembris 1581 ten huyse van Peter Roeloffs, Burgemeester, die voirs. Hans Craen 
noch 9 hoogen ende 3/4 wijns int gelaech, in presentie Du Bois, Derick Daems, Jacob van Dullemen, 
etc. 
 
Op huyden den 29ste Decembris anno 1581 is t’voirs.huys aenden voirs. Hans Craen gebleven mit 
uytganck der bernender kersse ten huyse Derick Daems, in presentie van Huybert de Best ende Jacob 
de Haes Schepenen tot Grave met meer goede borgeren als gelaechsluyden, Jans Gerits brouwer als 
een met vercooper tot een vercondt int gelaech gegeven vier gulden brabants die de coopere sal verleg-
gen ende de helft aen die coopppenninghen cortten, 
Oircondt deses betekent bij Schepenen voirs.,ende mij onderteeckent, Huebert de Best, bij mij Jacop 
de Haes, 
Op huyden den 8e January anno 1582, hebben Maximiliaen Pierlinck ende Merten vanden Velt haer 
ter borge verstreckt nae inholt der voorschreven voirwerden, 
Gedaen voor Schepenen Arus van Borgelt ende Peter van Aken Willemssen, ende in kennisse der 
waerheyt hebben wij Schepenen voirs.dit myt den Secretaris onderteeckent ten dage voirs., Beheltelick 
dat die voirs. Hans als coopere sijn voirs.borgen hier van quitteren ende schadeloos halden, daervoer 
verbinden sijn persoon ende gemalen, 
Aldus onderteeckent Arnt van Boecholt ende Peter van Aken Willemssen, 
w.g. J.Heijmans, secretaris 
 
NAERDERE SALVATIEN ENDE REPROCHEN VOOR THIERT ARITSMA QUALI TATE 
QUA VERWERDERE, TEGEN JACOB DE VISSCHERE AENLEGGERE, 
 
Den voorschreven ghedaechde (:nae voorgaende admissie tot naerderen thoon bij Schepenen Decreet 
den xx February 1656 hen verleent, ende nae voldoeninghe desselffs :) copye becommen hebbende 
vanden naerderen thoon ten wedersijde alhier voor desen Ed. Gerichte opden xxvi en Juny 1656 over-
gebracht, ende dyen volgens, willende fonderen dese sijne schrifture van additie totte vorige Salvatien 
ende Reprochen, soo seght den selven onder alle etc., 
 
Dat hij ghedaechde alnoch is persisterende bij sijne wel gefondeerde ingediende antwoort, midtsgae-
ders sijne voorige Salvatien ende Reprochen daer op gevolght, 
 
Houdende eensgelijcx gerepeteert hoe dat dese questie principalijck is hangende op twee diversche 
poincten, d’ierste, d’enorme lesie, het tweede d’onmacht ofte onvermoegentheyt van te vercoopen,  
Om dan tottte pretense enorme lesie des vercoopers ende eenige gespecifeerde hipothecatie van 
t’questieus huys te comen, soo houdt hij ghedaechde voor bewesen in sijn voorgaende salvatien, dat 
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sijn Schoenvaeder met Gerit van Wijck heeft gegeven 260 gulden aen Peter van Ray des aenleggers 
Vaeder voor het vierdepart van dit voorgemelte huys int jaer 1631, vrij ende suyver, boven de lasten 
daer het huys dyer tijde mede beswaert was,  
De betaelinge van 260 gulden genoech bewesen sijnde te bevoirene, rest de lasten ofte hipothecatie 
eenichsints te bethoonen de welcke ten tijde van t’jaer 1631 int voornoempde huys stonden, bedrae-
gende de selve naer rijpe ende deliberate calculatie t’s’jaers over de 64 guldens, 
 
Commende dan tot specificatie der selve, nempt hij verwerder ter handt, 
 
Ierstelijck het ingediende van sijnen t’wegen sub letter V wesende de Coopceele van dit voorn.huys, 
gemaeckt int jaer 1582, alwaer onder andere geschreven staet :  
Item hier sal Jaerlijcx uytgeldende blijven s’Heeren poort-thiens, te weeten 7 stuyvers s’jaers, Item die 
kercke 3 quarten olye s’jaers, 
Item aen t’Capittel 4 gulden 10 stuyvers brabants s’jaers, all erstelijck, 
 
Welcke lasten geapprobeert worden tot opden jaere 1644, daerinne verbleven te sijn met den vorigen 
thoen van wegen den Aenleggere sub letter S ingedient alwaer nachtelijck staet, dat de voorschreven 
gemelte Coopersse uyter den voornoempde gecochten huyse ende erffve daer aen behoorende jaerlijcx 
eens sal betaelen des heeren poorthyens sijnde 8 stuyvers, daerbovens alnoch 4 gulden 10 stuyvers jaer-
lijcx ende 3 maeten olie sijnde alles erff renten, ergo nootsaeckelijck t’selve huys int jaer 1631 daer me-
de oock belast, 
 
Ten tweede het ingediende sub letter V wesende 2 respective quitantien van Peternella Creeft ende 
Jenne Creeft vande betaelinge van 2 jaeren pachts, s’jaers 12 gulden, t’jaer 1616 ende 1639, ende dat 
dese voorn. Rente is geldende uyt dit huys, consteert uyt de quitantie van Jenne Creeft, als hij schrieft : 
Ick onderschrevene bekenne ontfangen uyt handen van Caert Craen de somme van 12 gulden, die sij 
mij jaerlijcx gilt uyt haer huys, etc., 
 
Coopereert alnoch tot verificatie van dit boven geposeerde het ingediende sub letteren BB wesende 
eene generale Rekeninge vande saementlijcke erffgenaemen van Anna Craen ende bij de selve onder-
teeckent opden 30en July 1631, aengaende de huere van desen huyse gehuert bij Meester Gerit van 
Wijck betaelingen van pachten ende reparatien, begonnen op Paesschen 1626, tot op Paesschen 1631 
incluijs, soo dat sich bevindt voor datum van dese affrekeninge betaelt te sijn bij Meester Gerit van 
Wijck aen Peterken Cre[e]ft 12 guldens van een jaerpacht van t’huys opden 7e Juny 1631, IGITUR 
t’huys hier mede int jaer 1631 belast, 
 
Ten derden het ingediende sub letter M wesende 3 quitantien van Paulus Francken van 12 gulden 
s’jaers, waer mede respectivelijck betaelt worden t’jaer 1631, 1637 ende 1639, ende dat den selven 
pacht eensgelijcx is gaende uyt dit dick gemelte huys, wordt wederom bewesen met het ingebrachte sub 
letteren BB alwaer ante datum vande affrekeninge staet geschreven met de eygene handt van Meester 
Gerit van Wijck Rendant: 
noch betaelt aenden rentmeester Paulus Francken een jaerpacht van 12 gulden, opden 20 en July 1631 
wordt het selve EX ABUNDANTI AD OCULUM verthoont bij het ingediende sub letteren EE al-
waer Vrouwe Weninghs deponeert AD ARTICULUM FECUNOUM, dat hij heeft gecort aende 
cooppenningen onder andere meere lasten 12 gulden jaerlicx op Paulus Francken, IGITUR oock desen 
last in het jaer 1631 int huys bevonden, 
 
Ten vierden employeert hij ghedachde tot document vande lasten het voorschreven ingebrachte sub 
letteren BB alwaer geschreven staet : 
Noch betaelt aen Jan Berntse 15 guldens van een jaer pacht opden 13 en Juny 1627, volgens quitantie, 
ende voorders noch betaelt aen Agnes Luenissen weduwe Jan Berentsen 15 gulden opden 6en Mert 
anno 1630, welcke renthe van 15 gulden s’jaers bij successie gedevolueert is van Agnes Luenissen op 
Jan de Cort saliger ende Elisabeth van Liesvelt, echteluyden, modo de voorn. Elisabeth getrouwt sijnde 
met Jaspar Hagens, der beyde Rechten Licentiaet, volgens het ingediende sub letter Z wesende 3 qui-
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tantien 2 vanden Heere Advocaet Jaspar Hagens, ende 1 van Liesbeth van Liesvelt, alleen regardt 
nemende opde quitantie vande voornoempde Elisabeth van Liesvelt, weduwe was [van] Johan de Cort, 
soo sal men voorders bevinden ende evidentelijck bespeuren, dat dese renthe is gehipothiseert geweest 
in dit voorn.huys ten tijde als men schreeff 1631, soo dan den teneur vande voorschreven quitantie is 
aldus : 
Ick onderschrevene bekenne ontfangen te hebben uytte handen van Meester Gerardt van Wijck de 
somme van 15 gulden, ende dat van wegen de erffgenaemen saliger Anna Craen van eene renthe 
gaende uyt haer huys, verschijndt op Paesschen waermede betaelt is het jaer 1633 oircondt mijne 
handt opden 16den April 1638, 
 Want als men dese dingen rijpelijck will overleggen, soo salmen achterhaelen dat Anna Craen ge-
wesene grootmoeder vanden Aenleggere alhier ende des ghedaechdens huysvrouwe voor t’ jaer 1631 
deser werelt is commen afftesterven, uyt redene dat dese bovengenoempde Affrekeninge sub letteren 
BB is geschiedt int jaer 1631, in qualiteyt als erffgenaemen van Anna Craen, IGITUR de moeders 
doot, CUM VIVENTIS NULLI HEREDES, UT VULGO, 
 
Betaelende dan Gerit van Wijck eenigen pacht gaende uyt dit huys in ende uyt name vande erffgena-
men van  Anna Craen, soo en betaelt hij dat niet, al ofte de erfgenamen het huys hadden belast, in 
haeren propren name, maer als relatie hebbende totte overledene, wyens persoone sij representeren, 
QUIA SOLVENS ALIQUIO UT HERES, NON SOLVIT HOC QUIA IPSE NET DEBITUM - 
SECIT SED QUIA DEBITIM FECIT DEFUNCTUS, CUIS PERSONAM REPRESENTAT, 
IGITUR, het huys eensgelijcx int jaer 1631 met desen pacht van 15gulden belast, 
 
Ten vijfden commende voorders totte lasten, soo brenckt hij ghedaechde alnoch inne het geteeckende 
met BB alwaer int beginsel vande rekeninge: 
Noch betaelt Hendrijck Coeberch 4 gulden 15 stuyvers van een jaer pacht uyt het huys van Anna 
Craen, Actum Paeschavont in anno 1626, volgens de quitantie, 
Employeert hij alnoch het ingediende sub letter Y wesende 3 quitantien, 1 van Frans Coeberch saliger, 
gewesene soone van Hendrijck voorschreven, d’andere 2 van Maria Coeberchs, des Frans Coeberchs 
saliger dochter, waer mede betaelt worden respectivelijck de jaeren 1626 ende 27,28,29,30 ende 31. 
IGITUR dit huys hier mede beswaert  int jaer 1631, 
 
Brenght hij gedaechde alnoch inne tot vermeerderinge vande lasten ofte hipothecatien, de rekeninge 
sub BB alwaer staet oock geannoteert in dese woorden : 
Noch betaelt aen Peeter Haeck 30 gulden vermoegens sijn quitantie in presentie Peter van Ray en 
Hans Craen anno 1627 noch betaelt aen Gerit Luenisse ende dat van wegen Haeck 5 gulden ende 8 
stuyvers opden 1e Juny anno 1630, vermoegens sijn quitantie adderende tot verificatie deses de lettere 
T : wesende 2 quitantien van Gerit Luenissen, waer mede betaelt worden t’jaer 1630 ende t’jaer 1636 
ende 37, consequenter int t’jaer 1631 hier mede belast, 
 
Dient tot verificatie ende vergrootinge deses lastens alnoch BB alwaer onder andere lasten ende betae-
lingen desselffs men bevindt, op dese woorden : 
Noch betaelt aen Willem van Bosdorp een jaer pacht van 7 guldens 10 stuyvers waermede betaelt is 
t’jaer 1628 opden 3en Aprill 1630, welcke rente daer nae vervallen is tot prouffijtte van Isabella van 
Slijpenbeek, haere dochtere alsoo sij bekendt sub letter M eene rente van 7 gulden 10 stuyvers s’jaers 
gaende uyt dit huys ontfangen te hebben waermede betaelt worden t’jaer 1636 en 37, welcke modo 
rente men bevindt overgegeven te sijn aen seecker broederschap volgens quitantie, vanden heere Advocaat 
Hagens in qualiteyt als Deecken, houdende alnoch voor gerepeteert t’gene hier te bevorens is gededu-
ceert ende geseght, overmits dat men bevindt inde quitantie vanden heere Advocaat sub letter Z ont-
fangen te hebben nota vande erffgenaemen van Anna Craen de somme etc.,te weten ontfangen te 
hebben van haer in qualiteyt als erffgenaemen, ergo soo en hebben sij erffgenaemen PERSONALI-
TER SUMPTI de schult niet betaelt, maer FORMALITER SUMPTI HEREDES,ID EST,UT 
HEREDES betaelt, consecutivelijck  dit huys int jaer 1631 hiermede beswaert, 
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Commende hier mede ten lesten tot het innegediende van wegen des gedaeghdens sub letteren CC 
wesende eene obligatie van 41 gulden 10 stuyvers capitael ten jaerlijcxe intereste 2 gulden,12 stuyvers 
de dato 1627, staende op Meester Gerit van Wijck ende sijne huysvrouwe Caertie Craenen ten behoe-
ve van Beelken Claessen ende haeren erven, hercommende van eenen seeckeren verwijns brieff staen-
de op het huys van Hans Craen ende Anna Craen sijne huysvrouwe, welcke obligatie is affgelost Anno 
1649, uytwijsens de letteren BB in fine, 
 
CUM JAM IGITUR GERARDUS VAN WIJCK ASSUMPTA HAC PRAESCRIPTA OBLIGATI-
ONE IN SE FECERIT UT HAEC DOMUS MANSERIT IN BONIS DEBITORIS QUE ALIO-
QUIN VENDENDA MEUTIE POTIOR HABETUR INTER CHYROGRAPHARIOS CREDI-
TORES,UT GUDELINUS DE JURE NONISS. LIB 4, CAP.18 VERS. PRETER UBI DIGIT 
PRAETER IUS HYPOTHECQ EINQUE TEMPUS PRIUS PREROGATIVUM TRIBVIT PRI-
VILEGIUM UT SIT IUS ALICVI ANTE ALIOS,QUI ALIOQUIN IPSI PARES FORENT, VEL 
HYPOTHECARIA VEL IN PERSONAM ACTIONE EXIGENDI,TALE PRIVILEGIUM ETHA, 
ET DEINDE VERSO, QUARTUM SCILICET PRIVILEGIUM DATUM EST EI,QUI AD REM 
COMPARANDAM,CONSERUANDAMUE CREDIDIT, MERITO QUIA HUIUS PECUNIA 
FECIT UT RES ESSET IN BONIS DEBITORIS, ARCTO QUOQUE, NONELLAE 97, HIS 
CONSEQUENS ERGO CONSEQUENTER DIT VOORN.HUYS ALIQUO MODO HOC REDITU 
ANNO 1631, AFFECTATA, 
 
Voorwaer wasser soo groeten winst in gelegen geweest als wanneer Meester Gerit van Wijck door last 
van Hans Craen van Guert Wolberts een ander vierdepart cochte uywijsens de letteren EE, ad articu-
len 6..voor de somme van 300 guldens gelijck blijckt bijde letteren DD articulen 2 en 7, soo soude 
Hans Craen het selve vierdepart sijn Oom Gerit van Wijck niet aende handt gelaeten hebben, sijnde 
alhier te frivoel dat Hans Craen ende Dersken Ermers sijne huysvrouwe sub letteren EE ad art.8 depo-
neren, dat sij door omleydinge ende abuseren van haere Moeije Caertgen Craen het selvige vierdepart 
opden behoorlijcken tijt niet hebben connen becommen, om welcke redenen sij haer het vierdepart 
hebben laeten halden, want hadder eenige baet in gelegen geweest, sonder twijffel soude Hans Craen 
sijnen Oom Gerit van Wijck tot traditie ofte leveringe desselffs geconstringeert hebben, gelijck hij 
daertoe gerechticht was, SECUNDUM L.8. PROINDE FF MANDATI, 
 
Daer moet mede in consideratie genomen worden ende notoir is dat niemant seer schietich is om een 
vierdepart van een huys te coopen, om de groote incovenienten dyer gemeynlijck op rijsen, d’welck 
oirsaeckt dat t’selve vierdepart minder is geldende als wel nae advenant het soude gelden t’saemen geconi-
ungeert sijnde met sijne andere deelen, SECUNDUM COVAR. VARIAR. RESOL. LIB. 2. CAP. 3. 
NUM.5.DICIT SECTO,HUIC CERTUM EST PRETIUM REI DIMINUI EX PAUCITATE 
EMPTORUM, 
1 
Warom Queso, soo wel geen regardt genomen opde voorwarde sub letter V als wanneer t’selvige huys 
int jaer 1582 vercocht is geworden onder de 2000 gulden, daer het nochtans ter contrarie meer moeste 
gelden als int jaer 1644 als wesende schoender ende strercker ofte men moste seggen, dat oude huysen int 
copen williger sijn als nyeuwen te weeten voor eenen prijs, t’welck nochtans onwaeractich ende ongelooff-
baer is, 
Want uytwijsens de letteren BB, soo sal men daer bevinden merckelijke reparatien te sijn geschiedt 
d’welck aen nieuwe huysen niet van node is, 
 
Waer uyt volght dat TEMPUS CONTRACTUS DEBEAT INSPICI ET NON QUID POSTEA 
CONSTET, 
 
Als men wel ende met de oogen des verstandts dese procedure wilt insien, soo sal men bevinden egeene 
andere oirsaecke te wesen van dese pretense lesie quansuys, dan dat vrouwe Vleminghs int jaer 1644 
voor dit huys heeft gegeven 4250 gulden, niet absoluyt, want eenige lasten sijn aen dese voornoempde 

                             
stilzwijgend 
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somme gecort ende daer voore innegehouden, ende eenige vande selve betaelt gelijck bethoent sal 
worden, 
 
Maer TRANSEAT absoluyt sonder eenige defractie ofte inhoudinge dese voornoempde penningen 
geschoeten te sijn, des neen, soo dient boven alle deductien ende allegatien rechtens hier vooren gedaen, 
alwederom bijder handt genomen te worden dyen geleerden ende vermaerden Rechtsgeleerden, DI-
DACUS COUVAR, VARIAR.RESOL.LIB.2.CAP.3,AD OCULUM ET AMUSSIM, dese questie 
tracterende onder andere NUM.4, VERSICULO, SECUNDO,DUM DICIT,SECUNDO HUIC AP-
PARET IN PRETY INSTI ESTIMATIONE,NON ESSE CONSIDERANDUM QUANTI RES IP-
SA EMPTA FUERIT SED TANTUM HABENDAM ESSE RATIONEM COMMUNIS HOMI-
NUM ESTIMATIONIS ADHUC CONVAR.EOD.NUM.4 VERS TERTIO, DUM DICIT EADEM 
RATIONE CONSTAT NON POSSE VENDITOREM ULTRA INSTUM PRAETIUM REI, EX 
COMMUNI HOMINUM ESTIMATIONE, QUID QUAM RECIPERE EC CO QUOD REM IL-
LAM IPSE VENDITOR PLURIS EMERIT ID ETENIM NIL FACIT AD IPSIUS REI PROPRIAM 
ET VERAM ESTIMATIONEM A PARI TATE RATIONIS, NEC PRIMUS VENDITOR POTEST 
QUIDQUAM AGERE CONTRA SECUNDAM VENDITOREM EX CO QUOD IPSE SECUN-
DUS VENDITOR REM ILLAM PLURIS VENDIDERIT, ARGUMENTO LIB.4,COD.DE RES-
CINDENDA VENDITIONE, d’welck nochtans hier geschiedt,  
Daer nochtans onsen Aenleggere will commen allegeren ende daer mede sijnen eysch fonderen, dat dit 
huys dyerder is vercocht int jaer 1644 als int jaer 1631, ende dat de huysen alhier int jaer 1629 ofte 
dartich in meerdere estime sijn geweest als int jaer 1644 uytwijsens de letteren JJ van sijde des Aenleg-
gers ingedient, maer genoemen de huysen williger ende in meerdere estime te sijn geweest in t jaer 
1630 als 1644, soo moet onsen Aenleggere ADEQUATE proberen hoe veele het huys in jaer 1644 
weerdich was, aengesien hij hem refereert totte weerdye van t’jaer 1644, d’welcke niet geprobeert 
sijnde, sijn de conschappen sub JJ van geender weerden, PROPTER INCERTITUDINEM ILLIUS 
AD QUOD SE REFERUNT, CUM TANEN TESTIUM DICTA NECESSARIO CONELUDERE 
DESCANT, 
 
Behalven dat van dese nulliteyt  der conschappen CONVARUNIAS schrift VARIAR RESOLUTIO-
NUM LIB.2.CAP.3.NUM.3.DUM SCRIBIT  EGO SANE DISTINGVENDUM ESSE ARBITROR 
NAMSI TESTIS DIXERIT REM VENDITAM JUSTO PRETIO VALERE AUT VALUISSE 
TEMPORE CONTRACTUS DECEM, EA AFFIRMATIO NON PROBAT OMNIO ITA ESSE 
CUIS REI PRETIUM JUSTUM DECEM, UT MINORIS VEL PLURIS JUSTE VALUERIT,CUM 
CONDIDERATA LATITUDINE, JUSTI PRETY POTUERIT RES ILLA ETIAM JUSTO 
PRETIO NONEM AESTIMARI, ET IDCO CONCLUDENS NON EST TESTIS RESPONSIAD 
RESCISSIONEM CONTRACTUS OB LESIONEM ULTRA DIMIDIUM JUSTI PRETY,QUAM 
OB REM EXPEDIT UT TESTIS INTERROGETUR ET RESPONDEAT, REM ILLAM VALNIS-
SE JUSTO PRETIO SUPREMO VEL INFIMO, MAIORI VEL MINORI DECEM, AUT SALTEM 
JUSTE DECEM ET NON PLURIS VEL MINORIS VALUISSE TEMPORE CONTRACTUS, SIC 
ETENIM EXACTE VENDITOR AGENS EX.D.L.2.INSTUM PRETIUM PROBABIT, ERGO 
MINUS PROBAUERINT HY TESTIS VALOREM DOMUS QUI DECLARAUERINT ANNO 
1631, PLURES VALUISSE DOMOS QUAM ANNO 1644,CUM EXPEDIAT UT TESTIS RES-
PONDEAT DOMUM HANC LITIGIOSAM VALUISSE JUSTO PRETIO SUPREMO VEL IN-
FINO, MAIORI VEL MINORI 4250, AUT SALTEM JUSTE 4250, ET NON PLURIS VEL MI-
NORIS, ist saken dat bij eenich ingebrachte van sijde des Aenleggers soude schijnnelijcker wijs consteren 
van de werdye int jaer 1644,soude sijn het ingediende sub.S, wesende de Coopcele van vrou Vle-
minghs, alwaer sij int jaer 1644 voor t’selve huys heeft gegeven 4250, alwaer van egene werderinge en 
staet geschreven, ten sij dat men wilde seggen, dat den gene die coopt, de saecke die hij coopt, COM-
MUNI HOMINUM ESTIMATIONE weerdeert, ende dat seggende soo en soude in contracten van 
coopinge ende vercoopinge LEX.2 COD.DE RESCINDENDA VENDITIONE geen plaets hebben, 
aengesien daer coop soude sijn soude altijt de rechte weerderinge moeten sijn van t’gene vercocht 
wordt, d’welck nochtans ridiculeus is 
ende tegen Recht ende Redenen, 
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Jae dat het niet en is geweest eenige werderinge van t’huys nemaer oock geenen voorsichtigen maer 
eenen temerairen coop vande voornoempde Joffrou Vleminghs blijckt uyt haere eygene bekentenisse AD 
ARTICULUM 4 sub Letteren EE gedaen, alwaer sij bekendt ende verclaert, desen haeren coop van t’ 
huys haer grootelijcx schaedelijck te sijngeweest, jae ten deele gaer ruyne gecauseert te hebben, ende 
dat sij groot berouw daer aff heeft gehadt met presentatie van 100  Rijcxdaelders aenden ermen te ge-
ven, wilde de vercoopers haer vanden coop ontslaen,  
Verclaerende bijden selven Articule voorders, dat sij voor t’ huys van wijlen Maijken Ceelen eertijts 
gelt geboeden heeft gehadt omtrent 1100 gulden meer als het daer nae vercocht is geweest, waeruyt 
claerlijck blijckt, dat vrouw Vleminghs wat onversichtich in haeren coophandel is ende dat men naer 
haeren handel niet voorts moet vaeren, 
 
Waer op nochtans onsen Aenleggere al sijn fondament is bouwende, voorwaer een slecht bouwsel, ge-
fondeert op een alteseer wanckelbaere plaetsse het welck met genen schijn van rechten en can geverifi-
ceert worden, 
 
Jae dat aen die 4250 gulden eenige affcortinge is geschiedt voor sommige lasten, daer t’huys mede 
beswaert was, consteert sub Letteren EE, AD ARTICULUM 2 alwaer vrou Vleminghs bekendt aen 
die 4250 gecort te sijn een rente van 21 gulden op Creeft, noch twelff gulden s’jaers op Paulus Franc-
ken, noch een van 15 gulden op den Heere Licentiaet Haegens, alnoch 7 gulden 10 stuyvers aen sekere 
Broederschap, alnoch bijde depositie van Dersken Ermers sub ijsdem Letteren EE ad ARTICULUM 
nr.5 als sij onder anderen deponeert in dese specie gelijck oyck Joffrou Wemings eenige lasten die sij 
betaelt heeft, aende coopspenninge heeft gecort maeckende ten minste de capitalen deser voornoemp-
de renten 850 guldens IGITUR affgetrocken dse 850 gulden van die voornoempde 4250 coopspennin-
gen soo blijven der maer 3400 gulden, 
 
Ende van dese voornoempde 3400 gulden sijnder noch vele pachten ende lasten aff betaelt uytwijsens 
de Letteren EE alwaer inden iersten Joffrou Vleminghs ad Articulum 3 deponeert dat haer wel bekent 
is dat de vercoopers vanden iersten termijn van t’gelt, vele lasten hebben affgeleght, ende Dersken Er-
mers AD ARTICULUM 5 voorders verclaert dat haeren man de vercoopspenningen voor een vierde-
part heeft ontfangen ende die lasten neffens sijne moeije Caertien Craenen daer van betaelt, 
 
Waer uyt vastelijck te colligeren is, dat de andere lasten, boven de voornoempde, monterende in capita-
len ter somme van 850 gulden, uyt den termijn van t’gelt gelost ende affgeleght sijn bijde vercoopers, 
diewelcke men geseyt heeft t’s’jaers over de 64 gulden uyt het huys gehalden te hebben, 
 
De lasten dan genoech bewesen hebbende, comme hier mede totte pretenselijcke onmacht van Peter 
van Ray in dit vierdepart te vercoopen, 
 
Soo dient dan voor ierst regardt genomen te worden opde deductien inde vorige salvatien ende reprochen  
rakende dit poinct van onmacht, gedaen, van dat Peter van Ray wel ende ten rechte 3 parten van dit 
vierdepart heeft vercocht, te weeten de hellicht van dit vierdepart hem competerende door affsterven 
van sijne huysvrouwe Jure COMMUNIONIS ende het vierdepart van dit vierdepart eensgelijcx hem 
competerende door overgevinge aenden Aenleggere alhier van sijn moederlijck goet, IGITUR DO-
MINUS,IGITUR POTENS ALIENARE, gelijck geseyt is, 
 
T’schient hier questie te willen geven aengaende het vierdepart van dit vierdepart toe gecommen heb-
bende eertijts Willem van Ray, des Aenleggers broeder, dyer tijts onmundich ende MINORENNIS, 
uytwijsens de letteren HH van sijde des Aenleggers alhier ingedient als wesende gedoopt int jaer 1610 
consequenter oudt 21 jaeren als men schrijft 1631 van dat sijn vierdepart niet en hadde vermoegen 
vercocht te worden SINE DECRETO JUDICIS ET CAUSE COGURTIONE gelijck OMNIS RES 
MINORIS IMMOBILIS, QUE SI VENDATUR NULLA EST VENDITIO, 
- 
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Om dat te bethoonen dat die venditie ofte alienatie substisteerden1 int jaer 1654 als den aenleggere 
heeft weten obreptijf te obtineren vande Hooge Overheyt in ‘s-Gravenhaghe relieff met cassatie van-
den gedaenen uytcoop, 
 
Soo seght hij ghedaechde, dat hij aenleggere aldaer in sijn obreprtijf relieff is concluderende tot vol-
doeninge van een gerecht vierdepart van 4250 gulden, waer mede hij tacite 2 approbeert de gedaene 
vercoepinge CUM CO IPSO QUO CUIS AGIT, AD SUPPLEMENTUM JUSTI PRETY FATCATUR VALERE CON-
TRACTUM SDUM L. 2 COD. DE RESCINDENDA VENDITIONE UBI DICITUR, VEL SI EMPTOR ELEGERIT 
QUOD DEESSE JUSTO PRETIO RECIPIAS CUM ALIAS EX CONTRACTU IPSO JURE INVALIDO NON POTUIT 
PETI SUPPLEMENTUM PRETY SED RES IPSA TANTUM ACTIONE RECIALI, de welcke in allen gevalle niet en 
moeste geinstitueert worden tegens den gedaeghde, maer tegens Joffrouwe Anna Vleminghs als wesen-
de int besit van ‘t huys, CUM ACTIO REIALIS TANTUM DETUR IN POSSESSOREM AUT EIUM QUI DOLO 
MALO DESYT POSSIDERE SDUM L. 1 AM COD. UBI IN REM ACTIO EXERCENI DEBEAT DUM IMPP. DIEVUT 
IN REM ACTIO NON CONTRA VENDITOREM SED CONTRA POSSIDENTEM COMPETIT, 
 
Confirmeert ende corroboreert3 alnoch de gedaene vercopinge LEX ULT. COD. SI MAIOR FACTUS 
ALIEN ETC. UBI DICITUR SI-QUANDO SINE DECRETO MINORUM RES ALIENANTUR ET AD 
PERFECTAM ETATEM YDEM MINORES PROFECTI LONGO SILENTIO QUERELA 
HUIUSMODI TRADIDERIRIT UT INUTILIS ALIENATIO DIUTURUO SILENTIO ROBO-
RETUR, CERTUM  TEMPUS AD TALEM CONFIRMATIONEM PRESINITUM ESSE SEN-
SEMUS IDEOQUE PRECIPIMUS IS PER QUINQUE CONTINUOS ANNOS POST IM-
PLETAM MINOREM ETATEM, ID POST 25 ANNOS CONNUMERAMDOS, NIHIL 
CONQUESTES EST SUPER TALI ALIENATIONE IS QUI CAM FECIT, VEL HERES EIUS, 
MINIME POSSE RETRACTARI CAM OCCASIONE PRETERMISSIONIS DECRETI, SED SIC 
TENERE QUASI AB INITIO LEGITIMO DECRETO FUISSET RES ALIENATA, 
 
Nu dan des Aenleggers onmundigen broeder Willem is gedoopt int jaer 1610, vervolgens oudt 21 jaren 
als men schreeff 1631, als wanneer desen coop geschieden, soo dat hij int jaer 1636 moeste mundich 
wesen ist dat hij int leven was, IGITUR te computeren noch 5 jaeren naer het jaer 1636 ist maer ge-
weest t’jaer 1641 , wanneer hij ofte wel sijn erffgenamen niet en hebben gequeruleert van dese alienatie, 
maer nu alleen schijnnen t’selve te doen int jaer 1654, als wesende te spaede, IGITUR HEC ALIE-
NATIO CONUALVIT RATIHABITIONE TACITA SCILICET LAPSU QUINQUENNY SDUM. 
D. L. ULTIMO, 
 
Uyt welck voorgaende susticienter ende overvloedelijck betoent wordt alnoch dat den Aenleggere soo 
aengaende als het ierste als het tweede poinct voorts geen recht en heeft gehadt om de Verwerdere in 
desen in juditio te trecken maer alleen schiendt geschiedt te sijn om den voorschreven Verwerdere daer 
mede te vexeren ende hem van sijne daegelijcxe besoingens over t’ Commissarisschap alhier bekendt 
ende sijne andere daegelijcxe occupatien te beletten, 
 
Midts allen den welcken ende meer hier voore geallegeerde redenen, middelen, motiven etc. 
 
