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RAZE 3519, dit register begint met het jaar 1565 en met fol 22, hoewel de folionummering na
enige pagina’s niet blijkt te kloppen. Vooral de eerste pagina’s vertonen aan de linker- en
rechterzijde ernstige beschadigingen, waarschijnlijk waterschade
RAZE 3519, W-2, fol 22, ?-?-1565 (MPS: gesteld op 1-8-1565!)
- Jan Cornelis Oesthoff heijst ter vierschaere tgemeen sterfhuijs van Cornelis Nicolaess Cock
ende heest voor die twee onbejaerte wesen van de voors. Cornelis Nicolaess de somma
van 18£ ende heijst noch die kinderdeel van de erve die haer achtergebleven was bij de
doot van Janna Jacobs Corswaen (MPS: er staat Janne Coppe Corswiaensen), ende Jan
Engels als gemechtich van de weduwe ende Nicolaes Corneliss Nicolaess de somme
van ? ende? anoteren tzelfde waerachich te zijne
- coman Adriaen Willems nomine Pieter Pieters ? vierschare Jan Wouters van vuijtcoop ?
sterfhuis van Brouijck Hanne? de somma van ? vijf guldens, ende Jan Wouters heeft
aengenomen? te toonen als dat Pieter heeft uijt coop ? een voor al ende es gewesen
eerst binnen? ? ?, eerste tochtdach ist buijten die prochie, den tweede ist ?
- (MPS: deze acte is maar half te lezen maar het gaat tussen coman Adriaen Willems en
Cornelis Jacobs Boudewijns over het bijleggen van bewijsstukken over een pacht)
RAZE 3519, W-3 links, fol 22v, 1-8-1565
- Pieter Pieters Leeuwe heijst iemand voor paerdewerck 10 gulden
- Cornelis Jacobs Boudewijns heist nomine ? ter vierschaere Cornelis Hubrechts, naer
vuijtwijsen tregister fol 20, verstelt
- Jan Pieters Geerts heijst ter vierschaere Geert Pieters naer vuijtwijsen tregister fol 19.
Schepenen hebben gewesen dat Jan Pieters zal hebben den derden dach
behalve partie een wete
Vierschaere gehouden 20-11-1565 ter kennisse van schepenen Jan Jans Vleeck, Jacob Jans
Sijnskercke (MPS: er staat Jacob Jans), Jan Jacobs Stoffs, Pauwels Diericks
ende Pieter Jans Rooshil (MPS: er staat Pieter Jans)
- Cornelis Jacobs Boudewijns nomine Jan Engels heijst ter vierschaere Pieter Jans Jaspers
achtervolgende eenen schepenbrieff de somma van 5£, verstelt ten naesten
RAZE 3519, W-3 rechts, fol 23?, 20-11-1565
- Jan Engels heijst Nicolaes Jacobs op Hinckelinge ende heijst hem hoe als dat hij zal doen
ruijminge van zeecker ? twelck is gelegen inde mispit daer Cornelis Nicolaess Cock
plach te wonen ofte heijst daer voren de somma van 3£, bij verwiltcueringe van partie
verstelt ten naesten, ende voort tot Jan Engels vermaen
- Jacob Jooss van Loeve heijst ter vierschaere Cornelis Willems de somma van 7s? dat van
afcoop van penningen van het huijs? op den Moolberch, bij verwiltcueringe van
partier verstelt

- Jan Pieters Geerts heijst ter vierschaere Dignus Corneliss de Raet de somma van 3£ ? ende
dat van gereeckende penningen, verstelt
RAZE 3519, W-4 links, fol 23v, 22-11-1565 (MPS: datum aangepast!)
Vierschaere gehouwen opten 22-?-1565 (MPS: aangepast op 22-11-1565) ter kennisse van Jan
? (MPS: Jan Jans Vleeck), Jacob Jans Sijnskercke (MPS: dat staat er werkelijk zo), Jan
Jacobs Stoffs?, Pauwels Diericks ende Pieter Jans Rooshil
- niet goed te lezen. Coman Adriaen Willems heijst wat, naer vuijtwijsen tregister
- coman Adriaen Willems nomine Nicolaes Jacobs (MPS: Nicolaes Jacobs Hinckelinge) heijst
ter vierschaere Marinus Marinuss near vuijtwijsen tregister somma 17 gulden ende dat
vuijt crachte van den derden dach ende schepenen hebben gewesen met sententie dat
coman Adriaen nomine Nicolaes Jacobs zoude opleggen die rechten vanden
vierschaere ende doen zijn bewijs zoe doet den zelfden zijn bewijs aen een van de
swarte merrien de beste ende den genachten nu voortgaende
- coman Adriaen Willems nomine Nicolaes Jacobs (MPS: Nicolaes Jacobs Hinckelinge) heijst
ter vierschaere Nicolaes Corneliss dat hij Nicolaes Jacobs zal quijten van den coop van
een greel (MPS: gareel) ende stringen, ende het vensterkcozijn, ende dat vuijt crachte
van den derden dach, bij verwiltcueringe van partie verstelt ten naesten daege van
rechte nae de vacantie
RAZE 3519, W-4 rechts, fol 24, 22-11-1565
- coman Adriaen Willems nomine Nicolaes Jacobs (MPS: Nicolaes Jacobs Hinckelinge) heijst
ter vierschaere Jan Barthelmeeuss te quijten de coop van het huijs dat Jan
Barthelmeeuss van hem overgenomen heeft, oft hij heijst daervoren de somma van
12£, bij verwiltcueringe van partie verstelt ten naesten
- Jan Jans Vleeck als penninckmeester heijst ter vierschaere Jan Pieters Geerts de somma van
7£ 2s 4gr 18 mijten, bij verwiltcueringe van partie tot op maendaege naestcomende,
ende voorts bij verwiltcueringe van partie tot den eersten dach van rechte naer
dertiende dach (MPS: = 6 januari)
- Cornelis Jacobs Boudewijns als schouijt heijst ter vierschaere Adriaen Willems van een
beckellengiering de somma van 5s ende noch van verteerde costen 4s preter 12 mijten
de welcke Marinus Pieters ? hadde. Schepenen wijsen coman Adriaen Willems ge? in
de boete van 5s, de genachten voortgaende
- Cornelis Jacobs Boudewijns heijst ter vierschaere Jacob Jans Pieters Lemps (MPS er staat:
Jacob Jans plemsen) de somma van 10 gulden en 4 stuijvers ende dat van vierschatten
(MPS: viermaal eene bepaalde som) gelde, ? geschoten in twee jaeren, van tjaer 64
ende tjaer 65 6s 8gr, twelck de de voors. ? uijtbringende es, verstelt ten naesten dach
van ? nae dertien dach (MPS: = 6 januari 1566)
RAZE 3519, W-5 links, fol 24v, 22-11-1565 (Zie bestand “RAZE 3519 opnieuw”, de eerste
keer overgeslagen met het fotograferen)

- Cornelis Jacobs Boudewijns nomine Jan ? (MPS: rechterkant acte beschadigd) heijst ter
vierschaere Frans Hubrechts de somma van 12s preter 4gr, verstelt ten naeste daege
van rechte
- Cornelis Jacobs Boudewijns nomine Jan Me? (MPS: rechterkant acte beschadigd) heijst ter
vierschaere ? van 10s 6gr, verstelt ten naesten daege van rechte
- Cornelis Jacobs Boudewijns als schouijt heijst ter vierschaere Jan Mathijss van zeecker
boete opten dijck 2gr voor ellijcke boete (MPS of staat er botte = bos stro?) tot achten
toe, ende heijst dat te vierschatte facit 32 stuijvers, ende heijst noch van zeecker
beslaegen hem aenden dijck gedaen, schouijt hem bij uijtspraecke aen den dijck de
somma van 8s, ende noch dat hij zelver tmijnent verteert heeft, facit 3s 8gr preter 12
mijten, verstelt tot opten derden dach
- Jacob Jans Pieters Lemps heijst ter vierschaere Frans Lambrechts (MPS er staat Frans
Lammens) de somma van 5s ende dat van coope van derrinck
- Jacob Jans Pieters Lemps heijst ter vierschaere meester Costen de somma van 11s 6gr van
coope van derrinck mettet mennen
RAZE 3519, W-5 rechts, fol 25, 22-11-1565
- Jacob Jans Pieters Lemps heijst ter vierschaere Jacob de Wagemaecker (MPS: Jacob Everts
de Waegemaecker) ende dat van geleende gelde 11s 4gr, noch van erbeijt 13s 4gr,
noch van huijshuere 16s 8gr, altijt ter goeder rekening.
- Dese drie partien zijn verstelt ten naesten dach van rechte
- Jacob Jans Pieters Lemps heijst ter vierschaere coman Adriaen Willems zeecker vreede
tusschen hem ende den voors. Jacob Jans tusschen haere twee hooven, heijst een
affschottinge ende vree, ofte heijst daervooren 2£, verstelt ten naesten dach van rechte
- Cornelis Jacobs Boudewijns als ter vierschaere Laureijs de Hollander van een zeecker
bekellengiering (MPS: callengieren = aanklagen) die hij hem gedaen heeft van dat hij
oft zijn jonckwijfs die asse gegoten heeft achter ? Tanneken Arents (MPS er staat:
Tanne Aerents) huijs, de boete van 5s ende Laureijs is gecondemneert inde boete
voors, verstelt uijt crachte vanden derden dach
- Jan Pieters (MPS: Jan Pieters Geerts) heijst ter vierschaere Dignus Corneliss de Raet nae
uijtwijsen tregister fol 23?, verstelt ten naesten, voort tot Jan Pieters vermaen
RAZE 3519, W-5-1 links, 16v? (Zie bestand “RAZE 3519 opnieuw”)
- Bij zeecker clachte gedaen bij een Cornelis? Willems uijt den naem van Jan p? ? Hubrechts
aengaende molest ende ? ? gedaen wert dagelijcks op haeren d?. Zoe hebben
schepenen gewesen met sententie wanneer dat daer ijemant in ofte op ? ? wat dat hij
zal gelden ende betaelen die boete van 5s, zoe dickmaels als dat gebuert
RAZE 3519, W-5-1 rechts, 17, 22-12-1565 (MPS: datum zelf vastgesteld)

- Jan Jans Vleeck als gemachtich van Pieter Jans Jaspers heijst ter vierschaere Geert Pieters,
Stoffel Pauwels ende Nicolaes Corneliss Ketser, ende es dese voors. persoone
heijsende de rechte kennisse van tgene dat zij gezien ende gehoort hebben van
alzulcken comanschappe van een huijs twelck Geert Pieters eerst zoude moegen
gecocht gehadt hebben van de voors. Pieter Jans Jaspers twelck Marinus Maertens
(MPS: Marijnis Mertsen) van den voors. Geert Pieters aengenomen heeft ende den
voors. Geert ontslagen ende ontlast van de voors. comanschappe, ofte es ellicke
persone daervoor heijschende de somme van 10£, ende pertie heeft daerop geantwort
dat zij liever hadden te bringen die rechte kennisse onder tsecreet van schepenen dan
gecondemneert te zijne inden heijsch. Ende Stoffel Pauwels out ontrent 50 jaere
verclaert bij eede gestaefd als dat zij gezeten hebben bij Dignus Corneliss de Raet inde
ceucken (MPS: keuken) ende heeft gezien ende gehoort dat den voors. Pieter Jans
Jaspers comanschappe gedaen heeft ? eenne Geert Pieters van thuijs daer Pieter Jans
voors. nu tertijt inne woont om 95£, 100 gulden gereet ? gulden alle jaere tot die volle
betaelinge toe, waerop dat Marinus Maertens es gecomen ende heeft dese zelfde voors.
comanschappe van Geert Pieters voors. overgenoomen, ende den voors. Geert Pieters
ontslagen ende ontlast van de voors. comanschappe mitsgaders dat den voors. Pieter
Jans moeste woonen tot Sint Jansmisse ende Meije zoude Pieter Jans (MPS vervolg op
volgende pagina) ontfangen die huere van die caemer ende slachthuijs, ende alsdan
zoude ? cooper zijnen wille mogen doen ? ? caemer ende slachthuijs, ende Pieter ?
zoude zijn beesten regieren ende zijn ? liggen tot Sint Jan voors. ende dan mach hij ?
zijne wille mede doen
enden voors. Geert Pieters ouijt wesende ontrent 26 jaer die deposeert ende kendt alle
het zelfde dat den voors. Stoffel Marinuss gekendt ende gedeposeert heeft ende heeft
daer oock mede zijnen behoorlijcken eedt voor gedaen ende dat ter kennisse van
schepenen
ende den dach van rechte van Nicolaes Corneliss ende den voors. Pieter Jans es
vercontinueert tot op maendaege naestcomende
RAZE 3519, W-6 links, 17v, 1-10-1565 (MPS: datum zelf vastgesteld, ende pagina’s liggen
uit volgorde)
- Jan Jans Vleeck nomine Pieter Jans Queesslee (MPS: is dit Pieter Jans Jaspers?) heijst ter
vierschaere nae vuijtwijsen tregister fol 16 ende dat uijt crachte vanden derden dach
ende voort alle daege open recht, ende bij verwiltcueringe van partie verstelt tot op
maendage naestcomende zoo cractich als hij nu zoude mogen wesen
RAZE 3519, W-6 rechts, fol 18, 1-10-1565 (paginanummer en data vastgesteld)
- Jan Jans Vleeck als gemachtich van Pieter Jans (MPS: Pieter Jans Queesslee?) heijst in
veirschaere Jan Poppe hoe als es waerachtich es dat Jan Poppe (MPS: Jan Poppe de
metser) voors. verhuert heeft zeker quantiteijt van landt den voors. Pieter Jans gelegen
inden Cleijnepolder ende dit om 2£ 10s tgemet tot 4 gemeten toe (MPS: er staat
boven: “cuere uijt den hoop”), zoe heijst den voirs. Jan Jans dat Jan Poppe ons zal
houwen op dat zelve landt ende dat achtervolgens die huer ende contract daeraff
geschiet wesende ofte heijst daervoren de somme van 10£. Schepenen wijsen verstelt
tot opden derden dach behalve dat partie moet hebben een kennelijcke wete
Vierschaere 8-10-? ter kennisse van schepenen Jan Jans Vleeck, Jan Jacobs Stoffs (MPS er
stond: Jan Jacobs), Jan Nicolaess Pithouck

- coman Adriaen Willems heijst ter vierschaere Jan Poppens ende dat uijt crachte vanden
derden dach ende dat uijt crachte van den derden in eodem folio, ende Jan Poppens is
gecondemneert inden heijs van den voirseijden Pieter Jans
ende den voirs Jan de metser is besleegen? ende bekellengiert van den schouijt ende
dat duerdien dat hij schepenen geklachtert heeft ende te nae gesprocken heeft in
gebannender vierschaere, ende es daertoe gewesen van schepenen
RAZE 3519, W-7 links, fol 15, 12-10-1565 (MPS: pagina en datum vastgesteld)
Vierschaere gehouwen van partie op 12-10-1565? ter kennisse van schepenen Jan Jans
Vleeck, Pauwels Diericks, Jan Jacobs Stoffs, Jan Nicolaess Pithouck, Pieter Jans
Rooshil ende Jan Barthelmeeuss
- Jan Jans Vleeck heijst ter vierschaere Adriaen Jans Loijs, Jan Matthijss, Marinus Maertens
(MPS: er staat Marinus Mertsen), Marinus Marinuss Beelboom, Marinus Corneliss
Gordt, Jan Poppe nae uijtwijsen tregister fol 15, ende dese voirs. persoonen zijn al
tsamen geweesen opten derden dach dan zoo crachtich ende machtich als nu ter tijt
zoude mogen wesen. Partie ellick een weete
- voort die geheijst in tregister fol 15 die vierschaere tussen die partien ende den voors. Jan
Jans Vleeck ende dat tot den naesten dach van rechte, voort tot Jan Jans vermaen
- Jan Jans Vleeck heijst ter vierschaere Jan Jans Bette ende Cornelis Matthijss nae uijtwijsen
tregister fol 15, ende bij verwiltcueringe van partie zoe wijsen schepenen verstelt ten
naesten, ende voort tot Jan Jans vermaen
- Cornelis Matthijss heijst ter vierschaere Cornelis Hubrechts de somma van 15 gulden 8
stuijvers ende dat van coope van vlasse, ende bij verwiltcueringe van partie zoo
verstelt ten naesten voort tot Cornelis Matthijss vermaen
RAZE 3519, W-7 rechts, 17?, 14-10-1565
Vierschaere gehouwen op 14-10-1565 ter kennisse van schepenen Jan Jans Vleeck, Pauwels
Diericks, Jan Nicolaess Pithouck, Jan Barthelmeeuss
- Cornelis Jacobs Boudewijns nomine Pieter Jans heijst ter vierschaere Jan Poppe naer
vuijtwijsen tregister fol 16, ende Jan Poppe es gewesen met sententie van schepenen
als dat hij zoude opleggen die rechten van de vierschaere ende dat Jan Poppe zoude
bewijsen zijn vrij goet, ende indient den voirs Jan Poppe niet en dede zoe zoudet den
voirs Cornelis Jacobs ofte Pieter Jans tzelfde doen, ende Cornelis Jacobs heeft geleijt
voor zijn vrij goet 1gr ende heeft voort zijn bewijs gedaen aen tin ende metael ende
cossen bedden tot zijnder grootte van de schult, voort zoe hebben schepenen gewesen
dese vierschaere verstelt alle daege open recht opt indien tzelfde goet zoude mogen
bekellengiert werden ende voort te bringen zijn goet recht
inden eersten es bewijs gedaen aen eenen ketel? ende stramijn? tsaemen 10s, noch een
ketelcken ende vijf tinnen schotelen die op die caemer aen de schoorsteen staen
tsaemen met drie pinten ende rooste en 6 spitten tsaemen 16s 8gr, noch 5 tinnen
schotelen met 2 zoutvaeten tsaemen geschadt op 10s, noch 2 wijncannen met 3
zausieren (MPS: schotels) ende 2 candelaers tsaemen geschadt op 6s 8gr

