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Als u gegevens uit deze bewerking gebruikt voor genealogische of historische doeleinden, dient een
verwijzing naar deze bewerking vermeld te worden. Bij gebruikmaking van gegevens uit deze
bewerking ten behoeve van publicaties, in welke vorm dan ook, moet een adequate bronvermelding
naar deze bewerking worden vermeld.
Bewijs des heren provisoers ende goidtshuijs van Postels actie ende recht totte landen
gelegen inden lande van Althena onder den dorpe van Wercken ende vande grootte
vande voirsz. landen.
Copie van eenen franchijenen brief vande here van Horne vanden jaere 13(8)5 daer bekent wort dat
t’goidtshuijs van Floref onder de Wercken heeft drie wtlanden aen die hooge sijde buijtendijcx ter
Wercken waert, binnen de regenoten aldaer gedesigneert, mitsgaders dat t’voirsz. erve den voirsz.
here wettelijck ende wel betaelt is, den eersten penninck mitten lesten (soo dat t’voirsz. goidtshuijs
aen dese landen is gecommen non titulo lucratiuo fed oneroso), geteeckent de voorsz. copie in dorso
mette letter (niets ingevuld).
Dat de voirsz. goederen niet d’abdije van Floref, maer den goidtshuijse van Postel vande voirsz. abdije
dependerende toebehooren, blijckt bijde copie van seker accord bij hertoch Jan van Brabant anno
1350 tusschen den abt van Floref ende proviseur van Postel gemaeckt, geteeckent in dorse litera
(niets ingevuld).
Item worden hier geëxhibeert copien van twee huercelen, deene vanden jaere 1409 ende dandere
vanden jaere 1413 daerbij verhuert wort in d’eene 36 mergen lants ende in d’andere 38 lants, beijde
gelegen aen die hooge sijde vander Wercken, makende t’saemen 74 mergen. Ende dit is dat
hedendaechs het groot of oostersche weer wort genaemt, geteeckent de voorsz. copien in dorso litt.
Item wort geëxhibeert copie van eenen franchijnen brief voor schepenen van Woudrichem inden jaere
1519 verleden, daer bij eenen Hendrick Dircxssen affgaet de pretensie die hij voirtsgekeert had up 28
mergen lants aende Wercken gelegen, toebehoirende die heeren van Postel. Ende is dit weer
hedendaechs genaemt het westersche weer. Ende blijckt bijden voirsz. brief dat dese landen inden
jaere 1519 drooch geweest ende gebruijckt sijn. Geteeckent litteren.
Vant gene voirsz. is blijckt naerder ende claerder bij copie van eenen brief voir schepenen in
Woudrichem gepasseert inden jaere 1527, daer den richter ende heemraden aende Wercken gestaen
hebben over de reijnghe geschiet tusschen den here van Postel ende den here van Venloon ende dat
nader onder reijnghe die in voirleden tijden ende jaeren daervan geschiet is. Mitsgaders dat elcke
partije is aengemeten 28 roeijen breet inde lenghte, streckende vander Wercken aff totten
Hollantschen graeff toe. Geteeckent dese copie in dorso mette letter.
T’selve lant opde selve lengte ende breedte heeft d’heere van Loon inden jaere 1593 vande
graefflijcheijt van Hollant verheven als blijct bij copie, in dorso geteeckent.
Item wort hier geëxhibeert copie van een accord ende willige condemnatie voor t’Hoff van Hollant
gepasseert inden jaere 1562 tusschen den proviseur van Postel ende de weeskinderen van Anthonia
van Percijn als huerders van dese landen. Daerbij expresselijck geseijt wort dat den huerlinck sullen
corten alle beden die op de verhuerde landen omgeslagen souden worden de voorsz. hueringe, mits
daeraff bedragende behoirlijcke kennisse of acquijt. Geteeckent de voorsz. copie.
Dijenvolgende wort hier geëxhibeert copie vande quitancie vanden ontfanger vande bede, daerbij hij
bekent ontfangen te hebben 17 gr. 10 st. ter cause vande bede van 140 morgen lants, gelegen aende
Wercken buijtendijcx, toebehoorende die heeren Postel, verschenen half meert 1566 up ieder mergen
derdalven st. Geteeckent de voorsz. copie in dorso geteeckent.