Soo concluderende contenderende als bijde voorige salvatien te weeten tot adiucatie aldaer genoemen 
cum expensis daermit et intereste, 
 
Implorerende in ende op alles etc. 
 
ORA GRAVE, inv.nr.181 
 
DECLARATIE VAN COSTEN VOOR JAN PETERS EN TIEERT ARENSMA4 
 
                             
1 bijstaan, helpen 
2 stilzwijgend 
3 versterkt 
4 betreft Proces Jan Peters/Tj.Arensma 
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Sye dese gestelt in handen van Tieert Arensma omme hier op binnen den tijdt van veertich dagen naer Insinuatie deses 
te diminueren ofte employeren, Actum Grave den 6e Marty 1656 
W.de Grevell, secretaris 
 
Declaratie van Costen soo int Process bij Jacob Peters Visscher, als Impetrant van Mandament van 
relieff ende Aenlegger, contra Tjaert Arensma, Commis te Recherchte vande Convoyen ende Licenten 
q.q. Verwerdere voor Wetthouderen alhier, geintenteert tot opten genechtdaghe in dato den 21e 
February 1656, inclusive aengewent sijn ende volgens Schepenen op dato gegeven Decreet bijden 
Verwerdere te betaelen staen, 
 
Tegens dit libel van Costen wordt gestelt uyt den naeme van Thiert Arensma q.q. dat hij niet van meeninge is, het 
appointement waerbij hij in de costen gecondemneert is, naer te comen als hem ten hoochsten daerbije gegraveert1 vindende 
ende alsoo t' selve voor soo veel de costen aengaen het appointement smaeck heeft ten diffinitiven, soo sal hij daervan 
reformeren aende Edele Raede van Brabant, ofte aldaer doen soodaenich versouck als hij te raede vinden sal, dan is te 
vreden te voldoen de costen van retardatie, alsoo wethouders, des verwerdere in yets vande costen t' naerecht ende vermochte 
te condemneren, protesterende over sulcx van verdere taxatie ende bij contradictie van partije, versoeckt naerder interpretatie 
bij en onder appointement alles onder expresse protestatie van te willen bliven in sijn geheel, behalven de costen van 
retardatie,  
Grave den 20 Marty 1656 
 
Ierstelijck heeft den aenleggere, om dit processe, als sijnde altioris indaginis, met goeden fondamente aen 
te vanghen, sijnen bediende daer over geconsuleert, compt hem voor d'opnemen der saecke, consult 
ende arrha2            3-0-0 
 
Dat alhoewel den declarant met goeden fondamente sich vermochte te halden aen Schepen decreet vanden 21e Feb.1656, 
als voors. nochtans betroulijck op sijn goet recht ende omdat t'selvige door dese ende andere incidentale questies die den 
Verwerdere om den declarant alleenlijck te matteren3, voorgebleven is niet langer opgehouden dan …………..mit sententie 
diffinitijff soude mogen worden miskent, soo heeft den declarant goet gevonden de costen van retardatie hierboven vanwegen 
den verweerder te betaelen 
etc. 
 
Item een missive bij forma van Instructie, aenden procureur Octaviano Martiny in s'Gra- 
venhaeghe  geschreven, om dien volghens een Mandament van Relieff bijden Raede  
voor d'aenleggere t'impetreren, compt den procureur daervan vermidts wijtloepich viel   12 
 
Daer neffens tot dien eynde, met des aenleggers huysvrouw toegesonden copie au- 
thentycq vande coopsvoorwaerde vant huys unde questio ende heeft daervooren  
aenden Secretaris betaelt         1-16 
 
Des aenleggers huysvrouw dan in s’Gravenhaeghe gecommen sijnde heeft den  
Advocaet aldaer moeten gebruycken tot maecken van een request ten eynde  
alsvooren ende aen den selven voor t’formeren vande requeste besoignes ende  
vacatien betaelt eene somme van         3-12 
 
Item voor de Jura vant Relieff met t’zegel betaelt      2-13 
 
Item aen Martiny voor sijne besoignes ende vacatien over den Advocaet desen  
aengaende te spreecken d’overleveren vande requeste ende t’vervolghen vant  
relieff betaelt           1-10 
 
Item heeft des aenleggers huysvrouw over verteringhe vraecht gunst ende weder  
moeten uytgeven een somme van        15 
                             
1 verzwaard 
2 handgeld 
3 schaakmat zetten 
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T’relieff dan geimpetreert ende door des Aenleggers huysvrouw met gebraecht  
sijnde heeft t’selvighe aenden bediende gecommuniceert om etc. compt voor  
Communicatie ende vacatien         12 
 
Item t’voors. Mandament aen den verwerdere q.q. door den Richterbode doen  
insunieren om uyt craechte vande clausule van Committimus1 , den Mandamente  
geinsereert, voor Wetthouderen deser Stede, t’eenen seeckeren gepresigeerden  
daghen te compareren, aenden Richterbode daervoor betaelt     12 
 
Voor d’opstellen van d’acte van Exploict2 bijden richterbode t’onderteeckenen  
compt den procureur          6 
 
Den 6 July 1654 ten daghe dienende opden Stadthuyse gecompareert ende de  
voors. Brieven van Relieff in plaetse van aenspraeck in recht overgelecht compt  
den procureur pro termino ende t’langh verbael       12 
 
Voor de Jura vand’aenspraeck ende t’versochte appoinctement, opt d’interinement  
vant Relieff t’samen betaelt         14 
 
Den 20e dito den Comparitie ende annotatie partije ad octo compt    7½ 
 
Partije hadde gedient van Sustenue dat den Aenleggere borghe soude hebben te stellen  
pro expensis etc. daervan copie gelicht ende betaelt vermidts t’cleyn zegel aenden  
Secretaris           5-6 
 
Voor t’lichten competeert procurator        3 
 
Den 5e October een comparitie ende opde voors. Sustenue borghe gestelt, edoch bij  
Procureur advers gerejecteert waer over appt  versocht is, compt pro termino procu 
ratoris et annotatione secretary         7½ 
 
Voor d’opwachten vande appte luydende dat den Aenleggere andere borghe soude  
hebben te stellen          3 
 
Den 2e November een comparitie ende in voldoeninghe vant’voors. Appt andere  
borghe gestelt, namentlijck eenen Hendrick Hendricx pro termino annotatione secretary  7½ 
 
Voor de borchtochte aente teeckenen aent’Gericht betaelt     6 
etc 
 
Den 3 Mey voort’spannen vande banck gedient van drye stucken thoons, sijnde de  
Coopsvoorwaerde, een attestatie tot Ravesteyn ende een condschap alhier gepas- 
seert daervan aent’Gericht betaelt        9 
Voor de voors.attestatie tot Ravensteyn betaelt       18 
 
Item voorde condschappe ten huyse van Hans Craen vermidts alsdoen bedlegerich  
was, te vervatten, aende Commissarien ende Secretaris betaelt     1-10 
Voor d’opstellen vanden Interrogatien compt den Procureur     16 
Item voor Copyen van voors. 3 stucken thoons te behouden ad 9½ folia tsamen compt  
den Proc            19 
Item voor t’formeren ende indienen vanden thoon compt den Proc.    12 

                             
1 volmacht 
2 exploot : uitwerking 
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Item compt den Proc. voor vacatien daer over met sijnen principalen gehadt ende  
de Commiss. daer toe versoucken        12 
Item gelicht copie vanden thoon advers bestaende in 6 stucken en ad 8 folia daervoor bet. 16 
Vacatien over t’vervorderen ende lichten       6 
Den lesten Mey den Comparitie ende annotatie       7½ 
Den 14 Juny idem          7½ 
Den 27 Septemb. gedient van Salvatie ende Reproche bij een Advocaet te Gesselt ende  
vonnis versocht compt pro termino ende annotatie      7½ 
Voor t’concipieren ende d’opstellen vande voors. schriftuyre sijnde een motyf van recht  
ad 22 folia compt den Advocaet        12 
etc 
 
Den 21 dito alsoo partijen voor commissarien gecompareert ende sonder accord gescheyden sijnde, 
wederom vonnis versocht, procureur advers versochte admissie tot naerderen thoon, onder presentatie 
vande Jura ordinaria, deselvighe bij den procureur vande Aenleggere gedebatteert van impertinentie 
ende contra stilu. procedendi, sulcx dat ex adverso app.t Schepenen daerop versocht is, ende is daerbij 
verstaen, dat den verwerdere soude moghen dienen van naerderen thoon, mits dat hij de costen 
vanden processe tot op huyden geresen, soude hebben te betaelen etc. compt pro termino procuratoris 
annotatione secretary ende opwachten vande appte        
     10½ 
Voor de verbalen alsdoen gehouden compt den Procur (dit sijn de costen van retardatie)  6½ 
Aenden Secretaris voor afschrijven betaelt       4 
Voor t’houden vande Notulen tot d’opstellen deser costen cpmt den Procur    12 
Voor t’minuteren, dobbeleren, grosseren deser declaratie ad 9 folia compt den Procur   2-14 
Item voor d’insinuatie deser costen        0-3 
Aen de Richterbode betaelt met t’gene van t’relaes op t’dubbel     0-4 
Item voor t’zegel betaelt         2-6 
Item voor de Commissarissen tot taxeren deser te versoucken procuratori    3 
Aen deselvige voor de Jura van taxatie betaelt       2-4 
Item voor t’vervolgs verlichten van daete van taxatie, vacatien procuratoris   6 
 
Alsoo op de declaratie van costen van wegens Jacob Peters Visscher Aenlegger aen Tieert Arensma 
verwerder behoorelijck gedaen insinueren met desselffs name in plaetse van diminutie, sijnde gestelt 
seecker acte bij forme van protest dach daer bij aennemende te betalen de costen van retardatie ende 
in so veel daerop gediminueert zijnde, ende dat van wegens den declarant sulcx om redenen is 
geaccordeert, hebben Commissarissen uytter de Magistraet daertoe gedeputeert de costen van 
retardatie et jura taxationis daerinne mede vervat zijnde getaxeert ende gemodereert op een somme 
van 22 gulden 2 st. 8 sch., 
Grave 30 Marty 1656 
 
Mij present, W.de Grevell, secretaris  
 
ORA GRAVE, inv.nr.201-B 
 
FRAGMENT MOLENBOEK 1662 : 
 
Den 21 april Gisbaert op Hans Kranen hoff 1 malder rogg   12 10 0 
noch schuldich van vorganden 2 st.       0   2 0 
 
Den 31.ditto Gisbaert op Hans Kranen hoff 1 half malder rog    7 10 0 
hierop ontfangen 5 gulden 12 stuyvers, rest noch      1 18 0 
 
Den selven ditto noch gehalt een half malder boekweijt     5   0 0 
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ORA GRAVE, inv.nr.261 
 
folio 4 + 4-verso 
 
VESTE VAN ENE RENTE 
Aert Ariens Jonghman heeft  opgedraegen, aen des Richters handt gestedicht ende gevest ten behoeve van Tjiert Arensma, 
commis vande recherche, Elisabeth van Wijck, echteluyden ende haeren erven, eene jaerlicxe rente van 12 gulden ad 20 
stuyvers brabants t’ stuck, daer van den eersten pacht vallen ende verschijnen sal a dato ondergeschreven over een jaer uytter 
huysinge ende erve staende alhier int’ Kerckstraetjen, d’eene zijde neffens huys ende erve van Hans Hanssen van 
Groeningen, achterschietend aende erve van Lucas van Ham ende voor aende gemene straet, ende hebben etc., alsoo dat etc., 
geloevende etc., uytgenomen 1 gulden 10 stuyvers aen het Smede gilde deser Stadt ende s’heeren poortchijns sonder meer, 
losbaer met 200 gulden, mits reciproquelijck 3 maenden voor den verschijndach opseggende, 
Voor den Scholtis Schepenen Bernts ende Aerts, den 9e Augusti 1662  
 
Bij quitantie van Tieert Arensma gebleecken sijnde, dat het capitael met den intereste vandien in dese veste geroert, is 
affgelost, wert deselve alhier geroyeert 
 
folio’s  69-vo + 70 
 
VESTE VAN ENE RENTE 
Hans Craen borger alhier, heeft voor hem ende sijnen erven opgedraegen, aen des gesubstitueerden 
Richters handt gestedicht ende gevest ten behoeve vanden edelen ende vesten1 Ludwigen van 
Rittersbach, Joffrouwe Catharina geborene Vercken, sijn edele huysvrouwe ende erven eene rente van 
9 ½ ducaton jaerlicx ofte 12 ricxdaelders daer voor, als sijnde goet hart ende ganckbaer gelt daervan 
den eersten pacht vallen ende verschijnen sall a dato ondergeschreven over een jaer, uyt de gerechte 
helfte van sijn huys, hoff,schuer ende brouwerije met alle ap-ende dependentien van dien, staende ende gelegen binnen dese 
stadt in de Vollerstraet, d’eene zijde neffens huys ende erve van Jan vande Betuw, d’ander zijde d’erve 
vande Licentitaet Arnoldt Bloemaerts, genaemd Den Helm , achterschietende op diverse erven ende 
voor aende gemeyne straet ende heeft etc., also dat t’vonnis etc., geloevende etc., uytgenomen s’heeren 
poortchijns ende 9 gulden jaerlicx aende L. Vrouwen Broederschap, die uyt t’gehele huys ende erve is 
gaende, item de voors. heere Rittersbach, sijn edele huysvrouwe ende erven sullen de 
voorn.gespecificeerde rente des jaers ende alle jaer mogen doen uytpeinden niet alleen voort’ capitael, 
maer oock voor alle de verlopene ende achterstendige pachten, sonder daer tegens te mogen doen 
eenige oppositie van rechte, ende de voors. Hans Craen ende sijnen erven sullen de voornoemde 
gespecificeerde renten jaerlicx altijt mogen lossen ende quyten op den pachtdach mit den vollen pacht 
ofte pachten met 160 silvere ducatons, oft de werde vandien in ricxdaelders als sijnde goet hart ende 
ganckbaer gelt, edoch wie van parthijen wil lossen oft t’ voors.capitael affgelost hebben, sullen 
malcanderen t’selve een vierdel jaers van te voore denuntieren2. 
Voorden gesubstitueerden Scholtis Schepenen Bernts ende Wassenbergh, den 16 April 1667 
 
folio 89-vo 
 
VESTE 
Andries Teunissen van Dornstadt heeft opgedraegen, aen des gesubstitueerden Richters handt 
gestedicht ende gevest ten behoeve van Derick Aerts van Holt, Teunisken Hermans sijne huysvrouwe 
ende haren erven seeckere huysinge ende erve gelegen achter de Maerstall, d’eene zijde d’erve van 
Aleken de Quaey, d’ander zijde d’erve van Casper Elders, achterschietend aende erve van Hans 
Craen, ende voor aende gemeyne straet, 
Ende hebben etc., also dat t’vonnis etc., geloevende etc., voor een vrij erf uytgenomen de subjectie3 
vanden waterloop vant’ hemelwaeter comende achter van Hans Craen ende Aleken de Quaey’s erven, tot voor aende 
gemeyne straet, 
Voorden gesubstitueerden Scholtis Schepenen Simon Bernts ende Wassenbergh den 17e April 1668 
                             
1 gezeten 
2 aanzeggen 
3 toevoeging 
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folio 128 
 
VESTE VAN EENE RENTE 
Peternella Craen, huysvrouw van Anthony Pelgrum, Procureur tot Venlo, heeft uyt crachte van 
procuratie bij haren voors. op haer gepasseert opgedraegen, aen des richters handt gestedicht ende 
gevest aen ende ten behoeve van Derrisken Schenck, eene rente van 5 carolus gulden jaerlicx ad 20 
stuyvers hollants t’ stuck, losbaer met 100 gulden daer van den eersten pacht vallen ende verschijnen 
sall a dato ondergeschreven over een jaer uytter huysinge ende erve gelegen alhier aende eene zijde 
neffens erve vande weduwe van Jan van Betuw, d’ander zijde neffens erve vanden advocaet 
Bloemaerts, achter schietende aen verscheyden erven, ende voor aende gemeyne straet, voor een vrij 
erff, uytgenomen s’heeren poortchijns, item aende Vrouwen Broederschap 7 gulden 12 stuyvers 
jaerlicx noch aen Anthony Broederschap 1 ½ gulden jaerlicx ende aende here Rittersbach 500 gulden 
capitael sonder meer, 
Voor den Scholtis Schepenen Heymans ende Wiericx den 1e Octobris 1671 
 
folio 193 
 
Veste 
De Here Johan de Jongh Scholtis deser Stadt, heeft van s’Heren Wegen opgedraegen aen des 
gesubstitueerden Richters handt, gestedicht ende gevest ten behoeve vande Lieve Vrouwen 
Broederschap, seecker bouwvallich huys ende erve, toebehorent hebbende de Erffgenaemen van Hans 
Craen zaliger, gelegen alhier achter de Maerstall, d’eene sijde d’erve vande Erffgenaemen van Jan van 
Betuw, d’ander zijde d’erve vande Weduwe vande Licentiaet Bloemaerts zaliger, achterschietende aen 
diverse erven, ende voor aende gemeyne straet, ende heeft etc. also dat t’vonnis etc. gelovende etc., 
voor een vrij erf, uytgenomen 4 gl 8 st. geestelicke pacht, ende 4 gl poortchijns, sonder meer, voorden 
gesubstitueerden Scholtis, Schepenen Dijck ende Vergeest, den 16e Septembris 1677 
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2e AFDELING, het (oude) Stadsarchief van Grave 
 
STAD GRAVE, inv.nr.47 
(Resolutieboek) 
 
folio 120-vo 
Woensdach den 24e Septembris 1625 
Is geaccordeert den ersten Tolbrieff aen Claes Gerritsen, getrouwt met Buneke Peeters, dochter van 
Peeter van Ray ende wijlen Doretha Cranen, echteluyden, midts dat hij datelijck sijnen borge tot eene 
recognitie sal betaelen Sesse guldens die daervan sal verantwoorden 
 
Donderdach den 25e Septembris 1625 
Heeft Claes Gerritsen aenden huyse vanden Scholtis in tegenwoordicheyt vanden Magistraat sijnen 
borger eedt gedaen 
 
STADSARCHIEF GRAVE, VERPONDINGEN-LOGIESLIJSTEN-SERVIESLIJSTEN 
(inv.nrs 116 tot 140) 
 
VERPONDINGSREGISTERS 
 
Fiche 116/1 
Licentiaet Bloemaerts : De Helm over de jaren 1637-1639 tot 1648 etc. 
En daar vrijwel naast te vinden : 
Hans Craen compt over den jaere 1648 :  7-10-0 
gratuiteyt1                11- ?- ? 
                ----------- 
                18- ?- ? 
Vergeleken met de overige bedragen een huis boven het gemiddelde 
 
Fiche 116/11 
Hans Craen resteert de jaeren 1643, 1644, 1645 en 1646 de somme van 30 gulden 
 
Fiche 117/1  
Hans Craen aen huysvrou overgegeven over 5 jaeren bij quitantie des jaers 7-10-0 1643 tot 1647 
incluys : 37-10-0 
 
Fiche 117/5  
Hans Craen 6  jaeren van 1650 tot 1655 van 7-10-0 :   45-00-0 
Drie stuyvers op de gulden       6-15-0 
         ---------- 
         51-15-0 
 
LOGIESLIJSTEN (zie Ordonnantie op Logies en Servies : Varia archief, inv.nr.745) 
 
fiche 121/1 
(bovenste rij, folio 16) 
Geridt Lockemans2 van Weert3 - Is den 20e febr.1632 doot 
Logeert met vrou op eygen, presentie vanden 16e febr.1628 in een houten hut. 
Is den 12e octob.1630 uyt de hut ende bliefft hyer op eygen. 
Is den 11e mey 1631 in een steenen hut. 
Vanden 16e febr.1628 tot den 27e july 1628 11 gl 10 st. aen eygen vrou een afrekening brieffken 
gegeven. 
                             
1 opslag (opcenten) 
2In Roermond waren er tussen 1652 en ca 1675 betrekkingen met de familie Lockermans 
3 In de Stad Weert zijn er uit deze tijd geen DTB gegevens beschikbaar 
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Vanden 27e july 1628 tot den 11 mert 1629 4 gl 18 st. aen hem betaelt. 
Vanden 11e mert 1629 tot den 11 octob.1630 7 gl 8 st. aen hem een briefken gegeven vanden 12 
octob.1630 tot den 10e mey 1631 9 gl 9 st. aen zijn vrou den brieff gegeven. 
De reste compt de Stadt. 
 
Fiche 121/5 
Hans Craen, Logeert met vrou op eygen (1628, mey-oct.) 
 
Fiche 122/6 
Hans Craen  
Logeert vanden 16e mey 1631 Nelis Peters. Is den 4e decembris 1631 van hier 
Jacob Hoynen is den 4e dec. 1631 wech. 
Vanden 16e Mey 1631 tot den 4 dec. 1631 10 gulden en 10 stuyvers aen den Moeder en afreeckeninge 
gegeven. 
 
Fiche 123/2 
(2e rij, periode 1629-1632) 
Stadt 
Hans Craen, Logeert met vrou op eygen, Presentie vande 7 april 1631 
 
Fiche 123/4 1e rij 
xxxi Stuyvers betalt 
Jan Craen, Logeert met vrou op eygen 
Presentie vande xii apriel 1631 den xi mey 1631 -------van de A 
 
Fiche 124/10 
Hans Craen logeert vande 4e decembris 1631 
Cornelis Peters is de 20e Mert 1633 van hier 
Vanden 4 dec.1631 tot den 20 mert 1633 14 gulden 14 stuyvers aen den Moeder + afreeckeninge 
gegeven 
 
Fiche 125/4 
(periode 1632-1634) 
 
Den xxii novembris 1632 totden 2 mey 1633 xxix gulden ix stuyvers 
Den xxiiii novembris 1633 totden xx apriel 1634 ix ? gulden xviii stuyvers 
Van beyde partijen aen Hans …………..gegeven 
 
Hans Craen 
Logeert vande xxii novembris 16….. 
Jasper Bacx is den xx apriel …van hier 
Jan Coninghoven is den 2 mey 1633 wech 
 
Fiche 126/2  
van den xi Juny 1633 totden ..x July 1633 iii gulden vii stuyvers 
aen ………….gegeven 
 
Hans Craen 
Logeert van den xi Juny 1633 
Tijes Corsten 
Gaert Struvens 
Derick Josten (doorgehaald) 
Wijllen Hendrix 
Den 11e juny 1633 tot den 10e july 1634 3 gulden 15 st. gegeven 
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Fiche 130/2 
Hans Craen met vrou vande …….1638 ------------------10 gl-17 st. geheel betaelt 
 
Fiche 130/7 
Hans Craen Brouwer logeert vanden 10 january 1644 Gerrit Pancras (?) [ende] Albert G…. 
25 gl Betaelt opt Stadthuys op den 30 sept. 1645 
 
Fiche 132/4 
Hans Craen logeert vande …….1640 Peter Jongbloet etc., Op ’t Stadthuys betaelt 3-8-1649 
 
Fiche 138/2 
Hans Craen logeert vande 21-6-1646 Arnout Matthijs en Alen Muster 
Betaelt de 16e jan. 1655. Dese post is tegens de verponding ……. 
 
SERVIES1LIJSTEN (inv.nrs 142 & 143) 
 
Fiche 142/4  
(fiche 4, 5e rij) 
Hans Craen 
Er worden een aantal bil[j]etten2 opgesomd betreffende de jaren 1637 t/m 1643 t.w. : 
 
1 bilet van 6 sold[aten] Roper 1637 f 5 
1 bilet van 5 sold. Bronsvelt 1637 f 4 
2 biletten van 12 sold. Tempel Anno 1638 f 2-3 
1 bilet van 3 sold. Besancon  1638 f 2 
1 bilet van 3 sold. Molckman 1638 f 2 
1 bilet van 2 sold. Inthener 1638 f 7 
1 bilet van 2 sold. Knolckman 1639 f 17 
1 bilet van 6 sold. Brandt 1641 f 7 
1 bilet van 2 sold. Dompseler 1642 f 10 
1 bilet van 6 sold. Botacquer 1643 f 5 
Den affrekening van Marten Thonissen van pachten, 
Ruyter onder Reform3 van 4-12 anno 1634 
 
Fiche 143/3 
(1e rij ( 1635/1636 ?) 
Hans Craen  
bij hem selven bewoont, lopende oncosten bij den servys 
…………………….drimael betaelt den 1e octob. tot Tijs Willems 
noch 3 soldaten gecomen etc. 
 