- op volgende pagina: noch twee bedden met ellick 2 slaeplaeckens ende ? dekens ende 4
cossens tsaemen 3£, noch den treck taefel met 1 schebelbancken tsaemen?, noch het
tresoer op die caemer, geschadt op ?, noch een ?kist met een taefel op de caemer,
geschadt op 10s. noch 33 tinnen kannen met de kandelaer op de gange die int venster
stont tsaemen 6s 8gr, noch tbedde inde ceucken met 2 cossen ende noch 2 opde bancke
liggende tsaemen gelijckt lijt met dekens ende slaeplaeckens tsaemen 1£ 10s, noch de
vijsel met de stamstock geschadt op 4s, den veest? ketel met die twee ringen, geschadt
op 12s, noch eenen tobbe met ontrent 1 achtendeel teruwe facit 8s, noch een tobbe met
verckensvlees te weten die vier quertiere? facit tsaemen 1£
RAZE 3519, W-8 rechts, fol 18, 14-10-1565
- coman Adriaen Willems nomine de erfgenamen van Pauwels de cuijper heist ter vierschaere
Cornelis Jacobs Boudewijns als dat hij bezeten heeft die meedestove de somme van 7£
6s 8gr. Schepenen wijsen verstelt ten naeste daege van rechte
- coman Adriaen Willems nomine Jan Dignuss (MPS: Jan Dingna) heijst ter vierschaere
Nicolaes Jacobs op Hinckelinge de somma van 7s 4gr, ende dat van een reste van
coope van platzaet. Schepenen wijzen met sententie dat dese twee persoenen zullen
comen als maegen (MPS: als familie?) bij malcanderen, ende noch eens rekeninge
ende reliqua doen, ende veraccorderen zij tis wel int goe, ende veraccorderen zij niet
zoe zullen zij den naesten dach van rechte hebben tzelve recht dat zij nu hebben
Vierschaere gehouwen opten 20-10-1565 ter kennisse van schepenen Jan Jans Vleeck,
Pauwels Diericks, Jan Jacobs Stoffs ende Jan Nicolaess Pithouck
- Jan Jans Vleeck nomine Jacus Duijckerne heijst ter vierschaere Jan Hectors (MPS: Jan
Ectorsen) dat hij zal bevrien de weije ende lant die den voors. Jan Hectors van Jacus
Duijnkercke overgenomen heeft, ofte heijst daervoren de somma van 3£, bij
verwiltcueringe van partie verstelt ten naesten
RAZE 3519, W-9 links, fol 18v, 20-10-1565
Jan Jans Vleeck heijst ter vierschaere Jan Poppe de somma van 17s 9gr ende dat van erebeijt
ende bier mennen. Schepenen hebben gewesen met sententie dat Jan Poppe zoude
hebben den derden dach om te comen antwoorden opten heijsch ofte voldoen partie
met gelde ofte panden
- Cornelis Jacobs Boudewijns heijst ter vierschaere als gemechtich van Jan Pieters Lemps,
eenen Reinier Jans Bette, Jan de metser (MPS: Jan Poppe?), Matthijs Engels ende
Nicolaes Corneliss Ketser ellicke persone die somme van 4s 7gr ende dat van
verteerde costen als deecken van Sinte Sebastiaens gilde, bij verwiltcueringe van
partie verstellen schepenen desen dach van rechte ten naeste dage van rechte
- coman Adriaen Willems nomine Jan Dignus (MPS: Jan Dingna) heijst ter vierschaere
Nicolaes Jacobs (MPS: Nicolaes Jacobs op Hinckelinge) naer vuijtwijsen tregister fol
18. Schepenen wijsen met sententie dat ellick een zoude nemen eennen goeden man,
veraccorderen zij tis wel int goe, ende veraccorderen zij niet zoe hebben zij ten naesten
het zelve recht dat zij nu zouden mogen hebben

- Cornelis Jacobs Boudewijns nomine Nicolaes Jacobs op Hinckelinge heijst ter vierschaere
Jacob de wagenmaecker de somma van 5s 5gr ende dat van een reste van een half
vercken, verstelt ten naeste, ende voort tot Nicolaes Jacobs vermaen
RAZE 3519, W-9 rechts, fol 19, 20-10-1565
- Cornelis Jacobs Boudewijns nomine Cornelis Matthijss heijst ter vierschaere Cornelis
Hubrechts nae uijtwijsen tregister fol 16. Schepenen wijsen met sententie dat partie zal
comen bij malcander, ende reeckenen pitten ende paelen ende dat tussen nu ende den
naesten dach van rechte dan te hebben tzelve recht dat zij nu hebben zouden
- Jan Engels heijst ter vierschaere Jacob Everts alias wagenmaecker eenen nieuwen waegen
den welcken Jacob aengenomen heeft te maecken ofte heijst daervoren de somma van
10 gulden, bij verwiltcueringe van partie verstelt ten naesten
- Jan Pieters Geerts heijst ter vierschaere heijst Geert Pieters zijn broer ende Godelieve zijn
zuster de ruijminge van alzulcken mis alsdaer zoude mogen liggen inden mispit van
den voors. Pieter Geerts. zaliger memorie te weten van haer deel ofte heijst daer
vooren de somma van 1£ elck persoon, bij verwiltcueringe van partie verstelt ten
naesten, voort Jan Pieters vermaen
- coman Adriaen Willems heijst ter vierschaere Cornelis Jacobs Boudewijns achtervolchens
tregister. Schepenen wijsen met sententie verstelt ten naesten, voort tot coman Adriaen
Willems vermaen
RAZE 3519, W-10 links, fol 19v, 20-10-1565
- Jan Jans Vleeck als penninckmeester over die prochie van Waerde eenen Adriaen Jans Loijs,
Jan Matthijss, Jan Jans Bette, Marinus Marinuss (MPS: Marinus Marinuss Beelboom)
Jan Poppe ende Jacus Duijckerne, ende is hen heijschende ter vierschaeren nae
vuijtwijsen tregister fol 19 ende 15, bij verwiltcueringe van partie verstelt ten naeste
daege van rechte altijts blijvende uijt cracht van den derden dach, ende vierschaere es
bij verwiltcueringe van partie verstelt tot Jan Jans vermaen
in de kantlijn: dit is geschiet opten 27-10-1565
- Cornelis Jacobs Boudewijns nomine Cornelia zijnder moeder een Jacob de Wagemaecker
(MPS: Jacob Everts de wagenmaecker) de somma van 5s altijt ter goeder rekening,
verstelt ten naesten voort tot Cornelis Jacobs vermaen
Vierschaere gehouwen opten 12-1-1566 ter kennisse van schepenen Jan Jans Vleeck, Jacob
Jans Sijnskercke, Jan Jacobs Stoffs, Pauwels Diericks ende Jan Barthelmeeuss
- Jan Barthelmeeuss heijst ter vierschaere lange Frans nae uijtwijsen tregister fol 24!?, verstelt
ten naesten dach van rechte
- Jan Barthelmeeuss heijst ter vierschaere Pieter Pieters Leeuwe (MPS: er staat Pieter Pieters)
nae vuijtwijsen tregister fol 24!? te somma van 10s 6gr, verstelt ten naeste dach van
rechte

- Jan Jans Vleeck heijst ter vierschaere Jan Poppe 1£ 16s 2gr 12mijten van waterpenningen
ende noch van sgraeve schodt 11s 3gr, Schepenen wijsen verstelt ten naeste daege van
rechte, ende dat uijt crachte vanden derden dach
RAZE 3519, W-10 rechts, fol 20, 20-10-1565
- Matthijs Jans Moerdamme heijst ter vierschaere Jan Jans Vleeck de somma van 2£ ende dat
als borge voor een obligatie verstelt ten naeste ende voort tot Matthijs Jans vermaen
- Willem Quirijns heijst ter vierschaere meester Costen ende dat van bieren de somma van 8s,
verstelt ten naesten daege van rechte
- Willem Quirijns heijst ter vierschaere Robrecht Reijnouts de somma van 11s, verstelt ten
naesten
- Willem Quirijns heijst ter vierschaere Jan Pieters Lemps de somme van 1£ 5s ende dat van
biere, verstelt ten naeste behalve dat zij bij malcander comen zullen ende
veraccorderen zij tis wel int goe, veraccorderen zij niet zoe hebben zij alsdan tzelve
recht
- Willem Quirijns heijst ter vierschaere Dignus Corneliss de Raet (MPS: Dingna Corneliss de
Raet) de somma van 4£ 18s, verstelt uijt crachte van den derden dach tot den naeste
daege van rechte
- Willem Quirijns heijst ter vierschaere Anthonij Corneliss Mensheere de somma van 5s 2gr
verstelt uijt crachte vanden derden dach tot op de eerste dach van rechte
RAZE 3519, W-11 links, fol 20v, 20-10-1565
- Adriaen Gilliss nomine Jacob Jans Pieters Lemps heijst ter vierschaere Pieter Jans (MPS:
Pieter Jans Rooshil, heb ik aangenomen) als dat hij zal quijten den voirs Jacob Jans
Pieters Lemps van alzulcken heijs als den schouijt op den voirs Jacob Jans gedaen?
heeft twelck es 10 gulden 4 stuijvers ende dese vierschaere wert verstelt zoe wel van
mijnentwege als hier aff ende dat tot den naeste dach van rechte
- Adriaen Gilliss nomine Jacob Jans Pieters Lemps heijst ter vierschaere Jacob de
Wagemaecker (MPS: Jacob Everts de Wagemaecker) nae uijtwijsen tregister fol 24?
en 25? Schepenen wijsen dat dese twee goede mannen zullen bij malcander comen
ende reckenen met malcander, veraccorderen zij tis wel int goe, veraccorderen zij niet
zoe hebben zij ten naesten tzelfde recht
- Adriaen Gilliss nomine Jacob Jans Pieters Lemps heijst ter vierschaere coman Adriaen
Willems (MPS: boven de regel) nae uijtwijsen tregister fol 25. Schepenen wijsen met
sententie als dat Adriaen Willems dat zelfde hoff tussen hem en den voors. Jacob Jans
oft schotten ende bevrecen (MPS: omheijnen) zal tussen dit ende Lichtmisse, ofte
zullen alsdan tzelfde recht hebben dat zij nu hebben zouden
RAZE 3519, W-11 rechts, 21, 20-10-1565

- Adriaen Gilliss nomine Jacob Jans Pieters Lemps heijst ter vierschaere Frans Lammens
(MPS: Frans Lambrechts) nae uijtwijsen tregister fol 24? verstelt ten naesten, bij
verwiltcueringe voort tot Jacob Jans vermaen
- Adriaen Gilliss nomine Jan Engels heijst ter vierschaere Nicolaes Jacobs (MPS: Nicolaes
Jacobs op Hinckelinge) het gebruijck van het huijs metten schueren ende mispit daer
Maeijcken Cocks nu inne woont, ende (MPS: hij Jan Engels) van den voors. Nicolaes
Jacobs gehuert heeft oft heijst daervoren die somma van 3£. Schepenen wijsen met
sententie dat Nicolaes Jacobs zal ruijminge doen ende zijn mis opschieten ten eersten
werckdage, zoe verre tmogelijck es
- Adriaen Gilliss nomine Jan Engels heijst ter vierschaere Pieter Jans Jaspers nae uijtwijsen
eenen schepenbrieff de somma van 5£ 10s, bij verwiltcueringe van partie verstelt ten
naesten, ende dat uijt cracht vanden derden dach
- coman Adriaen Willems nomine Nicolaes Jacobs (MPS: Nicolaes Jacobs op Hinckelinge)
heijst ter vierschaere Nicolaes Corneliss nae uijtwijsen tregister fol 23 (MPS:
verkeerde folio) ende Nicolaes Corneliss belooft ter kennisse van schepenen den voirs
Nicolaes Jacobs te quijten van tpaert ende van tvensterkozijn tussen dit ende den
naesten dach van rechte, nopende tgreel procederen zij voort ende zijn gewesen ellick
aen een goede man, veraccorderen zij tis wel int goe, veraccorderen zij niet zoe
hebben zij ten naeste hetzelve recht
RAZE 3519, W-12 links, 21v, 20-10-1565
- heer Adriaen heijst ter vierschaere Jan de metser (MPS: Jan Poppe) de somma van 14 gulden
heeft (MPS: er staat 14 gulden vlaams) ende dat van boogaert huere, noch heijst den
zelven op Jan Poppe van schade ende interesten van ’t kerckhof te bevreden? facit 3s,
noch 3 stuivers die hij van coman Adriaen Willems ontfangen heeft, vertelt ten
naesten, voort tot heer Adriaens vermaen
- coman Adriaen Willems nomine Nicolaes Jacobs (MPS: Nicolaes Jacobs op Hinckelinge)
heijst ter vierschaere Jan Barthelmeeuss de somma van 18 gulden 10 stuijvers van
beloofde penningen, ende heijst de quijtinge nae uijtwijsen tregister fol 24 ende
belooft tussen dit ende den naesten dach van rechte op sijn selfs bewijs
- Adriaen Gilliss nomine Nicolaes Corneliss heijst ter vierschaere Nicolaes Jacobs (MPS:
Nicolaes Jacobs op Hinckelinge) de somma van 2s van de callijoete van een tonne
biers. Nicolaes Jacobs is gecondemneert inden heijsch van 2s
RAZE 3519, W-12 rechts, 22, 20-10-1565
- coman Adriaen Willems nomine Nicolaes Jacobs (MPS: Nicolaes Jacobs op Hinckelinge)
heijst ter vierschaere Willem Quirijns de somma van 2s van de callijoete van een tonne
biers. Schepenen wijsen verstelt ten naesten
- coman Adriaen Willems nomine heijst ter vierschaere Cornelis Matthijss als dat hij bij
leggen zoude eennen sekeren pachtsel van het lant dat hij van coman Adriaen baent
ofte heijst daer voren de somma van 200 gulden. Schepenen wijsen verstelt ten naesten

- Cornelis Jacobs Boudewijns versouijckt aen schepenen oft die schattinge vande lande die hij
aen coman Adriaen gedaen heeft opten 22-12-1565, ende schepenen wijsen met
sententie als dat van nu aff die genachten voort gaen sullen ende hebben als nu die
erve geschat op 2£ tgemet
RAZE 3519, W-13 links, 22v, 16-1-1566
- Op huijden 16-1-1566 (MPS: 1565 stilo curie hollandiae) dach van rechte gehouwen ter
kennisse van schepenen Jan Jans Vleeck, Jacob Jans Sijnskercke, Jan Jacobs Stoffs,
Jan Nicolaess Pithouck, Pieter Jans Rooshil ende Pauwels Diericks
- Jan Jans Vleeck al penningmeester heijst ter vierschaere Jan Poppe nae uijtwijsen tregister
fol 19. Jan Poppe is gecondemneert inden heijs ende nopende den heijsch vande
waterpenningen, ende Jan Jans Vleeck doet zijn bewijs aen de teruwe die hij inden
Cleenenpolder (MPS: Cleijnenpolder) gezaeijt, ende dat van westen inne tot die
grootte van de schult ten tweeschatte, aengaende de waterpenningen ende vantsgraeve
schodt doet hij zijn bewijs aen tselve goet, dat ten eenschatte gelde, ende bij zoe
verder dat de voors. teruwe aen goet niet genoucg en es zoe zal hij zijn bewijs doen
voort aen tin ofte metael ende ander goet dat hij can bevinden
- Jan Engels heijst ter vierschaere Pieter Jans Jaspers nae uijtwijsen tregister fol 21, verstelt
ten naesten uijt crachte vanden derden dach
- Dignus Arents (MPS: er staat Dingna Arents, Digna Arents) heijst ter vierschaere Jan
Barthelmeeuss de somma van 35£ 15s, ende dat van coope van meede. Schepenen
wijsen verstelt te naesten daege van rechte
- Adriaen Gilliss nomine Jan Barthelmeeuss heijst ter vierschaere Frans Hubrechts nae
uijtwijsen tregister fol 19, verstelt ten naesten
- Adriaen Gilliss nomine Jan Barthelmeeuss heijst ter vierschaere Pieter Pieters (MPS: Pieter
Pieters Leeuwe?) nae uijtwijsen tregister fol 19, verstelt tot Palmen alle daege open
recht
RAZE 3519, W-13 rechts, 23, 16-1-1566
- Marinus Corneliss Gort heijst ter vierschaere Maerten Heijndricks de somma van 3£ 5s,
verstelt ten naesten voort tot Marinus Corneliss vermaen
- coman Adriaen Willems heijst ter vierschaere Cornelis Matthijss nae uitwijsen tregister fol
22, Cornelis Matthijss wert gewesen met sententie dat hij zoude zweren dat een pacht
zoude wesen 9s ende dat hij uijt vallen zoude met de heventijt vande prochie, te weten
1566, twelck Cornelis Matthijss bereet es geweest om te volbringen, ende partie
verdaecgt den eedt
- Willem Quirijns heijst ter vierschaere meester Costen nae uijtwijsen tregister fol 20,
gewesen opten derden dach
- Adriaen Willems nomine Nicolaes Jacobs heijst ter vierschaere Jan Barthelmeeuss nae
uitwijsen tregister fol ?, verstelt