Hier staet te noteren dat int omslaen vande bede d’uijterste grootte vande landen niet gestelt en plach
te worden, principalick niet vanden landen die de geestelijcke ende goidtshuijsen toebehoorende
waeren ende dat deselve daerom buijten twijffel grooter waeren als voorsz. 140 mergen. Memorie.
Ende wort in quantum pro maer voirder nijet (….) protesterende geaccepteert de bekentenisse dat
inde verbaelen vande jaere 1521 ende 1562 inde Rekencamer berustende de voirsz. drie wterlanden
staen begroot, het oostersche op 72 mergen ende het middelste op 35 mergen ende het westersche
op 28 mergen. Maeckt tsaemen 135 mergen.

Voir t’leste staet te noteren dat de twee weeren die ten deele inden besomerdijckten polder ende
voirts over Backers Hil sijn streckende, de breette moeten houden soo als die t’sedert tjaer 1552 doen
den voorsz. somerdijck is gemaeckt, sijn gebruijckt sonder iemants tegenseggen. Merckelijck niet van
mevrouwe van Hoirn die de voirsz. dijckagie heeft gevoirdert ende nevens het middelste weer haer
particulier lant hadde leggen.
Ende wat belangt het oostersche weer daervan wort hierbij geëxhibeert attestatie van twee getuijgen
die over de 30 jaeren daerop verkeert hebben, die getuijgen t’selve so lange ende breet als dat
hedendaechs wort gebruijct over de dertich jaeren begaen ende gebruijckt te hebben. Ende is tot
Werckendam allen man kennelick dat t’voirsz. weer op de breette van 74 roeden ende lenghte van
600 roeden is gebruijckt ende datte lenghte vande Wercken totten Hollantschen grave toe, is 600
roeden. Ten laetsten also tvoorsz. oostersche weer inde voorsz. oude brieven staet begroot op
achtentwintich roeden breedte, dwelcke tegnwoorderlick gemeten mette gepretendeerde
Werckensche roede, bevonden wort over de twee ende dertich roeden breet te sijn. Soo wort daer
claerlicken wt bewesen dat dvoirsz. landen eertijdts niet mette gepretendeerde Werckensche maer
met de Zuijdhollantsche roeden sijn gemeten, gelijck die oock op sulcken conditie aende
jegenwoordighe besetters sijn vercoft die daerom oock sustineeren dat jaer dvoorsz. hondert viertich
merghen mette Zuijdthollantsche roede sullen toegemeten worden.
Hierna volgen 3 brieven waarvan de eerste twee moeilijk te lezen en m.i. weinig toevoegen.
Brief 3.
Copie.
Wij Willem van Hurne van Althena ende van Kurterss maken cont ende kenlijc allen luden dat wij quijt
ghesconden hebben ende quijt scelden tot behoeff des goidtshuijs van Floref alle alsulc recht ende
toesegghen als wij tot desen daghe toe gehadt mogen hebben tot drieen wtlanden die gheleghen sijn
inden gericht vande Wercken aen die hoghe sijde buten dijcx ter Wercken waert. Alsoo groot ende
also cleijn als sij daer gheleghen sijn, met allen heuren toebehoren dair lant gheleghen es, vanden
enen wtlande alre naest oestwaert Jan Andries soen ende westwaert Jan voirsz. Dat ander wtlant
daer aen is gheleghen oestwaert Jan van der Donc ende westwaert her Pauwels van Haestricht. Ende
vanden derden wtlande is gheleghen oestwaert Rutgher vanden Brugghen ende westwaert Jan
vander Doncq voirsz. Ende geloven dit voirsz. erve te waren voir ons ende voir onse nacomelinghen
den goidtshuijs voirsz. ten eeuwigen daghen, behoudelick dit voirsz. erve wittelijck ende wael betaelt
es, den eersten penning metten lesten. In kennisse der waerheijt soo hebben wij desen brief open
beseghelt met onsen zeghel int jair ons heeren 1385 op sente Lucijen dach. Onder was wthangende
aen enckelen pargamenten steerte tseghel vanden heer van Hurne in groene wasse.