ARCHIEF STAD GRAVE, inv.nr. …………..4 
 
Uit: Kohier 1651 
 
f. 1 recto 
Quohyer ende taxat [weggebrand: van de] huysen, erven, ende mo[lens] die gelegen ende begrepen 
[sijn] indeStadt Grave, ve[rdeelt] in vier Quartieren als te [weten] het Merckt vierdedeel, M[aas] 
vierdedeel, Burgvierdedeel [en] Hamvierdedeel metde nae[men] ende toenaemen, soo vande 
Ey[ge]naers als de huyrders gelijck [de] selve tegenwoordich worden [be]woont 
                             
1 hier bedoeld de vergoeding die burgers ontvangen wegens de inkwartiering van militairen 
2 kwitanties 
3 buiten dienst 
4 met dank aan Jan de Vries te Boxmeer 
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f. 49 verso 
Lenaert Laurenssen met huijs ende Coolhoff 3 gl 15 st 
Hendrick vander Horst 1 gl 17 st [] 
Het Jaer 1651 is betaelt 
Jan de Ghoije 1 gl 17 st 8 [p] 
[erboven:] Modo Weduwe Rembout van Deutecom 
Thomas Wijnen 3 gl 5 st 
in de marge: [Ag]hter de Marstall 
Peeter de Cuijper soldaet onder den amptman 1 gl 17 st 8 p 
 
f. 50 recto 
Cornelis Peeters Quartiermr vanden Amptman 5 gl [weggebrand] 
Herman Vervoort kleermaker als momboir 3 gl 2 st 8 p 
[erboven:] Modo Frans Hendricxen 
Jenneken Stelten 3 gl 15 st 
Jan Rutten 3 gl 2 st 8 p 
Jaer 1651 is betaelt 
Cornelis Reijnders 3 gl 2 st 8 p 
 
f. 50 verso 
Huijbert Hendricx 3 gl 15 st 
Egbert Willems 1 gl 17 st 
Het Jaer 1651 is betaelt 
De Magesijnen behoorende tot het Casteel dient voor Memorie 
Stadt Grave een partije cleijne woningen van soldaten het Casteel annex 5 gl 5 st 
Het Casteel met de voordere dependentien van hoven binnen ende buijten Memorie 
 
f. 51 recto 
De geheele huijsinge vande Rentmr Trip met een hoff achter uijtgaende toecomende sijn Extie 21 gl 
[weggebrand] 
in de marge: [betaelt] niet 
 
in de marge: [achter] de marsstall 
 
Gijsbert Claessen 6 gl 5 st 
Erffgen Jan Diemers wever 3 gl 
Frans Henricx wever 2 gl 10 st 
 
f. 51 verso 
 
Philips Sonnenberch 5 gl 
Het Jaer 1651 is betaelt 
Andries Theunis 2 gl 10 st 
Willem de Quaije 2 gl 10 st 
Peeter van Wanroij 2 gl 12 st 
De Stadt Grave 2 gl 12 st 8 p 
[erboven:] Modo Herman Vervoort 
 
f. 52 recto 
Geurt Pagie met twee huijsen 7 gl [weggebrand] 
[erboven:] Mr Jan Betuw Timmerman 
Hans Craen met een Brouwerije ende Schuer 7 gl 10 st 
Den licentiaet Blommerts 20 gl 
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Jacob Gerrits 6 gl 5 st 
Jaer 1651 is betaelt 
 
in de marge: [H]amstraet 
Peeter Claessen 3 gl 15 st 
 
f. 52 verso 
Joachim van Eldrom 6 gl 17 st 
Jaer 1651 is betaelt 
[erboven:] Johan van Eldrom 
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3e AFDELING : het Archief van de Onze Lieve Vrouwenbroedeschap te Grave 
 
ARCHIEF ONZE LIEVE VROUWE BROEDERSCHAP, AANW.1893, inv.nr. 1 
 
LENART ERMERTS1, eertijts Johan Bloemarts den Alden, gilt jaerlix uyt sijn huys neffens den Helm 
2op Martini3 twee malder roggen ad 30 st. het malder, ende daerenboven noch verschijnende op ten 4e 
Marty vier goutgulden ad 28 st. t' stuck, waer van het jaer van 1610 aen Jan Haeghens Goerts als 
deken is betaelt ende het jaer van 1611 is hem Haeghens overgewesen in minderinghe van sijnen 
achterstel ofte deboursementen, 
 
Den 30e aprilis anno 1615 heb ick weghens Lenart Ermerts ontfanghen uyte servysgelden4 in 
betaelinghe 10 gulden 11 st. ende den 19e Septembris noch uyte servysgelden weghens desselffs 
ontslach (?) 
6 gulden 13 st., tsamen maeckende 17 gulden 4 st. in voldoeninghe van twee pachten verschenen annis 
1612 ende 1613 ………………………..                                        gl 17--4-- 
 
Den 9e January 1618 ontfanghen van Lenarts huys 
vrouwe voor den pacht de anno 1614                                    gl 8-- 12-- 
 
Den 10e January 1619 Hanrisken betaelt de jaeren van 1615 ende 1616 mit  17 gl 4 st. 
 
Den 5e Mey 1620 ontfanghen van mijn swaeger Diemers van t' servys van wijllen Van Lith wegens 
Lenart Ermerts --8 gl 2 ¾ st. hiertegens is bekent Ermerts meij schuldich int boeck de litera E folio 53 
13 ½ st. dese afgetrocken blijft noch ontfangen opten pacht de anno 1617  --7--9¼  
Ende den 5e Augusti 1620 noch ontfangen wegens Lenart Ermerts uyt het servys van wijllen Van Lit 
doorsien Jan Diemers --9 gl 1¼ st. t'samen maeckende mitte voors. --8 gl 2¾ st.  17  gulden 4 stuyvers, 
streckende tot betaelinghe van twee jaeren pachten verschenen annis 1617 ende 1618, alsoehier gl 17--
4 

                             
1 schoonvader van Hans Craen, vader van Derrisken 
2 achter de Maerstal ! 
3 11 november 
4 vergoeding aan burgers voor inkwartiering militairen 
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4e AFDELING, het Oud Rechterlijk Archief van het Land van Cuyk 
 
ORA LAND VAN CUYK, inv.nr.400 
 
Wij Jan Velers ind Ott Kaell, Scepenen tott Cuijck tuygen dat Mertten vande Veldt Jorstens ind 
Jenneke sijnen echte huysfrouw mytt hueren mombaer hebben gevest Hanss Craen [ind] Anna sijnen 
echte huysfrouw ind hueren erven, eenen Huys ind Hoffstatt mytten Coell Hoff, soe groet ind cleyn 
t’zijnde mytten eenre sijde beneve dat gemeyne straette, d’andere sijde Henrick inde Haeffs erff, den 
eyndt vorst opte Maess, t’leste eyndt op dat armen erff, tott Cuyck ind geloefft te vrijen 
Actum opten yrsten july xv c lxxi (1571) 
 
ORA LAND VAN CUYCK, inv.nr.401 
 
folio 5-vo 
 
Egbert vander Gheest heeft gevest bij machte van aengerichte ende verwinsbrieven ende gerichtelijcke 
vercoopinge Jacob Peeters van Roy ende sijnen erven een werdtken groot ongeveerlijck eenen mergen 
der maten onbegrepen gelegen metter eenre sijde lancx die Mase, metter andere sijde de Straete, 
schietende metten eenen eynde op erve der Heeren van Sint Agatha ende metten lesten eynde op Stijn 
Havens erf, ende heeft t’selve alsoe voer opgedragen ende daerop vertegen etc. ende geloeft te vrijen 
etc. uytgenomen 2 malder roggen aen t’Convent Sint Achten ende 100 philippus guldens capitael aen 
Heylken van Slijpenbeek tot Sambeeck, sonder meer, daervoor hij te weerborge gestelt heeft sijnen 
camp tot Cleyn Linden gelegen, 
Actum voor Claes Guerts ende Jacob Coenen, Schepenen, den 16e July 1602 
 
folio 8-vo 
 
Wij Jonchere Adriaen Creijl, Thomas Jans, Pieter Sloeten ende Willem Martens, Schepenen, ende 
voort wij genoempten Schepenen tot Cuyck, doen cont ende tuygen overmits dien dat voor ons sittens 
gerichte gecomen is Maria Verhoven, nagelaten weduwe van Jan Verhoven zaliger, met Gerit Dericx 
ende Hans Craen huere momber, wesende gesont van lichaem ende huerder vijff sinnen noch wel 
machtich, ende heeft met huere voorschreven momber voor ons beleden ende bekent dat sij inden jare 
1601 opten 28e dach in februario voor Jonchere Maximiliaen van Galen, Aeb Willems Jacop Eunen 
ende Claes Gaerts, Schepenen in der tijt tot Cuyck, met rijpen rade ende voerbedachten sinne, heeft 
gemaeckt ende gestatueert huer testament ende uytersten wil, over huere goederen, rede ende onrede 
liggende, ende ruerende die huer van Godt den Heere op dese werelt sijn verleent allet nae vermits 
ende inhoudt van eenen Schepenbrieff daer dien tegenwoordigen Transficxbrieff is duergesteken welcke 
verclaringe ende maecksel van testament off uytersten wille sij met haere voorschreven momber voor 
ons Schepenen voorschreven wedersine vernieut heeft, verclarende hueren wil ende meyninge te sijn 
dat t’ selve in allen sijnen puncten vaststede ende onverbreckelijck sal blijven ende onderhouen 
worden, soude eenich tegen seggen off tegen doen van niemanden al waert oock soo dat daerinne 
ietwes vergeten, verset off versuympt waere dat tot bundichen eens testaments ware van noden 
verclarende mede tot het selve maecksele van Gerit Dericx off sijne huysvrouw Jenneken off imanden 
anders noyt genoyt1 ofte beweecht te sijn dan t’selve met hueren vrijen wille irst versocht ende nae 
gedaen te hebben willende alsoo dat t’selve testament sal sorteren ende hebben sijn behoerelijck effect 
gelick nae recht van testamenten oft andersints behoort ende oick gelick off alle die maeckselen 
daerinne geruert in des wedersine geinsereert ende verhaelt waeren, 
Sonder arregelist, Actum den 24e July 1604 
 
folio 26vo 
 
Wij Jan van Roy ende Willem Martens, schepenen, doen conde ende tuygen dat voorden Richter ende 
ons gecomen is Johan Turck, secretaris ende verificator tot Cleve, ende Johanna Ingen Haeff, zijn 
                             
1 genood 
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huysfrou, met haeren momber, ende hebben gevest ende opgedragen Gerard Claessen, 
landtschrijver des Landts van Cuyck ende Hendricxken zijn huysfrouwe ende heuren erven,  
een hoffstadt soo groot ende cleyn de selve binnen den dorpe van Cuyck is gelegen, metter eenre zijde 
Stoffel Hendricx, ende Peter de Groot, noie uxoris erff, metter andere zijde beneven erve toebehoort 
hebbende Hans Cranen zaliger, ende den Lurens huesken, voorhooft aende gemeyne straete ende 
achter schietende op de Maese, ende hebben de voorschreven hoffstadt alsoe opgedraegen ende daer 
op vertegen etc. alsoe dat t’ vonnisse wijsden, ende gelooft te vrijen uythen xviii stuyver thijns vanden 
huyse Boxmeer ende twee stuyver etc.in Ons Lieff Vrouwen Altar tot Cuyck, sonder meer, ende voor 
de voorschreven Jan Turck ende Johanna zijn huysfrouwe, tot een eewyge weerborge gestelt hebben 
drie verscheyden stucken Landts, 
d’eene gelegen metter eenre zijde neffens erve de heeren van Sint Agathen, d’ander zijde beneven Arnt 
Jans van Nimmegen erff, d’een eynt op erve Jan van Stralen, ende t’leste eynt op erve van Jan de Wilt, 
sijnde vrij erff, 
tweede stuck is gelegen metter eenre zijde Jan Martens erff, d’ander zijde den Langen Claes erff, d’een 
eynt opten Heycamp toecomende Jan de Wilt, ende t’leste eynt op Bacx lant, toecomende Willem 
Martens en Jan Arts, belast met eenen malder roggen, 
ende het derde leste stuck is gelegen metter eenre zijde beneven Wunen Gerits erff, d’ander zijde 
beneven Peter de Groot ende Jan van Pleurens erff, d’een eyndt de straet, t’leste eynt opten Dijck, oick 
vrij erf om off den voorschreven landtschrijver ende Hendricxken zijn huysfrouwe ende heuren erven 
ter saecken van voirden uytganck oft andersints eenigen schade oft commer hoedanich t’selve wesen 
mochten quamen te lijden altijts te meugen verhalen met recht ende naerden Landtrecht, 
Sonder argelist, Actum den viiien Augusti 1608 
 
folio 96 
 
Jan vande Broeck ende Barbara Velers sijnen huysvrou, Jan Hanricx ende Metken sijn huysvrou, als 
erfgenamen ende naecomelingen vande persoonen gedaen hebbende de fondatie ofte gift hiernae 
genoemt, 
Item Hanrick Jacopsen ende Martten Jordens Armermeesters indertijt tot Cuyck, hebben met consent 
ende bewilliginge van Jonchere Godevart van Steenhuys heer tot Opplo ende Amptman der Stadt 
Grave ende des Lants van Cuyck, ende mede vande samentlicke Schepenen ende nabueren van 
Cuyck, opgedragen ende gevest voer huer ende hueren naecomelingen Gerit Claessen Crebber, 
lantschrijver des voorschreven Lants van Cuyck, Henrisken sijne huysvrou ende hueren erven een 
ledige huysplaetse ende moeshoeffken daer toe gehoorende, tsamen groot sijnde negenendetwintichste 
halff roeij, volgens gerichtelicke metinge, gelegen metter eenre sijde ende voor aende gemeyne straete, 
metter andere sijde schietende beneven erff des voorschreven lantschrijvers gecomen vande 
erffgenaemen van hove, ende t’eynde aen erve toebehoort hebbende Hans Craen zaliger, op welcke 
voorschreven huysplaetse eertijts hebben gestaen drye cameren oft woensteden onder een dack 
begrepen, gefundeert sijnde voor drye arme persoonen, ende bij dese troublen t’eenemael 
affgebroecken ende verkommen sijnde, in plaetse vande welcke die voorschreven Gerit Claessen 
Crebber ende Henrisken sijn huysvrouwe voer huer ende hueren erven op dato deses wederomme tot 
behoeff van gelijcke armen woensteden oft cameren aen voorschreven erffgenamen vande fundateurs 
ende aende Armermeesters van Cuyck die nu sijn ende naemaels comen sullen, alles in behoeff 
folio 96-verso 
vande Armen hebben gevest eenen anderen huysplaetse ende moeshoff daer toe gehoerende, groot 
XXXIIII roeijen, gelegen voorhooffs aende gemeyne straet, achter schietende op erff van Jan Hanricx 
voorschreven gecomen van Willem van Aldrom, metter eenre sijde beneven erve Heliken Jans 
gecomen vande Zellen ende metter andere sijde benevens Hanrick Mommers, olisleger, volgens 
gelijcken brieff daervan gemaeckt, ende hebben daerop vertegen met hant, halm ende mont, alsoe etc., 
in oirconde der waerheyt ende voer Derick van Driel ende Hanrick Melis, Schepenen, desen ………. 
(26 aug.1614) 
 
Gerit Claessen Crebber, lantschrijver des Lants van Cuyck ende Henrisken sijn huysvrou met haren 
momber ende hebben met des richters hant gestedicht ende gevest  
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Jan vande Broeck ende Barbara Velers, sijn huysvrou, Jan Henricx ende Metken van Aeldrom sijn 
huysvrou als erffgenamen ende naecomelingen vande persoonen gedaen hebbende de fundatie oft gifte 
hyer nae benoempt, 
Item aen Henrick Jacops ende Martten Jordens als Armermeijsters tot Cuyck voor heur ende heuren 
naecomelingen die gifters ende Armermeesters nu sijn ende toecomende tijt wesen sullen, allet in 
behoeff vanden armen, een huysplaetse met eenen moeshoff daertoe gehoorende, tsamen groot 
XXXIIII roeden volgens gerichtlicke maete daervan genomen sijnde ende daertoe noch uyt caritate 
een andere hoffstadt daer neffens gelegen, beyde met zijden ende eynden naer inhalt ende vermogens 
twee erffbrieven daer desen tegenwoirdigen transfixbrieve duergesteken ende getransfixeert is, ende dat 
in plaetse van een andere huysplaetse ende moeshoeffken daertoe behoert hebbende, groot sijnde 
volgens gelijcke maete negenendetwintichste halff royen daerop eertijts onder een dack tot woeninge 
van drye arme persoonen gestaen hebben drye cameren, tot gelijcke saecke gefundeert geweest sijnde, 
welcke drye cameren bij dese troublen t’eenemael affgebroecken ende verkommen sijn daervan die 
voorschreven gifters ende Armermeesters op dato deses gelijcke transport aende lantschrijver 
Henrisken sijn huysvrou ende hueren erven hebben gedaen ende was gelegen voor ende met die eene 
sijde aende gemeyne straet ende met die andere sijde ende achter neffens erff des voorschreven 
lantschrijvers eluyden gecomen soo vande erffgenamen van Hove als van Hans Craen alles volgens 
gelijcken bryeff daervan gemaeckt ende bij ons Schepenen voorschreven besegelt, ende hebben in 
behoeff vande Armermeesters ende gifters voorschreven daerop vertegen met handt halm ende mont, 
alsoe dat t’vonnisse wijsden etc. ende geloeft te vrijen d’irste hoffstadt voor vrij erve ende uyt de tweede 
een halff malder rogge soo verre t’selve daer uyt te vergelden staet, sonder arglist,  
Actum voer Derick van Driel ende Hanrick Melis, Schepenen, desen …………(26 aug.1614) 
 
Hanrick Rijcken mede als gemachticht van Hilleken Leijdeckers sijne huysvrou vermogens procuratie 
gepasseert voir Schout Borgemeester Schepenen ende Raedt der Stadt Tiel, in dato den irsten Augusti 
deses tegenwoirdigen jaers 1614 ons Schepenen gebleken, heeft bij machte van aengerichte ende 
verwinstbrieven daer desen tegen woirdigen brieve doorgesteken ende getransfixeert, is gevest Gijsbert 
Jans, richterbode ende Lijsbeth sijne huysvrou ende hueren erven eene hofstat gelegen voorhooffs 
aende gemeyne straete, achter op erve van Willem Scheers metter eender sijde benevens Jan Willekens 
hofstat metter ander sijde benevens een hoffstadt gecocht bijden Lantschrijver voirden Armen, ende 
heeft desen hoffstat metten voorschreven aengerichte brieve alsoe opgedragen ende daerop vertegen 
etc. ende geloeft te vrijen voor vrij erve etc. 
Actum voer Jan Hanricx ende Jan van Rijn, Schepenen desen 26 Augusti 1614 
 
Gijsbert Jans ende Lysbet sijn huysvrou met haren momber ende hebben desen hoffstadt gevest Heliken Jans ende Metien 
sijn huysvrou ende hueren erven etc. 
Actum voer Schepenen ende dato ut supra 
 
folio 105 
Jan Jacops en Metken zijn echtgenote vesten aan Gerart Claessen Crebbers en Hanricxken zijn 
echtgenote, een camp hoylant ter grootte van 1 morgen o.a. grenzend aan Peter de Groot’s erf  
(18.11.1615) 
 
Peter Willemsen Plees en Trijneken zijn echtgenote vesten aan Elias Janssen en Metken Hanricx zijn 
echtgenote, een stuk land genaamd Het Rijt Stuck, groot ongeveer een halve hollandse morgen, 
grenzend aan Peter de Groot’s erf, Willem Mooren’s erfgenamen, de Rijt en de Heren van Ooij  
(28.12.1615) 
 
folio 106-verso 
Wij Jan vanden Broick, Jan Hanricx en Hanrick Melis, Schepenen der Hooftbancke van Cuyck, doen 
condt ende maecken kennelick aen iederen bij desen dat voorden Richter ende ons Schepenen 
voorschreven, als inden gerichte gecompareert ende in eygener persoone verschenen zijn  
Henrick Henricxsen vanden Wollenberch, als man ende momber van Jenneken, dochter van Willem 
Mooren saliger ter eenre,  
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ende Lenart Thildemans als man ende momboir van Aelken, dochtere Henricx vande Laer, item 
Wijnant Gerits als man ende momber van Derisken Henricx vande Laer, Jan Arts als man ende 
momber van Willemken Henricx vande Laer, Aelken Henricx vande Laer weduwe Jan Martens, Jan 
van Rijn voor hem selven ende Peter de Groot als man ende momboir van Iken van Rijn sijnder 
huysfroue, mede hun sterckmakende voor Hanrick van Rijn haren broeder, wonende in Spaengien, 
ende voorden onmundigen kynde van Peeter Wis, verweckt bij Billiken van Rijn, haere suster, Stoffel 
Henricx als man ende momber van Stijnken Janssen, dochter van Rijn, ende Hermen van Beckum als 
man ende momber van Metken, gewesene huysfroue van Hanrick van Rijn, ten behoeve vande 
kynderen bijden voorschreven Hanrick van Rijn ende Metken geprocreert ter andere zijde, 
erfgenamen van wijlen Jan Henricx vande Laer ende Lijsken Segers sijne huysfroue, 
ende hebben geleden ende bekent met Interventie van Anthoni de Haen, onlancx Scholtis der Stadt 
vande Grave, Henrick Coeberchs, Derick van Driel ende Gerit Claessen Crebbers, landtschrijver des 
Landts van Cuyck als geroepene ende gebedene vrunden, geraemt ende 
folio 107 
gesloten te hebben dese naevolgende scheydinge ende deylinge over de goederen bijden voorschreven 
Jan Hanricx vande Laer ende Lijsken sijne huysfroue voorschreven nagelaten, ende irst vande 
erffgoederen onder Cuyck gelegen, daer van den voorschreven Henrick vanden Wollenberch inden 
voorschreven qualiteyt bij loote te deel gevallen is 
Irstelick Grietken Caelen lant achter Rijck Verbetens camp, groot seven hollandtse mergen vrij erff, 
doch alsoo denselven verweerborcht is voor hondert philippus guldens blijven tot de voorschreven 
Henricx laste, 
Item een stuck erffs genant De Spaersteege, groot omtrent anderhalven mergen vrij erf, 
Eenen camp aende Galberch gelegen groot omtrent anderhalven mergen belast met een malder 
roggen s’jaers ende hun recht totte alde hofstadt, belast met vijfentwintich stuver s’jaers, ende een rente 
int huys van Jan van Rijn, van hondert ende vijfentseventich gulden capitael, Daer toe sal dit lot van 
het andere lot noch ontfangen sevenendartich gulden thien stuver, 
Item de voorschreven erffgenamen Jan Hanricx vande Laer is te lote gevallen irstelick den Piccart, 
groot omtrent anderhalven hollandtsen mergen, belast met sueven mael hoender thijns aen Jan 
Schenck van Middelaer, 
Item de Swaensche kemp, belast met hondert philippus guldens hooftgelts aen Reynier van Bocholt, 
heere van Macken, ende gelijcke hondert phil.guldens aen Jan Scheers, ende twee vat roggen aen Jan 
vande Broick, een stuck lants genant den Prueteldijck, groot omtrent eenen Hollanschen mergen, ende 
daertoe een obligatie van driehondert gulden hooftgelts, en sal dit lot het voorschreven irste lot 
toegeven sevenendartich gulden thien stuivers, nopende de gereede goederen soe tot Bommel als tot 
Cuyck sijn bijde erffgenamen van d’eenen ende d’ander sijde vruntlick ende minnelick gedeylt, volgens 
specificatie van Inventaris daer van gemackt, ende alsoe tusschen de voorschreven parthijen questie 
was ter saecken van seecker testament des voorschreven Jan Hanricx, daerbij deselve sijne erffgenamen 
met eenige penningen was excluderende, welck testament de voorschreven sijne erffgenamen 
sustineerden te wesen invalide, in vuegen dat ter cause van dyen geschapen was te ontstaen orloff1 ende 
costelicke2 processe, sijn partijen dien aengaende met interventie vande voorschreven geropene 
vrunden verdragen inder manieren volgende : te weten dat de voorschreven  
Hanrick vanden Wollenberch inder voors. qualiteyt sal erffelick hebben ende behalden voor hem ende 
sijne naecomelingen het huys tot Bommel, staende inde Gammersche straet mette laste daerop 
staende, item een rente van ses hondert gulden capitael, staende inden huyse van Peter Anthoni 
Verwer, ende een rente van vierhondert gulden capitael staende inde huyse van Gerit Cornelissen, 
timmerman, duysent gulden capitael gecomen van Marten Petermans, item de schulde opten Heer van 
Hemert, met noch omtrent hondert gulden soe in een cofferken bevonden sijn geweest van de 
penningen van Bommel gecomen, daervan de resterende sijn geemployert geweest tot betalinge van 
schulden ende andersints, 
Van gelijcken sal den voors. Hendrick in eygendom blijven het huys tot Cuyck metten laste daerop 
staende, wel verstaende dat gesmolten3 blijven tot proffijt des voorschreven Henricx vijffentwintich 
gulden capitael, die Jan Hanricx vande Laer daerop was hebbende,  
                             
1 onenigheid 
2 kostbare 
3 liquide 
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ende de schulde op Cramerheijn 
folio 107-verso 
daervan sal den voorschreven Hendrick genieten twee derdeparten ende de voorschreven erffgenamen 
een derdepart, de schulde op Willemken Tollers sal comen tot prouffijt van partijen elcx halff ende 
halff, gelijck oock de schulde op d’erfgenamen Joost van Minnen zaliger, ende d’obligatie op Hanrick 
de Swart, nopende1 het Veer is bijde erffgenamen Jan Hanricx vande Laer vercoft geweest, ende 
blijven de penningen tot proffijt vande selve erffgenamen, alleyn sijn mede gesmolten den 
sevenendartich gulden thien stuvers soe hier voren het tweede lot het irste loth most toegeven, alle 
vordere active ende passive schulden hier voren nyet gementioneert sullen bij partijen halff ende halff 
gedragen ende genoten worden, waermede parthijen een goet genuegen hebben gehadt, hebben mede 
de voorschreven erffgenamen reciprokelicken2 den voorschreven Landtschrijver gedechergert vande 
overleveringe vande meubelen, penningen ende andere documenten bij hem ontfangen uyt handen 
van Tilleman van Muers tot Bommel, daeraen den voorschreven Landstschrijver sijn recepisse gegeven 
heeft gehadt. 
Sonder argelist, in kennis van waerheyt hebben wij Schepenen voorschreven dese ter begeerte van 
parhijen besegelt, ende alsoe questie is tusschen den voorschreven Hanrick vande Wollenberch inder 
voorschreven qualiteyt, ende den onmundigen kynde van Volbert Everts, verweckt bij Sijken, sijne 
huysfroue, soe heeft den Heere Amptman der Stadt Grave ende Lande van Cuyck voor soe veele 
bevonden mocht worden, t’voorschreven kynde hier inne gerechticht te sijn, van desselffs wegen als 
overmomber mede besegelt, gelijck deselve Heer Amptman mede gedaen heeft ten versuecke van 
parthijen voor de weduwe ende onmundigen hier voor geinsereert. 
Op huyden den XXIX Augusti 1615 
 
folio 116 
Peter Jans de Groot ende Itken sijn huysfroue met haren gecoren momboir, hebben gevest Gerart 
Claessen Crebber Lantschrijver vanden Lande van Cuyck, ende Hanrisken sijne huysfroue ende 
hueren erven, een campken hoy oft weylants groot omtrent eenen mergen, gelegen metter eenre zijde 
beneven de Heeren van St.Agathen erff, genant de Ratert , metter andere sijde beneven Hanrijck 
Coeberchs erff, schietende metten eenen eynde op het Broick ende metten lesten eynde op des 
voorschreven Lantschrijvers erff, eertijts hier van gedeylt, ende hebben t’ voorschreven campken lants 
alsoe opgedragen ende daerop vertegen ende geloeft te vrijen etc., uytgenoemen de helfte van drie erff 
malder roggen die den voorschreven Lantschrijver daer uyt was heffende, ende de helfte van vier 
philippus guldens s’jaers ter losse aen d’ erffgenaemen Jenneken Michiels. 
Actum voer Derijck van Driel ende Jan Hanrijcx, Schepenen, den 25 Mey 1617 
 
folio 119-verso+120 
Lambert Jans van Gassel en Cornelisken zijn echtgenote, vesten aan Derick Arnts Pruyt en Catharina 
zijn echtgenote het derdedeel van een camp lant genaamd de Hoenderberchsen Camp te Heeswijk, 
grenzend o.m. aan de heren van Ooy, Peter de Groot en Reyn opt Rot en Reijn Gaert  
(02.02.1618) 
 
folio 136 
Peter de Groot ende Itken van Rijn sijn huysfroue, met haren gecoren momber ende hun mede 
sterckmakende voor des voorschreven Itkens voorsone3 verweckt bij Hans Craen, hebben gevest 
Gerart Claessen Crebber, Lantschrijver des Lants van Cuyck ende Hanrisken sijn huysfroue ende 
hueren erven eene huysplaetse, te voorens twee hoffstedekens geweest sijnde, hergecommen van Hans 
Cranen, neffens malcanderen gelegen, metter eenre sijde beneven een straetken gaende vande 
Herstraete naede Maese, metter andere sijde beneven des voorschreven Lantschrijvers erff, gecomen 
van die van Haeve, schietende metten eenen eynde op d’ oever vande Maese, ende metten lesten 
eynde op erve vande voorschreven Lantschrijver, voortijts geweest sijnde der Armen huysplaetse, ende 
hebben de voorschreven huysplaetse ende hoffsteden alsoe opgedragen ende daerop vertegen etc., 
ende geloeft te vrijen, uytgenomen dertich stuvers thijns s’jaers aende Heere van Boxmeer voor 
                             