- Adriaen Willems nomine Nicolaes Jacobs heijst ter vierschaere Nicolaes Corneliss nae
uijtwijsen tregister fol 23?, verstelt ten naesten, voort tot Nicolaes Jacobs vermaen
- Adriaen Willems nomine Nicolaes Jacobs heijst ter vierschaere nae uijtwijsen tregister
(MPS staat er anders maar gecorrigeerd n.a.v. fol 22) de somma van 2s, ende dat op
eennen Willem Quirijns. Schepenen wijsen dese twee partien in twee goede mannen,
veraccorderen zij tis wel int goe, veraccordeerden zij niet zoe hebben sij ten naeste
hetzelve recht
RAZE 3519, W-14 links, 23v, 16-1-1566
- Pauwels Diericks heijst nomine Anthonij Mensheeren (MPS: Anthonij Corneliss
Mensheeren) op eenen Reijnier Jans (MPS: Reijnier Jans Bette) de somma van 1£
11gr ter goeder rekening, verstelt ten naesten
- Willem Quirijns heijst ter vierschaere Dignus Corneliss de Raet uijt crachte vanden derden
dach, achtervolgende tregister fol 20, verstelt ten naesten daege van rechte, ende dat
op volstaen pangen (MPS: panden)
- coman Adriaen Willems nomine Frans Hubrechts heijst ter vierschaere Pauwels Diericks de
somma van 8s 6gr ende dat van erbeijt, verstelt ten naesten voort tot Frans Hubrechts
vermaen
- coman Adriaen Willems nomine Frans Hubrechts heijst ter vierschaere Jan Matthijss de
somma van 10s 2gr ende dat van erbeijt, verstelt ten naesten voort tot Frans vermaen
- Adriaen Gilliss nomine Jacob Jans Pieters Lemps heijst ter vierschaere Pieter Jans Rooshil,
nae uijtwijsen tregister fol 20, ende Pieter Jans es gewesen hoe als dat zoude mogen
gemangelt hebben om den dijck van Cornelis de Winter ende om den dijck die hij van
meester Gillis Reijns lant moeste maecken, ende den voors. Pieter Jans heeft
gezwooren aen den heijligen hoe als dat hij wel weet dat hij den dijck van Meester
Gillis Reijn lant alle jaere gemaeckt heeft ende dat hij oock om den dijck van Cornelis
de Winters naem niet gemangelt noch aengenomen en heeft.
RAZE 3519, W-14 rechts, fol 24, 16-1-1566
- Dignus Corneliss de Raet heijst ter vierschaere Robrecht Reijnouts de somma van 12s ende
dat ter goeder rekening
- Dignus Corneliss de Raet heijst ter vierschaere Cornelis Heijndricks Grootemaet de somma
van 5s ter goeder rekening
- Cornelis Jacobs Boudewijns heijst ter vierschaere Jacob Jans Sijnskercke ende dat van
tsgraeve schoote van 5 gemet 60 roe te weten van 4 jaeren facit 17s 4gr 18mijten, ende
ese gewezen verstelt tot den eersten rechtdach nae Lichtmisse (MPS: 2 februari), ende
Jacob Jans begeert copie vanden heijs
- op huijden 17-1-1566 (MPS: 1565 stilo curie) es gecomen voor ons schepenen Jan Jans
Vleeck, Pauwels Diericks eenne Jan van Doren, ende heeft geconstitueert en

gemechtich gemaeckt, constitueert ende maeckt mits desen Jan Nicolaess (MPS: Jan
Nicolaess Pithouck) ende Cornelis Jacobs Boudewijns ad lites generalijck ende
speciaelijck off den voirs Jan van Doren daer zelver present ofte tegenwoordich waer
RAZE 3519, W-15 links, fol 24v, 21-1-1566
- op huijden 21-1-1566 zoe es gecomen voor ons schepenen Jacob Jans Sijnskercke, Pauwels
Diericks ende Jan Nicolaess Pithouck eenen Jan Pauwels, ende heeft over
getransporteert ende gedraegen, transporteert ende draecgt over eenne Jan Engels een
huijs gestaen binnen de prochie van Waerde opt ambachts heeren vroone (O. Jan
Barthelmeeuss schuere, S. Cornelia de weduwe van Jacob Corneliss Boudewijns, W.
het? Heerenstraete, N. Jan Barthelmeeuss), ende dit huijs is over getransporteert ende
Jan Engels belooft alle commer cost ende last aff te doenen ende den voirs Jan
Pauwels te indemniseren ende daer quijte aff te houden, ende Jan Engels begeert eenen
brieff van tvoors huijs (MPS: acte is doorgestreept)
RAZE 3519, W-15 rechts, fol 25, 23-1-1566
- op huijden 23-1-1566 zoe es gecomen voor ons schepenen eennen Adriaen Jans Poppe ende
hij heeft gelevert met vollen rechte eennen Marinus Maertens (MPS: Marinus
Mertsen) de quantiteijt van 412 roe lants gelegen in den Hoogen Rijem (O. Marinus
Maertens, S. de erfgenamen van meester Heijndrick, W. Rommert van Meckenborch
cum suis, N. Heerenwech, ende dese erfve es gegeven om 9£ den gemet de een helft
ter leveringe ende dander helft in een jaer daernaer, ende es vercocht gelijck datse te
bouijck staet, ende dese dag van rechte es vercontinueert den tijt van 14 daegen,
schepenen Jacob Jans Sijnskercke, Pauwels Diericks, ende Jan Nicolaess Pithouck
RAZE 3519, W-16 links, fol 25v, 6-2-1566
Vierschaere gehouwen 6-2-1566 ter kennisse van schepenen Jan Jans Vleeck, Jacob Jans
Sijnskercke, Jan Barthelmeeuss, Jan Nicolaess Pithouck, ende Jan Jacobs Stoffs
- Adriaen Gilliss nomine Jan Barthelmeeuss heijst ter vierschaere nae uijtwijsen tregister fol
24? ende partie en heeft geen wete gehadt dus moet dat blijven staen in staete als
vooren
- den dach van rechte tusschen Adriaen Jans Poppe ende Marinus Maertens es vercontinueert
tot den naesten dach van rechte
- Dignus Arents heijst ter vierschaere Jan Barthelmeeuss nae uijtwijsen tregister fol 22, ende
zoe als niet sterck genoucg van banckgenoten (MPS: schepenen in de banck) en zijn,
zoe stellen sij desen dach van rechte ten naesten ende daer op zijn dese schepenen die
nu present zijn belast op haeren eedt, ende op dit hoochste boete? ende men zal dander
die absent zijn de zelfde wete doen
RAZE 3519, W-16 rechts, fol 26, 6-2-1566
- Cornelis Jacobs Boudewijns nomine Jan Pieters (MPS: Jan Pieters Geerts?) heijst ter
vierschaere de weese oft ijemant om daer voor verantwoorden wil van tsterfhuijs van

Pieter Geerts zaliger memorie, de somma van 32£ ende dat nae uijtwijsen eenne
schepenbrief. Schepenen verstellen desen dach van rechte ten naesten daege van rechte
- coman Adriaen Willems heijst ter vierschaere Jan Pieters (MPS: Jan Pieters Geerts) uijt
crachte van verstelde vierschaere de reeckening doen sullen over de jonckste weesen
van Pieter Geerts, van zijn moers (MPS: moeders) goet ofte heijst daervoren de
somma van 20£, ende noch van pachte van hem zelven van pachte de somma van over
drie gemeten lants over tjaer 1565. Schepenen wijsen met sententie dat Cornelis
Jacobs Boudewijns in dese meterie niet spreecken en zal, maer dat Jan Pieters zal
nemen eenen anderen doer dien datter geen weesen van Pieter Geerts hier ter
maelsteden (MPS: plaats waar recht gesproken werd) en wonen, ende schepenen
verstellen desen dach van rechte ten naesten
RAZE 3519, W-17 links, fol 26v, 6-2-1566
- Adriaen Jacobs Voorstock heijst ter vierschaere Jan Barthelmeeuss de somma van 39s 9gr
12mijten van coop van vlas ende van wicken ende noch 2s 4gr van twee zacken ofte
de zelve zacken wederom. schepenen wijsen verstelt ten naesten
- coman Adriaen Willems nomine Jan de Naeijer heijst de vierschaere achtervolchende
eennen schepenbrieff ende dat op ende aen eennen Geert Pieters de somma van 7£ 6s
8gr, ende dat opt huijs daer hij innen woont als ijpoteque. Schepenen wijsen verstelt
ten naesten, ende voort tot coman Adriaens vermaen
- Cornelis Jacobs Boudewijns heijst ter vierschaere Robrecht Reijnouts ende dat van een reste
van een obligatie de somma van 10s ende noch van tsgraeve schoote 2£ 16s, verstelt
ten naesten dach van rechte
- Jan Jans Vleeck heijst ter vierschaere Dignus Corneliss de Raet nae verwijsen een obligatie
de somma van 2£ 15s 1gr, bij verwiltcueringe van partie verstelt ten naesten daege van
rechte, ende dat uijt crachte vanden derden dach
RAZE 3519, W-17 rechts, fol 27, 6-2-1566
- Jan Nicolaess (MPS: Jan Nicolaess Pithouck) als gemachtich van de weesen van Pieter Jans
zaliger memorie de nomber van 4 viertelen teruwe ofte heijst (MPS aan wie?,
Robrecht Reijnouts?) daervoren de somma van 20 gulden, ende dat van geleende
teruwe. Robrecht Reijnouts es gecondemneert inde leveringe van die 4 viertelen
teruwe, ofte in de somma van de voors. 20 gulden, ende Jan Nicolaess verwiltcuert
hem zelve ende neempt daerop verstelde vierschaere ten naesten
- Jan Nicolaess (MPS: Jan Nicolaess Pithouck) heijst ter vierschaere Cornelis Boudewijns
ende dat de somma van 4 gulden ende dat van beloofde penningen, ende noch 4
gulden ende dat van pachte van den oucgst van 1565. Schepenen wijsen verstelt ten
naesten dach van rechte
RAZE 3519, W-18 links, fol 27v, 6-2-1566
- op huijden 6-2-1566, zoe hebben gelevert den Heilige Geest meesters een huijsken gestaen
int ouijt dorp (O. Heerenstaete, S. ende W. Cornelis Nicolaess Vlaeminck, N. Joris

Jans), ende hebben die gelevert eennen Cornelis Nicolaes (MPS: Cornelis Nicolaess
Vlaeminck) ende dat om die somma van 10£ 10s verschijnende bij paijmenten te
weten de eerste paije verschenen Bamisse 1566 9 gulden, ende voort alle jaer 9 gulden
tot de volle betaelinge toe, ende partie begeren elcxs eennen briefs
- op huijden 19-6-1566 (Nb. datum!) es gecomen voor ons schepenen (MPS: wie?) voors.
eennen Jan Pieters Geerts ende hij heeft bekent wel ende deuchdelijck schuldich te
zijne de weduwe van Pieter Geerts zaliger memorie de somma van 20£ verschijnende
bij paijmenten waer aff het eerste paijment vervallen ende verschijnen zal te weten ?
gereet, ende dat alle jaeren 19-6 4£ tot die volle betaelinge
RAZE 3519, W-18 rechts, fol 28, 13-2-1566
Opten 13-2-1566 zoe esser dach van rechte gehouwen ten huijse van Cornelis Jacobs
Boudewijns ter presentie van schepenen Jan Jans Vleeck, Jan Jacobs Stoffs, Jan
Nicolaess Pithouck, Pauwels Diericks
- Jan Pieters Geerts heijst ter vierschaere de weese van Pieter Geerts, Maerten genaemt, nae
uitwijsen tregister fol 26. Schepenen wijsen dese zaecke verstelt tot den tijt van 14
daegen
- Leenaert Pools (MPS: Leenaert Pauwels) nomine Cornelis Simons heijst ter vierschaere Jan
Barthelmeeuss de somma van 4£ 10s van coop van vlasse altijt ter goeder rekening,
heijst noch den zelven 3 zacken oft 3s daer voren, verstelt tot den eersten dach van
rechte
- den dach van rechte tussen Marinus Maertens (MPS: Marinus Mertsen) ende Adriaen Jans
Poppe verstelt ten naesten voort tot Adriaen Jans vermaen
RAZE 3519, W-19 links, fol 28v, 13-2-1566
- Leenaert Pools nomine Adriaen Jacobs (MPS: Adriaen Jacobs Voorstock) heijst ter
vierschaere Jan Barthelmeeuss nae uijtwijsen tregister fol 26. Schepenen wijsen
verstelt ten naesten behalve dat partie zal comen bij malcander ende reeckenen ende
pitten ende paelen
- Leenaert Pools (MPS: Leenaert Pauwels) nomine heer Adriaen heijst ter vierschaere Jan
Poppe, nae uijtwijsen tregister fol 21? Jan de metser es gewesen dat hij zoude komen
ofte logenen ofte hoe ende in wat manieren zij veraccordeert waeren, zoe kendt Jan
Poppe dat gemaeckt was op twee conincks daelders te geven binnen drie weecken
ende ten nieuwen zoe noch twee, ende zoe hij de eerste twee niet betaelt en heeft, zoe
heeft mijn heer Adriaen zijn ouijt recht ende rauwe actie, verstelt ten naesten dach van
rechte
- Dignus Arents heijst ter vierschaere Jan Barthelmeeuss nae uijtwijsen tregister fol 22.
Schepenen hebben gewesen met sententie dese zaecke es gewesen tot Middelborch
aen wijsen lien (MPS: wijse lieden) ende vroede mannen midtgaders dat ellijck van de
partien zal inleggen de somma van 13s 4gr ende es verstelt de tijt van een maendt,
ende dat alle rechtdaege open

RAZE 3519, W-19 rechts, fol 29, 13-2-1566
- Jan Corneliss heijst ter vierschaere Jan Barthelmeeuss ende Jan Pieters Lemps die rechte
kennisse van tgene dat zij gehoort ende gesien hebben van zeker pachtinge die Jan
Corneliss zoude mogen gedaen hebben tjegens Nicolaes Jacobs op Hinckelinge ofte
heijst ellijck persone daer voren de somma van 50 gulden ende zij hebben haeren
behoorlijcken eedt gedaen ende die rechte kennisse onder tsecreet van schepenen
gebrocht
- Jan Pieters (MPS: Jan Pieters Lemps, zie vorige acte) ouijt ontrent 45 jaeren heeft gekendt
ende gedeposeert met sijnen behoorlijcken eede gestaeft hoe als dat sij geseten hebben
ten huijse van Jan Adriaens Cock op de kaemer ende Jan Corneliss heeft gezeijt ijser?
niet van aventueren, zoe heeft Nicolaes Jacobs: ick verpacht u (MPS: er staat hu!) acht
oft negen gemeten landt oft zoe veel als men zal bevinden comende metten maeten
ende aenden Westveerdijck, ende kennen noch dattet warachtich es dat dat zelfde landt
is gepacht om 12 6gr het gemet
ende Jan Barthelmeeuss ouijt ontrent 24 jaeren die deposeert hetzelfde als boven, alle
tselfde waerachtich te sijne
RAZE 3519, W-20 links, fol 29v, 13-2-1566
- op huijden 13-2-156? zoe es Dignus Corneliss de Raet gecomen voor ons schepenen ende
heeft bekendt warachtich te zijn als dat Vleeck (MPS: Jan Jans Vleeck) zoude hebben
tbedde dat op de caemer leijt ende de deecken daerop, ende zoude noch hebben een
tasijn? (MPS: stapeltje of dozijn?) tinnen talioren (MPS: schalen) ende dat voor de
somma die hij hier in rechte gehijst heeft facit 1£ 15s 1gr, ende bij zoe verder dat
Dignus geeft tussen dit ende Paeschen 9 gulden zoe mach Dignus voirs dit zelfde
bedde wederom lossen ende thuijs haelen ende die talioren zullen blijven in handen
van Jan Jans Vleeck. Schepenen Jan Jacobs Stoffs ende Jan Nicolaess Pithouck
RAZE 3519, W-20 rechts, fol 30, 13-2-1566
- Dignus Arents nomine Jacob Corneliss heijst ter vierschaere Laureijs Adriaens den
Hollander (MPS er staat: Lauwe) oft de onderwinders van zijn goet de somma van
11s, ende dat van coop van grauwe couijt (MPS: heeft dit iets met bier te maken?)
dwelck zij van ons overgenomen heeft van den coopdach van Matthijs Jans Daneels
(MPS: Matthijs Jans Widts?) zaliger memorie, verstelt ten naesten daege van rechte
ende uijt crachte vanden derden dach
- Jan Corneliss Oesthoff heijst Laureijs Adriaens oft Hollander (MPS: Laureijs Adriaens
Hollander zie vorige acte) de somma van 13s 4gr van coope van een vercken,
vercontinueert tot opten naesten dach van rechte ende dat uijt cracht vanden derden
dach
- coman Adriaen Willems als gemachtich van Jan de Naijger heijst ter vierschaere de weduwe
van Pieter Geerts ofte het huijs daer hij inne woont ende dat achtervolgende eennen
schepenbrief de somma van 7£ 6s 8gr, verstelt ten naesten dach van rechte ende dat
uijt crachte van den derden dach