1 betreffende, rakende 
2 wederzijds 
3 kind uit vorig huwelijk 
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t’verloop van welcken chijns Jurien Cremer, Rentmeester vande Domeynen van Boxmeer, in name 
sijns Heeren de voorschreven Hoffstede ten overstaen van Garit Gerits ende Aert Gerit Bloemers, 
thijns genoten opgewonnen1 ende opten sesten Decembris 1607 mette selve tijnsgenoten nae 
voorgaende l……n veilinge publyckelijck binnen Cuyck ten perck gestelt2 voer t’ voorschreven verloop 
mette costen van recht ter cause vande opwinninge ende andersints gevallen ende den voorschreven 
jaerlixen thijns sonder voorderen last oft uytganck aende voirs. Comparanten als bleeck bij de 
voirwaerde bijden voorschreven Cremer onderteeckent ende vercoft hadde, 
Sonder argelist, actum voor Jan vande Broick ende Willem Martensen, Schepenen den 18e November 
1620 
 
folio 137-verso 
Peeter de Groot ende Jitken sijne huysfrouwe met haeren gecoren momber etc., geloven te betaelen 
aen Claesken van Ham, weduwe Thonis van Horn, sesthien jaerpachten, ideren pacht van drye 
philippus gulden s’jaers, d’eene helft op Kerstmis, ende d’ander helft St.Lambert3 anno 1621, waer met 
betaelt sal sijn den pachte verschenen anno XXI op Pincxtavont, in vuegen dat den irsten pacht 
verschenen sal sijn op Pincxtavont XXII, die betaelt sal worden op Pincxten anno XXIII, d’welck sal 
sijn den alden uyt den nyeuwen, allet op peene van aengerichte ende verwinstbrieven. 
Sonder argelist, Actum voer Jan vanden Broeck ende Hanrick Cornelissen vanden Wollenberch, 
Schepenen, ende Ghijsbert Jans, richterbode, den IIII Decembris 1620 
 
folio 139 
Evert Volperts, soldaet onder de Compagnie van Capitain Plettenburch, geassisteert met sijnen Oom 
ende Jan Peters van Cuyck sijnen neve ter eenre, ende Hanrick Cornelis vande Wollenberch ende 
Jenneken Moren Willems dochter ter andere zijde, hebben geleden ende bekant4 alsoe sij eenige jaren 
herwaerts voer dese Hooftbancke dinghplichtich waeren geweest ter cause vande nagelatene goederen 
van Lysken Zegers, des voorschreven Everts grootmoye5 ende gewesene halve suster vandes 
voorschreven Jenneken Morens vader, als mede ter cause van eenige goederen die den voorschreven 
Evert wolde sustineren dat de voorschreven Lysken Zegers nae sijns Vaders ende Moeders doot vande 
sijnen solde6 hebben aenveert dat sij dyen aengaende met malcanderen vrientlicken ende mindelicken 
waren verdragen, sulcx dat Evert Volperts voer hem ende sijnen erven voer alle de voorschreven 
pretentien, die hij op Lysken Zegers voorschreven nalatenschap ende consequentelick opde 
voorschreven Jenneken als haer eenich erffgenaem in eeniger manieren heeft te eysschen ofte 
pretenderen, erffelick sal hebben en behalden een kempken wey oft hoylants groot vier hont, gelegen 
benevens Sint Annen Straetken ende Everts voorschreven erff ende t’eynden de Heylich Cruys kemp, 
wesende vrij erff, terstont aen te vangen, ende daertoe sal den voorschreven Hanrick hem noch 
verrichten op Pincxten over een Jaer tweehondert gulden brabants metten intereste van eenen jaere, 
waer mede verthyen7 een goet genuegen hebben gehadt ende desen volgens hebben Hanrick vande 
Wollenberch ende Jenneken sijn huysvrouw opt voorschreven kempken gerenuntieert8 ende vertegen 
ende daervan halm ende stroy geschoten tot behoeft vande voorschreven Volpert Everts ende sijnen erven 
gelijck oick den voorschreven Evert reciprocquelicken9 gerenuntieert ende vertegen heeft op alle sijnen 
voorschreven actien ende pretensien ten behoeve vande voorschreven Hanrick vande Wollenberch 
ende sijnen erven, 
Sonder argelist, Actum voor Hanrick Gerits ende Jacop Hermens, Schepenen, op ten 15e May 1621 
 
Den xi Juny 1623 heeft Evert Folbers bekent van sijnen neve Hanrick van de Wollenberch in 
minderinge van de voorschreven 200 gulden, hondert ende twelf gulden ontfangen te hebben. 
Den voirschreven Evert Folbers heeft verclaert dat hij van tweehondert gulden desen contract 
gementioneert voorts ten vollen was vernuecht ende geconteert, 
                             
1 uitwinnen = onteigenen 
2 bekend gemaakt 
3 17 september 
4 erkend 
5 oudtante 
6 soldij 
7 afzien 
8 afstand doen 
9 over en weer,wederzijds 
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Actum den 2e February 1625, Schepenen Jasper Daniels ende Marten Jordens. 
 
folio 146+vo 
Jorjen Kremer, Rentmeester vande Domainen van Boxmeer, heeft een wettich ende gerichtelijck 
besaet1  ende com[m]erslach2 gedaen I mael, II mael, III mael ende IIII mael overrecht3 met genechte 
aen sijn onderpant te weten een hooffstadt tot Sint Agaten gelegen, toecomende  
Evert Volberts ende dat voerde somme van sevenentwintich gulden eenen stuver procederende van 
t’vercoop van vierdehalff maer4 roggen ende drije5 quartier6 hoens7 t’voors. erff pachts incluys 1619 
verschenen, den huyse van Boxmeer uyte voorschreven hooffstadt competerende, voorts voor de 
gerichtelijcken costen gedaen ende noch te doen, ende geeft des naden besaet ende com[m]erslach 
gepant ende deselve gesloken8 ende vercost ende voor drye herbergen den coop geboeden ende des 
condt ende weet gedaen den voorschreven Evert Volbers ende Rut Everts sijn oom ende den selven 
eenen loss9 gegeven om de voorschreven hooffstadt te beschudden10 bynnen xiiii dagen ende den 
voorgenoempde Jorjen Kremer en is niemant gemoet ende daer naer met elcken puncte besonder 
voortgevare als dat Lantrecht vermach tot sijnen aengerichte briven in debita forma, 
Actum voor Jan vanden Broick ende Claes Guerts, schepenen, den xxii may 1621 
 
folio 161 
 
Caspar Daniels als gemachtigde van Claes Hanricx, in de wandeling genoemd Lange Claes, vest aan 
Wolter Jan Deckers en Peterken Wemmers een huis, schuur en hof met land, genaamd de Craen, o.m. 
grenzend aan Jan de Wael en de heren van St. Agatha 
(02.01.1625) 
 
folio 167-verso 
 
Jan Hanrijcx en Metken zijn echtgenote, vesten Baetken, dochter Jan Jacops, een stuk land, o.a. 
grenzend aan Iken, weduwe van Peter de Groot. 
(03.08.1626) 
 
folio 180 
 
Iken, wedue Peter de Groot, met hare kynderen, nameliijck Hans Craen ende Derysken sijn huysfrou, 
ende Guert Peters de Groot, elck vrouwe persoon met haren gecoren momboir, ende hebben gevest 
Marten Jordens ende Berber sijn huysfrou ende hunnen erven een huys onder desen gerichte gelegen 
metter eenre sijde benevens Cornelis Coeberchs erf, metter andre sijde benevens Metken de Weers erff 
voorhooffs ende achter aende gemeyne strate,  
ende eenen coolhoff11 gelegen metter eenre sijde benevens Cornelis Coeberchs voorschreven erff, metter 
andere sijde ende eenen eynde schietende opten gemeynen wech ende metten lesten eynde op erve van 
Henricus Lieventrup, 
ende hebben t’voorschreven huys ende hoff alsoe opgedragen ende daerop vertegen ende geloeft te 
vrijen etc., uytgesondert aende kercke van Cuyck een can olys, ende aende kercke van Haeps een 
malder rogge jaerlicx, sonder argelist, 
Actum voer Jan Jans Pieck ende Arien Aeben, Schepenen den 12 augusti 1628 
 
folio 195 

                             
1 beslag 
2 gerechtelijk beslag 
3 opperrecht,heersend recht 
4 malder 
5 drie 
6 kwart 
7 hond (=1400m2) 
8 sluiks 
9 toelating 
10 naasten 
11 kool(groenten)tuin, 
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Iken wedue Peter de Groot ende Derisken Ermers, huysfrou van Hans Craen, elck vrouwe persoon 
met haren gecoren momboir, ende deselve Iken, mede als gemachticht van Hans Craen, borger tot 
Grave, ende Guert de Groot haere soonen, vermogens procuratie gepasseert voor Peter Vrient, notaris 
tot Grave, ende Jan de Meijer ende Antoni Michiels als getuygen in dato den 20e deser maent July ons 
Schepenen gebleken, hebben gevest  
Derick Hanricx ende Metken sijn huysfrou ende Gerart Meussen ende Willertlen sijn huysfrou ende 
hueren erven 
een Campken lants genaempt de Prueteldijck tot Heeswijck onder desen gerichte gelegen, metter eenre 
sijde benevens Lysken Camermans ende Jan Dericx erff metter ander sijde benevens den 
Hoenderberchsken Camp, schietende metten eenen eynde op Reyn opt Rot ende Jan Peters erff, ende 
metten lesten eynde op Peter Vergeests erff, 
Ende hebben t’voorschreven Campken lants alsoe opgedragen ende daerop vertegen etc.,ende geloeft 
te vrijen voor vrij eygen erve, daer voor de voorschreven comparanten te werborge gestelt hebben 
eenen camp lants genaempt de Valusche camp gelegen metter eenre sijde Gerit op gen Nyels erff, 
metten andere sijde benevens Hilleken Deckers erff, schietende metten eenen eynde opde Wayen ende 
Stijn Stoffelen erff ende metten lesten eynde aende gemeyne straet, wesende vrij erff - om ofter enigen 
last of servituyt van wegen oft andersints daerop quame daeraen te mogen verhalen met recht naer 
Lantrecht -  
Sonder argelist, actum voer Cornelis Coeberchs ende Jacop van Kerpen, Schepenen, den 21 July 1631 
 
folio 233 
Peeter Reynen ende Hanrisken sijne huysfroue, Jan Willems ende Aebken sijne huysfroue ende 
Lambert Jans ende Metken sijne huysfrouwe hun sterckmaeckende voor de kynderen van Peeter 
Thijssen zaliger, hebben gevest Wijchman Andriessen ende Jenneken sijne huysfroue ende hueren 
erven, een Jaerrente van negen gulden brabants s’jaers tot xx stuver hollants daervan den iersten pacht 
verschenen sal sijn op Lichtmis 1638 ende soo voorts te betalen uytter huys en hoffstadt metten lande 
daeraen gehoorende groot omtrent vier mergen gelegen metter eenre sijde beneven Jan Jans Cremers 
erf, d’ander sijde ende beyde eynden aende gemeynte, noch uytter een weykempken groot eenen 
mergen gelegen met d’een sijde ende eenen eynde Gerart Haversack, d’ander sijde Derick Bosmans 
zaliger erf, t’leste eynt de gemeynte, alnoch een kempken groot eenen mergen gelegen d’een sijde ende 
eenen eynde Jan Peters erf, d’ander sijde Hanrisken Lamers erf, d’leste eynt op Derick Toumans erf, 
ende noch uytter een stuck lants, geheyten de Spoerstege, groot eenen mergen gelegen d’eenen sijde 
Itken Henssen erf, d’ander sijde Jenneken Mooren, d’een eynt op Evert Volpers erf, d’ander eynt opde 
Straet, belast met twee malder roggen aende Bagijnen, een half malder roggen, een half malder garsten 
ende een half malder haveren aende Heere vande lande, vijf vat roggen aenden Heere van Meer ende 
thijns met recht, een half malder rogge, eenen philippus gulden aenden armen, ende ses philippus 
gulden aen Joffrouw van Mheer, alles jaerlix, Item te lossen met hondert vijfftich gulden ende 
malcanderen de losse drie maenden van te vorens op te seggen, 
Actum voer Jan Melissen ende Jan van Rijn, Schepenen, den xii January 1637  
 
folio 244 
Tijsken Dericx, weduwe wijlen Jacop van Boesdorp, haer sterck maeckende voor hare kynderen, ende 
Metken, hare dochter, weduwe wijlen Jacob Rutten, elck vrouwepersoon met haren gecoren 
momberen,  
hebben gevest Gerart Claessen Crebbers, lantscrijver des lants van Cuyck, in behoef vanden Rectoer 
van Onsen Liever Vrouwen Altaer tot Beers nu sijnde ende naemaels Rectoers wesen sullen, een 
Jaerrente van ses philippus gulden s’jaers tot 25 stuvers elcken gulden, in tijt der betalinge tot Grave 
ganckbaer sijnde gerekent, alles vrij ende commerloos etc. te betalen op nieuwe jaersdach etc. anno 
1640 ende soo voorts van jare tot jare uytter huys ende hoff gelegen binnen den dorpe van Cuyck, 
voorhoofft aende gemeyne straet achter aen erve toecomende d’erffgenaemen Marten Jordens, metter 
eenre sijde benevens Guert Bloemen Stadthelders erf, ende metter andere sijde beneven Heliken Jans 
erf, noch uytter eenen halven mergen lants opt Hoogevelt gelegen metter eenre sijde Helias Jans erff, 
d’andersijde den Groenen wech, schietende metten eenen eynde opten gemeynen wech ende metten 
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lesten eynde op Peter Vergeests erff, vrij erff, ende noch uytter huys ende hofstadt tegen over 
t’voorschreven huys gelegen, voorhoofft aende gemeyne straet, achteraen erve van Jitgen, wedue Hans 
Craen, metter eenresijde beneven de voorschreven lantschrijvers erf ende metter andere sijde beneven 
Hanrisken Simons ende Lenert Kerstens erf, ende hebben de voorschreven rente alsoe voor 
opgedragen ende daerop vertegen etc., ende geloeft te vrijen etc., uytgenomen uytter de tweede 
hofstadt vyer vat roggen aenden Pastorije ende Custerije tot Cuyck jaerlicx, item uyttepanden ende te 
lossen met hondert gelijcken philippus guldens, mette verloopen pachten daerbij ende malcanderen de 
losse drie maenden van te vorens te verwittigen, 
Sonder argelist, Actum voor Jacob van Kerpen ende Jan Melis, Schepenen, den iersten January 1639. 
 
Dese rente van ses philippus guldens s’jaers heeft Tijsken, weduwe wijlen Jacop van Boesdorp, overgenomen, om uyt haer 
huys ende hoff, daer sij tegenwordich is wonende, ende uytter den halven mergen landts opt Hoochvelt jaerlicx betaelt te 
worden, sulcx dat hieruyt vrij gehouden wordt de huysplaetse beneven de Lantschrijver gelegen, de welcke zijluyden vercocht 
hebben aenden Rentmeester Everardt vander Heijden, den 19 octobris 1643   
 
ARCHIEF SCHEPENBANK ESCHAREN, inv.nr. 253  
 
folio 213 
Geertyen van Rijmsdijck1 uyt crachte van aengerichte brieven gepasseert in dato den 6e july 1643 voor 
Scholtus ende Schepenen der Hooftbancke van Cuyck, heeft gevest ende opgedraegen aen ende ten 
behoeven van Hans Craen ende Diricxken sijn huysvrouwe, eenen weyde ende huysplaets met sijn 
appendentie ende dependentie van dien, soo groot ende cleyn als t’selve in sijn vooren ende paelen is 
leggende, ende voor dato deser bij Jan Sijmons Cnoot in gebruyck is geweest, vrij erff ende hebben 
t’selve alsoo voors. opgedraegen ende nae met hant, halm ende mont daerop vertegen als recht was ten 
behoeve van etc. 
Alsoo t’vonnisse gewesen is etc. ende beloeffden de voors. Geertyen van Rijmsdijck mette voors. 
Aengerichte brieven het voors. goet jaer ende dagh te weren ende te vrijen voor allen ende eenen 
iegelick die haer ten rechten eynden willen staen ende te seggen, ende alle callange2 ende voorcommer3 
geheeltelick aff te doen alles sonder arregelist, 
Aldus gedaen ten overstaen van Peeter vander Geest ende Jan Verheijen Schepenen der Hooftbancke 
van  Cuyck ende den gesubstitueerden Scholtus op den 17e july 1645. 
 
Opm. : de verkoop van dit onroerend goed heb ik niet kunnen vinden in de overige stukken van de Schepenbank Escharen. 
 
ORA LAND VAN CUYCK, inv.nr.402 
 
folio 51/52-verso 
Peeter Dircxsen en Neesken Jans, zijn echtgenote, hebben gevest aan de Stadhouder Geurt Blommen 
en zijn echtgenote Mayken, “de helft van een huys ofte hoff plaets, waervan den voorschreven Peeter 
Dircxsen ende Neesken sijn huysvrouw d’ander helft toecompt, leggende onder desen Gericht, metter 
eender zijde nevens den Rentmeester Scheijens erff, d’ander zijde nevens Hans Craenen erff, metten 
eender eynde schietende voor hooffs opde gemeyne straet ende metten lesten eynde opden 
voorschreven Peeter Dircxsen erff” 
(19 juli 1646) 
 
folio 80/80-verso  
Jan Janssen en Aelken Aerts, zijn echtgenote, hebben gevest aan Hendrick Jans en Jenneken Claessen, 
zijn echtgenote, “het rechte vierdepart vande naergenoemde drie parceelen lants,  
 
Het eerste groodt int geheel twee mergen, genaempt Baexlant, liggende metter eender zijde benevens 
Hendrick Jans erff, metter ander zijde nevens Peeter Willems erff, metten eenen eynde schietende 
opden voors. Peeter Willems erff ende metten lesten eynde schietende opden voors. Peeter Willems, 
                             
1 Geertien is weduwe van Jan Hoornkens (zie folio 140) 
2 Verschil, twist 
3 Last die al voor den verkoop of de  overdracht op een goed rust. Sinds lang verouderd. 



 174 
 
Het tweede groodt int geheel drie mergen genaempt den Boshols Camp liggende metter eender zijde 
neffens Hendrick Jans erff, metter ander zijde neffens Trijn van Huys erff, metten eenen eynde 
schietende opden gemeynt ende metten lesten eynde schietende opden voors. Peeter Willems erff, 
 
Het darde ende laetste groodt ongeveerlijck drie mergen, leggende metter eender zijde neffens Hendrick 
Jans erff, metter ander zijde neffens Anthony van Gemerts erff, metten eenen eynde schietende op 
Hans Craenen erff ende metten lesten eynde opde gemeyne straet, vrij erff” 
etc. 
(3 juni 1648) 
 
folio 144-verso/145   
Jacop Teunissen en Jenneken Jacops, zijn echtgenote, vesten aan Reyn Aben en Merry Claessen, zijn 
echtgenote, “een stuck bouwlandts groot omtrent eenen halven hollandtschen mergen, edoch soo 
groodt en cleyn als t’selve onder desen gerichte gelegen is, metter eender zijde benevens Reyn Aben 
erff, metter ander zijde nevens Hans Craen erff, schietende metter eenen eynde op Dirck Heurkens erff 
ende metten lesten eynde opde gemeyne straet, voor vrij erff etc.” 
(15 februari 1651) 
 
folio 144-verso/145 
Hendrick Lubbers en Sijken Everts, zijn echtgenote, vesten “aan Evert Volpers, haeren Vaeder, een 
seste gedeelte van een stuck bouwlandts, groodt omtrent  twee hollandtsche mergen, edoch soo groodt 
en cleyn als den voorschreven Evert Volpers dat in sijn gebruyck heeft gehad, gelegen tot Heeswijck 
aende Reydt, ressorterende onder desen Gerichte, mitsgaeders een gerecht seste gedeelte van een 
malder en drie schepel rogge, die sij comparanten jaerlijckx hebben te eyschen van het convent van 
Sint Agatha ofte uyter haeren bouwhoff gelegen tot Haeps, genaempt den Laeracker, vermogens segel 
ende brieven daer van sijnde, etc.” 
(18 februari 1651) 
 
folio 159  
Hendrick Lubbers ende Sijken Everts sijn huysvrouwe, Evert Volpers ende Hans Craen, in qualiteyt 
als momber van Volbert Everts, hebben aen des Richters handt gestedicht, gevest ende opgedraegen 
aen ende ten behoeven van Jacob Jans den Bunten ende Heyleren Crebbers sijn huysvrouwe ende 
hunnen erven, 
eenen camp weylandts gelegen onder desen gerichte, groodt omtrent eenen halven mergen, de maete 
onbegrepen, metter eender zijde nevens den voorschreven Jacob den Bunten’s erff, metter ander sijde 
neffens de Heylich Cruys kemp, schietende metten eenen eynde opde gemeyne straet ende metten 
lesten eynde opden Heylich Cruys kemp, vrij erff, ende hebben de voorschreven comparanten 
t’voorschreven landt alsoo opgedragen ende nae met handt, halm ende mondt daerop vertegen als 
recht was ten behoeven vanden voorschreven Jacob Jans den Bunten ende Heyleren Crebbers sijn 
huysvrouwe ende hunnen erven, alsoo dat het vonnisse gewesen is etc., ende voorts soo gelooffden de 
voorschreven comparanten t’voorschreven landt jaer ende dach te weren ende te vrijen voor ende 
tegens eenen gehelijck die hun ten rechten staen ende copie wil ende allen callange ende voorcommer 
geheel voor aff te doen, alles sonder arregelist, 
aldus geschiet ten overstaen van Peeter vander Geest ende Jan Verheyen, Schepenen der Hooftbancke 
van Cuyck desen 11-den Novembris 1659 
 
ORA LAND VAN CUYCK, inv.nr.403 
 
folio 38 verso 
Hans Craen soo voor hem selven alsmede hem sterckmaeckende voor Dirixken sijn huysvrouwe heeft 
aen des Richters handt gestedicht1, gevest1 ende opgedraegen aen ende ten behoeven van Reyn Aben 
ende Merry sijn huysvrouwe ende hunnen erven  
                             
1 bevestigd 
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eenen halven mergen2 bouwlandts edoch soo groodt ende cleyn als den selven onder desen 
Gerichte gelegen is metten eender zijde benevens den voorschreven Reijn Aben erff, metten ander 
zijde benevens Thijs Cuijpers erff, schietende3 met beyde de eynden op den gemeene veltwegen, vrij 
erff  
ende heeft den voorschreven comparant het voorschreven landt alsoo voor opgedraegen ende nae met handt halm ende mondt4 
daer op vertegen als recht was ten behoeven vanden voorschreven Reyn Aben ende Merry sijn huysvrouwe ende hunnen erven 
ende gelooft jaer ende dach te weren ende te vrijen ende alle callange5 ende voorcommer6 geheeltelijck voor aff te doen pro ut 
in forma7 alles sonder arregelist8,  
aldus geschiet ten overstaen van Jan Verheyen ende Hendrick Wijnen, Schepenen der Hooftbanck 
Landt van Cuyck desen 17e Octobris 1656 
 
folio 44 
Evert Volpers Soldaet onder de Compangie van Capiteyn Wielick in Garnisoen liggende binnen de 
Stadt vande Grave heeft aendes Richters handt gestedicht gevest ende opgedraegen aen ende ten 
behoeve van Hendrick Aerts ende Griettgen sijn huysvrouwe ende hunnen erven  
een stuck bouwlandts gelegen tot Heeswijck resorterende onder desen Gerichte, groodt ongeveerlijck 
vijff hondt9, gelegen metten eender zijde benevens de Boede10 vande Graeffs erff metter ander zijde 
neffens de voorschreven Hendrick Aerts erff, schietende metten eenen eynde op de gemeyne Reyt11 
ende metten lesten eynde op Hans Craenen erff ende meer erven,  
item een darde part van seven schepel12 rogge jaerlijcx t’ontfangen vande Conventualen13 van Sint 
Agatha, uytter haeren bouwhoff onder Haeps, den Grooten Laeracker, waer tegens het voorschreven landt 
belast is met een darde paert van ander halff malder14 rogge jaerlijcx aen Aert Jan Goosens, item een 
darde paert van twee cannen15 oly met een darde paert van een can wijns ende dijck met recht, ende 
heeft den voorschreven comparant het voorschreven landt metten voorschreven incomende ende 
uytgaende pachten alsoo voor opgedraegen ende nae met handt, halm ende mondt daer op vertegen 
als recht was ende gelooft te weren ende te vrijen16 ende alle callange ende voorcommer geheeltelijck 
voor aff te doen pro ut in forma alles sonder arregelist, 
aldus geschiet ten overstaen van Jan Verheyen ende Aloff Roovers, Schepenen der Hooftbanck van Cuyck desen 6e April 
1657 
 
folio 46 
Evert Volpers Soldaet onder de Compangie van Capiteyn Wielick, heeft aendes Richters handt 
gestedicht, gevest ende opgedraegen aen ende ten behoeven van Hendrick Aerts ende Griettgen sijn 
huysvrouwe ende hunnen erven, 
een stuck bouwlandts, gelegen tot Heeswijck, resorterende onder desen Gerichte, groot omtrent ander 
halven mergen, de maete onbegrepen gelegen metten eender 
zijde benevens Hans Craenen erff, gekocht vande voorschreven Comparant, metten ander zijde 
benevens het erff vande erffgenaemen van Hendrick vanden Wollenberch, schietende metten eene 
eynde op Jan Verheyen ende Mettgen vanden Berchs erff, ende metten lesten eynde op die Reyt,17 
met het incomen van twee dardendeele van een malder ende ses vaet18 rogge, graeffsche maete 
jaerlijcx t’ontfangen vande Heere Conventuale van Sint Agatha  

                                                                                               
1 gerechterlijk overdragen 
2 1 morgen = 0.85 ha 
3 grenzen (aan) 
4 op plechtige wijze 
5 geschil 
6 lasten 
7 zonder vormfouten 
8 kwade trouw,bedrog 
9 1 hond = 0.14 ha = 1400 m2 
10 hof 
11 riet(land) 
12 1 schepel = ¼ malder, dus 34.2 liter 
13 kloosterbewoners 
14 1 malder = 1 zak = 136.8 liter 
15 1 kan = 1.4 liter 
16 er voor borg staan dat het verkochte vrij en onbelast is 
17 zie LVC 404, folio 182,182 verso (Ryt) 
18 1 vat = ½ schepel  dus 17.1 liter 
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waer tegens het voorschreven landt belast is jaerlijcx met twee dardendeele van ander halff malder rogge aen Aert 
Goossens, met twee dardendeelen van twee cannen wijns ende een can oly aen die kercke van Cuyck, ende twee dardendeelen 
vanden erffdijck daer het geheele landt voor dato deses met belast is geweest, 
ende heeft den voorschreven comparant het voorschreven landt alsoo voor opgedraegen ende nae met 
handt, halm ende mondt daer op vertegen als recht was etc. ende gelooft te weren ende te vrijen ende 
allen callange ende voorcommer geheeltelijck voor aff te doen alles sonder arregelist pro ut in forma 
desen 6e April 1657, 
Aldus geschiet ten overstaen van Jan Verheyen ende Aloff Roovers, Schepenen der Hooftbancke van 
Cuyck 
 
folio 72/72-verso 
In een Rentenbrief  wordt een rente gevest op “eenen camp bouwlandts genaempt  Wiesemans Camp [….] 
benevens Hans Craenen erff, metten ander zijde nevens Egbert den Smits erff, schietende metten 
eenen eynde opden Amptmans erff ende metten lesten eynde opden gemeynen wegh” etc. 
(6 juli 1658) 
 
folio 78/78-verso 
Hendrick Jans en Jenneken Claessen, zijn echtgenote, vesten aan Ludolph van Steenhuys en Anna van 
Randwijck, zijn echtgenote, een stuk land met de naam de Hoffstadt, groot “ongeveerlijck vier mergen, 
gelegen opden Hoenderberch, metter eender zijde benevens den Hulsbosch, metter ander zijde benevens 
het straetgen vanden Hoenderberch, schietende metten eenen eynde opde Reyt ende Hans Craenen 
erff ende metten lesten eynde opde gemeynt vrij erff “ 
(9 november 1658) 
 
folio 78-verso 
De gebroeders Joost Sanders en Peeterken Sanders, vesten aan Meester Johan Sweermans, Serusijn1 
ende Beliken Millens, zijn echtgenote, “seecker huys ende hoff, genaempt den Pellicaen, gelegen binnen 
de Hooftbancke van Cuyck, voorhooft opde Merckt, metter eender zijde nevens de huysinge ende erve 
van Hermen Thonissen ende d'heer Jacob Pauw, metter ander zijde benevens Hans Craenen huys 
ende erve, mette gerechticheyt vanden halven erff, aende zijde van Hans Craen, metten lesten eynde 
mede op Hans Craenen erff, schietende aender hoff vanden Stadthelder”   
(24 november 1658) 
 
folio 123-verso 
Hans Craen ende Direxken Ermers sijn huysvrouw hebben aen des Richters handt gestedicht, gevest 
ende opgedraegen aen ende ten behoeven van 
Hendrick Lubbers, Richterbode alhier ende Sophia Everts2 sijn huysvrouw ende hunnen Erven, 
Huys, hoff met appendentie ende dependentie vandien, gelegen metter eender zijde ende eenen eynde 
opde gemeyne straet, metter ander zijde nevens den Pellicaen, ende metten lesten eynde opden 
Stadthelder Geurt Blommen ende Peeter Kivits erff, ende voorts met soo danigh recht ende 
gerechticheyt, soo ende gelijck sij comparanten voordeel ende haere vooralders t’selve in haere 
gebruyck hebben gehad, vrij erff, uytgesondert vierdehalve stuyvers en eenen duyt thiens3 jaerlijcx aenden 
heere vanden Lande, item soo veel oly aende kercke alhier, als inden register sal bevonden werden, 
Ende hebben de voorschreven comparanten de voorschreven huysinge, hoff, appendentie ende 
dependentie4 vandien alsoo voor opgedraegen ende nae met handt, halm ende mondt daer op vertegen 
als recht was, ten behoeven vanden voorschreven Hendrick Lubbers ende Sophia Everts sijn 
huysvrouw ende hunnen erven, alsoo dat het vonnisse gewesen is, etc. 
Ende voorts soo geloofte de voorschreven comparant het voorschreven Landt te weeren ende te vrijen 
ende allen callange ende voorcommer geheelijck voor aff te doen, alles sonder arregelist, 
Aldus geschiet ten overstaen van Godefridus Bodinckhuysen ende Reynier de Haen, Schepenen der 
Hooftbanck van Cuyck, desen 11 Meert 1661.   
                             
1 chirurgijn ? 
2 w.s. dochter Evert Volpers 
3 dus : zie leenboeken 
4 toebehoren 
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folio 124 
 
Rentenbrief 
Hendrick Lubbers ende Sophia Everts, eluyden, hebben aendes Richters hant gestedicht, gevest ende 
opgedraegen aen ende ten behoeve van Jan Luycas Vlinck Rentmeester vande naergelatene goederen 
van wijlen den heer Johan Schellaert van Obbendorp ende Adriana Hendricx sijn huysvrouw ende 
hunnen Erven 
een rente van vijff en dartich carolus guldens jaerlijcx, waervan het eerste jaer ommegecomen ende 
verschenen sal zijn op Vrouwe Lichtmis1 alsmen schrijven sal 1662 ende voorts vervolgens van jaere 
tot jaere tot tijt der afflossinge ende effectuele betaelinge toe, alle jaer wel ende goetlijck te betaelen 
uytter onderpande van huys, hoff, appendentie ende dependentie vandien, staende ende gelegen 
binnen de voorschreven Hooftbancke van Cuyck, metter eender zyde ende eenen eynde opde gemeyne 
straet, metter ander zyde nevens De Pellicaen ende metten lesten eynde op Geurt Blommen erff ende 
Peeter Kievits erff, soo ende gelijck Hans Craen ende sijn voorsaeten2 t’selve in haer gebruyck hebben 
gehad, vrij erff uytgesondert vierdehalven stuyvers ende eenen duyt thiens jaerlijcx aenden heere 
vanden Lande ende soo veel oly aende kercke van Cuyck als op den Register bevonden sal worden, 
ende hebben de voorschreven comparanten de voorschreven rente van vijff en dartich carolus gulden 
jaerlijcx alsoo voor opgedraegen ende nae met handt, halm ende mondt daerop vertegen als recht was, 
ten behoeve van de voorschreven Jan Luycas Vlinck ende Adriana sijn huysvrouw ende hunnen erven, 
alsoo dat het vonnisse gewesen is etc. ende voorts soo geloofde den voorschreven comparant de 
voorschreven rente ende onderpande te weren ende te vrijen ende allen callange ende voorcommer 
geheelijck voor aff te doen ende de voorschreven rente uytter voorschreven onderpand alle jaer te 
mogen doen uytpeynden3 gelijck den heere vande lande sijnen thiens ende erffpacht uyt 
voorbehoudens dat men de voorschreven rente alle jaer sal mogen lossen ende quytcoopen met seven 
hondert carolus gulden mette achterstedige pachten daerbij mit maelcanders drie maendt van te 
vooren te waerschouwen ende op te seggen, alles sonder arregelist,  
aldus geschiet ten overstaen van Godefridus Bodinckhuysen ende Rutger de Haen, Schepenen der 
Hooftbancke van Cuyck, desen 11e Meert 1661  
 
ORA LAND VAN CUIJCK, inv.nr. 404  
 
folio 17 
Maechgescheyt4 
Voor schepenen zijn verschenen Jan Reijnders, Hendrick Reijnders, Peeter Reijnen en Geurt 
Blommen als gedeputeerde van de Amptman, als mombers van de onmondige dochter van Jan 
Reijnders en Jenneken Jans zaliger, genaamd Hermken Jans, etc. 
“item de helffte vande Spaersteegh benevens Hans Craenen erff,  etc.” 
 
folio 21-verso 
Hans Craen soo voor hem selven alsmede hem sterckmaeckende voor sijne huysvrouwe Diricxken 
Ermers, heeft aendes Richters hant gestedicht, gevest ende opgedraegen aen ende ten behoeven vande  
hooch Edel wel geboorene Heere Johan van de Meulen, heer van Schoonenberch ende Slunsiep, 
Capiteyn Luitenant vande Garde van sijn Hoocheyt ende de oock wel hooch Edele Vrouwe Mechtilt 
van Randtwijck eluyden ende hunne hooch Edele Erve,  
een campken weylandts eens het gelijdt soo groodt ende cleyn als t’selve onder dese Gerichte gelegen 
is, mette sijde ende eenen sijden neffens erve van thijns heer Pluire ende de voorschreven heere Van de 
Meulen ende voorts nevens de gemeyne straet vrij erff  
sijnde het voorschreven landt verkoft voor de somme van drie hondert vijfftich gulden waer van den 
voorschreven comparant bekende volcomentlick voldaen ende betaelt te sijn, ende heeft den 
voorschreven comparant het voorschreven landt alsoo voor opgedraegen ende nae met handt, halm 
                             
1 2 februari 
2 voorganger in een recht, eigendom of pacht 
3 innen 
4 boedelscheiding 
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ende mondt daer op vertegen als recht was ‘t behooren van etc., alsoo dat het vonnisse gewesen is 
etc. ende voorts soo gelooft de voorschreven comparant het voorschreven landt te weren ende te vrijen 
ende alle callange ende voorcommer geheeltelijck voor aff te doen alles sonder arregelist, 
aldus geschiet ten overstaen van Godefridus Bodinckhuysen ende Reynier de Haen Schepenen desen 
30 January 1663 
 
folio 182/182-verso 
 
Rentenbrieff 
Hans Craen soo voor hem selven alsmede hem sterckmaeckende voor zijne kinderen ende 
Erffgenaemen, heeft aendes richters handt gestedicht, gevest ende opgedraegen aen ende ten behoeven 
van den Edele welgeboorne heere Cornelis Schotte, commissaris ordinaris vande Monstringe1 ende 
Ontfanger vande gemeene middelen binnen de Stadt Graeve ende Lande van Cuyck etc. ende sijn 
Edele erven  
een rente van tachtentich carolus guldens jaerlicx waer van het eerste jaer ommegecomen ende 
verschenen is opden eersten January 1668, vermogens obligatie bij hem comparante ende Dirixken 
Ermers, sijn gewesene huysvrouw zaliger, gepasseert opden eersten January 1663 ende soo voorts 
vervolgens van jaere tot jaere tot tijt der afflossinge ende effectuele betaelinge toe, alle jaere wel ende 
goetlijck vrij ende commerloos2 van alle schattinge, verpondinge ende heeren bede te betaelen uytter 
onderpande van sijn comparants bouwhoff3 genaempt De Rijt, gelegen onder Heeswijck, resorterende 
onder desen gerichte, soo groodt ende cleyn als denselven in vooren bepaelen gelegen is met 
appendentie ende dependentie vandien ende den bouwman in sijn gebruyck heeft, ende heeft den 
voorschreven comparant de voorschreven rente van tachtentich carolus gulden alsoo voor 
opgedraegen, ende nae met handt, halm ende mondt daer op vertegen als recht was ten behoeven 
vanden gemelten heere Cornelis Schotte ende sijn Edele Erven alsoo dat het vonnisse gewesen is, etc. 
ende voorts soo geloofde den voorschreven comparant de voorschreven rente ende onderpande te 
weren ende te vrijen ende allen callange ende voorcommer geheelijck voor aff te doen ende de 
voorschreven rente alle jaer op den verschenen dach uytten voorschreven onderpande te mogen doen 
acht hondert carolus mette achterstedige pacht daerbij mits maelcanderen drie maenden van te vooren 
te waerschouwen ende op te seggen, alles sonder arregelist,  
aldus geschiet ten overstaen vanden Scholtes Rutger de Haen, Hendrick Wijnen ende Reynier de 
Haen Schepenen der Hooftbanck van Cuyck, desen darden november 1668 
 
ORA LAND VAN CUIJCK, inv.nr. 405  
 
folio 34vo 
 
Aengerichten brief 
Jan Lucas Vlinck heeft hem uyt crachte van eenen gerichtelijcken constitutiebrieff doen  rechten ende 
pande aen seeckere huysinge ende moeshoff appendentie ende dependentie vandien, soo gelijck t’selve aen hem 
veronderpandt is, staende ende gelegen binnen de Hooftbancke van Cuyck, hergecomen ende 
aengekocht bij Hendrick Lubbers ende Sijken sijn huysvr. zaliger, om daeraen te verhaelen eenen 
staende ende loopende pacht van een capitaele somme van 700 carolus guldens ongeprejudiceert sijn 
comparanten voorden recht van verloopen interesse ende de costen gedagende noch te doen, ende is 
daer van behoorlijcke condt ende weedt gedaen aen Hendrick vande Wollenberch als getrouwt 
geweest sijnde mette weduwe vande voors. Hendrick Lubbers ende aen Evert Volbers als groodt Vader 
ende Voocht vande naergelatene onmondige kinderen die gemelten Hendrick Lubbers in sijnen 
eersten ehestandt verweckt heeft bij voorn. Sijken Evers, om de voors. goederen binnen den tijt van 14 
daegen nae insinuatie4 te beschudden als recht was ofte daertegens te comen in oppositie ende de voors. 
comparant his niemant gemoet5 waer op hij hem heeft doen leveren gras ende looffs ende daer naer 

                             
1 keur 
2 onbezwaard, onbelast 
3 huis + hof en landerijen 
4 ambtelijke aanzegging 
5 samenkomen, ontmoeten 
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verbodt gedaen vanden aenvanck der voors. goederen voorde voors. somme ofte eenen staende 
ende loopende pacht ende de costen als borch sonder prejuditie nochtans van sijn voorder verloop 
ende is daer nae voort gevaren met allen ende eenen iegelijcken point te besonder als dat Landtrecht 
daer aff vermach ende recht was doen maenden den richter die Schepenen eenen vonnisse, etc. pro ut 
in forma aldus geschiet ten overstaen vanden gesubstitueerden richter Reijnier de Haen ende Wijnant 
Droevendael, Schepenen desen 12 april 1670 
 
folio 37/37vo/38 
De heer Scholtes Rutger de Haen heeft van s’Heeren wegen uyt cracht van volcomen aengerichte ende 
verwins brieven geobtineert bij Jan Lucas Vlinck, de huysinge, schuir, appendentie ende dependentie vandien 
metten moeshoff daer aen gelegen hercommende van Hendrick Lubbers ende Sijken Evers inden eersten 
houwelijck gewesene eluide, ende Jenneken getrouwt geweest sijnde metten voors. Hendrick Lubbers 
gewesene eluiden inden tweeden estandt, staende ende gelegen binnen de Hooftbancke van Cuyck, 
voorhoffs ende metter eender zijde neffens ende opde gemeyne straet, metter ander zijde neffens 
meester Jan Sweermans erff ende metten lesten eynde opden Stadthelder Geurt Blommens erff, ende 
naer voorgaende kercke regelinge ende publicke vercoopinge te percken gestelt sijnde, als meest daer 
voor biedende bij de voors. evincent1 met naemen Jan Lucas Vlinck verbleven ten behoeve vande 
voorn. Jan Lucas Vlinck, Rentmeester vande goederen vande Hooch Edele welgeboorne heer ende 
Baron Schellaert van Obbendorp, etc. ende Adriaentijn sijn huysvrouw ende hunnen Erven, 
gestedicht, gevest ende opgedraegen voor een vrij erff, uytgesondert het recht vande muir aende zijde 
van meester Jan Sweerman, soodanich als van gebleken worden de voors. mr Jan Sweerman bevoecht 
ende gerechticht mocht wesen maer verder ende anders niet om welck voors. pretens recht te doen 
blijcken mr Jan Sweerman op dato vande vercoopinge gecompareert is voor desen voors. gerichte 
verclaert heeft ende mede verthoont seeckere copie van vest ende opdracht van dato den 29e April 
1660 daeruyt men soude mogen argueren dat het getimmer inde muir vande voors. huysinge gedaen 
door mr Jan Sweerman etc. 
(25-6-1670)  
 
folio 117/117vo/118 
Reijnier de Haen, gesubstitueerde voirde heer Nicolaes Verbolt, Scholtis des Lants van Cuyck, heeft in 
name ende ende voirde Heere vanden Lande uyt crachte ende naer voorgaende geobtineerde 
aengerichte ende verwins brieve opde goederen van Hans Craen zaliger, ofte nu dessells kinderen ende 
erffgenaemen ende vervolgens gedaene vercopinge bij Jacob de Bunten soo voor hem selven als in 
name van Willemke Hendricks sijne huysvrouw, gestedight, gevest ende opgedragen aen ende ten 
behoeve vande heer Leonart Blommen, Scholtis der vrij Heerlickheyt van Boxmeer, ende Juffrouw 
Roelande vanden Kerckhooft, sijn huysvrouw ende haere erffen aen wien de coop bij Wijnant 
Ordeurens is overgelaten, eenen boomgaert voordese toebehoort hebbende de erffgenaemen van Hans 
Craen zaliger, gelegen metten eene zijde neffens erffen vande weduwe ende erffgenamen de heer 
Rentmeester Vander Heijden zaliger, mette andere zijde neffens het erff vande erffgenamen van Jan 
Verheijen ende opde weduwe van Peter Dirckz, schietende mette eene eynde opde Maese ende metten 
lesten eynde op het erff vande weduwe Verheijen ende Stadthelder Geurt Blommen, vrij erff 
uytgesondert 2 Capuynen jaerlijcks aende Heere van Sint Agata ende eenige gelt thiensen aen het huys 
vanden Bovengenanten ? indien deselve met recht daerinne beleent cunnen werden maer anders niet, 
item enige oly ofte light aende Kercke alhier onder deselve conditie ende vorders met sijne eggen ende 
gerechtigheden daertoe dienende, ende heeft den voornoemden comparant in sijne qualiteyt het 
voorschr. erff ende boomgaert alsoo voor opgedragen ende nae met hant, halm ende mont daerop 
vertegen als recht was ende gelooft te weren ende te vrijen alsoo doer het vonnisse gewesen is pro ut in 
communi forma, alles sonder argelist, aldus geschiet ten overstaen vande voornoemde Reijnier de 
Haen als gesubstitueerde vande heer Scholtis ende Wijnant Droevendael ende Hermen Thonisse, 
Schepenen der Hooftbancke van Cuyck desen 16 Juny anno 1675.  
 
folio 129vo/130 

                             
1 uitwinner 
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Reijnier de Haen, als gesubstitueerde Scholtis heeft in name vande Heere vande Lande uyt crachte van  aengerichte ende 
verwins brieve ende vervolgens gedaene executie door Jacob de Bunten ende Willemken Hendrix, neffens de voorschr. 
executanten, gestedight, gevest ende opgedragen aen ende ten behoeve van Jacobus Bodinckhuysen ende Alegonda Johanna 
Doncker, sijn huysvrouw ende haer erffen, 
 
eenen bouwhoff genaempt den Rijt toebehoort hebbende de erffgenamen van Hans Craen, bestaende in huys, 
moeshoff met de schuyr en visvijvers, met ongeveerlijck 8 hollantse morgen bouwlants, de mate 
onbegrepen met het hout gewas daerop staende, gelegen tot Hesewijck,  
 
bij den Hoff ontrent 6 mergen mette eene zijde neffens erffen van de weduwe Thonis Vincent ende 
Peter van Wevelinckhoven, mette ander zijde neffens erffen van Hendrick Jacobs, de weduwe Jan 
Jacobs, de erffgenamen Crebbers ende Jacob de Bunten, schietende mette eenen eynde opde gemeyne 
wegh ende lesten eynde opde gemeente,  
 
de Halt gelegen neffens erffen Crebbers, metter ander zijde mr Wijnant Ariens, schietende metten 
eynden opde gemeyne wegh ende metten lesten eynde op erffen van Truy Jans,  
 
Item den Steen Camp groot ongeveerlijck 1 ½ mergen, gelegen metter eender zijde neffens de 
gemeyne straat, metter ander zijde neffens Mevrouw Pluirens erff, als oock met het eene eynt 
schietende opde Hooge Conventualen van Sint Agata’s erff, 
 
Item de Beijert groot ongeveerlijck ½ mergen, gelegen metter eender zijde neffens het erff vande 
erfgenamen van Geurt Berents, metter andere zijde neffens erffen van Dries Thijssen ende de 
erfgenamen De Haen, schietende metten eene eynde opt erff vande erffgenamen De Haen ende 
metten lesten eynde op de gemeyne straat,  
Vrij erff, uytgesondert is het voorschr. erff int geheel belast met een Schepel1 rogge jaerlijcks aende 
Heer van Sint Aggata, 
 
Item 3 gl 15 st. aende Huyse van Boxmeer so deselve niet daerinne konnen bewaert worden, 
 
Item 11 voeten erffdijck aen ’t Nieuwinckel mitsgaeders een renthe van 80 Car. gl jaerlijcks aende heer 
Ontvanger Schotten, losbaer met een capitale somme van 1600 Car. gulden,  
Ende heeft de voornoemde Comparant in sijne voorschr. qualiteyt  den voorschr. bouwhoff alsoo voor 
opgedragen ende nae met handt, halm ende mont daerop vertegen als recht was ten behoeve vande 
voorschr. Jacobus Bodinckhuysen ende Allegonda Johanna Doncker ende haere erffen, also het 
vonnisse gewesen is pro ut in forma, alles sonder argelist, t’oirconde ten overstaen van Wijnant 
Droevendael ende Hermen Thonisse, Schepenen der Hooftbanck van Cuyck, desen 7 Septembris 
Anno 1675 
 
folio 138/138vo/139 
Petronella Craen geassisteert doer weesmeester2 de heer Lambert Heijmens tot dese haren gecoren 
momboir soo voor haerselve alsmede last ende procuratie hebbende van Anthony Pelgrom haren man 
ende haer sterckmaeckende voor de onmundige ende minderjarige kinderen van haer broeder Hans 
Kraen de Jonge ende neffens haer Lambertus Heijmens in sijn leven Borgemeester ende Weesmeester 
binnen der Stadt Grave ende mede geauctoriseert sijnde voirde heere Scholtis Johan de Jongh als 
weesmeester, hebben inden jaere Ao1671 ter presentie ende overstaen vande heer Scholtis Reijnier de 
Haen ende Wijnant Droevendael Schepenen der Hooftbancke van Cuyck op agreatie vande 
approbatie van sijn Excellentie Ludolph van Steenhuijs vrijheer tot Heumen, Malden,Oploo, 
Amptman der Stadt Grave ende Lande van Cuyck als overmomboir ende daer op verleent octrooij 
van dato den 28e february Anno 1676 ons Schepenen gebleken,  

                             
1 ¼ malder 
2 door de overheid aangesteld om de belangen van wezen te behartigen en eventueel hun bezittingen te 
beheren 
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gestedight, gevest ende opgedragen aen ende ten ten behoeve van Deriske Schenck ende haere 
erven voor seeckere deughdelicke pretentie1 700 Car. gulden die de voornoemde Deriske Schenck tot 
lasten vande boedel van Hans Craen de Oudere te pretenderen hadde met de intresse van dien adato den 
9e Novembris Anno 1675 ? ons gericht ende Schepenen getoont ende gebleecken seeckere Camp 
weylants genoemt den Valusen Camp met sijne hegge groot ongeveerlick 2 morgen gelegen metter eenen 
voorzijde neffens het erff van Aert Cluijt ende Jan van Horens erff, metter andere zijde neffens de 
erffgenamen van Nelisken Henssen erff, schietende met een eynt op erve vande heer van Heumen 
ende metten lesten eynt op die gemeyne straete, vrij erff uytgesondert 
de heer sijn schattinghe ende het contingent vande ordinaire gewone Lasten ende hebben de voors. 
comparanten ieder in sijn qualiteyt het voors. goedt alsoo opgedragen ende naer met handt, halm ende 
mont daerop vertegen ende gelooft te weren ende te vrijen ende voorts alles pro ut in communi forma 
ten overstaen van Rijnier de Haen, Wijnant Droevendael, Schepenen, desen 6e Meert Anno 1676 
 
ORA LAND VAN CUIJCK, inv.nr. 407 
 
folio 8/8vo 
Derriske Schinck geassisteert met haere broeder Joost Swart als in dese tot haere gecorene momboir de 
welcke heeft aende gesubstitueerde Richters handt gestedicht, gevest ende opgedragen aen ende ten 
behoeve van Gerrit Hoogers, Huijbert Hendricks ende Marie Hendricks, sijn huysvrouw ende hunne 
erven, seeckere Camp landts genoempt de Valuse Camp hergecomen van Hans Craen groot omtrent 1 ½ 
merge de maete onbegrepe ende soo groot ende clijn als deselve ende onder dese Ed. Gerichte gelegen 
is, met eene sijde nevens Aert Cluyt ende Jan van Hoorens erff, met de andere sijde nevens eene vande 
erfgenaemen van Nelis Hensse, schietende met eene eynde op erve hoogh edele heer van Heume 
saliger ende metten lesten eynde op de gemeyne straat, vrij erff etc.  
(16-6-1685) 

                             
1 aanspraak 
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5e AFDELING : het Archief van het Sint Catharina Gasthuis te Grave 
 
ARCHIEF SINT CATHARINA GASTHUIS TE GRAVE 
 
inv.nr. 2039 
Wij Hendrick de Bondt en Jan Daemen, Schepenen dieser Stat Ravensteyn, doen condt, tuygen ende 
bekennen, dat voor ons in eigene persoone, jedoch bedtlegerig, kranck ende bei goeden verstandts 
sijnde, erscheenen ist 
Jennicke Wijnen, genomineert hebbende Jan de Bont haeren naebur ende in deeser tott mombar 
gecoren, willende, ende uytterlijck begerende bei diese haere bekentenisse ofte leste Testamentarisse 
dispositie, dat alsulcke 100 gulden Hollandts gelt haer competerende ende uytstaende weten bei 
Hendrick van Avisaet, erffelick ende ewiglick genieten ende behalden solle sonder tegesprecken van 
imant, 
Everdten Volpert sohn genoempt Volpert Everts van welck onmundig kynt sie die gerechte beste moeder1 
wehre ende dede datselve uyt sonderlinge orsacks haer daertoe moverende, 
Vort will ende begert sie testatricx dat alle die andere naegelatene haere goederen in wats heren landen 
die mochten gelegen sein nae den Lantrecht sollen gedeilt werden,  
In kennis, dat dit also vor ons gepassert, so hebben wij diese haere wille mit onseren Stat 
Schependombs siegell doen besiegelen,  
Actum Ravensteyn den 15 Mey anno 1640 
Henricus Preim, Statt ende Landtschrijver 
 
ARCHIEF SINT CATHARINA GASTHUIS TE GRAVE 
 
inv.nr. 2039 
Philippes2 par la Grace de Dieu Roy de Castille, de Leon, d’Arragon, des deux Secilles, de Jerusalem, 
de Portugal, de Navarre, de Grenade, de Toledo, de Valence, de Gerlice, des Maillorques, de Sicille, 
de Sardinie, de Cordube, de Consuque, de Muncie, de Jaen, des Algarbes, d’Algezires, de Gibraltar, 
des Isles de Casurrie, des Indes tant orientales qu’occidentales, des Isles et terre ferme3 de la notres 
oceanes,  
Archducq d’Autrice, ducq de Bourgogne, de Lotier, de Brabant, de Lembourg, de Luxenbourg, de 
Gueldre et de Milon,  
Comte de Habsbourg, de Flandres, d’Artoys, de Bourgogne, Palatin4 de Tirol, de Haynau, de Hol-
lande, de Zelande, de Namur et de Zutphen, Prince de Swave, 
Marquis du St. Empire de Rome, 
Seigneur de Frize, de Saluis, de Merlines, des cité villes et pays d’Utrecht, d’Overijssel, et de Groeninge 
et dominant5 en Asie, et en Afrique,  
 
A tous ceux qui ces presentes verront salut, 
Receu avons l’humble supplication de Eve-
rardt Volberts de Cuyck contenant q  par 
induction de mauvaise compaignie 

Aan allen die deze regels zullen zien, gegroet,                                     
Wij hebben het nederig verzoekschrift van  Everhardt Volbers van 
Cuyck ontvangen, dat inhield dat hij onder invloed van  slecht 
gezelschap 

il se seroit oublié Granant qu’il auroit servy 
quelques mois aux Etats de nos provinces 
rebelles et comme il auroit quitté le dit service 
et 

zijn eed vergeten zou hebben en dat hij enkele maanden gediend 
zou hebben in de rangen van onze opstandige provincies  en dat 
hij genoemde dienst verlaten zou hebben 

desloins tenu residence en la ville de Raves-
teyn sans que jusques a present il ayt eu par-
don de la faute par luy commise au regard de 

en verblijf zou hebben gehouden in de stad Ravestein zonder dat 
hij tot heden vergiffenis heeft verkregen voor de door hem begane 
misstap ten opzichte van 

sondant service contre nous, il nous a tres humblement onze inlichtingen ? dienst, hij heeft ons zeer nederig 

                             
1 grootmoeder 
2 Philips IV, leefde van 1621-1665, koning van 1621-1665  
3 vaste land 
4 paltsgraaf 
5 heerser 
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supplié qu’il nous pleurt luy accorder nos les  de recon-
tran... au cas convenables, 

gesmeekt dat het ons mag behagen hem toe te staan 
terug te keren, 

Pour ce est il que nous ce que dessus conside-
ré inclinans fauvrablement la supplication et 
requeste du dit Everardt Volberts suppliant 
luy 