- Pieter Leeuwe (MPS: de vader van Pieter Pieters Leeuwe?) heijst ter vierschaere Jan
Barthelmeeuss de somma van 10s altijt ter goeder rekening ende dat van meethiende
ende tgildegelt, verstelt ten naesten daege van rechte, ende dat uijt crachte vanden
derden dach
RAZE 3519, W-21 links, fol 30v, 13-2-1566
- Pieter Leeuwe (MPS: de vader van Pieter Pieters Leeuwe?) heijst ter vierschaere Jan Poppe
de somma van 5s 5gr ende dat als deecken van Sint Jorisgilde, verstelt ten naesten
ende dat uijt crachte vanden derden dach
- coman Adriaen Willems heijst ter vierschare nomine Anthonij Corneliss Mensheeren, eenen
Reijnier Jans Bette de somma van 1£ 10gr, ende dat van coop van ?, verstelt ten
naesten dach van rechte
- Jan Nicolaess (MPS: Jan Nicolaess Pithouck) nomine tsterfhuis van Pieter Jans zaliger
memorie op eenen Robrecht Reijnouts nae uijtwijsen tregister fol 27 verstelt ten
naesten voort tot Jan Nicolaess vermaen
- Jan Nicolaess (MPS: Jan Nicolaess Pithouck) nomine tsterfhuis van Pieter Jans zaliger
memorie Cornelis Boudewijns. nae uijtwijsen tregister fol 27 ende Cornelis
Boudewijns is gecondemneert om daervoor te zweeren ende hij heeft daervoor zijn
behoorlijcken eedt gedaen als dat hijt Jan Nicolaess betaelt heeft ende dat hij dat wel
weedt
RAZE 3519, W-21 rechts, fol 31, 2-2-1566
- Op huijden 2-2-156? zoe es gecomen voor ons schepenen hier onder geschreven (MPS: niet
te vinden!) eennen Dignus Corneliss de Raet, ende hij heeft bekendt wel ende
deuchdelijcken schuldich te zijne eennen Geert Egberts (MPS: er staat Eckberts) alias
Raff (MPS er staat: Geert Egberts Rast) de somma van 15£, ende dat ter causen van
zeecker bier twelck ick Dignus voors. te mijnen wille ende dancke van Geert Egberts
voirs ontfangen hebbe, ende Dignus Corneliss voirs zal deze penningen onder hem
blijven houdende den tijt van vier jaeren gedurende ende zal geven alle jaeren van
rente tjegens den penninck zestiene dat es te weten alle jaeren van de 15£ 18s waer aff
dat dat eerste rente vervallen ende verschijnen zal nu Lichtmisse (MPS: 2 februari, dus
op deze dag!) eerstcomende 1566 ende bij alzoe verder dat Dignus Corneliss de zelfde
rente jaerlijcks nu op en brochte 8 ofte 14 daegen naer Lichtmisse zoe zullen altijt de
principale penningen met de rente verschenen ende vervallen wesen, ende Dignus
Corneliss stelt tot een speciale ypoteque het huijs daer Dignus nu inne woont, ende bij
alsoe verder als den tijt van vier jaeren geexpireert es zoe mogen zij een ander
conventie ende voorwaerden maecken ende den voors. Dignus belooft oock dat hij van
niemant bieren en zal dan van Geert Egberts voors. ten waere bij gebreecke datter
Geert niet genoch en brochte ofte doet gelijck dat zijn bueren doen. In de kantlijn:
Geert Egberts brieff es gemaeckt
RAZE 3519, W-23 links, fol 31v (MPS: fol 31 twee keer gebruikt), 23-2-1566
Dach van rechte gehouwen 23-2-1566 (MPS: er staat 1565, stilo hollandiae) ter kennisse van
schepenen Jan Jans Vleeck, Jacob Jans (MPS: Jacob Jans Sijnskercke) Pauwels

Diericks, Jan Jacobs Stoffs ende Pieter Jans (MPS: Pieter Jans Rooshil, de eerder
genoemde Pieter Jans is gestorven!)
- coman Adriaen Willems heijst ter vierschaere Geert Pieters nae uijtwijsen tregister fol 26.
Schepenen hebben verclaert ende dat als kennisse gelijck dat? zij ellick daer aff een
kennisse aff geleijt hebben ende schepenen geven voor haer kennisse als dat Jan Poppe
zoude geven alle jaere van rente 10s ende de zelfde ofte heijsch zoude stille blijven
staende tot den jaere van 1571 ende dat dat ? ter kennisse van schepenen geschiet es
ende dese vierschaere es vercontinueert tot den naesten dach van rechte
- Leenaert Pauwels heijst ter vierschaere nomine heer Adriaen eenen Jan Poppe nae uijtwijsen
tregister fol 28 ende Jan Poppe es gewesen in de condemnatie, ende dat zij zoude
bewijsen zijn vrij goet ende indien hijt niet en dede zoe soude heer Adriaen opleggen
de rechten van de vierschaere ende bewijsen tselfde daer hijt weet te bevinden, ende
Jan Poppe heeft geappelleert, ende daerenboven is hij gewesen dat hij borge zoude
stellen voor tprincipaele ende voor die oncosten ende heer Adriaen heeft op geleijt die
rechten van de vierschaere ende heeft zijn bewijzen gedaen aen die cortsen? ende
voort aent gereetste dat hij weet te bevinden, ende die twee coetsen zijn geschadt op
1£, voorts zoe doet mijn heer zijn bewijs? aen die baeten van de boogaert inden polder
(MPS er bovengeschreven: aen die kisten? op de caemer voor ?)
RAZE 3519, W-22 rechts, fol 31 (MPS: hier staat duidelijk 31!), 23-2-1566
- Jan Corneliss Coster heijst ter vierschaere Laureijs de Hollander ende dat nae uijtwijsen
tregister fol 30 ende Cornelia Hollanders ofte den man is gecondemneert, ende Jan
Corneliss heeft op geleijt die rechte van der vierschaere ende heeft zijn bewijs gedaen
aen haer tene (MPS: tinnen) werck, ende voort tot zijnen gebreecke toe, ende
schepenen zullent schatten ende alle genachten voortgaende eersten geschadt 3 tinnen
kannen op 9 stuijvers tstick facit 4s 6gr, noch twee dat aent dack (MPS: er staat tack)
hanckt, ende es geschadt op 3gr het pondt (MPS: het gewicht)
- Leenaert Pauwels nomine Jacob Corneliss heijst ter vierschaere Laureijs Adriaen Hollander
ofte onderwinders goets nae uijtwijsen tregister fol 30, ende Laureijs Adriaens ofte de
voirs onderwinders zijn gecondemneert inden heijsch ende heeft opgeleijt de rechten
van de vierschaere ende doet zijn bewijs aent tbeste bedde ende bedde es geschadt dat
inde ceucken op de nieuwste betstee leijt met de poel facit 15s
- coman Adriaen Willems nomine Anthonij Corneliss (MPS: Anthonij Corneliss Mensheeren)
nae uijtwijsen tregister fol 29. Schepenen hebben gewesen met sententie dat dese twee
personen zouden nemen ellick eenne goede man, veraccorderen zij tis wel int goe,
veraccorderen zij niet zoe hebben zij ten naesten het zelve recht
RAZE 3519, W-23 links, fol 31v, 25-2-1566
Dach van rechte gehouwen ter kennisse van schepenen ende dat op 25-2-1566 (MPS: stilo
curie hollandiae), schepenen Jan Jans Vleeck, Pauwels Diericks ende Pieter Jans
(MPS: Pieter Jans Rooshil)
- Adriaen Gilliss nomine Jan Barthelmeeuss heijst ter vierschaere Laureijs den Hollander ofte
onderwinders goet ende dat uijt crachte van arrestemente ende heijst de zelfde op

alzulcke goeingen als hij daer zoude moegen gebrocht hebben op den grondt van Jan
Barthelmeeuss voors. de somma van 21 gulden ende dat van huijshuere ofte heijst daer
borge vooren, Schepenen hebben gewesen met sententie als dat Jan Barthelmeeuss
zoude opleggen de rechte van de vierschaere ende dat Cornelia als onderwinders goet
zoude bewijsen haer vrij goet, ende indient zij niet en doet dat Jan Barthelmeeuss
zelver doen zoude ende dese vierschaere es vercontinueert
- Jan Corneliss Coster heijst voort op dese bekellengieringe die Jan Barthelmeeuss het zelve
goedt gedaen heeft, zoe doet hij voort zijn bewijs aen zeecker stroo dat lijt in het huijs
inden polder daer Cornelia plachte woone tot zijn begrootte toe
- Jacob de broeder (MPS: de broeder van Jan Corneliss Coster) doet des gelijck oock zijn
bewijs gemerckt dat dat goet bekellengiert wert zoo doet hij voort zijn bewijs aen stroo
dat int voors. huijs leijt ende voort daer zij van goet weten te bewijsen, schepenen
verstellen desen dach van rechte om weder zijnbewijs te doen indient noot waere ter
tijt toe dat de genachten verstreecken zijn
RAZE 3519, W-23 rechts, fol 32
- Opgeschreven het goet daer Jan Barthelmeeuss zijn bewijs aen gedaen hadde tot Cornelia
Hollanders op 26-2-1566 (MPS: 1565 stilo hollandiae): inden eersten een kaste
staende vooren op den vloer gewaerdeert op 8 gulden, noch drie bedden met de
deeckens tsaemen op 18 gulden
- Op huijden 27-2-1566 (MPS: 1565 stilo curie hollandiae) zoe hebben geconstitueert die
goede mannen Mattheus Pauwelss ende Pieter Pauwelss als voocht van de weesen van
Elisabeth Pauwelsdr (MPS: Elisabeth Pauwelsdr) ende Maeijcken Pauwelsdr voor hem
(MPS: haar?) zelven, eennen Cornelis Jacobs Boudewijns ad lites generalijck ende
specialijck (MPS: twee keer) ofte wij hier al tsaemen ofte een voor ons allen present
ofte tegenwoordich waeren
RAZE 3519, W-24 links, fol 32v, 2-3-1566
Vierschaere gehouwen 2-3-1566 ter kennisse van schepenen Jan Jans Vleeck Jan Jacobs
Stoffs, Jan Nicolaess Pithouck, Pieter Jans ende Jan Barthelmeeuss
- Jan Pieters Geerts (MPS: er staat Jan Piers) heijst ter vierschaere de weese van Pieter Geerts
nae vuijtwijsen tregister fol 26. Schepenen wijsen desen twee partien in twee goede
mannen indien zij veraccorderen tis wel int goede, veraccorderen zij niet zoe hebben
zij ten naesten het zelve recht, ende Jan Pieters neempt Jan Jans Vleeck ende coman
Adriaen Willems kiest Jan Nicolaess
- coman Adriaen Willems heijst ter vierschaere de ypoteque daer Geert Pieters in woont, nae
uijtwijsen tregister fol 26. Schepenen wijsen met sententie dat de maeckinge die daer
aff gemaeckt es geweest tusschen Marinus Marinuss ende Jan de metser (MPS: Jan
Poppe) als dat den brieff van de 44 gulden stille staen zoude tot ter tijt ende ter wijle
dat Geert Pieters Duerincks betaelt zoude wezen ende de weese zoude jaerlijcks
ontfangen de somme van 10s
In de kantlijn: Leenaert Pauwels begeert eenne brieff van Geerts weegen van de
sententie

- Ende Jan Gilliss stelt tot ypoteque ende tot borge van t appel twee sticke lants gelegen in
Kerckhouck (O. Jan Engels, S. de gemeen erfgenaemen van Pieter Geerts, W. Maerten
de weese van Pieters Geerts voors, N. den Heerewech)
Ende Geert Pieters stelt tot borge Jan Jans Vleeck ende Geert Pieters belooft Vleeck
wederom te quijten
RAZE 3519, W-24 rechts, fol 33, 2-3-1566
- coman Adriaen Willems nomine Nicolaes Jacobs (MPS: Nicolaes Jacobs op Hinckelinge)
heijst ter vierschaere Jan Barthelmeeuss nae vuijtwijsen tregister fol 21 ende Nicolaes
gevet Jan Barthelmeeuss noch te mee 14 daegen op zijn selfs bewijs ende op volstaen
panden (MPS: pangen)
- coman Adriaen Willems nomine Elisabeth Rommens (MPS: Elisabeth Romboutsdr) heijst
ter vierschaere Tanneken Arentsdr (MPS: Tanne Aerents). schepenen hebben gewesen
verstelt ten naesten ende dat uijt crachte vanden derden dach
Opten 6-3-1566 zoe es de dach van rechte gehouwen ter kennisse van schepenen Jan Jans
Vleeck, Jacob Jans Sijnskercke ende Pauwels Diericks
Ende dat van alzulcken gewijsde als tanderen tijden opten 13?-2 gewesen es geweest ter hoger
vierschaere ende ter wijzer mannen aen de juijge ende heeren van Middelborch zoe
begeert Dignus Arents (MPS: er staat Dingna Aerents) dezelfde sententie van de goede
heeren voors geuijt ende geexibeert te hebben
Ende de missive van de Edele Heeren opengebroken ende geexibeert zijnde verstaen
dat de verweerder gecondemneert zoude werden, mits wist hij eenich gebreck
aengaende van twijen dat zoude staen ter arbitrage van neutrale arbijters zoe wel van
de oncosten als van ’t principaele, ende partie es gecondemneert inde costen ende
heeft daerop verstelde vierschaere ten naeste, ende voort tot Palmen ende alle
rechtdaege open
RAZE 3519, W-25 links, fol 33v, 16-3-1566
Opten 16-3-1566 zoe es de dach van rechte gehouwen ter kennisse van schepenen Jan Jans
Vleeck, Pauwels Diericks, Jan Jacobs Stoffs ende Jan Nicolaess Pithouck
- Adriaen Jans (MPS: Adriaen Jans Poppe) heijst ter vierschaere Marinus Maertens (MPS:
Marijnis Mertsen) uijt crachte van te doen gebien ende dat van een reste van coope
van lande de somma van 4£ 6s 3gr. Schepenen hebben gewesen met sententie dat
Adriaen Jans zoude opleggen de rechten van de vierschaere ende doen zijn bewijs
aendt zelve goet, ende die genachten zullen van nu voort in gaen ende alle genachten
voortgaende
- Dignus Arents heijst ter vierschaere Jan Barthelmeeuss nae uijtwijsen tregister van den
principaelen heijs van de penningen met de oncosten daer op gedaen, zoe wijsen
schepenen voor recht dat Dignus Arents zal opleggen de rechten van de vierschaere
ende dat van de principaele oncosten, maer den principaele somma van den heijs van
den coop dat wijsen schepenen verstelt ten naesten daege van recht ende dat op de
volle bancke ende Dignus Arents heeft die rechten vander vierschaere geleijt ende

heeft zijn bewijs gedaen aen Jan Barthelmeeuss rode coe, ende dat tot de somma
gelijck dat beloopt, facit 15s ende alle genachten zullen voortgaen van deser tijt aff
Ende Dignus Arents heeft begeert die gewijsde sententie gewesen van burgemeester
ende schepenen van de stadt van Middelborch, ende schepenen hebben gewesen dat
Dignus zoude hebben copie gelijck Jan Barthelmeeuss gehadt heeft, ende dat het
principale zoude blijven onder onse wet
RAZE 3519, W-25 rechts, fol 34, 16-3-1566
- Mathijs Jans (MPS: Matthijs Jans Moerdamme) heijst ter vierschaere Jan Barthelmeeuss uijt
crachte van een verstelde vierschaere (MPS: welke dan?) ende nae uijtwijsen een
obligatie de somma van 10£ ende dat van geleende gelden. Schepenen wijsen verstelt
tot opden derden dach zoo crachtich zoe machtich alse nu zoude moegen wesen, ende
heijst noch 5 gulden van cruijt ende eenne zack ofte 10 stuijvers daer vooren, verstelt
als vooren. Matthijs Jans es tevreden ende verobligeert hem dat een dach van rechte
die hij heeft op Jan Barthelmeeuss verstelt es ende staet opten derden dach als vooren
zoe crachtich zoe machtich als hij nu zoude moegen weesen
- Nicolaes Jacobs es te vreden ende verobligeert hem zelven dat die vierschaere tusschen hem
ende Jan Barthelmeeuss ende Marinus Marinuss (MPS: Marinus Marinuss Beelboom)
zal staen tot op den naeste dach van rechte dan alzoe crachtich ende machtich als hij
nu zoude moegen weesen
- Cornelis Jacobs Boudewijns heijst ter vierschaere Jan Barthelmeeuss ende dat van verteerde
costen de somma van 2£ 6s 4gr en 12 mijten, ende noch van ’t sgraeven schoote
gelijck wij tsaemen gereeckent hebben 1£ ? 21 mijten, facit tsaeme 3£ 9s 1gr 9 mijten.
Schepenen wijsen verstelt ten naesten daege van rechte
RAZE 3519, W-26 links, fol 34v, 18-3-1566
Vierschaere gehouwen 18-3-1566 (1565 stilo curie hollandiae) ende ter kennisse van
schepenen Jan Jans Vleeck, Jacob Jans Sijnskercke, Pauwels Diericks, Jan Jacobs
Stoffs, Jan Nicolaess Pithouck ende Jan Barthelmeeuss
- Matthijs Jans (MPS: Matthijs Jans Moerdamme) heijst ter vierschaere Jan Barthelmeeuss
nae uijtwijsen tregister in eodem folio, verstelt bij verwiltcueringe van partie tot op
zaterdaege naestcomende zoe crachtich zoe machtich als hij nu ter tijt zoude moegen
wesen
- coman Adriaen Willems nomine Elisabeth Rommens heijst ter vierschaere Jacus Duijckerne
de somma van 23£, ende dat ter goeder rekening ende van de pacht van den ougst
1565. Schepenen wijsen verstelt ten naesten te weten op zaeterdaege naestcomende
- Adriaen Gilliss nomine Jacus Duijckerne heijst ter vierschaere Elisabeth Rommens ende dat
uijt crachte van arrestemente ende dat de somma van 8s 2gr ter goeder rekening,
verstelt tot op zaterdaege naestcomende
RAZE 3519, W-26 rechts, fol 35, 18-3-1566