Daarom, het bovenstaande overwogen hebbend, neigen wij ertoe 
gunstig gehoor te geven aan het verzoek van  genoemde Everardt 
Volberts  

avons au cas suscept quitté remis et pardonné 
quitons remettons et pardonnons de grace 
especiale par ces presentes tout ce qua 
l’occasion du 

en hebben wij hem, ontvankelijk zijnde, het bovenstaande 
kwijtgescholden en vergeven wij hem met bijzondere genade door 
deze brief alles wat hij in zake van de 

service fait a nos rebelles il peut avoir mespe-
rint et offence envers nous et justice et l'avons 
quant a ce receu et recepuent 

dienst bewezen aan onze opstandelingen en de minachting en het 
verzet tegen ons en onze justitie, en nemen hem  

par ce presentes au nombre de nos bons sub-
jects le mettant en notre protection et sauve-
garde avecq tous ses biens meubles et       

 door deze verklaring  weer op onder onze goede onderdanen en 
nemen hem in onze bescherming en geven hem  vrijgeleide met al 
zijn goederen, roerend en       

immeubles. Oublions a jamais toutes choses 
mal passeés et luy consentant et permettant 
de pouvoir avecq ses gardes 

onroerend. Laat ons al die vervelende gebeurtenissen vergeten en 
hem toestaan dat hij zich met zijn hebben en houden mag 

et bagages prendre residence a Vechel mairie 
de Bois le Ducq, pourveu et a condition qu’il 
sera tenu de se presentes pardevant ses     

vestigen in Veghel in het Ambt Den Bosch op voorwaarde dat hij 
gehouden zal zijn met deze verklaring tegenover zijn     

superieurs tant Ecclesiastiques que seculiers 
pour y prester le serment de fidelité et faire 
abrogation de touttes sectes et heresies 

meerderen, zowel kerkelijk als wereldlijk, de  eed van trouw af te 
leggen en afstand te nemen van alle sectes en ketterijen        

ensemble de faire tous autres devuoirs en tel 
soit accoustumez, si donnons en mandement 
a nos tres chers et feaux les 

en daarna alle zijn gewone andere plichten te vervullen, wij geven 
een bevelschrift aan onze zeer lieve en trouwe 

cher President et gens de nos privé et grand 
Conseils Chancellier et gens de notre  Conseil 
de Brabant et a tout autres nos Justices 

voorzitter en leden van onze persoonlijke en grote Raden,  
Kanselier en leden van onze Raad van Brabant en aan al onze 
andere Rechters,  

et officiers et subiet……. qui ce regardera que 
de ceste notre presentes grande pardon et   
reconciliation ils faient souffient et laissent le 
suppliant    

officieren en ondergeschikten die deze regels zullen zien dat ze 
vergiffenis en verzoening nastreven, en de verzoeke een      

plainement et  paisiblement  jou… et user 
sans luy faire mettre ou donner ny souffrir 
etre fait nos ou donné aucun trouble 

eenvoudig en vreedzaam leven laten lijden,  zonder hem last te 
bezorgen of laten lijden als hij ons geen last meer bezorgt, 

destourbier ou enpese……… au contraire par 
ausi nous plaist il en tesmoing de ce nous 
avons fait mettre notre seel a 

het tegendeel zal ons behagen, ten getuige daarvan hebben wij ons 
zegel aan deze brief 

ces presentes. Donneés en notre ville 
Bruxelles premier Septembre l’an de grace 
mil six cent et trente et de nos regnes le 
dixiehme 

gehecht. Gedaan in onze stad Brussel de 1e september van het 
genade jaar 1630 en van onze regering het 10e 

 Concordat cum originalis quod attestor 
Geerart Bicker, notarius publius 

Vergeleken met het origineel en daarmee in overeenstemming 
bevonden, Geerart Bicker, openbaar notaris  
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6e AFDELING : het Oud Notarieel Archief van Grave 
 
NOTARIEEL ARCHIEF GRAVE, INV.NR. NOTAG 2211 
 
folio 8 
Testament 
[…..] Aldus gepasseert ten huyse van Jacop van Vucht, voornoempt ter presentie van de Ed. Jan 
Ruysch ende Johannes Craen, beyde borgeren alhier, die dese minute als getuygen hier ter specialen 
gerequireert, neffens den voorschr. comparanten ter confirmatie beteeckent hebben, 
Actum Grave den 13. January 1650 
w.g. 
Cornelis Bartten   Jakop van Vucht 
Jan Ruysch   Johan Wiltershuys (?) 
    Johannes Craen 
    De Haen, not. publ. 1650 
 
folio 108 t/m 109-verso 
 
TESTAMENT VAN MARIA VAN WIJCK, HUYSVROUW VAN CORNELIS VANDER 
LINDEN 
(opgemaakt op 17-10-1663 voor Notaris De Haan) 
 
folio 108/108-verso 
 
[…..] maecket sij testatrice, alvoorens aende kercke armen ende weesen binnen dese Stadt yder drye 
gulden eens, 
Item maecket haere kleederen tot haere lijve gehoorende aen haere suster Lisbeth van Wijck, 
huysvrouwe van Commissaris Tjaert Arensma met noch enen gouden ringh met een peerel, 
Item maeckt aen desselffs soone met namen Gijsberth Arensma enen gouden …………… 
Item aen sijne suster Derrisken een goude druyfken 
ende aen haere [schoon] suster Gertruy Arensma een silveren commetjen, 
 
Item maecket ende legateert aen haere broeder Willem van Wijckx dochter genampt Marije 25 gulden 
eens, 
Item aen de dochter van haere broeder Derick van Wijck saliger, die sij oock opde foute geheve heet 
(?), gelijcke 25 gulden eens, 
Laetsten maecket ende legateert sij testatrice aen haeren broeder Jan van Wijck ene somme van 25 
gulden jaerlicx sijn leven geduyrende, tot sijn onderhoudinge door Tjaert hier naer te noemen 
executeur uyterlijcken , 
etc 
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7e AFDELING : het Rijksarchief Noord Brabant in Den Bosch 
 
RANB ARCHIEF LEENHOF, inv.nr. 10 
 
Transport 1600 
Ick Antonius van Berchem, heere tot Berchem, Roije, Tongelaer etc., Amptman tot Grave ende inden 
Lande van Cuyck, ende Stadthouder des Leenhoffs van Cuyck van wegen Haere Hoocheyden 
Hertogen van Brabant etc., doen condt en maecken kennelijken dat bij overbrengen van Johan 
Heijmans, greffier des voors. Leenhoffs van Cuyck, daertoe van mij Stadthouder gesubstitueert sijnde, 
om in mijn plaetse te mooghen staen ende dese nabeschreven opdrachte, renunciatie ende beleeninghe 
en is op huyden dato van desen gecompareert ende in propren persoon erschenen d’eersame Loeff 
vanden Broick ende heeft uyt crachte van sekere besegelte procuratie respective de dato den 15e Juny 
anno (15)98 ende besegelt metten segel der Stadt Coningsberch in Prussen ende onderteckent Johan 
Pistarius, secretatius, mij Stadthouder ende den naebestaenden leenmans gebleken inden naem ende 
van wegen Orti ende El..ch, naegelaten dochteren van wijlen Willem Frans Moren opgedraegen ende 
getransporteert in handen vanden voergen. Johan Heijmans tot behoeff van onsen Cath. Heeren 
Hertogen van Brabant ende Heeren van Cuyck etc., seker leengoet inden halven Oitwijcsen Hoff tot 
Heeswijck gelegen inden voirs. Lande van Cuyck, groot sijnde 1 mergen landts gesepareert ende 
gespleten van 4 mergen landts volgens het Cuyckse Leenboeck bij Jan Coenen als momboir van 
Wijndel nu huysvrouw van Herman Vergeest de Jonge gewonnen, den voirs. mergen landts gelegen 
d’een sijde Herman Vergeest voirs., d’ander sijde Frans Janssen, d’een eyndt opten Rijtkamp ende 
d’ander eynde opt  Veltwech, 
Item noch 14 royen landts gelegen oick inde halve Oitwijcse Hove, d’een sijde Herman Vergeest, 
d’ander sijde Willem van Eldrom, d’een eyndt Frans Janss ende d’ander eyndt op erve Joost Vincent, 
ende noch 3 vaet garsten staende in Willem Moren landt genaempt Den Cruys Camp groot sijnde 1 
mergen landts, leenruerig onder den voirs. Leenhove van Cuyck, om daer mede van mijnen voirs. 
Heeren wegen …….vrijen will te doen ende te laeten geschieden soe dat behoerden ende naerden 
Cuyckschen Leenrechten, daer voorts op verthijndt hebbende dit al geschiedt sijnde heeft die voirs. 
Vanden Broick inden voirs. qualiteyt als Johan Heijmans versocht ten gebode ten eynde hij daer voirt   
mede wilde beleenen Joost incent, d’welck die voors. Heijmans inde voirs. qualiteyt bij desen was 
consent enden accepterende, ende alsoe voirts denselven Joost met die parcelen van leengoederen 
belijdt ende beleent te behouden voer hem ende sijne naecomelingen vande Leenhove van Cuyck te 
verherwaden tot Sutphense (?) leenrechten etc., waerop die voirs. Joost Vincent sal voirs. Hoocheyt den 
……………alles gedaen heeft etc. ut in forma.  
Gegeven int jaer onses Heeren 1600 den 1e Meert in presentie Aert Loeffs ende Jan Coeberch als 
leenmannen. 
 
RAAD VAN BRABANT, toegang 061.01, inv.nr. 819 
 
Vonnis 3213 
 
Inder saecke gevoert voorden Raede van Brabant tusschen Jan Nelissen woonende tot Groeningen 
inden Lande van Cuyck ende Evert Volperts van Ravesteyn, als momboirs vande onmundige kinderen 
van Hendrick vande Wollenberch, Impetranten in cas van reformatie met de clausule van relieff en 
gerequireerden van de requeste civile in voorgaende appoinctement vanden voors. Raede 
geinterineert1 ter eenre,  
ende de heer Johan vande Plettenberch, drossaert der Stadt ende Graeffschap Culemburch 
geinthimeerde2 int selve cas ende requirant vande voors. requeste civile ter andere sijden, Den Raedt 
met rijpe [beraet] ende in desen [saecke] Ordonneert dat parthijen sullen hebben copie van d’een dat 
anders Additien3 om daertegen te schrijven bij debath ende contradebath, Solutien ende 
Supersolutien, om t’selve gedaen ende de saecke wederom in state van wijsen gebracht ende voorts 
recht gedaen te werden naer behooren ende repeteert de kosten ten uyteynde vande saecke, 
                             
1 interineren : goedgekeurd, toegelaten 
2 inthimeren : ontbieden, aankondigen 
3 additie : toevoeging 
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Actum et proc. Merci 21 Marty 1646 
 
ARCHIEF LEENHOF CUYCK (RANB), TOEGANG NR. 037.02, inv.nr.7 
 
folio 23-vo 
 
CUYCK 
 
Eenen Camp Lants groot omtrent 1 Hollantschen mergen te verhergewaeden1 met 4 ½ Philips gulden. 
den 24 octobris 1588 Jan Moor dit voors. Leen ontfangen 
den 19 decembris 1593 Willem Jansz Mooren dit voors. Leen ontfangen 
den 16 novembris 1605 Jenneken dochter van wijlen Willem Mooren het voors. Leen ontfangen 
den 1e July 1648 Evert Folberts dit voors. Leen ontfangen 
den 25 novembris 1651 Jacob den Bonten dit voors. Leen bij transport ontfangen 
den 14 febr. 1682 Geurt Theonville is als vader van Maria Theonville nae dooden van Jacob den 
Bonten desselfs grootvader dit leen ontfangen 

 
folio 24 
 
CUYCK 
 
Nieuwe Cuycksche Leenboek 
 
den halven Hoff tot Oitwijck bestaende inde volgende parceelen  
 
Eerstelijck een kempken Lants groot omtrent 4 Hont inde Cuycksche beempden 
------ 15 Sept. 1682 verheft Herman vander Geest het 1,5,6,7 parceel----------- 
Item een stuck Lants neven de Boeshegge 
Item noch eenen stuck Lants geheeten den Conijnenbosch 
Item noch eenen Saelken Lants den Oyop 
------ 15 Sept. 1682 verheft dese 3 parceelen Lambertus van Loevenhoven-------- 
Item een stuck Lants groot omtrent 4 Hollantse mergen 
Item noch eenen stuck Lants opt Hoochvelt groot omtrent 1 Hont 
Item noch eenen Sael Lants opt Hoochvelt 
noch mytter Jan Mooren Camp -------------- 5 vatt Garsen 
noch mytter een Camp Lants geheeten den Swaerten Poel -------------4 vatt Garsen 
 
Te verhergewaden tot ………ense rechten 
den 14 novembris 1586 Jan Coenen Janssen wonende tot Grave 
 

INV.NR 9 
 
folio xxxv-vo 
 
betr.Vierlinxbeek : 

                             
1 verheffen 
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Arns Snavel Henricksz1 
 

INV.NR.10 
 
folio 14 (foto 0) 
 
eodem die2 
 
Pauwels Franck Rentmeester der Stadt Grave heeft in conformiteyt vande placcate voorgemelt sonder 
eenigh hergewade3 wederom te leen ontfangen eenen malder garste ende een roch (?) gaende uyt 
anderthalven morgen min een hondt tot Heeswijck onder Cuyck gelegen geheeten den Kwaden Poell 
conform het voorgemelte Leenboeck folio CC xi verso, ende heeft sijnen eedt gedaen ende vernieuwt 
aen Sijne Hoocheyt Willem Prince van Orangien ende heere ende Baron der Stadt Grave ende des 
Landes van Cuyck etc., present den heer Stadthouder Leenmannen Matthijs Coeberch, apoteeker 
ende inthendhant 
 
Den eersten July 1648 
 
Evert Folberts woonende tot Ravenstein als geregthe neeff van wijlen Jenneken Mooren heeft naer 
dood ende afflijvicheyt van deselve sijne nichte wederom te leen ontfangen een camp Landts groot 
omtrent enen Hollandsche morgen, uyttet de Oitwijckse Hoeve, onder Cuyck gelegen te erfgewaeden 
mit 4 Philippus gulden ende eenen halven ende alnoch belast jaerlicx volghens het voorgaende 
Leenboeck mit 4 vat garste fol. CC iiii recto et verso, waerop die voorgen. Sijne Hoocheyt den 
behorlicke ede van getrouwicheyt heeft gedaen, behoudelick etc., Present den heer Stadthouder 
namens van Claes Thonis Wiener ? , ende ………………Nuijs 
 
folio 14-verso (foto 1) 
 
eodem die 
 
Heeft Thonis Vinckelers midts d' afflijvicheyt van Sijne Hoocheyt Frederick Hendrick, Prince van 
Orangien etc. in conformatie vanden placcat vanden 27 July 1647 mit de leedighe handen wederom te 
leen ontfangen 1 mergen Landts midts noch 14 royen landts, geseponeert ende gestelt uytte de 
Oitwijckse Hoeve onder Cuyck gelegen, midtsgaeders noch 3 vat garsten staende int Landt van Willem 
Mooren genaempt den Cruys Camp groot sijnde 1 mergen Landts allet …………………………..dese 
Cuyckschen Leenhove ende te erfgewaeden mit haere gerechticheyd …………etc .…………van Evert 
Folberts ende ………van Nuijs 
 
folio 15-verso (foto 2) 
 
eodem die 
 
Jacob den Bunten heeft bij transport ende overgifte van Evert Folberts wederom in leen ontfangen 
eenen Camp Landts groot ongeveer  eenen Hollandschen mergen tot Cuyck, gelegen onder Heeswijck, 
geleghen mit d'eene sijde neffens erven vande weduwe ende kijnderen van Herman (?) Crebber 
Bloemecker ? mit d'ander sijde neffens Heyligh Cruys Camp ende ervelick een camp groot ses bunders 
mit d'eene eynd opde  gemeyne straet mit d'ander eynd op ervenisse vande kinderen van Jan Janssens 
zaliger, belast mit 4 vat gersten te betaelen mit 3 vat gersten het maet aende diesen Cuyckschen 
Leenhove te bethaelen mit vier ende een halven Philippus gulden, soe dickwils in gemelde int voorgen. 
Leenboeck fol. 204 recto et verso warop die voorgen. Jacob den Bunten aen Sijne Hoocheyt den 
                             
1 zie ORA Grave 252, folio 144-vo waar sprake is van Cartke Snavel, de zuster van Hans Craen, toen 
wonend te Mullum (1586) 
2 dezelfde dag 
3 rechten, kosten 
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behoorlicke eedt vrij getrouwicheyt heeft gedaen present den gesubstueerden Stadthouder namens 
van Anthony Vinckeler ende Jasper de Haen,  
Den 25 Novembris 1651 
 
RANB-NASSAUSE DOMEINRAAD, toegang nr. 037.23 
 
INV.NR. 455 (1682) 
 
Ontfanck vande Roghpachten die jaerlicx op Martiny worden betaelt uyt de gronden ende erven 
onder den Dorpe van Cuyck gelegen bij de volgende personen : 
 
folio VI  
Van Hans Craen verschijnende ut supra   iii vathen1 rogh 
Noch vande selve verschijnende ut supra  iii vathen rogh 
Van Roijen Peters verschijnende ut supra   vi vathen rogh 
 
folio XVIII 
(Garsten pacht) 
 
Van Hans Craen verschijnende ut supra   iii 1/3 vathen garst 
Noch vande selve verschijnende ut supra  ii vat garst 
Van Roijen Peters verschijnende ut supra   iii vathen garst 
 
folio XXII 
(Haverpacht) 
 
Van Hans Craen verschijnende ut supra   ii vat haever 
Van Roijen Peters verschijnende ut supra   iiii vathe 

                             
1 1 vat = 17.1 liter 
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8e AFDELING : het Nationaal Archief in Den Haag 
 
ARA-RAAD VAN STATE (1580-1795) toegang nr. 1.01.19,  
 
VERPONDINGEN 
INV.nr. 2134 
(1654) 
 
folio 556 
Hamvierdel 
Hans Craen met een brouwerije en schuire eygen ende bruycker getaxeert op 60 ponden compt den 8e 
penning1                     7-10-0 
folio 506 
Rogstraet 
Mr.Gerrit van Wijcks huys met een caemer daerter sijde uytcoemende is getaxeert op 75 ponden de 8e 
penning                       9-7-6 
 
INV.nr. 2136 
(1696) 
folio 96 
Hans Craens huys met een brouwerie en hof is getaxeert op 60 gulden de 8e penning    7-10-0 
 
ARA-NASSAUSE DOMEINRAAD (1581-1811) toegang nr. 1.08.11 
 
INV.nr. 10092  
CIJNSBOEK VAN GRAVE EN HET LAND VAN CUYCK BEGINNENDE 1603 LOOPENDE OVER ONGEVEER 30 JAREN 
 
folio 79 (Cuyck) 
(1631) Modo Hans Craen (I) -Modo Peter de Groot- Aeb Haenen ende Jenneken uxori 
Nu Hans Craen (III)         3 st….? 
 
INV.nr. 10093 
THIJNSEN VANDEN LANDE VAN CUYCK 
 
folio 79-verso 
Hans Craen van Peter de Groot, Aeb Haenen ende Jenneken uxori – nu Hans Craen – Modo 
Hendrick Lubbers (1660)2        3 ½st.1 sch. 
Fedeba ? 1661-1684 
 
INV.nr. 10107 
MANUAAL VANDE POORTCHIJNS VAN GRAVE AANGELEGD 1638 BIJGEHOUDEN TOT 1694 
 
folio 39-verso (Rogstraet) 
D’erffgenamen van Hans Craen – Modo Anna de Quaey 
Fedeba ? 1660-1694         4 stuyvers 
 
Deselve uyt haer achterhuys        4 stuyvers 
 
folio 12 (Hampoort nae de de Maerstal) 
Hendrisken de Weduwe van Lenert Ermers – Modo Hans Craen – Modo de Deeckens van Onse Lieve 
Vrouwen Broederschap (1685)      6 stuyvers 

                             
1 =12 ½ % 
2 Zie LVC403 folio 123-verso, verkoop d.d.11-3-1661 



 190 
9eAFDELING : het Oud Notarieel Archief van Rotterdam 
 
OUD NOTARIEEL ARCHIEF ROTTERDAM, TOEGANG 18, INV.NR. 151 
 
actenr.313 
 
(blz 536) 
Opden eersten february anno XVI c Achtendertig, Compareerde voor mij Adriaen Kieboom, notaris 
publycq etc., Janneken van Osch, weduwe van Jan Jans van Meeuwen, wonende tot Osch, oudt 
ontrent LX jaren, dewelcke ten versoucke van Seigneur Willem Cooper, zeepsiedder binnen deser 
Stede, getucht, verclaert ende geattesteert heefft, Soo sij doet bij desen, bij ware woorden in plaetse van 
eede, hoe waer is dat op Sint Michiels avont1 1636, binnen de Stadt vande Grave is overleden 
Anneken Jordens, haer getugers dochteren, ende de welcke getrout was met Jorden Jordens van Maren 
haren man ende des selvers soentgen  
è[marge : vorts naden ..vanden ………Godts] 
[marge : Item dat deposante bekent is] 
Anneken van de latende …. Cleyn dochter T’welck …………………………….. 
…………………………. Hans Kraen de Swaeger van voors. Jorden van Maren, den boedel vande 
voors. persoon dy Anneken  Jordens doen ter tijt heeft aengeslagen2 Item verclaert sij Deposant dat sij 
noch is geweest 
[marge : de pretext3 bij al dien soude wesende dat sij vors.] 
binnen de Grave voors. bij den huysvr. vanden voorschr. Hans Kraen, omme ordre te stellen dat de 
Crediteuren vande voors. Anneken Jordens soude worden voldaen ende betaelt, waer op de voors. 
vrouwe van Hans Kraen haer deposant tot antwoort gaff [:]  
“Gaet weder naer Osch, ghy hebt u hier niet mede te bemoeyen, nochte ten gaet u niet aen “  
Noch verclaert sij deposante dat sij noyt eenich gelt ofte goet, jae de waerde van een duyt niet heeft 
genoten, ofte geerft uyt den boedel ofte naer gelaten goederen van de voorschr. 
 
(blz.537) 
Jannetie Jordens, haere dochter ende Jorden van Maren, Hier mede eyndende haere verclaeringe die 
sij deposante presenteert tall………..ç 
bij den des noot versocht sijnde naeder met eede te stercken, 
Aldus gedaen ende gepasseert ter presentie van Pouwels Huyberts ende Jacob van Essen als getuygen 
hier toe gerequireert die de minute deses mede onderteykent hebben 
 
dit merck  ┼ is bijde voorschr. Janneken van Osch gestelt, 
 
dit merck PH ofte letteren gestelt bij den voors. Pauwels Huyberts, 
 
J. van Essen 
 

ORA GRAVE, inv.nr 259 folio 253 verso 
 
Verwinsbrieff 
Cornelis Geurts heeff uyt crachte van sijnen aengerichten brieff ruyminghe gesonnen opde goederen van Jorden van 
Maeren saliger die onder Hans Craen, als Momboir van den voornoemde Jordens kint sijn berustend waer van hij 
Hans Craen ruyminghe heeff gekent voor gesubstitueerden Scholtis ende Schepenen Geijsweyt ende Vorsterman. 
Den 31 Decembris 1637 

 
OUD NOTARIEEL ARCHIEF ROTTERDAM, TOEGANG 18, INV.NR. 86 
 
acte nr./blz 150/268 
                             
1 29 september 
2 aanslaan : betekenen ? of beslagleggen 
3 voorwendsel 
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Op huyden den VI den July Anno XVI c XXXIX Compareerde voor mijn Jan van Aller Andrieszn 
notaris publicq etc. Dirck Block, mede notaris publicq binnen deser stede mijn notario wel bekendt 
dewelcke bekende den selven te hebben geconstitueert ende gestelt, soo als hij hem constitueert ende 
stelt bij desen borge als principael voor Mr. Gerrit van Wijck, breucksnijder in Grave, ten behouve van de 
erffgenaemen van Capiteyn James Williamson omme te restitueren aende selve erfgen., indien bij 
sententie diffinitive vander E. Gerechte binnen deser stede sulcx geordonneert soude mogen worden, 
soodanige hondert rycx daelder, sulcx als voors. erffgen. bij den voors. Ge 
 
richte vercocht sijn aende voorn. Mr. Gerrit van Wijck te namptiseren1 waer toe …..hiermede ten dien 
einde voor sooveel als noot sij te be…………..missive excusionis ende trachten voors. essentie vandien 
….. wel steeds  ……………waer toe hij compt verbinden sijn persoon ende goederen egeene 
uytgesondert …..alle die selve vandien subject allen uthen …. richteren consent vande mijn Notario 
…van te expedieren ende te leveren ……acte jus… 
Aldus gedaen ten tijde voors. ten Comptoir mijns notario ter presentie van Willem van Aller, Nicolaes 
van Tienen, clerquen, inwoonders deser stede als getuygen, nevens mijn Notario hiertoe gerequireert 
 
Nicolaes van Tienen 
 
Dirck Block 
 
W. van Aller 
1639 
 

                             
1 de eiser onder borgtocht ter hand stellen, tot dat de zaak bij vonnis wordt afgedaan 
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10e AFDELING : het Oud Rechterlijk Archief van het Ambt Maas & Waal in het Gel-
ders Archief te Arnhem 
 
RECHTERLIJK ARCHIEF AMBT MAAS EN WAAL, R.A.ARNHEM, TOEGANG 0182, 
inv.nr. 49 
 
Kladnotulen Gerichtsdagen 1660-1673’  
 
Op requeste van Hans Craen, versoeckende om bij triplicq sijn recht tegen Aeltien van Hees binnen 
den tijt van 6 weecken naeder te mogen bewijsen, 
 
Wert Suppliant toegestaen de versochte triplicq te mogen overleveren voorb. partije het debath ende 
leste schrijvens daertegen, alle volgens den inhout van dese requeste, 
Den 4e May 1660 
 
++++++++++++++ 
 
In saecke van Hans Craen tegen Aeltien van Hees verstaet het Ed. Gericht dat de schriftueren van 
triplicq ende quadruplicq volgens appoinctement ingedient bij de vorige stucken ende daer over mede 
van onpartijdige rechtsgeleerden sal recht gedaen worden, 
Den 11 Octobris 1660 
 
RECHTERLIJK ARCHIEF AMBT MAAS EN WAAL, R.A. ARNHEM, TOEGANG  0182, 
inv.nr. NR.144 
 
Den 22e Meye 1670  
 
Transport 
 
Hans Craen voor hem selven ende als bestevaeder1 ende bloetmomber2 vande twee3 onmundige 
kinderen bij wijlen sijnen soon Hans4 Craen ende Catharina Lockermans, gewesene echteluyden5, 
naargelaten, ende op voorstaende octroeyen vande respective Amptluyden der Stadt Grave ende des 
Ampts Maes ende Wael,  
Item Petronella Craen, huysvrouw van Anthonis Pelgroms, borgher der Stadt Venlo, als van gemelten 
haeren man bevolmacht sijnde, uyt procuratie van Borgermeester, Schepenen ende Raedt der Stadt 
Venlo in dato den 17e Marty 1670,  
hebben opgedragen aenden Hoochedelgeb.heere Frederick Hendrick van Randtwijck6 ende Vrouwe 
Stephania Torck7, echteluyden, Heere ende Vrouwe tot Rossum, etc.  
twee campen lants, beyde groot vierde halve8 mergen9, gelegen int Broeck,  
den eenen genaempt den Neerdonck, Oostwaert Jan van Dinter ende sijnen erffgenaemen, Suytwaert 
de weteringe, Westwaert de weduwe van Hendrick van Ewijck ende Noortwaert Maria Stevens,  
den anderen genaempt den Biesencamp, Oostwaert ende Noortwaert den heere Coper, Suytwaert Jan 
van Dinter ende sijnen erffgenaemen, Westwaert Steven Gerrits erffge- naemen ende Cornelis Gerits, 
belovende t’ selve te vrijen, coram Ludolph de Haen en Jan Wolters Verheyen den 28/1810 Meye 
1670. 
 