- coman Adriaen Willems nomine Elisabeth Rommens heijst ter vierschaere Cornelis Jacobs
Boudewijns ende achtervolgende eenne zekeren pachtsel de quantiteijt van 6 viertel
teruwe ende 3 viertelen 1 quartier. Partien zijn gewesen datse zoude kiesen elcxs
eenne goede man indien zij veracoordeeren tis wel int goede, veraccorderen zij niet
zoe hebben zij het zelve recht
- op huijden 19-3-1566 (1565, stilo curie hollandiae) zoe es gecomen voor ons schepenen Jan
Jans Vleeck, Jan Nicolaess Pithouck, eenen genaempt Jan Barthelmeeuss onse
medeschepen, ende es te vreden ende verobligeert (MPS: er staat veroblieert) hem als
dat hij bekent wel ende deuchdelijcken schuldich te zijne Matthijs Jans Moerdamme
die somma van 11£ verschijnende nu Maerten misse eerstcomende 1566, den eersten
penninck metten laetsten, ende stelt to een speciaele ypoteque ende onderpandteen
sticke lants gelegen inden Kerckhouck (O. ende N. Heerenwech, S. Jan Nicolaess
Pithouck, W. Quirijn Adriaens) ende noch een stick lants gelegen in Bals Hals (O.
ende S. Jacob?, W. Heerewech, N. erfgenaemen van Matthijs Widts)
RAZE 3519, W-27 links, fol 35v, 19-3-1566
- Opten 19-3-1566 (MPS: 1565 stilo curie hollandiae) zijn veraccordeert heer Adriaen ende
Jan Poppe van alzulcken questie hiervoor in staende als dat Jan Poppe moet geven
ende betaelen den voirs heer Adriaen als nu in gereet gelt 5s 10gr, ende meije
eerstcomende die gelijcke 5s 10gr ende Sint Jansmisse (MPS: 24 juni?)
daernaestcomende 1£, ende daermede zal alle haeren schil ende twist te niete zijn
midts dat de zelfde pande die heer Adriaen voirs geschat ende gepant zijn heeft zullen
blijven staende in rechte tot behouve van den voirs heer Adriaen der tijt hij de voirs
schult betaelt zal hebben Acte ut supra ter presentie van Jan Jans Vleeck ende Jan
Nicolaess Pithouck als schepenen
- Opten 19-3-1566 zoe es gecomen voor ons schepenen Jan Barthelmeeuss onse medeschepen
ende hij heeft bekendt met sijnen vrien wille ende wetentheijt wel ende deuchdelijcken
schuldich te zijne Jacob Laureijss als voocht van zijne wesen de somma van 18£, ende
dat van zekere gereeckende penningen, ende Jan Barthelmeeuss zal dese penningen
onder hem blijven houdende den tijt van drie toecomende jaeren (in de kantlijn:
?langer ten waere dat zij ander contract maecken) ende zal geven alle jaere aen renten
9 gulden, ende de eerste jaere rente zal verschijnen vastelaevent nu eerstcomende anno
1565 stilo curie hollandiae, ende den voirs Jan Barthelmeeuss zal moegen jaerlijcks
affleggen indient hijt van stae? es met 6£ tevens met die principaele hooftschult ende
verloopen rente, ende bij zoe verre Jan Barthelmeeuss jaerlijcks zulcx niet aff en leijt,
zoe moet hij tenden de voirs drie jaeren opbringen de voirs 18£ met alle verloopen
rente
RAZE 3519, W-27 rechts, fol 36, 17-5-1566 (MPS: door MPS ingevuld) (deze pagina heeft
veel waterschade, en de eerste zinnen schijnen ook van een ander acte te zijn, zodat
deze pagina waarschijnlijk verkeerd ingebonden is de eerste zin begint namelijk met
ende dese beesten zijn besteedt, verder onleesbaar)
Bijna onleesbaar: Vierschaere gehouwen opten 17-? anno 1565 (MPS: 17-5-1566)
- Jan Jans Vleeck, verder onleesbaar

- derde acte: Jan Pieters Geerts heijst ter vierschaere Dignus Corneliss de Raet de somma van
2£ ? achtervolgende schepenbrieff ende noch 1£ 6s 8gr enz.
- Cornelis Jacobs Boudewijns nomine Pieter Pieters (MPS: Pieter Pieters Leeuwe) heijst ter
vierschaere Pauwels Diericks de nombre van ? derrincks ofte de reste daeraff ofte
heijst ?£ daervooren. Schepenen hebben gewesen dese twee partien zijn gewesen in
goede mannen, veraccorderen zij tis wel int goe, veraccorderen zij niet zoe hebben ten
naeste tselve recht ende Pieter heeft genomen Jan Pieters Lemps, ende Pauwels
Diericks heeft daertoe genomen ?
RAZE 3519, W-28 links, fol 36v, 8?-2?-1566
- Jan Engels heijst ter vierschaere Jacobs Everts (MPS: Jacob Everts de wagenmaecker) nae
uijtwijsen tregister fol 19, bij verwiltcueringe van partie verstelt ten naeste
Vierschaere gehouwen opten 8-? (MPS: 8-2-1566?) uijt crachte van arrestemente tussen
coman ?Adriaen Willems ende Jan Poppens ende in presentie van schepenen Jan Jans
Vleeck, ? ende Jan Nicolaess Pithouck
- coman Adriaen Willems heijst ter vierschaere uijt crachte van arrestemente te weten op twee
coijen? ende ? de welcke in arreste zijn ende dat ter somme van 4£ 2s, bij
verwiltcueringe van partie verstelt ten naeste ende voort tot Adriaen Willems vermaen
Vierschaere gehouwen opten 13-?-1565 ter kennisse van schepenen Jan Jans Vleeck, Jacob
Jans Sijnskercke, Jan Nicolaess Pithouck ende dat uijt crachte areestemente tussen
coman Adriaen Willems ter eenre zijde ende Jan Poppe metser ter andere zijde
- coman Adriaen Willems heijst ter vierschaere Jan Poppe de metser, ende dat uijt crachte van
arestemente aen twee coijgen, de welcke staende waeren in de schuere opt stal, ende
daer op heijsende als ? ende Jan Poppe is gewesen dat hij dese ? voldoen met gelde
ofte panden ofte dat Adriaen Willems zoude opleggen ? (MPS: verder onleesbaar)
RAZE 3519, W-28 rechts, fol 37, 23-2-1566
- op huijden 23-3-1566? zoe es gecomen voor ons schepenen Jacus Duijckerne ende heeft
bekendt wel ende deuchdelijcken schuldich te zijne Jan Jans Vleeck als
penningmeester over de prochie van Waerde de somma van 3£ 11s 4gr. Jacus belooft
dese voors. somma te betaelen binnen die tijt van 14 daegen, ende veroblieert hem dat
Vleeck voors mach alsdan gaen in Jacus beste goet ende op volstaen panden (MPS:
pangen)
- coman Adriaen Willems heijst ter vierschaere nomine Nicolaes Jacobs, Jan Barthelmeeuss
de somma van 4 gulden ende die rechtelijcke costen, ende belooft (MPS: aan?)
Nicolaes Jacobs tussen dit ende naesten dag van rechte ende dat op volstaen panden
- Pieter Jans heijst ter vierschaere Jan Barthelmeeuss uit crachte van verstelde vierschaere
(MPS: kan ik niet vinden!) de somma van 1£ 8gr, ende Jan Barthelmeeuss is
gecondemneert, ende Pieter Jans zoude opleggen de rechten van de vierschaere ende
bewijsen zijn vrij goet, ende van dese voorn. somma zijn overgezet ende geassigneert
op Jan Jans Vleeck, behalven dat zoe verder Jan Barthelmeeuss niet en betaelt ende

Jan Jans Vleeck daerom in rechte comen moet, dat Jan Jans dan zal moegen doen zijn
zelfs bewijs
RAZE 3519, W-29 links, fol 37v, 23-2-1566
Op huijden 23-2-1566 (MPS: 1565, stilo curie hollandiae) zoe es dach van rechte gehouwen
ter kennisse van schepenen Jan Jans Vleeck, Jacob Jans Sijnskercke, Jan Jacobs Stoffs,
Jan Nicolaess Pithouck ende Pieter Jans (MPS: Pieter Jans Rooshil)
- Jan Jans Vleeck als penninckmeester van die prochie van Waerde heijst ter vierschaere Jan
Jans Bette van waterpenningen de somma van 6£ 16s 7gr, verstelt tot opten derden
dach zoe cractich ende zoe machtich als hij nu zoude moegen wesen
- Jan Jans Vleeck als penninckmeester van die prochie van Waerde heijst ter vierschaere noch
Jan Nicolaess Pithouck van waterpenningen de somma 6£ 16s, ende Jan Nicolaess
belooft te betaelen tusschen dit ende Palmeavent op volstaen panden
- Jan Jans Vleeck als penninckmeester van die prochie van Waerde heijst ter vierschaere noch
Jan Barthelmeeuss van waterpenningen over de prochie de somma van 3£ 1s 8gr, ende
noch van de Westveerpolder 3£ 11s 2gr ter goeder rekening, ende Jan Barthelmeeuss
belooft te betaelen tusschen dit ende Palmeavent op volstaen panden
RAZE 3519, W-29 rechts, fol 38, 23-2-1566
- Jan Jans Vleeck als penninckmeester van die prochie van Waerde heijst ter vierschaere noch
Pauwels Diericks van een reste de somma van 5£ 1s ter goeder rekening, verstelt ten
naesten voort tot Jan Jans vermaen
- Jan Jans Vleeck als penninckmeester van die prochie van Waerde heijst ter vierschaere noch
Adriaen Pieters de Nacht van waterpenningen de somma van 6£ ter goeder rekening,
verstelt ten naesten voort tot Jan Jans vermaen
- Jan Jans Vleeck als penninckmeester van die prochie van Waerde heijst ter vierschaere over
de waterpenningen vanden Westveerpolder Jacob Jans Pieters Lemps 2£ 18s 6gr.
Schepenen wijsen met sententie dat Jacob Jans Pieters Lemps zal gecondemneert
wesen in den heijsch, ende Jacob Jans belooft den voors Jan Jans Vleeck te betaelen
tusschen dit ende Palmeavent, ende dat op volstaen panden
- Jan Jans Vleeck als penninckmeester van die prochie van Waerde heijst ter vierschaere over
de waterpenningen vanden Westveerpolder Jan Poppens facit 19s ?, verstelt tot op den
derden dach
- Jan Jans Vleeck als penninckmeester van die prochie van Waerde heijst ter vierschaere Jan
Matthijss over de waterpenningen vanden Westveerpolder? de somma 10s2gr, verstelt
ten naesten, voort tot Jan Jans vermaen
RAZE 3519, W-30 links, fol 38v, 23-2-1566
- Dignus Arents begeert dat den schout ende schepenen leggen zoude oft hij hadde een ?
vonnisse hem ter eender zijden ende Jan Barthelmeeuss ter andere zijden zoe cractich

als hij tanderen tijde geweest es, ende heijst de gewijsde sententie gevolch ende
volbrocht te werden ofte heijst de gehijste voors. somma, ende schepenen hebben
gewesen dat sij ellick soude nemen twee goede mannen tusschen dit ende
dinxsendaege naestcomende ende zoe wie dat daeraff in gebreecke es die sal
verstocken wesen van zijn recht. Jan Barthelmeeuss neempt Jan Nicolaess Pithouck
ende Marinus Corneliss Gort, ende Dignus neempt Jan Jans Vleeck ende Anthonij
Poppe
- Jan Pieters (MPS: Jan Pieters Geerts) heijst ter vierschaere coman Adriaen Willems nae
uijtwijsen tregister fol ? (MPS: niet ingevuld), ende Adriaen Willems heeft begeert te
weten oft hij zoude mogen volcomen wesen van alzulcken thoon als hij zoude moegen
aengenomen hebben, ende schepenen hebben gewesen dat Adriaen Willems volcomen
was van tgene dat hij tanderen tijden aengenomen hadde. Verstelt ten naesten daege
van rechte
RAZE 3519, W-30 rechts, fol 39, 23-2-1566
- coman Adriaen Willems nomine Jonas Jacobs heijst ter vierschaere Anthonij Corneliss
Mensheere de somma van 10£ preter 15gr, bij verwiltcueringe van partie verstelt ten
naesten daege van rechte
- coman Adriaen Willems nomine Elisabeth Rommens heijst ter vierschaere Jacus Duijckerne
de somma van 17£ 9s 4gr, ende Jacus Duijckerne es gewesen gecondemneert in den
heijsch, ende coman Adriaen heeft opgeleijt de rechten vander vierschaere, ende doet
zijn bewijs aen twee paerden, ende schepenen houwen dese schattinge aen haer tenden
die genachten, behalven dat die genachten van nu aff voortgaen zullen mits dat dat
goet opte hofstede blijven zullen
- Adriaen Gilliss nomine Jacus Duijckerne heist ter vierschaere Elisabeth Rommens, ende dat
uijt crachte van arestement ende verstelde vierschaere 4s?
- Cornelis Jacobs Boudewijns heijst ter vierschaere Jan Barthelmeeuss nae uijtwijsen trgeister
fol 34?, verstelt den naesten dach van rechte
RAZE 3519, W-31 links, fol 39v, 23-3-1566
- op huijden 23-3-1566 (MPS: 1565 stilo curie hollandiae) zijn veraccordeert met
malcanderen Elisabeth Rommens (MPS: Elisabeth Romboutsdr van der Venne) ter
eenre zijde ende Jacus Duijckerne als verweerder ter andere zijden als van alle de
questien die zij als nu ter tijt in rechten tegens malcanderen uijtstaende hebben, dat
Jacus in gereet geven zal 1£ ende binnen 14 daegen 40 gulden, voort met de reste van
de geheijste somma zal Elisabeth Rommens delaijgeren ende ooch luijckeninge? doen
tot nae Paeschen, mitsschaders dat Jacus Duijckerne hen verobligiert ende belooft
tjegens Elisabeth voors. niet meer in rechte te procedeeren, ten waere met goede
deuchdelijcke quitantie obligatien ofte ander goede duechdelijcke materiaele stucken
ofte zaecken anders Elisabeth voirs te laeten volgen eerelijcken zonder molest ofte
moijsel ? de stede met allen haeren gevolge ende aenclevende mits oock hier in
uijtsteckende de questie van het deringen?, twelck ick Jacus (MPS: aen) Cornelis
Jacobs Boudewijns over getransporteert ende over gedraecgen hebbe (MPS: in de
kantlijn: ende dat te weten ? ende geeft dunck den aencomende pachter te bezaeijen tot

winternoote zal den voors. Jacus moeten laeten volgen voort van alle verleden arbeijt
tsij van mennen), ende indien voirleden arbeijt es doot ende te niete, maer wat hij
voort doet niet duechdelijcken bewijsen zal de valcooren? ende cortinge doen als
boven
RAZE 3519, W-31 rechts, fol 40
Dach van rechte gehouwen opten 26-3-1566 (MPS: er staat 1565 stilo curie hollandiae) ter
kennisse van schepenen Jan Jans Vleeck, Jacob Jans Sijnskercke, Jan Nicolaess
Pithouck, Jan Barthelmeeuss, Pieter Jans ende Jan Jacobs Stoffs
- Adriaen Gilliss nomine Jacob Leenaerts (MPS: er staat Jacus Leenaerts) heijst ter
vierschaere het sterfhuijs van Matthijs Jans Widts (MPS: er staat Matthijs Jans Witte),
ende dat nae uijtwijsen eenen schepenbrieff de somma van 14£ tjaers verloopende den
tijt van 7 jaeren ende dat ter goeder rekening. Schepenen wijsen dese twee partien in
goede mannen, veraccorderen zij tis wel int goede, veraccorderen zij niet zoe hebben
zij al morgen tselve recht
- Jan Jans Vleeck heijst ter vierschaere Jan Jans Bette, ende vuijt crachte vanden derden dach
nae uijtwijsen tregister fol 37, Jan Jans Bette verobligeert hem dat dit sal blijven
staende tot opten Palm-aevendt bij soe verder hij alsdan niet en betaelt zoe heijst Jan
Jans sijn selfs bewijs ende op volstaen panden
- Ende Jan Poppens dingen blijft oock staende als vooren
RAZE 3519, W-32 links, fol 40v
Vierschaere gehouwen op 27-3-1566 (MPS: 1565 stilo curie hollandia) ter kennisse van
schepenen Jan Jans Vleeck, Jacob Jans Sijnskercke (MPS: er staat alleen Jacob Jans),
Jan Jacobs Stoffs (MPS: er staat alleen Jan Jacobs), Jan Nicolaess (MPS: Jan
Nicolaess Pithouck) ende Jan Barthelmeeuss
- Adriaen Gilliss nomine Leenaert Jacobs (MPS: in vorige acte stond Jacus Leenaerts) heijst
ter vierschaere tsterfhuijs van Matthijs Jans Widts (MPS er staat Witte) nae uijtwijsen
tregister folio eodem, ende naer aenleggen ende verweeren zoe es gewesen met
sententie zoe als Jacus Leenaerts (MPS: Duijckerne doorgestreept) procuratie niet
sterck genoch en was dat den verweerder meester Joseph staende inde woorden van
tsterfhuijs voirs ontslegen ende ontlast wesen zoude vanden heijsch voirs.
RAZE 3519, W-32 rechts, fol 41, 27-3-1566
- Adriaen Gilliss nomine Jacob Jans (MPS: Jacob Jans Pieters Lemps?) heijst ter vierschaere
Marinus Corneliss Gort dat den voirs Marinus Corneliss quijten zal den voirs Jacob
Jans van alzulcken hees als den penninckmeester vanden Westveerpolder ofte heijst
daervooren 4£. Schepenen wijsen met sententie dat Marinus Corneliss Gort zal
bijleggen zeecker pachtseel ofte bescheet dat den pachtenaer schuldich waere het lant
vrien oft niet, leijt hijt bij tis wel int goe, leijt heijt niet bij dat den voors. Marinus
Corneliss de selfde erve vrien, ende Marinus Corneliss begeert genachten ende
schepenen geven hem genachten tot opten Paeschaevent

- coman Adriaen Willems nomine Jonas Jacobs heijst ter vierschaere tregister folio tre? ende
Anthonij Corneliss Mensheeren (MPS: er staat Anthonis Mensheeren) verobligeert
hem te geven tusschen dit ende Paeschen de somma van 2£ ende dat op volstaen
pangen (MPS: panden)
RAZE 3519, W-33 links, fol 41v, 27-3-1566
- Jan Pieters Geerts heijst ter vierschaere nae uijtwijsen tregister folio ? ende schepenen
hebben dese zaecke noch aen haer gehouwen tot opten naesten dach van rechte
- Jan Jans Vleeck als penninchmeester over die prochie van Waerde ende Westveerpolder
heijst ter vierschaere Adriaen Pieters de Nacht, Jan Matthijss ende Pauwels Diericks
nae uijtwijsen tregister fol 38, verstelt tot open saterdaege naestcomende ende dat uijt
crachte vanden derden dach
- Jan Jans Vleeck als penninchmeester over die prochie van Waerde ende Westveerpolder
heijst ter vierschaere Govaert Danckaerts 1£ 17s 3gr. Govaert verobligeert hem te
betaelen tusschen dit ende Palmaevent ende dat op volstaen panden
- Jan Jans Vleeck als penninchmeester over die prochie van Waerde ende Westveerpolder
heijst ter vierschaere Adriaen Danckaerts 1£ 15s 8gr uijt crachte vanden derden dach
ende dat op saterdaege
RAZE 3519, W-33 rechts, fol 42, 27-3-1566
- Cornelis Jacobs Boudewijns heijst ter vierschaere Jan Barthelmeeuss nae uijtwijsen tregister
fol? somma van 2£ 13s 8gr 12mijten, ende Jan Barthelmeeuss verobligeert hem op
volstaen panden tusschen dit ende den Paeschavent, ende Cornelis Jacobs doet zijn
bewijs aen een van zijn beste coijen
(MPS: later aan toegevoegd, denk ik) Hierop aff gecort aen derrinck die Jan
Barthelmeeuss ende ick int sterfhuijs van Pieters Geerts tsaemen cochten 3s 9gr ende
noch ontvangen in gelde op reckening 2£ 2s, rest noch 9s 11gr 12mijten
RAZE 3519, W-34 links, fol 42v, 6-4-1566
Vierschaere gehouwen op 6-4-1566 (MPS: 1565, stilo curie hollandiae) ter kennisse van
schepenen Jan Jans Vleeck, Jan Jacobs Stoffs, Jacob Jans Sijnskercke, Jan Nicolaess
Pithouck, Pieter Jans (MPS: Pieter Jans Rooshil) ende Jan Barthelmeeuss
- Jan Jans Vleeck als penninckmeester over die prochie Waerde ende den Westveerpolder
heijst ter vierschaere Jan Jans Bette nae uijtwijsen tregister fol 37, verstelt op zulcken
conditie als vooren op volstaen panden (MPS: pangen) tot op en woensdaege
naestcomende
- Jan Jans Vleeck als penninckmeester over die prochie Waerde ende den Westveerpolder
heijst ter vierschaere Jacob Jans Pieters Lemps nae uijtwijsen tregister fol 40 de
somma van 2£ 18s 6gr ende Jacob Jans es gecondemneert ende Jan Jans doet zijn
bewijs aen een sticke teruwe gelegen inden Westveerpolder op den grondt die op de
voirs erve leijt daer de schult aff spruijtende es ende zoe verder hij nu toe en compt
zoe doet hij zijn bewijs aen een van zijn beste coijen, ende bij verwiltcueringe van

partie verstelt tot op woonsdaege naestcomende zoe crachtich als zij nu ter tijt zoude
moegen wesen
- Aengaende van Jan Matthijss zaecke als vooren es mede verstelt tot op woonsdaege
naestcomende
RAZE 3519, W-34 rechts, fol 43, 6-4-1566
- Jan Pieters Geerts heijst ter vierschaere de weese van Pieter Geerts, Maerten Pieters, ende
dat nae uijtwijsen tregister fol 26, ende naar veel aenleggers ende verweeren over
weerzijden zoe wijsen schepenen met sententie dat dese beijde persoonen zullen
nemen ellijcx een ofte twee goede mannen ende dat opwert? uijt, ende Jan Pieters
neempt Jan Jans Vleeck ende Jan Nicolaess Pithouck, ende coman Adriaen neempt
Pauwels Diericks ende Pieter Jans Rooshil
- coman Adriaen Willems nomine Jonas Jacobs heijst in vierschaere Anthonij Corneliss
Mensheeren nae uijtwijsen tregister fol 41, ende dat op volstaen panden, ende partie
verwillecuert ende geeft hem te mede tot woonsdaege naestcomende
RAZE 3519, W-35 links, fol 43v, 6-3-1566
- Op 6-3-1566 (MPS: er staat 1565: stilo curie hollandiae) zoe es gecomen voor ons
schepenen voors. coman Adriaens nomine Jan Gilliss ende heeft begeert aenden
schouijt dat hij schepenen maenen zouden offer waeren gedaen drie zondaecgse
geboden den een aenden anderen onvervallen aen een ende die boon (MPS: geboden)
sijn beckendt geweest ende duerdien dat den coopman niet present en was, zoe
verstellen schepenen desen dach van rechte tot op woonsdaege naestcomende
RAZE 3519, W-35 rechts, fol 44, 9-4-1566
- op huijden 9-4-1566 zoe zijn veraccordeert Marinus Corneliss (MPS: Marinus Corneliss
Gort of Marinus Corneliss Heijndricks?) ende Jacomijna Maertens, ende hebben
gereeckent ende gepit ende gepaelt van alle administratie ende handelingen die zij met
malcander gehadt te weten van den inventaris ende verder ontfanck ende diergelijcke
zaecken die zij met malcander gehadt hebben als datter bevonden wert bij sloote van
rekeningen als dat Marinus Corneliss te cort ende ten achter es die somma van 15£,
ende elck begeert eenne brieff het eenne van quitancie ende het ander van zijn
penningen die hem comen
- Ende Jacomijna die geeft haer kinder uijtgecocht om 100 gulden ende daer zijn vier kinderen
dat es ellick kindt 25 gulden, ende Jacomijna moet de voors. kinderen houwen op haer
jaeren ?, ende oft zoe quame dat die kinder altesaemen quaeme te sterven eer dat zij
jarich waeren zoe moet Jacomijna een jaer naer die doot van het laetste kindt
opbringen ende betaelen, ende quaemet alzoe dat een ofte meer van de voirs kinder
heilickten, zoe moet de voors Jacomijna zijn aenpaert opbringen ende betaelen zoe
verder men ziet de ? profijt ende dese kinder zijn verzeeckert op een stuck lants
gelegen inde Pletspolder binnen zijn gemercken (MPS: maar niet opgeschreven)
RAZE 3519, W-36 links, fol 44v, 10-4-1566

Vierschaere gehouwen opten 10-4-1566 ter kennisse van schepenen Jan Jans Vleeck, Jacob
Jans Sijnskercke, Pauwels Diericks ende Pieter Jans Rooshil
- Adriaen Jans Poppe heijst ter vierschaere ende dan uijt cracht van te doen gebien de
gemeene schepenen oft haer kennelijck es ofte eeniche penningen zouden mogen
gegeven ofte gecomen wesen onder schepenen ofte niet ende het wert bevonden onder
secreet van schepenen dat daer geen gelt onder schepenen gecome es. Ende de erve es
geschadt op 6£ tgemet ende zoals alle panden haerzelven eijgenen zoe begeert Adriaen
Jans brieven van de taxatie
- Pauwels Diericks veroblieert hem selven als eijgen schult dat hij zal betaelen coman Adriaen
Willems ofte bringen zulcken zeekeren vlas als den voors. Anthonij Corneliss
Mensheeren bij hem hebben, ende dezelfde penningen op te bringen tusschen dit ende
den eersten merctdach naer Paeschen
RAZE 3519, W-36 rechts, fol 45, 30-4-1566
- op huijden 30-4-1566 zoe heeft Marinus Corneliss Heijndricks (MPS: er staat Heijndersens)
over getransporteert ende gedraegen, transporteert ende draecgt over Engel Corneliss
als rechtvoocht van de weesen van Jacob de Coster zaliger memorie, een genaempt
Dignus Jacobs ende tander genaempt Margaretha Jacobsdr (MPS: er staat Margriete
Jacobs) den nombre ende de helft scheijdinge van 3 gemet landts ofte daer ontrent
gelegen int Spaerte ende lijt gemeene ongecavelt (O. ende N. Jacob Christoffels (MPS:
er staat Cristoffels), S. Adriaen Anthonies cuijper, W. capelrie van heer Jan Back),
ende es gegeven den hoop om 15£ gereet gelt, ende daer gaet aff ten gelaege 1s 2gr
ende ? ontgift ofte ontmindert ? wert zal den coop ontfangen 10s ende den cooper zal
den pacht 1566 ontfangen
RAZE 3519, W-37 links, fol 45v, 7-6-1566
- op huijden den 7-6-1566 (MPS: in de kantlijn: mr Pieter Steenhouijt als constituant van de
voors. Laureijs Heijmans) zoe heeft heer Laureijs Heijmans (MPS: er staat Lauwereijs
Heijmans) mits oock commissie ende macht hebbende van Janneken Heijmans zijnder
zuster ofte van haeren kerckelijcken voocht, ende heeft over getransporteert ende
gedraecgen, transporteert ende draecgt over mits desen Cornelis Jacobs Boudewijns de
quantiteijt van 12 gemet ende 85 roeden (MPS in de kantlijn: waervan dat belast zijn 3
gemet oft daerontrent met 11s 8gr jaerlijcks Sint Jansmisse (MPS: 25 juni) ’t eerste
jaer verschijnende zal Sint Jans 1567 aencomende de Conincx procureur daer nu
besitter aff is Laureijs Heijmans gefondeert in Sinte Lievens Monster tot Sericzee die
aff te leggen zijn den penninck zestiene, die den cooper jaerlijcks moet betaelen
zonder mindernisse van de costen), ende van zijn zusters wege 14 gemet 107 roeden
ende es gereeckent 2 gemet voor thuijs ende met het aenpaert van de vroone twelck
daer binnen gereeckent es waer van dat mens heeren deel bedraecgt de somma van
184£ 4s 6gr ende Jannekens deel bedraecgt de somma van 215£ 7s 6gr waer van dat
dat eerste paijment vervallen verschijnen zal nu Bamisse 1567 20£ ende voort alle
jaeren ende Bamisse daernaer 20£ tot die volle betaelinge toe maertenisse tis wel
voldaen zonder schaede, mits dat die oneffen roeden zullen betaelt werden met dat
laetste gemet, ende bij alzoe verder de cooper van desen zijn paijment vanden coop tot
sijnen perficxsen daege niet op en brochte ofte betaelde tot Sericqsee (MPS: Zierikzee)
ofte tAntwerpen, mits den cooper daeraff de wete zal hebben, zoe zal heer Lauwereijs

ofte zijn gecommitteerden binnen 8 daegen nae Sinte Maertenisse (MPS: 25 maart?)
met eene bode daerom zenden, met den brieven daervan gemaeckt zijnde tot coste van
den zelven cooper daecgs hebbende 4s, ende indien hijt zendt met den bode zonder
letten (MPS: verlet?) ofte langer liggende dan eenne dach zoe zal hij tzelve corten aen
zijn penningen, ende indien hijt niet en zent met den bode zoe zal de ganse somma van
een gehelen coop verschenen wesen, ende heer Lauwereijs voors. (MPS: volgend
blad) voetstaens moegen gaen aent zelfde goet daer de schult aff spruijtende es, ende
bij aldien dattet zelfde goet meer gelt dan den eersten cooper gecocht heeft hij en zal
geen profijt hebben, ende gellet min men zalt op hem verhaelen, ende dat met cuere
van rechten tzij geestelijcke ofte weerelijck ofte tsheeren riaele? executie, ende oft
zelve landt quaeme te bezouijten eer de laetste paije betaelt waere ende den cooper
tzelfde wilde abandonneeren, zoe zalt den vercooper moegen accepteren voor zijn vrij
eijgen goet, ende dat voor die resterende somma, maer indien dat den cooper wilde
bedijcken zoe zal den termijn van de betaelinge 1 jaer schorten
Eronder: welcke penningen van Janneken voors. jaerlijcks zullen ontfangen werden
van heer Laureijs Heijmans indien hij int leven es ende naer zijn doot in handen van
twee van haer naeste vrienden achtervolgende zeecker bescheet daeraff wesende met
welcker eender betaelinge den cooper jaerlijcks zal betaelen zulcxs, zoe wie jaerlijcks
met haere brieff es comende dat die de penniningen zal ontfangen alle dinge zonder
fraude ofte bedroch
RAZE 3519, W-38 links, fol 46v, 8-6-1566
Vierschaere gehouwen 8-6-1566 ter kennisse van schepenen Cornelis Nicolaess Vlaeminck,
Jan Nicolaess Pithouck ende Pauwels Diericks
- Adriaen Gilliss nomine Jacob Jans Pieters Lemps heijst ter vierschaere coman Adriaen
Willems dat hij supliant? zoude beschotten tusschen zijn ? (MPS: onleesbaar) ende die
van voors. Adriaen Willems oft heijst daervoren ? (MPS: onleesbaar). Nae aenleggen
ende verweeren wijsen schepenen voor recht verstelt ten naesten behalve dat ? (MPS:
onleesbaar) bij zal bringen zijn brieven daer hij zal ?
- coman Adriaen Willems heijst ter vierschaere Reijnier Jans Bette (MPS er staat Reijnier
Jans), ende dat van wegen tsterfhuijs van Marinus Pieters backer de somma van 6s
5gr, ende noch van 1s daecgs van dat hij hem in rechten zouijcken moet, verstelt ten
naesten, ende dat uijt crachte vanden derden dach behalven partie een wete
- coman Adriaen Willems nomine Anthonij Corneliss Mensheeren heijst ter vierschaere
Reijnier Jans Bette de somma van 10s twelck hem uijt geseijt es geweest met zeecker
uijtspraecke, verstelt ten naesten uijt crachte vanden derden dach behalven partie een
wete
RAZE 3519, W-38 rechts, fol 47, 8-6-1566
- coman Adriaen Willems nomine Anthonij Corneliss Mensheeren heijst ter vierschaere Jan
Jans Bette ende dat van arbeijt de somma van 8s, verstelt ten naesten uijt crachte
vanden derden dach behalven partie een wete
Dach van rechte gehouwen 1-7-1566 ter kennisse van schepenen Jacob Jans Sijnskercke, Jan
Jacobs Stoffs ende Jan Pieters Geerts