                             
1 grootvader 
2 voogd 
3 Johannes, doop 27.11.1656 en Johannes Jacobus, doop 09.02.1663, beide te Roermond 
4 Johannes 
5 immers overleden resp.eind 1665 en april 1666 
6 1625-1697 
7 overleden 1702, gehuwd met F.H.van R. in 1647 
8 3 ½ 
9 1 morgen = 0.85 ha 
10 resp.de Gregoriaanse en de Juliaanse tijdrekening 
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FAMILIEARCHIEF VAN RANDWIJCK, R.A.ARNHEM, TOEGANG 0609, inv.nr. 1362 
 
Erftcoopbrief van twee Campen tot Nederasselt, Anno 1670, 
Petronella Kraen, genaamt Pelgrom, verkoopt seeckre stukjes landt te Neerassel gelegen aan Fred. Hendrick van Randwijck, 
1670 
Gereg.t den 22 May 1670 
 
Ick Hans Kraen borger der Stadt Grave voor mijn selven ende als bestevader ende bloetmomber 
vande twee onmondige kynderen bij wijlen mijnen soone Hans Kraen ende Catharina Lokermans 
gewesene echteluyden naergelaten ende op voorgaende verkregene octroyen vande respective heeren 
Amptluyden der Stadt Grave ende des Ampts Maes ende Wael, ende Ick Petronella Kraen 
huysvrouwe van Anthonis Pelgrom borger der Stadt Venlo als van welgemelten mijnen man 
bevolmacht sijnde, luyt  procuratie voor Borgermeester, Schepenen ende Raet der Stadt Venlo 
gepasseert in dato den 17e Marty 1670, welcke acten van octroyen ende volmacht des naerbenoemden 
erffpachteren sijn gebleken, doen cond ende betuygen mits desen, dat wij in eenen stedigen ende vasten 
erffcoop verkocht ende oircont den hieronder benoemde erff pachteren wettelick opgedragen hebben 
aende Hoogedelgeborene heere Frederick Hendrick van Randtwijck ende vrouwe Stephania Torck 
echteluyden, heere ende vrouwe tot Rossum ende Gameren, twee campen landts beyde groot 
vierdenhalven mergen edoch der mate onbegrepen ende soo groot ende cleyn deselvige gelegen sijn tot 
Nederasselt int Broeck inden Ampte van Maes ende Wael,  
den eenen camp genoempt den Neerdonck palende Oostwaert Jan van Dinter ende sijne 
erffgenaemen, Zuytwaert den gemeyne weteringh, Westwaert den weduwe van Hendrick van Ewick 
ende Noortwaert Mary Stevens, 
den anderen camp genoempt den Biesencamp, palende Oost ende Noortwaert den erve des heere 
Copers, Zuytwaert Jan van Dinter ende sijne erffgenaemen, Westwaert  Steven Gerrits erffgenaemen 
ende Cornelis Gerits,  
sijnde vrij eygen erff ende goet ende met gheene lasten beswaert, uytgenoemen dijck ende weteringhe 
met recht daertoe gehoorende, welcke voors. twee campen met allen haeren rechten ende toebehooren 
wij Vercoperen alsoo voor opgedragen ende daerinne met hant, halm ende mondt daerop verthegen 
hebben aen ende ten erfelicken  behoeve der heere ende vrouwe Coperen, ende geloeven die voors. 
twee campen lants als een vrij erff ende goet te waeren jaer ende dagh ende voorts ten euwigen daghen 
toe tegens allen den ghenen die sulcx ten rechten staen willen ende allen voornoemde soo daerop were 
aff te doen als sulcx erffcoops recht is. 
Vorders bekennen wij Vercoperen voornoempt bij dese tegenwoordige opdracht ende in bijwesen der 
ondergeschr. Erffpachteren doorde heere ende vrouwe Coperen te hebben ontfangen den gerechte 
helft der cooppenningen ter somme van 250 gulden in gelt ende dannoch eene obligatie bijde heere 
Coper geteyckent inhoudende dat op Nieuwjaers dagh toecomende den lesten termijn van gelijcke 250 
gulden sullen worden betaelt.  
In oirconde der waerheyt heb ick Hans Kraen mijn segel aen desen openen brieve gehangen ende Ick 
Petronella Kraen (vermits geenen segel en hebbende) desen onderteyckent ende met t’segel van mijn 
Vader bevesticht, ende hebben wij vercoperen voornoempt gebeden den Eersaemen Ludolpus den 
Haen, ende Johan Wolters Verheijen, beyde als erffpachteren des Ampts tussen Maes ende Wael om 
over desen acte van opdracht die thans ende dese mede te willen segelen, ende want dan allen gheene 
voorschr. also voor ons als erffpachteren geschiet is, so hebben wij in oirconde der waerheyt onse 
segelen almede aen desen openen brieve gehangen. 
Geschiet inden jaere 1670 , den 28/18 dagh May, 
 
petronella kraen genpt Pelgrom 
 
[ ZEGEL ]                                      [ ZEGEL ]                                         [ ZEGEL ] 
 
+++++++++++++++++++++++++++++ 
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ORA AMBT MAAS EN WAAL, R.A. ARNHEM, TOEGANG  0182, INV.NR.141 
 
PROTOCOL VAN BEZWAAR OVERASSELT 1669-……. 
 
Den 29. Juny 1670    
 
OBLIGATIE 
 
Hendrick Aert Geltjens provisit1 Gerard Vos 12 gulden jaerlicx lifrent2 uyt een camp lants groot 1½ 
morgen, 
oost Jacob Harits, suyden Hans Craen, west de straet, noorden Trijn vande Sandt, 
noch uyt een camp oost Jan van Dinter, suyden Herman Cornelis, west Theunis Peters, noorden de 
seegraeff3, 
Coram Frans Theunissen ende Jan Cornelis opden .. february 1661 (?) 
 

                             
1 voorziet, levert 
2 jaarlijkse rente 
3 wetering 
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11e AFDELING : het Oud Archief van het Dorp Cuyk 
 
Dorp Cuyk, inv.nr. 47 
 
Dorpslasten 1672 Cuyk en Heeswijk 
 
Item compt den Rendant van de gemeente voor dat hij sijn in handt hebbende boomgaerdt van de 
erffgenaemen Hans Craen hebben laeten gebruycken ende weyden van Fransse Ruyters, daer doir de 
weyden verslonden, posten ende gebroocken ende verdorven sijn, etc.    15-0-0 
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12e AFDELING : de bewoningsgeschiedenis van het huidige pand Rogstraat 30 
 

 
Het ‘Grote Huis’ zoals het er thans uitziet 

 
Eigenaren van het Grote Huis (kad.nr. 462) 
 
Uit een veste d.d. 13-12-15711 blijkt dat Lens vande Horst in dit pand woont  
Op 29-12-15812 wordt Hans Craen-(I)3 eigenaar van dit pand als hoogste bieder op een veiling volgens 
het systeem van brandende kaarsen en wel voor een bedrag van 1680 Philippus guldens 
Deze veiling werd gehouden in opdracht van de erfgenamen van wijlen de vorige eigenaar en bewoner 
LENS VANDEN BERGHE. De ene keer wordt Lens Vande Horst, dan weer Vanden Berghe genoemd. 
Het perceel wordt beschreven als : huys4, erve ende stallinghe mit eenen uytganck int  Messe straetken5  
De lasten die op dit geheel rusten zijn : s’heeren poirthijns te weten 8 stuyvers t’jaers, item de kercke 3 quarten oly, 
item aen t’Capittel 4 gulden 10 stuyvers brabants 
Hans Craen-(I) sterft vóór maart 1591 en laat zijn weduwe Anna Wichers achter met 4 kinderen6 t.w.  

1. Caertgen,  
2. Hans-(II),  
3. Dorothea,  
4. Seger. 

Caertje trouwt op 8-6-1608 met Gerard van Wijck welke we later tegenkomen als bewoner van dit 
huis. Volgens een proces uit 16247 woont het gezin Van Wijck reeds in het huis. Ook na het overlijden 
van Anna (ca 1630) blijven ze in dit pand wonen. 
Dorothea trouwt ca 1605 met Peter van Raey. Dorothea overlijdt vóór sept. 1625 . Uit het 2e huwelijk 
van Peter wordt geboren Jacob Petersz van Raey, welke in 1654 een proces aanspant tegen de 
erfgenamen8 van wijlen Gerard van Wijck9 omdat hij vindt dat wijlen zijn vader in 163110 zijn erfdeel 
in deze woning voor een wel erg laag bedrag aan Gerard van Wijck heeft overgedaan (volgens zeggen 
van Jacob 75 gulden) Dit blijkt uiteindelijk 250 gulden geweest te zijn. 
De schoonzoon van erfgenaam Seger Craen, genaamd Evert Volpers, heeft ook in 1631 zijn 4e part 
eveneens aan Gerard van Wijck verkocht voor de som van 300 gulden. Gerard is dan dus voor ¾ 
eigenaar en Hans-(III) voor ¼ 
 
                             
1 Zie : Oud Rechterlijk Archief van Grave (ORAG) inv.nr.249 
2 zie : coopceele aanwezig in ORAG inv.nr.127 
3 er zijn 3 Hans Craen’s na elkaar geweest : er is hier sprake van nr.I, de Schutterskoning in 1656 is 
nr.III 
4 inclusief alle bedtsteden, holtwerck dat nagelvast ende calcvast, eertvast ende daerinne vast is 
geweest 
5 dit straatje wordt in latere jaren ook wel Lensenstraatje en Kerkstraatje genoemd (thans 
Lomberdstraat) 
6 omdat er geen geboorte data bekend zijn is de volgorde willekeurig 
7 ORAG inv.nr. 102 folio 377 
8 verenigd in de persoon van Tjeert Arensma,echtgenoot van Elisabeth van Wijck, dochter van Gerardt 
9 ORAG inv.nr.127 
10 ORAG inv.nr. 259 folio 24 
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Op 4-1-1644 verkopen Gerard van Wijck en Hans Craen-(III) dit pand aan Anna de Quay, 
weduwe van Joost Vlemingh, in leven Pandheer van Middelaar, voor het bedrag van 4.250 gulden. 
Aanvaarding met Pasen 1644 
 



 198 
 Namen Index 

 
A.Petouche ............................ 95, 135 
A.Scheers ..................... 81, 82, 83, 84 
Abel Thonisz ................................ 81 
Abraham de Raet ........................... 118 
Abraham Martiny .......................... 115 
Achter de Maerstall ............................ 58 
Adolph Eduwart ............................. 19 
Adolph Eduwarts ........................ 23, 24 
Adriaen Creijl ............................. 165 
Adriaen Kieboom ........................... 190 
Aeb Haenen .............................. 189 
Aeb Willems .............................. 165 
Aelbert Slingerenbergh ........................ 76 
Aelken Aerts ................................ 173 
Aelken Henricx vande Laer .................... 168 
Aeltien van Hees ........................... 192 
Aert Ariens ............................... 157 
Aert Cluijt ................................ 181 
Aert Cluyt ........................ 56, 62, 181 
Aert Folbers ................................ 136 
Aert Goossens ............................. 176 
Aert Jan Goosens ........................... 175 
Aert Leussen ............................... 41 
Agaet de Haen .............................. 57 
Agnes ........................ 19, 23, 26, 32 
Agnes Luenissen ............................ 148 
Alart van Eyl ............................... 39 
Albert Jansz Timmerman ....................... 69 
Albert Slingerenborge ......................... 75 
Alegonda Johanna Doncker .................... 180 
Aleken de Quaey’s ............................ 157 
Alen Muster .............................. 161 
Alof Visser ................................ 64 
Aloff  Everts ............................... 20 
Aloff Everts ............................ 22, 23 
Amptman 21, 31, 32, 33, 34, 35, 40, 45, 46, 
47, 48, 49, 50, 51, 52, 71, 77, 78, 79, 
84, 85, 86, 87, 162, 166, 169, 177, 180, 
185 

Andries Clasen .............................. 136 
Andries de Swart ........................ 47, 86 
Andries Jansz ............................... 71 
Andries Teunissen .......................... 157 
Andries Theunis ............................ 162 
Angenes Luenissen .......................... 135 
Anna . 4, 5, 11, 13, 20, 26, 27, 28, 29, 30, 
31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 
57, 107, 114, 115, 135, 136, 137, 138, 
148, 149, 153, 165, 196, 197 

Anna Craen .. 20, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 
35, 36, 37, 38, 39, 40, 107, 108, 135, 
148, 149 

Anna de Quaey ............................ 189 
Anna de Quay ........................ 108, 113 
Anna van Randwijck ......................... 176 
Anna, ................ 20, 26, 32, 35, 36, 37 
Anneken Jordens ........................... 190 
Anneken, wedue Marten vande Velde .............. 25 
Ant.Gomes .......................... 100, 103 
Anthoni de Haen ....................... 45, 168 
Anthoni Pelgrom ............................ 60 
Anthoni Vincent .............................. 139 
Anthonie Philips ............................. 118 
Anthonis Pelgrom ........................... 193 
Anthonis Pelgroms .......................... 192 
Anthonis van Dommelen ....................... 23 
Anthonis vande Broecke ........................ 6 
Anthony Broederschap ....................... 158 
Anthony Pelgrom ........................... 180 
Anthony Pelgrum ........................... 158 

Anthony van Gemerts ........................ 174 
Antoni Michiels ............................ 172 
Antonius van Berchem ....................... 185 
Armermeesters ....................... 166, 167 
Arnen Kijvoets ............................. 65 
Arnoldt Bloemaerts ......................... 157 
Arnout Matthijs ............................ 161 
Arns Snavel Henricksz ....................... 187 
Arnt de Boij ............................... 21 
Arnt de Boij van Ravesteyn ..................... 21 
Arnt van Boecholt .................. 19, 31, 147 
Art Segers ................................. 35 
Art van Boeckholt ........................... 33 
Art van Dael ............................... 34 
Art vande Bouckholt .......................... 24 
Arus van Borgelt ........................... 147 
Baetken van Huemen ........................ 6 
Bagijnen ................................. 172 
Baltasar van Triest ........................... 34 
Baltazar van Trist ........................... 19 
Baltus vande Berch ........................ 5, 11 
Baltus vande Berge ................ 8, 10, 11, 31 
Baltus vanden Berghe, ........................ 22 
Barbara vanden Stijl, ......................... 22 
Barbara Velers ....................... 166, 167 
Baron Schellaert van Obbendorp ................ 179 
Beelken Claessen ........................... 150 
Beers ................................... 172 
Beliken Millens ............................ 176 
Berndt Luinissen ........................... 135 
Biesencamp ......................... 192, 193 
Billiken van Rijn ........................... 168 
Boliken Claessen ........................... 136 
Bommel .................... 13, 28, 168, 169 
Bommeneede .............................. 57 
Boshols Camp .............................. 174 
Boxmeer ....... 161, 166, 169, 171, 179, 180 
Breda ................................... 57 
BROUWER .... 84, 95, 96, 97, 101, 104, 107 
Bruysten .................................. 64 
Bruysten Roeloffs ............................ 65 
Caert Craen .............................. 148 
CAERTGE CRAEN, ........................ 111 
Caertge Cranen ............................. 44 
Caertgen Craen .................. 108, 139, 150 
CAERTGEN CRAENEN ..................... 113 
Caertgen Cranen ............. 41, 114, 118, 138 
Caertie Craen ............................. 144 
Caertie Craenen ...................... 125, 150 
Caertien Craenen ..................... 128, 152 
Caertje Craen ........................ 116, 117 
Caertje Craenen ........................... 120 
Caertje, ................................. 116 
Caertje, Dorothea ende Seger Craen .............. 115 
Calsbeeck ................................. 58 
Capitain Plettenburch ........................ 170 
CAPITEYN GRAEM, ....................... 111 
Capiteyn Wielick ........................... 175 
Capittel .................... 20, 35, 148, 196 
Cappittel ................. 20, 29, 31, 37, 38 
Carel .................................... 40 
Cartgen Craen ............................ 138 
Cartien Craenen ............................ 57 
Cartien Cranen ............................ 131 
Caspar Beeck ............................. 118 
Caspar Daniels ............................ 171 
Casper Elders ............................. 157 
Casteelken ................................ 61 
Catharina Lockermans ....................... 192 



 199 
Catwijck .......... 30, 46, 49, 80, 83, 84, 91 
Claes Cornelis .... 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18 
Claes Cornelissen .................... 14, 17, 18 
Claes Gaerts .............................. 165 
Claes Gerritsen ............................ 159 
Claes Guerts .............................. 165 
Claes Lamberts ............................ 147 
Claes Philips ............................... 65 
Claesken van Ham ........................... 45 
Cleve .......................... 21, 135, 165 
Coeberch .. 61, 62, 63, 64, 95, 104, 185, 187 
Coningsberch ............................. 185 
Cornelis Bartten ............................ 184 
Cornelis Coeberchs ..................... 171, 172 
Cornelis Gerits ........................ 192, 193 
Cornelis Geurts ..................... 44, 138, 190 
CORNELIS PEETERS .................. 70, 162 
Cornelis Peters ............................. 160 
Cornelis Reijnders ........................... 162 
Cornelis Rutten ............................. 69 
Cornelis Ruttgen ............................ 69 
Cornelis Schotte ............................ 178 
Cornelis van Beeck ....................... 23, 24 
Cornelis van Beeck, genoempt Kyphoven ............ 23 
Cornelis van Kyphoven ........................ 23 
Cornelis vande Beeck ......................... 23 
CORTGEN CRAENEN ...................... 112 
Cortien Cranen, ............................. 57 
Crevenhoven ............................... 61 
Cruys Camp .............................. 187 
Culemburch .............................. 185 
Cuyck .. 14, 31, 35, 42, 43, 45, 47, 49, 51, 
53, 54, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 
80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 
90, 91, 94, 96, 98, 99, 101, 104, 111, 
137, 138, 144, 165, 166, 167, 168, 169, 
171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 
179, 180, 185, 187, 188, 189 

Daniel van Eck ................. 58, 81, 82, 83 
de Beijert ................................. 180 
de Craen ................................ 171 
De Haen .................................. 64 
De Meijer 26, 27, 36, 37, 38, 45, 46, 47, 48, 
49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 60, 
62, 63, 64, 79 

de Prueteldijck ............................. 172 
De Quay . 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 
59, 60, 61, 63, 79, 80, 93, 94 

de Ratert ................................ 169 
de Rijt ............................. 167, 178 
De Spaersteege ............................ 168 
Delis Heuts ................................ 65 
Den Cruys Camp ............................. 185 
Den Helm ................................. 157 
den Pellicaen ............................... 176 
den Prueteldijck ............................ 168 
Denis Heuts ........................... 64, 66 
Denis Hoets ............................... 65 
Denis Huets ............................... 64 
Derick Arnts Pruyt .......................... 169 
Derick Bosmans ............................ 172 
Derick Claessen ............................. 33 
Derick Craen van Venloo ....................... 7 
Derick Daems ............................. 147 
Derick Hanricx ........................ 28, 172 
Derick Josten .............................. 160 
Derick Louffs Nobels .......................... 57 
Derick Nobels .............................. 57 
Derick Toumans ........................... 172 
Derick van Boisdorp .......................... 32 
Derick van Boisdorp Botteliers ................... 25 
Derick van Driel .................. 166, 167, 168 

Derick van Wijck ........................... 184 
Derick Willems ............................. 58 
Derijck Anssems ........................ 26, 28 
Derijck Anssems, ............................ 26 
Derijck Claessen ............................ 33 
Deriske Schenck ........................... 181 
Derisken Cluyt ............................. 56 
Derisken Ermers 94, 95, 98, 114, 115, 120, 124, 
139, 172 

Derisken Henricx vande Laer ................... 168 
Derrisken Ermers ........ 94, 115, 116, 117, 139 
Dersken Ermers .. 128, 129, 130, 131, 132, 137, 
138, 139, 150, 152 

Deryck Clomp, ............................. 26 
Die Burght ................................. 69 
Dierick Daems ............................... 41 
Dierick van Asselt ........................... 45 
Dijck .............................. 158, 166 
Dirck Block ............................... 191 
Dirck Heurkens ............................ 174 
Dirixken Ermers ........................... 178 
Domis Gommerue ........................... 57 
Dorate Cranen ............................. 44 
Doretey Cranen ............................. 71 
Doretha Cranen ....................... 40, 159 
Dorite Craen ............................... 64 
Dorothea Craen ........ 66, 107, 116, 120, 132 
Doryt Cranen .............................. 66 
Dries de Goeye ................. 14, 15, 17, 18 
Dries de Goye .......................... 16, 17 
Dries Thijssen .............................. 180 
Du Bois ................................. 147 
Egbert vander Gheest ........................ 165 
Egbert Willems ............................ 162 
Elias Janssen .............................. 167 
Elias Vorsterman ... 44, 45, 81, 82, 83, 89, 118 
Elisabeth van Liesvelt ........................ 148 
Elisabeth van Wijck ................ 56, 157, 196 
ELYSABETH VAN WIJCK ................... 113 
Ericka vande Ghoir .......................... 68 
Everardt vander Heijden ......................... 173 
Everdten Volpert ........................... 182 
Everhard Volbers ........................... 130 
Everhardt Volbers .......................... 130 
Everhart Volberts, .......................... 117 
Evert Folbers ............................... 170 
Evert Folberts ........................ 186, 187 
Evert Hermanss ............................. 21 
Evert Volbers .............. 117, 135, 171, 178 
Evert Volberts ............................. 171 
Evert Volpers ... 107, 136, 137, 138, 139, 172, 
174, 175, 176, 196 

Evert Volperts ........................ 170, 185 
Fontein ................................... 86 
Frans Coeberch ............................ 149 
Frans Coebergh ............................ 135 
Frans Corens ........................... 61, 62 
Frans Hendricxen ........................... 162 
Frans Henricx ............................. 162 
Frans Janssen ............................. 185 
Frans Pagie ................................ 58 
Frans Theunissen ........................... 194 
Frederick Hendrick van Randtwijck ......... 192, 193 
Frederick Swaen .................... 27, 28, 32 
Frederyck Swaen ............................ 30 
Frenckeli ................................. 59 
Gaert Geryts ............................... 25 
Gaert Geryts, .............................. 25 
Gaert Paetsien .............................. 28 
Gaert Pandsien ............................. 23 
Gaert Pangien .......................... 23, 24 
Gaert Pantsien .............................. 39 



 200 
Gaert Struvens ............................. 160 
Gaert van Wijck ............................ 135 
Galberch ................................ 168 
Garit Gerits ............................... 170 
Gart Michiels .............................. 15 
Gasthuys .............................. 62, 63 
Geerkens ................................ 116 
Geijsweijt 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 
59 

Gemeynten bij het Huys .......................... 82 
Gennep .................................. 56 
Gerard Claessen ............................ 166 
Gerard van Wijck ................. 116, 196, 197 
GERARD VAN WIJCK, ................ 112, 116 
GERARDT VAN WICK ..................... 108 
Gerardt van Wijck ... 40, 41, 57, 112, 113, 119, 
120, 124, 135, 142, 149 

Gerart Meussen ............................ 172 
Gerart van Wijck ....... 108, 136, 138, 143, 144 
GERART VAN WIJCK, ...................... 107 
Geridt Lockemans .......................... 159 
Gerit Barten .............................. 135 
Gerit Claessen Crebber ....................... 166 
Gerit Cornelissen ........................... 168 
Gerit Dericx .............................. 165 
Gerit Diemers .............................. 40 
Gerit Michiels .............................. 14 
Gerit Otten ................................ 21 
Gerit van Bommel ........................ 5, 30 
Gerit van Eijl ................................ 4 
Gerit van Wijck 41, 58, 67, 129, 135, 136, 137, 
148, 149, 150 

Gerlach Pierlinck ............................ 44 
Gerlach Pyrlinck ............................ 68 
Gerrit Hoogers ............................ 181 
Gerrit Lamberts ............................. 63 
Gerrit van Wijck .. 41, 114, 115, 118, 119, 127, 
130, 136, 137, 138, 139, 191 

Gerrit van Wijck, ........................... 118 
Gerrit van Wijcks ........................... 189 
Gertruy Arensma ........................... 184 
Gertruyt vanden Berge ........................ 22 
Geryt Bungelers ............................. 26 
Geryt Nuyen ............................... 24 
Geryt Rijcken .............................. 21 
GEURDT VAN WIJCK ...................... 111 
Geurt Bloem ............................... 86 
Geurt Blommen ............. 173, 176, 177, 179 
Geurt Claes ................................ 14 
Geurt Ermers .............................. 64 
Geurt Lentssen ............................. 65 
Geurt Pagie ............................... 162 
Geurt van Wijck ................ 44, 66, 67, 115 
Ghijsbert Haegen ............................ 22 
Ghijsbert Haegens ........................... 23 
Ghijsbert Jans ............................. 170 
Ghijsbert Jaspers .............................. 82 
Giele Haeck ............................... 19 
Gijsbert Claessen ........................... 162 
Gijsbert Hagen ............................. 23 
Gijsbert Haghen ............................. 25 
Gijsbert Jans ............................... 167 
Gijsbert Jaspers ............................. 88 
Gijsberth Arensma .......................... 184 
Gisbaert ................................. 156 
Gisbert Haegen ............................. 36 
Gisbert Jaspers ...................... 49, 82, 83 
Godefridus Bodinckhuysen ........... 176, 177, 178 
Godefridus van Doorne ........................ 84 
Godefridus van Dueren ........................ 49 
Godevart van Steenhuys ...................... 166 
Goert Claes ...................... 5, 6, 10, 12 

Goert Claes, ................................ 5 
Goert Claesen ............................. 7 
Goert Claessen ......................... 11, 12 
Goert de Haens .............................. 4 
Goert Pandsien ............................. 22 
Goirt Bloem ............................... 79 
Goort Claes ............................... 18 
Gordt Boedinckhuysen ........................... 65 
Graefsche Marsch ............................. 59 
Grave 4, 5, 11, 12, 21, 22, 30, 31, 32, 34, 
35, 36, 41, 42, 43, 45, 61, 62, 70, 71, 
72, 73, 74, 81, 82, 84, 88, 90, 92, 94, 
95, 113, 114, 115, 117, 118, 119, 120, 
125, 127, 136, 137, 139, 140, 144, 146, 
147, 154, 156, 159, 161, 162, 164, 166, 
168, 169, 172, 175, 180, 182, 184, 185, 
186, 187, 189, 190, 191, 192, 193, 196 

Griens Morijne ............................. 40 
Griet ............................. 4, 26, 33 
Grietien Jansdochter .......................... 41 
Grietien vanden Berch ........................ 22 
Grietken Caelen ........................... 168 
Gritien Pauwels ............................. 57 
Groeningen ......................... 157, 185 
Groot ................................... 59 
Grooten Laeracker ............................ 175 
Grotius .................................. 131 
Guert Bloemen ............................ 172 
Guert de Groot ........................ 53, 172 
Guert Pangien .............................. 23 
Guert Peters de Groot ........................ 171 
Guert van den Broeck ........................... 66 
Guert van Wijck ............................ 57 
Haeps ........................ 171, 174, 175 
Halling ................................... 59 
Halve Maen ............................... 114 
Hanric Crebbers ............................ 84 
Hanrick Bungelers ....................... 32, 39 
Hanrick Coeberg ............................ 33 
Hanrick Coebricx ............... 32, 33, 34, 35 
Hanrick Cornelis vande Wollenberch ............. 170 
Hanrick Crebber ........................ 75, 76 
Hanrick Gerits ............................. 170 
Hanrick Jacopsen ........................... 166 
Hanrick Janssen ............................. 24 
Hanrick Melis ........................ 166, 167 
Hanrick Mommers .......................... 166 
Hanrick Rijcken .......................... 167 
Hanrick Roevers ............................ 49 
Hanrick Rovers ............................... 82 
Hanrick van de Wollenberch ...................... 170 
Hanrick van Rijn ........................... 168 
Hanrick vande Wollenberch ............... 169, 170 
Hanrick vanden Wollenberch ................... 168 
Hanrijck Coebrix ............................ 27 
Hanrijck Creeft ............................. 25 
Hanrijck van Ewijck .......................... 28 
Hanrijck vander Meulen ......................... 117 
Hanrisken Lamers .......................... 172 
Hanrisken Simons .......................... 173 
Hanryck van Ewijck .......................... 33 
Hans Craen .. 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 
35, 36, 37, 38, 39, 42, 43, 44, 45, 46, 
47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 
59, 60, 63, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 
77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 
87, 88, 89, 90, 92, 94, 95, 96, 98, 101, 
104, 105, 106, 107, 108, 110, 111, 114, 
115, 116, 117, 120, 124, 128, 129, 130, 
131, 132, 136, 137, 138, 139, 142, 143, 
144, 145, 146, 147, 149, 150, 155, 157, 



 201 
158, 159, 160, 161, 162, 164, 165, 166, 
167, 169, 171, 172, 173, 174, 176, 177, 
178, 179, 180, 181, 188, 189, 190, 192, 
194, 195, 196, 197 

Hans Craenen . 23, 25, 29, 67, 70, 80, 82, 94, 
97, 98, 109, 117, 136, 173, 174, 175, 
176, 177 

Hans Cranen ..... 30, 40, 45, 67, 84, 166, 169 
Hans Franck ............................... 12 
Hans Hanssen ............................. 157 
Hans Kraen .. 15, 62, 84, 101, 136, 147, 180, 
190, 193 

Hans van Berck .............................. 7 
Hanss Craen .............................. 165 
Hees Smits ................................ 60 
Hees van Eewick ............................ 12 
Heeswijck ....... 172, 174, 175, 178, 185, 187 
Helias Jans ............................... 172 
Heliken Jans .............................. 166 
HENDERICK VORSTERMAN ............ 96, 101 
Hendrick Aert Geltjens ....................... 194 
Hendrick Aerts ............................ 175 
Hendrick Crebbers ...... 80, 81, 83, 84, 88, 101 
Hendrick de Bondt .......................... 182 
Hendrick Jans ................... 173, 174, 176 
Hendrick Lubbers .... 174, 176, 177, 178, 179, 189 
Hendrick Reijnders ............................ 177 
Hendrick Sijmens ........................... 114 
Hendrick van Avisaet ........................ 182 
Hendrick van Ewick ......................... 193 
Hendrick van Ewijck ......................... 192 
Hendrick vande Wollenberch .............. 178, 185 
HENDRICK VORSTERMAN .... 95, 98, 104, 105 
HENDRICK VORSTERMANS ................ 106 
Hendrick Wijnen ........................... 175 
Hendrijck Coeberch ......................... 149 
Henrick Bungelaer ........................... 63 
Henrick Bungeler .............................. 41 
Henrick Bungelers ....................... 31, 34 
Henrick Celen ............................... 6 
Henrick Coeberchs .......................... 168 
Henrick Craen ..................... 5, 6, 7, 16 
Henrick Craenen ............................ 16 
Henrick Crebbers ............ 49, 86, 88, 89, 91 
Henrick Henricxsen vanden Wollenberch ........... 167 
Henrick inde Haeffs ......................... 165 
Henrick Jacops ............................ 167 
Henrick Kraen ............................... 14 
Henrick Loeffs .............................. 86 
Henrick Rovers ........................... 82, 83 
Henrick Touwman ............... 11, 12, 14, 17 
Henricus Bungelers ........................... 34 
Henricus Lieventrup ......................... 171 
Henricus Preim ............................ 182 
Henricx vande Laer ......................... 168 
Henrixken Peters ............................ 66 
Henrixken Pieters ............................ 66 
Henryck Gijben ......................... 21, 22 
Henryck Reijniersen .......................... 21 
Herman Dullen ............................... 94 
Herman Dullis .............................. 94 
Herman Geijsweijts ............................. 93 
Herman van Dorthmondt ...................... 57 
Herman Vergeest ........................... 185 
Herman Vervoort ........................... 162 
Hermen Thonisse ........................ 179, 180 
Hermen Thonissen .......................... 176 
Hermen van Beckum ........................ 168 
Hermken Jans .............................. 177 
Heumen ............................ 180, 181 
Heycamp ................................ 166 
Heylich Cruys kemp .................... 170, 174 