- Jan Jans Vleeck heijst ter vierschaere Jan Barthelmeeuss ende dat uijt cracht van
arestemente, ende dat als gemechtich van schouijt Oele van Cruijningen, de somma
van 4£ 4s 8gr, ende dat van pachte verschenen Bamisse 1565, ende heijst noch borge
van een toecomende pacht verschijnende Bamisse 1566, oft heijst daervooren de
somma van 4£ 3s 8gr. Schepenen wijsen met sententie dat Jan Jans Vleeck zoude
opleggen de rechten vande vierschaere, ende dat Jan Barthelmeeuss zoude bewijsen
zijn vrij goet, indient hijt niet en doet zoe zoudet Jan Jans voirs zelve doen, Ende Jan
Jans Vleeck doet zijn bewijs aen 1 sticke zaets gelegen inden Westveerpolder ende
noch 1 stuck teruwe gelegen op den grondt van den schouijt Oele voors. Schepenen
wijsen verstelt tot woonsdaege toe ende van daene? voort van daege te daege open
recht om duerdien dat verderffelijcke goederen zijn, behalve partie een wete
Ende tzaet wert geschat opt den eersten pacht te weten 4£ 4s 8gr, ende die teruwe wert
geschadt op 2£ tgemet, ende Jan Jans heeft noch verstelde vierschaere om voort zijn
bewijs te doen, in noot waere tot tenden de genachten
RAZE 3519, W-39 links, fol 47v, 3-7-1566
Dach van rechte gehouwen 3-7-1566 ter kennisse van schepenen Jan Jans Vleeck, Jan Jacobs
Stoffs, Jacob Jans Sijnskercke ende Jan Nicolaess Pithouck
- Jan Jans Vleeck heijst ter vierschaere Anthonij Corneliss Mensheeren, ende dat uijt crachte
van te doen gebien op schepenbrieven ende schepenkennisse een reste van een paije
verschenen meije 1565 10? (MPS: rechterkant onleesbaar), ende van de paije 1566
verschenen meije 1566 de somma van 3£, verstelt tot opten naesten dach behalve
partie een wete
- Jan Jans Vleeck heijst ter vierschaere Jan Barthelmeeuss de somma van 1£ 8gr ende dat van
geleende gelden, bij verwiltcueringe van partie verstelt den tijt van 14 daegen
- Jan Jans Vleeck nomine Jacob Jans Pieters Lemps heijst ter vierschaere coman Adriaen
Willems nae uijtwijsen tregister fol 46, verstelt tot opten naesten dach van rechte
- Cornelis Jacobs Boudewijns heijst ter vierschaere Jan Barthelmeeuss de somma van 15s
ende dat van verteerde costen, verstelt tot op den derden dach?
- Anthonij Anthonies (MPS: er staat Anthonis Tonissen) heijst ter vierschaere Reijnier Jans
Bette de somma van 13s 8gr, ende dat van coope van vlasse, verstelt tot opten derden
dach
RAZE 3519, W-39 rechts, fol 48, 5-7-1566
- op huijden 5-7-1566 zoe es ter kennisse van schepenen Jan Jans Vleeck, Jan Jacobs Stoffs
ende Jan Nicolaess Pithouck, verstelt alzulcken dach van rechte als dienende es
tusschen Jan Jans Vleeck ende Anthonij Corneliss Mensheeren op van zaterdaege in 8
daegen op tzelve recht als vooren
- Ende tusschen mij Cornelis Jacobs Boudewijns ende Jan Barthelmeeuss op den zelfden dach
ende mede uijt crachte vanden derden dach

- op huijden 12-7-1566 zoe heeft Matthijs Jans Moerdamme ende Cornelis Huijssen arrest
gedaen aen alzulcken teruwe liggende inde Westveerpolder op haerlieder erfve (MPS:
maar op wie?), Mattijs Jans als voocht van die weesen, ende Cornelis Huijssen als
kerckvoocht van zijnder huijsvrouwen, ende dat van pacht verschenen Goesche marckt
anno 1565, ende borge voor den pacht van tjaer 1566
RAZE 3519, W-40 links, fol 48v, 13-7-1566
Dach van rechte gehouwen 13-7-1566 ter kennisse van schepenen Jacob Jans Sijnskercke,
Cornelis Nicolaess Vlaeminck, Jan Jacobs Stoffs, Pauwels Diericks, Jan Pieters Geerts
ende Jan Jans Vleeck
- Jan Jans Vleeck heijst ter vierschaere Anthonij Corneliss Mensheeren ende dat uijt crachte
vanden derden dach ende dat nae uijtwijsen eenne schepenbrieff ende nae uijtwijsen
tregister fol 47. Schepenen wijsen met sententie dat Jan Jans Vleeck zoude opleggen
die rechten van de vierschaere ende bewijsen zijn vrij goet, ende Jan Jans heeft die
rechten van de vierschaere opgeleijt ende doet zijn bewijs aen eenne halve gemet
dijcks die hij met den huijse gecocht heeft ende noch aen den gevel van den huijse van
oosten inne tot die grootte van die schult met die rechtelijcke oncosten. Schepenen
houden die schattinge aen haer tot opt ende van de genachten
- Jan Jans Vleeck heijst ter vierschaere Nicolaes Jacobs op Hinckelinge ende dat uijt crachte
van de toen gebien van de twee gulden opt gemet van de Westveerpolder 10s 7gr.
Schepenen wijsen met sententie dat Nicolaes Jacobs zoude gelden ende betaelen den
hees van Jan Jans Vleeck ofte dat Jan Jans zoude hebben optie oft hij wilde zijn bewijs
doen aent lant ofte aen die teruwe, doet zijn bewijs aen die teruwe die daer op lijt van
noorden inne vanden nieuwen wech tot die grootte van die schult ende dat ten
tweeschatte gelden (MPS: twee keer het bedrag), ende schepenen wijsen met sententie
dat men tzelfde goet voetstaens zal schatten ende eijgenen zonder eeniche genachten
daer aen te hebben, ende dese teruwe es geschadt op 20 gulden tgemet
RAZE 3519, W-40 rechts, fol 49, 13-7-1566
- Jan Jans Vleeck heijst ter vierschaere de weduwe van Cornelis Matthijss Bolluijt, ende dat
van een reste van de 4s opt gemet over die prochie 1£ 17s 8gr, ende van de
Westveerpolder 7s 7gr
- Jan Jans Vleeck heijst ter vierschaere Jan Matthijss (MPS: ook Bolluijt) ende dat van
waterpenningen de somma van 2£ 10s 1gr
- Jan Jans Vleeck heijst ter vierschaere Jan Nicolaess Pithouck ende dat van waterpenningen
de somma van 6£ 16s 8gr
- Jan Jans Vleeck heijst ter vierschaere Marinus Marinuss (MPS: Marinus Marinuss
Beelboom?) ende dat van waterpenningen de somma van 6£ 16s 8gr
- Jan Jans Vleeck heijst ter vierschaere Jan Barthelmeeuss ende dat van waterpenningen de
somma van 7s
RAZE 3519, W-41 links, fol 49v, 13-7-1566

- Jan Jans Vleeck heijst ter vierschaere Pieter Pieters Leeuwe ende dat van waterpenningen de
somma van 13s 9gr
- op alle dese voors. perrsoonen wert den dach van rechte vercontinueert ende verstelt tot op
en zaterdaege naestcomende
- Jan Jans Vleeck heijst ter vierschaere Marinus Maertens ende dat van waterpenningen over
den Westveerpolder van den 2 gulden opt gemet facit 1£ 7s 9gr. Schepenen wijsen met
sententie dat Jan Jans zoude opleggen die rechte van die vierschaere, ende doen zijn
bewijs duerdien dat die partie absent es, ende Jan Jans voors. doet zijn bewijs aen een
sticke geerste streckende onder den berm van Backersdijck duere, ende dat op
twijschatten gelden dat de geerste es geschat op 2£ 3s 4gr
- Jan Jans Vleeck heijst ter vierschaere Adriaen Pieters de Nacht ende dat van waterpenningen
de somma van 6£ 9gr, ende noch eenne Adriaen Anthonies de somma van 8s 10gr, bij
verwiltcueringe van partie verstelt tot op zaterdaege naestcomende
- Jan Engels heijst ter vierschaere Pieter Jans de naeijer de brieff van den huijse ofte heijst de
9 gulden die den voirs Pieter Jans ter kennisse van goede mannen gelooft heeft,
verstelt ten naesten dach van rechte
RAZE 3519, W-41 rechts, fol 50, 13-7-1566
- Jan Engels heijst ter vierschaere Pauwels Diericks ende dat van hueringen van een thiende
de somma van 11 gulden. Schepenen verstellen desen dach van rechte tot opten
naesten dach van rechten
- Adriaen Gilliss (MPS: er staat Adriaen Giellissen) nomine Jacob Jans Pieters Lempse (MPS:
er staat Lemsen) heijst ter vierschaere coman Adriaen Willems, nae uijtwijsen tregister
fol 46, bij verwiltcueringe van partie verstelt ten naesten
- Adriaen Gilliss nomine Adriaen de cuijper (MPS: Adriaen Anthonies de Cuijper) heijst ter
vierschaere Joris Jans de somma van 5s, ende dat van huijshuere, bij verwiltcueringe
van partie verstelt ten naesten
- Adriaen Gilliss nomine Pieter Haesdonck heijst ter vierschaere Cornelis Nicolaess
Vlaeminck de somma van 5s 2gr ende dat als deecken van Sint Jorisgilde de welck
Cornelis Nicolaess daerinne te gelden hebben zoude, ende naer aenleggen ende
verweeren zoe wijsen schepenen met sententie desen dach van rechte tot opten naesten
dach van rechte behalve dat Pieter voorn. zal alsdan bij bringen de wiltcuere vanden
hantboge
RAZE 3519, W-42 links, fol 50v, 15-7-1566
- op huijden den 15-7-1566 zoe heeft Jan de metser (MPS: Jan Poppe) verobligeert ter
kennisse van schepenen dat de teruwe inden Westveerpolder die in areste staet, de
genachten van aff voortgaen zullen, behalve hij den naesten dach van rechte noch zal
moegen antwoorden tgene daer hij hem mede meent te verantwoorden om te comen
tot zijnne meijninge

Op huijden 20-7- 1566 zoe es dach van rechte gehouwen ter kennisse van schepenen Jan Jans
Vleeck, Jan Jacobs Stoffs, Jan Nicolaess Pithouck, Cornelis Nicolaess Vlaeminck, Jan
Pieters Geerts
- coman Adriaen Willems nomine Nicolaes Jacobs (MPS: Nicolaes Jacobs op Hinckelinge)
heijst de vierschaere Adriaen Pieters de Nacht ende dat van waterpenningen over den
polder van Westveere tot 2 gulden opt gemet, ende es groot 1 gemet 27 roe met de
verloopen oncosten facit 12s 7gr. Schepenen wijsen met sententie dat beijde de partien
zullen kiesen elcxs een goede man, veraccorderen zij tis wel int goede, veraccorderen
zij niet zoe hebben zij ten naeste dach van rechte tzelve recht
- Adriaen Gilliss nomine Pieter Haesdonck heijst ter vierschaere Cornelis Nicolaess
Vlaeminck ende dat uijt crachte van een verstelde vierschaere fol 50, verstelt tot op
Sint Jacobs aevent (MPS: 25 juli?) op die volle bancke ende om te hebben den
ambachtsheere in presentie om de zelfde zaecke daer in te niete te loopen?
- coman Adriaen Willems nomine Nicolaes Jacobs (MPS: Nicolaes Jacobs op Hinckelinge)
heijst ter vierschaere Jacob de wagemaecker (MPS: Jacob Everts de wagemaecker)
ende dat van een reste van een half vercken de somma van 2s 6gr, verstelt opden
derden daege twelck zal wesen op 23-7 deses, behalve partie een wete
RAZE 3519, W-42 rechts, fol 51, 20-7-1566
- coman Adriaen Willems nomine Nicolaes Jacobs (MPS: Nicolaes Jacobs op Hinckelinge)
heijst ter vierschaere (MPS: van wie?) ende dat van zolderhuere de somma van 6s 8gr,
noch van zeecker rijs? 3s 6gr, bij verwiltcueringe verstelt ten naesten
- coman Adriaen Willems nomine Matthijs Jans Moerdamme heijst ter vierschaere Jan Poppe
de metser, ende uijt crachte van arestemente blijckende fol 50, ende heijst van den
pacht verschenen 1565 3 viertel coolzaets ofte heijst daervoor 15s voor de viertel, ende
begeert noch borge voor den pacht van 1566 tot zoe veele men bevindt den zelfden
Goesche jaermarct tzaet zoude mogen gelden, verstelt ten naesten tot op dinxsendaege
naestcomende behalve dat zij ellick zouden kiesen eennen goede man van die bijde
pachtinge geweest hebben, veraccordeeren zij tis wel int goe, veraccorderen zij niet als
dan hetzelfde recht hebbende
- coman Adriaen Willems nomine Jan Engels heijst ter vierschaere Pauwels Diericks uijt
crachte van verstelde vierschaere fol 50. Pauwels Diericks vermeet hem te toonen
ende goet te doene dat Jan Engels den voors. Pauwels Diericks verpacht heeft deze
zelfde thiende de Wertsche (MPS: Waerdse) heventijt ende heeft daertoe genachten
binnen de prochie 8 daegen, buijten de prochie 14 daegen, over water 3 weecken
RAZE 3519, W-43 links, fol 51v, 20-7-1566
- Adriaen Gilliss nomine Jacob Jans Pieters Lemps heijst ter vierschaere Adriaen Willems nae
uijtwijsen tregister fol 46?. Schepenen wijsen met sententie dat dese partien zullen
schotten tzelfde slop half ende half ende coman Adriaen moet houden houden een
heck staende op den dam ofte slop, behalve dat zij over weerzijden zullen gebruijcken
tslop gemeene zonder ijet daer tegens te zeggen ofte doene ofte te doen doene

- Adriaen Gilliss nomine Adriaen Anthonies de cuijper (MPS: Adriaen Anthonies) heijst ter
vierschaere Joris Jans nae uijtwijsen tregister fol 50, verstelt tot opden derden dach
den welcke zal dienen op dincxsendaege naestcomende behalve partie een wete
- Jan Jans Vleeck heijst ter vierschaere Adriaen Pieters de Nacht, de weduwe van Bolluijt, Jan
Nicolaess Pithouck, Anthonij Corneliss Mensheeren, Jan Barthelmeeuss, ende dat nae
uijtwijsen tregister fol 49, ende bij verwiltcueringe van partie verstelt tot op
dincxsendaege naestcomende, ende voort tot Jan Jans vermaen
- Jan Jans Vleeck heijst ter vierschaere Jan Corneliss schouijt ende Jan Matthijss nae
uijtwijsen tregister fol 49, ende bij verwiltcueringe van partie verstelt tot op
dincxsendaege naestcomende ende dat uijt crachte vanden derden dach
- Jan Jans Vleeck heijst ter vierschaere Dignus de smidt als voocht van de weesen van Stoffel
Anthonies van waterpenningen 6£ 5s 7gr, Balthasar Vilaijn 6£ 5s, ende dat ter goeder
rekening, Adriaen Gilliss 11s 2gr, Marinus Marinuss Beelboom 3s 9gr, bij
verwiltcueringe van partie verstelt tot op dincxsendaege naestcomende, ende voort tot
Jan Jans vermaen
- Jan Jans Vleeck heijst ter vierschaere Jan Barthelmeeuss nae uijtwijsen tregister fol 47,
verstelt tot opten derden dach dienende opten doncxsendaege naestcomende
RAZE 3519, W-43 rechts, fol 52, 23-7-1566
Dach van rechte gehouwen opten 23-7-1566 ter kennisse van schepenen Jan Jans Vleeck,
Jacob Jans Sijnskercke, Jan Jacobs Stoffs, Jan Nicolaess Pithouck
- Jan Jans Vleeck heijst ter vierschaere de gemeen schepenen oft haer kennelijcken was ofter
waere geleijt eenige penningen onder tsecreet van schepenen tot profijt van Jan Jans
Vleeck uijt den naem van Anthonij Corneliss Mensheeren, ende heijst de rechte
kennisse ofte heijst ellijck schepen daervooren de somma van 10s
- Jan Jans Vleeck heijst ter vierschaere Jan Matthijss ende Jan Corneliss schouijt nae
uijtwijsen tregister fol 49, bij verwiltcuere van partie verstelt ten naeste op zaterdaege
- Jan Jans Vleeck heijst ter vierschaere Jan Poppe, ende dat als penninckmeester over die
prochie van Waerde, ende dat van een geschodt van 15 stuijvers opt gemet de somma
van 1£ 13s, ende dat ter goeder rekening, ende Jan Vleeck verwiltcuert hem zelve dat
dit verstelt zal wesen tot op zaterdaege naestcomende
RAZE 3519, W-44 links, fol 52v, 23-7-1566
- coman Adriaen Willems nomine Pauwels Diericks heijst ter vierschaere Jan Barthelmeeuss
de somma van 10£, uijt Domis Diericks naem als voocht van zijn weese Jan Domiss,
ende noch 4£ 16s 8gr, ende dat uijt crachte van verstelde vierschaere, ende bij
verwiltcueringe van partie verstelt ten naesten dach van rechte, voort tot Pauwels
Diericks vermaen