Heyligh Cruys Camp ........................ 187 
Heylken van Slijpenbeek ...................... 165 
Heynen vande Velde ......................... 69 
Hilleken Deckers ........................... 172 
Hilleken Jaspers ............................. 22 
Hilleken Leijdeckers ...................... 167 
Hoenderberch ............................... 176 
Hoenderberchsken Camp ..................... 172 
Hoffstadt ................................. 176 
Hogerheijden .............................. 44 
Hoochvelt ................................. 173 
Hoochwijtsche Corentiende .................... 111 
Hubert Verhorst ............................. 5 
Huebert de Best ......................... 6, 147 
Huijbert Hendricks ......................... 181 
Huijbert Hendricx .......................... 162 
Hulsbosch ................................. 176 
Huybert Hendricx ........................... 62 
Hyeronimi vanden Kerckhove ................... 22 
Iken van Rijn ............................. 168 
Isabella van Slijpenbeek ...................... 149 
Itken Henssen ............................. 172 
JACOB AELBERS .......................... 71 
JACOB AELBERTS ................. 43, 53, 73 
Jacob Aelberts, ......................... 43, 81 
JACOB ALBERTS .......................... 72 
Jacob Coenen ............................. 165 
Jacob Croesen ............................. 139 
Jacob Croeser ............................. 140 
Jacob de Bunten ...................... 179, 180 
Jacob de Haes .............................. 17 
Jacob de Meijer ......................... 35, 93 
Jacob den Bunten ........................... 187 
Jacob den Bunten’s ............................ 174 
Jacob Gerrits .............................. 163 
Jacob Harits, .............................. 194 
Jacob Hoynen ............................. 160 
Jacob Jans ........................... 84, 174 
Jacob Janssen .......................... 49, 80 
Jacob Pauw ............................... 176 
Jacob Peeters ............... 125, 132, 141, 165 
Jacob Peters 44, 111, 112, 113, 114, 115, 117, 
118, 119, 122, 127, 132, 135, 136, 137, 
138, 139, 146, 154, 156 

JACOB PETERS FISCHER, .................. 111 
Jacob Peters, .............................. 117 
JACOB THIJSSEN .............. 43, 71, 72, 73 
Jacob Thijssen, ..................... 43, 53, 93 
Jacob Tijssen ................................ 94 
Jacob van Dullemen, etc. ...................... 147 
Jacob van Gelre ............................ 147 
Jacob van Kerpen .......... 83, 87, 88, 90, 173 
Jacob van Roy ............................. 127 
Jacobus Bodinckhuysen ....................... 180 
Jacop de Haen ............................... 5 
Jacop de Haes ................. 12, 13, 21, 147 
Jacop de Meijer ..... 20, 27, 28, 29, 30, 38, 39 
Jacop de Smyt, ............................. 21 
Jacop Eunen .............................. 165 
Jacop Haenen ............................... 4 
Jacop Hermens ............................ 170 
Jacop Hocque .............................. 17 
Jacop Hoet ................................ 25 
Jacop Teunissen ............................ 174 
Jacop van Aken, ............................. 21 
Jacop van Boesdorp .................... 172, 173 
Jacop van Gelre ............................. 36 
Jacop van Kerpen .............. 75, 76, 83, 172 
Jacop van Rossem ..................... 20, 23, 24 
Jacop van Rossum ........................... 19 
Jacop van Vucht ........................... 184 
Jacop van Wel ............................... 4 



 202 
Jacop Verheler ............................... 6 
Jaerk van Aken ............................ 135 
James Williamson ........................... 191 
Jan Arts ................................. 168 
Jan Berentsen ............................. 148 
Jan Berntse ............................... 148 
Jan Betuw ................................ 162 
Jan Bloemers ....................... 35, 36, 39 
Jan Bottermans ..................... 10, 12, 14 
Jan Coenen ............ 4, 5, 22, 35, 185, 186 
Jan Cornelis .............................. 194 
Jan Craen ................................ 160 
Jan Croeff ......... 75, 76, 83, 87, 88, 90, 91 
Jan Croeft ................................. 49 
Jan Daemen .............................. 182 
Jan Daems ................... 7, 8, 9, 17, 21 
Jan de Bont ............................... 182 
Jan de Cort ............................... 148 
Jan de Ghoije .............................. 162 
Jan de Meijer .......................... 26, 172 
Jan de Wilt ............................... 166 
Jan Dericx ............................... 172 
Jan Diemers ............................... 162 
Jan Dries (van Nijmegen) ........................ 7 
Jan Gerits ........... 5, 8, 11, 15, 16, 17, 22 
Jan Goeskens ............................... 64 
Jan Hanricx ............... 166, 167, 168, 169 
Jan Hanrijcx .............................. 171 
Jan Heijmans ........................ 9, 13, 93 
Jan Henricx vande Laer ....................... 168 
Jan Heymans ........................... 16, 18 
Jan Hoornkens .......................... 173 
Jan Jacobs ........... 57, 95, 98, 99, 104, 180 
Jan Jacops ........................... 167, 171 
Jan Jans Cremers ........................... 172 
Jan Jans Pieck ............................. 171 
Jan Jans van Meeuwen ....................... 190 
Jan Janssen ........................... 65, 173 
Jan Janssens .............................. 187 
Jan Kerstens ............................... 24 
JAN KROEFF .............................. 83 
Jan Lucas Vlinck ...................... 178, 179 
Jan Martens .............................. 168 
Jan Maximiliaen Bardoel ....................... 42 
Jan Melis 75, 76, 80, 81, 84, 87, 88, 89, 91, 
173 

Jan Melissen ende Jan van Rijn, Schepenen, den xii January 
1637 .................................. 172 

Jan Monicx ............................... 147 
Jan Monincx ................... 20, 36, 37, 38 
Jan Monnincx .......................... 37, 38 
Jan Moor ................................ 186 
JAN PETERS ............................. 153 
Jan Peters van Cuyck ........................ 170 
Jan Reijnders ............................... 177 
Jan Rommen ........................... 26, 32 
Jan Rovers ................................ 88 
Jan Rutten ................................ 162 
Jan Ruysch ............................... 184 
Jan Schenck .............................. 168 
Jan Sijmons Cnoot .......................... 173 
Jan Sweerman ............................. 179 
Jan Turck ................................ 166 
Jan van Aller Andrieszn ....................... 191 
Jan van Betuw ............................. 158 
Jan van Catwijck .................... 27, 28, 29 
Jan van Dinter ................... 192, 193, 194 
Jan van Eijll ................................. 4 
Jan van Hoorens ........................... 181 
Jan van Horens ............................ 181 
Jan van Huesden ........................ 6, 13 
Jan van Lindt ............................... 94 

Jan van Lith ............................... 21 
Jan van Looth ............................... 7 
Jan van Lyt ............................ 21, 22 
Jan van Lyth ....... 7, 8, 9, 10, 14, 16, 17, 18 
Jan van Oteren ......................... 52, 92 
Jan van Pleurens ........................... 166 
Jan van Riemsdijck ........................... 23 
Jan van Rijmsdijck ........................... 19 
Jan van Rijn ............. 57, 167, 168, 172 
Jan van Roy .............................. 165 
Jan van Tongeler ............................ 26 
Jan van Wessum ............................ 45 
Jan van Wijck ............................. 184 
Jan vande Betuw ........................... 157 
Jan vande Broeck ...................... 166, 167 
Jan vande Velt .............................. 25 
Jan vanden Broeck .......................... 170 
Jan vanden Broick .......................... 167 
Jan vanden Velde ........................... 147 
Jan vander Velde ............................ 69 
Jan Velers ................................ 165 
Jan Verhagen, .............................. 118 
Jan Verheijen 43, 53, 71, 72, 73, 74, 98, 137, 
173, 179 

Jan Verheyen ................... 174, 175, 176 
Jan Viege ................................ 147 
Jan Willems .............. 49, 82, 83, 88, 172 
Jan Wolters Verheijen ......................... 58 
JAN, JOOST ENDE MARIA VAN WICK ......... 113 
Janne van Lith .............................. 20 
Janne van Looth ............................... 7 
Janneken van Osch ......................... 190 
Jannetie Jordens ............................ 190 
Jans Maximiliane Bardoel ...................... 44 
Jans van Ewijck .............................. 28 
Jans van Holt ............................. 147 
Jaspar Hagens ............................. 148 
Jaspars van Aecken, ........................... 5 
Jaspars vande Berch ........................... 5 
Jasper Bacx ............................... 160 
Jasper Hagen .............................. 32 
Jasper Hagens ......................... 94, 138 
Jasper Haghen ...................... 22, 31, 33 
Jasper Haghen, ............................. 22 
Jaspers van Aken .......................... 11 
Jenne Creeft .............................. 148 
Jenneken . 5, 22, 30, 31, 37, 38, 39, 59, 62, 
107, 118, 162, 165, 167, 169, 170, 172, 
173, 174, 176, 179, 186, 187, 189 

Jenneken Craen .............................. 107 
JENNEKEN HOEFFAERS .............. 109, 110 
Jenneken Hoernkens .......................... 62 
Jenneken Jans .............................. 177 
Jenneken Mooren .......................... 172 
Jenneken Morens ........................... 170 
Jennicke Wijnen ........................... 182 
Jerominus vande Kerckhoff ..................... 26 
Jitgen ................................... 173 
Jitken ................................... 170 
Joachim van Eldrom ......................... 163 
Joffrou Vleminghs ................ 116, 144, 152 
JOHAN  PIERLINCK ........................ 68 
Johan Bloemarts ........................... 164 
Johan de Jongh ............................ 158 
Johan Diemers ............................. 41 
Johan Heijmans .................... 93, 94, 185 
Johan Heymans ........................ 40, 119 
Johan Jacob Jans ............................ 83 
Johan Maximiliaenss Bardoel .................... 43 
Johan Pierlinck ............. 41, 66, 67, 68, 69 
Johan Pistarius ............................ 185 
Johan Swaen ............................... 32 



 203 
Johan Sweermans ........................... 176 
Johan Turck .............................. 165 
Johan van de Meulen ........................ 177 
Johan van Eldrom ........................... 163 
Johan vande Plettenberch ..................... 185 
Johan Wiltershuys .......................... 184 
Johan Wolters Verheijen ...................... 193 
Johanna Ingen Haeff ......................... 165 
Johanna vanden Berghe ........................ 22 
Johannes Craen ............................ 184 
Johannes Everhardus Loerins ...................... 140 
Joncker van Maris ........................... 70 
Joost de Goey ............................. 115 
Joost Sanders .............................. 176 
Joost Swart ............................... 181 
Joost Vlemingh ............. 114, 137, 138, 197 
Joost, Jan en Maritien van Wick .................... 111 
Jorden van Maeren ............................ 190 
Jorden van Maren .......................... 190 
Jorjen Kremer ............................. 171 
Judith Haenen ...................... 20, 21, 22 
Judith Pierlinck ............................. 44 
Jurien Cremer ............................. 170 
Kaertken Kraen ............................ 135 
Kerckstraetjen ............................. 157 
Kersten Driesten ............................. 7 
Kiphanen .................................. 20 
Kwaden Poell ............................. 187 
Kyphoven ................................. 23 
Lambert de Groot ........................... 69 
Lambert de Haes ............................ 57 
Lambert Gerits van Esseren ..................... 15 
Lambert Heijmens .......................... 180 
Lambert Jans ......................... 169, 172 
Laurens vande Berghe ......................... 22 
leckerbierken ................................ 112 
LENAERDT HOEVENAER .................... 78 
Lenaert Hoevenaer ................... 75, 76, 84 
Lenaert Laurenssen .......................... 162 
LENARDT HOEVENAER ............. 77, 80, 84 
LENART ERMERTS ....................... 164 
LENART HOEVENAER ...................... 77 
Lenart Thildemans .......................... 168 
Lenert Ermers ............................. 189 
Lenert Kerstens ............................ 173 
Lennert Hoevenaer ........................... 84 
Lens van den Berch .................... 11, 44 
Lens vande Berch ............................. 5 
Lens vande Horst ........................... 196 
Lens vander Horsts .......................... 118 
Lenss Straetgen, ............................ 118 
Leonardt Hoevenaer . 45, 47, 50, 74, 79, 83, 85, 
86, 89 

Leonardt Houvenaer .......... 45, 46, 49, 51, 52 
Leonart Blommen .......................... 179 
Leonart Hoevenaer ............... 46, 74, 75, 84 
Leonart Houvenaer ...... 46, 47, 48, 50, 52, 76 
Leonart Houwenaer .......................... 45 
Lijnden ................................. 104 
Lijs de Haen ................................ 4 
Lijsken Segers ............................. 168 
Lisbeth van Wijck ........................... 184 
Loeff vanden Broick ......................... 185 
Lucas van Ham ............................. 61 
Ludolff van Steenhuys ......................... 45 
Ludolph de Haen ........................... 192 
LUDOLPH VAN STEENHUIJS ................. 74 
Ludolph van Steenhuys ....................... 176 
Ludwigen van Rittersbach ..................... 157 
Lydia Bastiaens ......................... 57 
Lysbeth Peel ............................... 16 
Lysken Camermans ......................... 172 

Lysken Zegers ............................. 170 
M.Lodewijcx ............................... 84 
Maerten Gerritssen ......................... 118 
Maes de Loockere ........................... 83 
Maes en Wael .............................. 68 
Maes Heyners .............................. 69 
Maesbommel .............................. 6 
Maessluijs ................................. 57 
Maijken van Rhijn ........................... 57 
Margareta ................................. 5 
Margriet ........................... 4, 22, 28 
Margriet van Asselt .......................... 45 
Maria Stevens ............................. 192 
Maria Verhoven ........................... 165 
Marie Hendricks ........................... 181 
Marten Janssen ............................. 26 
Marten Janssens, ............................ 19 
Marten Jordens ......................... 171, 172 
Marten Petermans .......................... 168 
Marten Robberts ........................ 49, 91 
Marten Roberts ............................. 80 
Marten Thonissen .......................... 161 
Marten van Lier ........................ 40, 64 
Marten vande Velde .......................... 28 
Marten vande Veldt ...................... 35, 39 
Marten vande Velt ................... 25, 29, 38 
Martens Janssen ............................. 21 
Martens vande Velde, ......................... 25 
Mary Stevens ............................. 193 
Mathijs de Boom ............................ 84 
Mathijs Lodewijcx ........................... 84 
Mattheus Janssen ............................ 60 
Matthijs Janssen ............................. 60 
Maximiliaen Bardou .......................... 31 
Maximiliaen Bardoul ...................... 5, 12 
Maximiliaen Coeberch .................... 98, 99 
Maximiliaen Coeberchs ....................... 99 
Maximiliaen Pierlinck ................. 8, 11, 147 
Maximiliaen van Galen .................. 147, 165 
Mechtilt van Randtwijck ...................... 177 
Meer ................................... 172 
Meester Martens ............................ 45 
Merckt ........................ 101, 161, 176 
Merijken Gerits ............................. 40 
Merijken Mulders ........................... 65 
Merry Claessen ............................ 174 
Merten Jans ................................ 7 
Merten Jansz ................. 8, 9, 10, 14, 17 
Merten Jansz van Ke[e]nt ....................... 8 
Merten vande Velde .. 8, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 
18, 20 

Merten vanden Velde ......................... 17 
Mertens vande Velde .......................... 5 
Mertten vande Veldt ........................ 165 
Mery Lenarts .............................. 70 
Messe straetken ....................... 146, 196 
Metken de Weers ........................... 171 
Metken Hanricx ........................... 167 
Metken van Aeldrom ........................ 167 
Mettgen vanden Berchs ....................... 175 
Michiel Craenen ............................. 4 
Michiel Segers .............................. 42 
Michiel Segerss ............................. 43 
Michiel Spee ............................... 61 
Middelaar ................................ 197 
Middelaer ................................ 168 
Middeler ................................ 114 
Moeyken Alarts Camp ........................... 69 
Münster .................................. 40 
Nederassel ....................... 65, 68, 118 
Neerassel ................................. 65 
Neerdonck .......................... 192, 193 



 204 
Neesken Jans .............................. 173 
Nelis Hensse .............................. 181 
Nelis Peters ............................... 160 
Nicolaes van Tienen ........................... 191 
Nicolaes Verbolt ........................... 179 
Nijencloester ............................... 65 
Novael Corentiende ......................... 111 
Octaviano Martiny .......................... 154 
Oitwijck ................................. 186 
Oitwijckse Hoeve ........................... 187 
Oitwijcse Hove ............................ 185 
Oitwijcsen Hoff .............................. 185 
Ooij .................................... 167 
Opplo .................................. 166 
Ott Creeft ................................. 31 
Ott Kaell ................................ 165 
Otto Creeft ................. 5, 13, 19, 20, 22 
OVERASSEL ........... 95, 96, 104, 105, 106 
Overasselt .................................. 7 
Pandsien .................................. 22 
Pastorije ende Custerije tot Cuyck ................ 173 
Paulus Beringhs ............................. 63 
Paulus Franck .............................. 44 
Paulus Francken ............. 135, 142, 148, 152 
Pauwels Franck ............... 44, 68, 118, 187 
Pauwels Gerarts ............................. 36 
Pauwels Geryts ............................. 35 
Pauwels Michiels ........................ 57 
Pauwels Vrancken ........................... 36 
Peeter Claessen ............................. 163 
Peeter de Groot ............................ 170 
Peeter Dircxsen ............................ 173 
Peeter Hack ............................... 44 
Peeter Haeck .............................. 149 
Peeter Jacobs van Raey ....................... 120 
Peeter Kivits .............................. 176 
PEETER RAETS ........................... 70 
Peeter Reijnen ............................... 177 
Peeter Reynen ............................. 172 
Peeter Thijssen ............................ 172 
Peeter van Aken ............................. 31 
Peeter van Raey .................. 120, 140, 144 
Peeter van Ray ....................... 113, 159 
Peeter van Wanroij .......................... 162 
Peeter vander Geest ................ 98, 173, 174 
Peeter Vergeest ............................. 76 
Peeter Willems ........................ 173, 174 
Peeter Wis ................................ 168 
Peeterken Sanders .......................... 176 
Peeterken Thijs Lobben ................ 19, 20, 22 
Peeterken Thijs Lobben dochter .................. 19 
Peter Anthoni Verwer ........................ 168 
Peter Bruijnincx ............................. 29 
Peter Bruynincx ............................. 28 
Peter de Groot 53, 166, 167, 168, 169, 171, 
172, 189 

Peter Dirckz .............................. 179 
Peter Everts ................................ 56 
Peter Hacq ............................ 67, 69 
Peter Hendricx ............................... 40 
Peter Hermanssen .......................... 111 
Peter Jacobs . 41, 66, 117, 118, 120, 121, 133, 
140 

Peter Jacobs van Raey .................... 41, 120 
Peter Jacobs van Ray ............... 41, 117, 140 
Peter Jacobsen van Raey ....................... 68 
Peter Jacobssen van Raey ....................... 41 
Peter Jans de Groot .......................... 169 
Peter Jongbloet ............................ 161 
Peter Roeloffs ............................. 147 
Peter Roelofs ................................ 5 

Peter van Aken7, 9, 10, 12, 13, 18, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 35, 39, 44, 84, 118, 147 
Peter van Aken Willemsz ........................ 9 
Peter van Boeckholt ............................ 139 
Peter van Raeij ... 65, 118, 119, 128, 129, 130, 
131, 132 

Peter van Raey . 42, 68, 69, 119, 127, 136, 196 
Peter van Raij ...................... 64, 65, 66 
Peter van Ray . 41, 44, 69, 113, 116, 117, 135, 
136, 148, 149, 152 

Peter van Roy ........................ 107, 127 
Peter van Wevelinckhoven ........................ 180 
Peter Vergeest ...................... 75, 87, 88 
Peter Vergeests ............................ 173 
Peter Vergheest ..................... 49, 90, 91 
Peter Vrient .............................. 172 
Peter Willemsen Plees ........................ 167 
Peteren van Aken ............................ 34 
Peteren van Raij ............................ 65 
Peterken ................................... 5 
Peterken Ariens ................. 75, 76, 87, 90 
Peterken Cluyt .............................. 56 
Peterken Creeft ............................ 135 
Peterken Thijs Lobben .................... 23, 24 
Peternella Craen ........................... 158 
Peternella Creeft ........................... 148 
Peters vande Goor ........................... 57 
Petronella Craen ...................... 180, 192 
Petronella Kraen ........................... 193 
Philippus Brunicx ............................ 28 
Philips Brunincx ............................ 33 
Philips Sonnenberch ......................... 162 
Pieter Jacobs ............................... 66 
Pieter van Raey ............................. 69 
Pieter van Ray ............................... 40 
Pieter van Ray, ............................. 40 
Pottenbacker ... 45, 46, 47, 48, 49, 50, 79, 86 
Pouwels Franck ......................... 20, 39 
Pouwels Huyberts .......................... 190 
Pouwels Vrancken ................... 36, 37, 39 
Prince van Orange .......................... 143 
Prince van Orangien ......................... 187 
QUAEDT ................................ 70 
Ravensteyn ................ 117, 139, 155, 182 
Ravesteyn ........................... 155, 185 
Reijnen Zael ............................... 81 
Rembout van Deutecom ...................... 162 
Remmelt van Rijmsdijck ........................ 6 
Remmeth van Rijmsdijck ...................... 10 
Reydt ................................... 174 
Reyn Aben .......................... 174, 175 
Reyn opt Rot ............................. 172 
Reynier de Haen ...................... 176, 178 
Reynier van Bocholt, ........................ 168 
Reyt .............................. 175, 176 
Rijck Verbetens ............................ 168 
Rijmsdijck .................... 7, 59, 64, 173 
Rijt ............................... 167, 180 
Rijtkamp ................................. 185 
Robbert van Veghel .......................... 25 
Robert Lenaerts ............................ 117 
Roelande vanden Kerckhooft ................... 179 
Roeloff van Dael ............................ 24 
Roeloff van Os ............................ 111 
Rogge Straete ............................. 114 
Roghstraet ........................... 45, 137 
Rogstraet .. 31, 113, 116, 117, 118, 127, 146, 
189 

Rogstraete ........................ 12, 40, 44 
Roijen Peters .............................. 188 
Ruijloff Bruistgens ........................... 65 
Rut Everts ............................... 171 
Rutger de Haen .................. 177, 178, 179 



 205 
Ruth Cornelis ............................... 5 
ruyminge .................. 6, 11, 12, 33, 34 
Schoonenberch ............................ 177 
seigneur Hacq .............................. 67 
Sijbert Goerissen ............................ 42 
Sijken de Goey ............................... 136 
Sijken Evers ......................... 178, 179 
Sijken Everts ..................... 136, 137, 174 
Simon Beerents ............................. 58 
Simon Bernts ......................... 139, 157 
Sint Agata ........................... 179, 180 
Sint Agatha ..................... 165, 174, 175 
Sint Annen Straetken ........................ 170 
Slunsiep ................................. 177 
Sophia Everts ........................ 176, 177 
Spaengien ................................ 168 
Spaersteegh ............................... 177 
Splijnter .................................. 25 
Spoerstege ............................... 172 
Stadthelder ......... 4, 47, 117, 123, 176, 179 
STAECKENBROECK ........................ 70 
Steen Camp ................................ 180 
Stelt ................................. 68, 69 
Stephania Torck ........................... 192 
Stijn ..................................... 24 
Stijn Stoffelen ............................. 172 
Stijncken van Aken ........................ 8, 11 
Stijnken Janssen ............................ 168 
Stoffel Hendricx ............................ 166 
Stoffel Henricx ............................. 168 
Swaensche kemp ........................... 168 
Swaerten Poel ............................. 186 
Sweer van Eijll ............................... 4 
tapselffs .................................. 42 
Teunis Peeters ................................ 98 
Teunis Peeters opden Heuvel ........................ 98 
THIERT ARENSMA ... 114, 115, 117, 118, 119, 
134, 136, 137, 140, 146 

THIERT ARENSMA, ....................... 117 
Thiert Arisma ............................. 111 
THIERT ARITSMA ................... 113, 147 
Thijs Cuijpers ............................. 175 
Thijs Lobben ............................... 24 
Thoenis opden Heuvel ....................... 102 
Thomas Jans .............................. 165 
Thonis Janssen .......... 49, 81, 82, 83, 89, 91 
Thonis op den Heuvel ........................ 104 
Thonis Peters opden Heuvel ............. 49, 80, 88 
Thonis Philips .............................. 42 
Thonis van Horn ........................... 170 
Thonis Vincent ....................... 115, 180 
Thonis Vinckelers ........................... 187 
Tieert Arensma .............................. 154 
Tiel .................................... 167 
Tiert Arensma .............................. 56 
Tijes Corsten .............................. 160 
Tijsken Dericx ............................. 172 
Tilleman van Muers ......................... 169 
Tjaert Arensma ....................... 154, 184 
Trijn van Huys ............................ 174 
Truyken ................................... 5 
Tunnis opden Heuvel ........................ 100 
Valentijn du Bois ............................. 5 
Valusche camp ............................ 172 
Valusen Camp .............................. 181 
Van Solm ................................. 21 
Vande Kerckhoff ............................ 26 
Vanden Bosch .............................. 61 
Vanden Kerckhoff ........................... 25 
Vastenauw ................................ 40 

Velgart ............................... 68, 69 
Velgert ................................... 69 
Veltwech ................................ 185 
Venlo ............. 4, 60, 65, 158, 192, 193 
Venloe ............................... 7, 23 
Venloo .................................... 4 
Vierlinxbeek ....................... 13, 186 
Vilken van Haren ............................ 136 
Volbert Everts ........................ 169, 174 
Vollerstraet ................................ 157 
Volpert Everts ........................ 170, 182 
Vrouwen Broederschap ......... 63, 157, 158, 189 
Vuyken Leuwens ............................ 37 
W.de Grevel ............................... 119 
Watercuyl ................................. 65 
Weesmeesters ............................. 122 
Wemer Rutten van Goch ...................... 12 
Wemer Ruttens van Goch ...................... 15 
Wemer van Eewick ........................... 5 
Wemmer van Goch .......................... 16 
Wiesemans Camp ............................ 176 
Wijnant Ariens .............................. 180 
Wijnant Droevendael ........................ 179 
Wijnant Gerits ............................. 168 
Wijnant Ordeurens ......................... 179 
Wilhelm Loeff .............................. 30 
Wilhelm Orsolet ........................... 117 
Wilhem de Haen ............................ 19 
Wilhem Loeffs .......................... 28, 34 
Willem Botteliers ............................ 22 
Willem de Haen ............................ 20 
Willem de Quaey ............................. 115 
Willem de Quaij ............................ 45 
Willem de Quaije ........................... 162 
Willem de Quay ................... 49, 93, 115 
Willem Frans Moren ........................ 185 
Willem Haenen ............................. 40 
Willem Jansz Mooren ........................ 186 
Willem Louffs .............................. 44 
Willem Martens ....................... 165, 166 
Willem Mooren ............................ 187 
Willem Moren ............................. 185 
Willem Nijekercken .......................... 42 
Willem Peeters ....................... 132, 140 
Willem Peters 44, 117, 118, 121, 122, 132, 140 
Willem Peterssen, ........................... 119 
Willem Robbers .............................. 4 
Willem van Aldrom ......................... 166 
Willem van Boidtsdorp ......................... 5 
Willem van Bosdorp ......................... 149 
Willem van Eldrom ......................... 185 
Willem van Ray ............................ 152 
Willem van Thurenhout .......................... 31 
Willem van Wijckx .......................... 184 
Willem Wouters ............................. 135 
Willemke Hendricks ......................... 179 
Willemken Goes ............................ 64 
Willemken Hendrix ......................... 180 
Willemken Jans .............................. 98 
Willemken Tollers .......................... 169 
Willemken van Bosdorp ...................... 135 
Wolter de Smyt ............................. 28 
Wolter Hanrycx Smyt, ........................ 34 
Wolter Jan Deckers ......................... 171 
Wolter vander Stevvens ....................... 117 
Wolters .................................. 59 
Wouter Janssen ............................. 40 
Wouter van Riemsdijck ........................ 40 
Wunen Gerits ............................. 166 

 