- op huijden 23-7-1566 zoe es rechtelijcken gebrocht onder recht voocht ende weder voocht
alzulcken weeskinderen als daer achter zoude moegen gebleven weesen bij de de doot
van Willem Pieters de naijer ende Pieternella (MPS; er staat Pierken) zijnder
huijsvrouwe zaliger memorie, een genaempt Agnieta (MPS: er staat Agneete) een
dochter ende knecht genaempt Pieter Willems, ende daer es gecomen inder vierschaere
ende dat duer begeerte van die naeste vrienden ende geboren (MPS: of gecoren?)
voochden inde zelfde weesen, eenne Jan Nicolaess Pithouck, ende heeft rechtelijck
aengenomen ende bezwooren de rechte voochdie, ende Marinus Corneliss (MPS:
Marinus Corneliss Gort) als weervoocht van tvaeders zijde ende Cornelis Jacobs
Boudewijns van smoederswege recht toeziende voocht
RAZE 3519, W-44 rechts, fol 53, 23-7-1566
- coman Adriaen Willems nomine Matthijs Jans Moerdamme heijst ter vierschaere Jan Poppe
ende dat uijt crachte van verstelde vierschaere spruijtende uijt arrestemente nae
uijtwijsen tregister fol 50, nae aenleggen ende verweeren zoe stellen schepenen desen
dach van rechte tot op zaterdaege naestcomende
- coman Adriaen Willems heijst ter vierschaere Jacob Everts MPS: Jacob Everts de
wagemaecker) nae uijtwijsen tregister fol 50, verstelt tot op zaterdaege naestcomende
- coman Adriaens nomine Nicolaes Jacobs op Hinckelinge heijst ter vierschaere Adriaen
Pieters de Nacht nae uijtwijsen tregister fol 49, ende dat de de helftscheijdinge van
dezelfden heijs twelck alzoe gezeijt es bij uijtspraecke, ende Jan Jans Vleeck heeft
daervoor gezeijt? tussen dit ende 8 daegen als eijgen schult
- den verstelde dach van rechte tussen Pieter Pieters Leeuwe ende Nicolaes Jacobs op
Hinckelinge wert verstelt op zaterdaege naestcomende
RAZE 3519, W-45 links, fol 53v, 23-7-1566
- Op huijden 23-7-1566 is gecomen voor ons scheepenen voors eenne Jan Nicolaess Pithouck
als rechtvoocht van de weesen van Willem Pieters zaliger memorie ende hij geeft
getransporteert ende over gedraegen, transporteert ende draecgt over eenne Nicolaes
van Damme een huijs gestaen inde prochie van Waerde opt nootsijde aent kerckhof
(O. den heijligen Geest, S. kerckhof, W. ende N. de Vaete), ende dit huijs is gegeven
om 14£ 19s 2gr, verschijnende bij paijmenten te weten, 2£ ter leveringe ende Goesche
Marckt 1567 twee gelijcke ponden tot die volle betaelinge toe, ende dit voors. huijs is
jaerlijcks belast met 1s tsiaers aencomende de kercke van Waerde
RAZE 3519, W-45 rechts, fol 53 (MPS: 53 twee keer gebruikt!)
- Jan Jans Vleeck heijst ter vierschaere Jan Matthijss, Anthonij Corneliss Mensheeren ende
Jan Corneliss schouijt, ende dat naer uijtwijsen tregister fol 49, ende bij
verwiltcueringe van partie verstelt ten naesten
- coman Adriaen Willems nomine Matthijs Jans Moerdamme (MPS: Widts door gestreept) als
voocht van Anthonij Adriaens weese ende Cornelis Huijssen voor hem zelven ende dat
nae uijtwijsen tregister fol ? (MPS: niet ingevuld). Schepenen wijsen met sententie nae
aenleggen ende verweeren dat zoe verde Cornelis Jans Pachtenaere begeert te toenen

ende goet te doene dat hij dat doen zoude indien hij dat niet doen en wilde zoe zoude
hij Matthijs Jans dat stercken met zijnen eedt, ende Matthijs Jans heeft dit gezwooren
dat den pachtsel rechtveerdich is ende dat tzelfde gedaen is nae uijtwijsen den ouwen
pachtseel, ende es noch gwesen dat Matthijs Jans zoude opleggen die rechten vander
vierschaere ende bewijsen zijn vrij goet.
RAZE 3519, W-46 links, fol 53v, 29-7-1566
Op huijden 29-7-1566 es dach van rechte gehouwen ter kennisse van schepenen Jan Jans
Vleeck, Jacob Jans Sijnskercke, Jan Pieters Geerts, Pauwels Diericks, Cornelis
Nicolaes Vlaeminck
- op huijden 29-7-1566 zoe heeft Lodewijck Jacobs als gemachtich van heer Adriaen Leijsen
nopende het landt van heer Jan Bacx capelrie heeft daerop heijs gemaeckt ende dat uijt
cracht van arestemente ende dat tot 12s tgemet verlopende wesende den tijt van 7
jaere. Bij verwiltcueringe van partie verstelt ten naesten ende voort tot Lodewijck
Jacobs vermaen (MPS: van wie geheijst?)
- Jan de Wijelmaecker heijst ter vierschaere Marinus Corneliss Gort ende dat uijt crachte van
te doen gebien de somma van 24£, ende dat van een paije van lande twelck Marinus
Corneliss zoude moecgen gecocht hebben. Nae aenleggen ende verweeren zoe wijsen
schepenen voor sententie zoe als Jan voors. ander contract ende voorwaerden
gemaeckt heeft tjegens Marinus voors, ende den voors. Marinus vermeet hem tzelfde
goet te doen, ende es daertoe gewesen dat hij tzelfde doen thoonen zal tzelf
waerachtich te zijne. Daerenboven protesteert mr Joseph? ende dat zoe wel voor die
rechtelijcke costen als voor ander zeeckere costen
RAZE 3519, W-46 rechts, fol 54, 29-7-1566
- coman Adriaen Willems heijst ter vierschaere ende dat uijt crachte can te doen gebien de
gemeen schepenen, ofter zoude moegen gecomen wesen eeniche penningen tot
behouve van Matthijs Jans Moerdamme aengaende de schattingen van Jan Poppens de
metser van zeecker teruwe gearresteert op den grondt van Matthijs Jans Moerdamme
met zijn ad?enten twelck was beloopende de somma van 52s 6gr, ende voort heijst hij
noch duerdien dat het goet niet goet genoucg en es, zoe wijsen schepenen den partie
zoude moegen opleggen de rechten vander vierschaere ende bewijsen zijn vrij goet,
ende coman Adriaen Willems doet zijn bewijs aen de baete van de lande daer de schult
aff spruijtende es. Ende schepenen ende connen niet bevinden eenich profijjt aen de
baete vande lande maer bewijsen voor zijn vrij goet 1gr vls!, ende begeeren voort
brieven van de 12s 6gr van de resterende penningen, ende voort van de pacht die
verschijnen zal 1566
RAZE 3519, W-47 links, fol 54v, 29-7-1566
- Op huijden 29-7-1566 zoe heeft Jan Jans Vleeck geheijst ter vierschaere Anthonij Corneliss
Mensheere, ende dat uijt crachte van te doen gebien ende dat nae uijtwijsen tregister
fol ?, ende tgoet dat Jan Jans Vleeck bewesen heeft es geschadt op 15 gulden den
halven met, ende het huijs is geschadt van oosten inne den gevel op 13s 4gr, ende
ellijcke spanage? op 3s 3gr van oosten inne

- Jan Jans Vleeck heijst ter vierschaere Jan Poppens de metser ende dat uijt crachte van te
doen gebien ende dat als penninckmeester over de prochie van Waerde vande 15
stuijvers tgemet de somma van 1? 13s 9gr, ende dat ter goeder rekening, ende zoe alst
dijck penningen zijn zoe wijsen schepenen voor recht dat Jan Jans Vleeck zoude
opleggen die rechten van der vierschaere, ende dat op twijschatten gelden, ende alle
genachten voortgaende, voorts zoo es gecomen Marinus Corneliss Gort, ende heeft ter
vierschaeren gedaen ende alligeert voor recht dat Jan Jans niet gefondeert en es om
tselfde goet aff te gaene duerdien dat hijt tselfde eens aff gegaen heeft voor die
penningen ende oncost van tjaer 1565, zoe blijven schepenen bij de voorgaende
sententie ende daerenboven verwiltcuert hem Jan Vleeck dat hij te vreden es dat
verstelt wert op zaterdach naestcomende zelfde recht hebbende
RAZE 3519, W-47 rechts, fol 55, 29-7-1566
- coman Adriaen Willems nomine Elisabeth Rommens, ende begeert te weten off schepenen
kennelijcken es dat Quirijn Adriaens heeft gedaen aen de voors. Elisabeth Rommens,
ende tes schepenen kennelijck, ende schepenen wijsen zoe verder den voorn. Quirijn
Adriaens quaeme binnen schijnen ende zonnen (MPS: wat een mooie uitdruckking!),
ende schepenen vergaerden hij machte sprecken tot zijnen rechte, bij zoe verder hij
niet en compt, zoe zoude Elisabeth ontslegen ende ontlast wesen van tzelfde
arrestement
Op huijden 3-8-1566 zoe es dach van rechte gehouwen ter kennisse van schepenen Jan Jans
Vleeck, Pauwels Diericks ende Cornelis Nicolaess Vlaeminck
- Jan Jans Vleeck heijst ter vierschaere Jan Poppe ende Jan Corneliss schouijt nae uijtwijsen
tregister fol ?, ende Jan Jans es te vreden dat desen dach van rechte vercontinueert
wert tot op woonsdaege naestcomende, ende staende int zelve recht
RAZE 3519, W-48 links, fol 55v, 9-8-1566
- Op huijden 9-8-1566 zoe heeft getransporteert ende gedraegen Pauwels Pieters (MPS: er
staat Pools Piersen) eenne Jan Nicolaess Pithouck de quantiteijt van 2 gemet 76 roe
gelegen inde Westveerpolder (O. Oel Corneliss wesen, S, Heerewech, W,
erfgenaemen van Matthijs Widts, N. Westveerdijck), ende dese erve es gegeven om 37
gulden tgemet, d’een helft ter leveringe ofte Goesche marckt, ende Goesche marckt
1567 de ander helft
Dach van rechte gehouwen 7-9-1566, ende dat ter kennisse van schepenen Jan Jans Vleeck,
Pauwels Diericks, Jan Nicolaess Pithouck, Jan Pieters Geerts ende Jacob Jans
Sijnskercke
- Jan Jans Vleeck heijst ter vierschaere Anthonij Corneliss Mensheeren de somma van 2£ 11s
6gr, ende dat van beloofde penningen. Schepenen wijsen verstelt tot opten derden dach
RAZE 3519, W-48 rechts, fol 56, 7-9-1566
- Dignus de smidt heijst ter vierschaere Lodewijck Jacobs als gemechtich van die weese van
Stoffel Anthonies de somma van 4£ 2s 3gr, ende dat van lantpacht, verstelt ten naesten

- coman Adriaen Willems nomine Tanneken Arentsdr (MPS: er staat Tanne Arens) heijst ter
vierschaere Jan Jans Bette de somma van 9s, verstelt ten naeste dach van rechte
- coman Adriaen Willems nomine Tanneken Arentsdr (MPS: er staat Tanne Arens) heijst ter
vierschaere Cornelis Hubrechts ende dat van verteerde costen, de somma van 2s 9gr
- coman Adriaen Willems nomine Tanneken Arentsdr (MPS: er staat Tanne Arens) heijst ter
vierschaere Pauwels Jacobs Vleeck ende dat van verteerde costen de somma van 5s
6gr, verstelt ten naeste dach van rechte
- dese 3 partien zijn haeren dach van rechte vercontinueert tot opten naesten dach van rechte
- Willem Quirijns heijst ter vierschaere Heijndrick Heijndricks ende dat van een achtendeel
masteluijns ((MPS: mengsel half tarwe en half rogge) de somma van 3s, verstelt tot
opten derden dach, behalve partie een wete
- Jacob Jans Sijnskercke heijst ter vierschaere Maerten Heijndricks de somma van 1£ tsiaers
den tijt van 7 jaeren den tijt van 7 jaeren lanck geduerende, ende dat van ackerschade,
verstelt ten naesten
RAZE 3519, W-49 links, fol 56v, 7-9-1566
- Cornelis Jacobs Boudewijns heijst ter vierschaere voor zijn huijsvrouwe Magdalena (MPS:
er staat Madeleene) eenne Pauwels Jacobs (MPS: Pauwels Jacobs Vleeck) ende dat
van verteerde costen de somma van 1£ 5gr
- Cornelis Jacobs Boudewijns heijst ter vierschaere voor zijn huijsvrouwe Magdalena (MPS:
er staat Madeleene) Reijnier Jans Bette ende dat van verteerde costen de somma van
5s 11gr
- Cornelis Jacobs Boudewijns heijst ter vierschaere voor zijn huijsvrouwe Magdalena (MPS:
er staat Madeleene) Jan Pieters Lemps ende dat van verteerde costen de somma van 9s
19gr
- Cornelis Jacobs Boudewijns heijst ter vierschaere voor zijn huijsvrouwe Magdalena (MPS:
er staat Madeleene) Jan Barthelmeeuss ende dat van verteerde costen de somma van
15s 6gr, noch van tcamers wege de somma van 6s 8gr, altijt ter goeder rekening
- dese voors partien es haeren dach van rechte verstelt ten naesten dach van rechte
- coman Adriaen Willems nomine Anthonij Corneliss Mensheere heijst ter vierschaere eenne
Jan Jans Bette de somma van 8s ende dat van arbeijt, verstelt ten naesten daege van
rechte, behalve dat partie sal comen bij malcanderen ende reeckenen
RAZE 3519, W-49 rechts, fol 57, 7-9-1566
- coman Adriaen Willems nomine Anthonij Corneliss Mensheere heijst ter vierschaere
Magdalena de weduwe van Bolleken Caters de somma van 1£ ende dat van arbeijt,
verstelt tot opt den derden dach behalve partie een wete

Dach van rechte gehouwen 11-9-1566, ende dat ter kennisse van schepenen Jan Jans Vleeck,
Jacob Jans Quinck, Jan Pieters Geerts ende Jan Nicolaess Pithouck
- op huijden 11-9-1566 zoe heeft Cornelis Jacobs Boudewijns als gemachtich van Jacob
Leenaerts ende procuratie daervan hebbende, gelevert met vollen rechte te weten met
drie sondaecgse geboden onvervallen aen een ende met alle solmniteijt van rechte dat
eender leveringe van erve behoort, eenne heer Clement pastoor van der Goes (MPS:
Clement Pieters van Dale) als voocht ende momber van Pieter Jaspers de quantiteijt
van 13 gemet ende een half 17 roe lants gelegen inde Grooten polder de quantiteijt van
10 gemet (O. Pauwels Diericks, S. Nicolaes Jacobs op Hinckelinge, W. Heerewech, N.
Hinckelinge), noch aldaer inden selven houijck ontrent anderhalf gemet luttel min oft
meer (O. Jan Guldens, S. Cornelis Jacobs cum suis, W. Jacob Leenaerts, N. de
Hinckelinge), noch aldaer een stuck groot 700 roe ofte daerontrent (O. Cornelis Jacobs
cum suis, S. Nicolaes Jacobs, W. Cornelis Jacobs cum suis, N. Jacob Leenaerts),
welcke perceelen van lande sullen uijt bringen de nomber van 13 gemet ende 17roe,
ende dese erve es gegeven om 34 gulden gereet gelt
Hieronder: Cornelis Jacobs heeft hier op verstelde vierschaere tot nae de sonne
RAZE 3519, W-50 links, fol 57v, 11-9-1566
- Op huijden 11-9-1566 heeft gelevert Jan Jans Vleeck als gemachtich van Elisabeth Cornelis
Huijssen eenne Pieter Jans Jaspers de quantiteijt van 2 gemet 1 quartier gelegen inde
Westveerpolder, ende dese erfve es gegeven om 40 guldens (O. Soetken Jan Matthijss,
S. Heerwech, W. weese van Willem de smidt (MPS: Willem Pieters?), N.
Westveerdijck), ende es vercocht om gereet gelt
Hieronder: Elisabeth heeft verstelde vierschaere tot op saterdaege naestcomende
RAZE 3519, W-50 rechts, fol 58, 11-9-1566
- coman Adriaen Willems nomine tsterfhuijs Tanneken Arents heijst ter vierschaere Pauwels
Jacobs Vleeck nae uijtwijsen tregister fol 56, bij verwiltcueringe van partie verstelt ten
naesten, ende dat uijt crachte vanden derden dach
- coman Adriaen Willems nomine tsterfhuijs Tanneken Arents heijst ter vierschaere Cornelis
Hubrechts nae uijtwijsen tregister fol 56, bij verwiltcueringe van partie verstelt ten
naesten, ende dat uijt crachte vanden derden dach
- coman Adriaen Willems nomine Anthonij Corneliss Mensheere heijst ter vierschaere eenne
Jan Jans Bette, nae uijtwijsen tregister folio 56. Dese partien zijn gewesen in twee
goede mannen, veraccorderen zij tis wel int goe, veraccorderen zij niet zoe hebben sij
ten naesten tselfde recht. Jan Bette kiest Jan Jans Vleeck, Anthonij kiest coman
Adriaen Willems
- Jan Jans Vleeck als penninckmeester over die prochie van Waerde vande jaere 1565 vande
4s opt gemet, heijst ter vierschaere Adriaen Jans Loijs de somma van 6£ 5s 8gr ter
goeder rekening verstelt ten naesten, voort tot Jan Jans vermaen
RAZE 3519, W-51 links, fol 58v, 11-9-1566

- coman Adriaen Willems nomine Janneken Geertsdr Pietersdr heijst ter vierschaere Jan Roels
de somma van 2s 4gr, ende dat van dat hij te veel ontfangen heeft van arbeijde, verstelt
ten naesten daege van rechte, ende dat uijt crachte van den derden dach
- Jan Pieters Geerts heijst ter vierschaere als kerckmeester vande prochie van Waerde eenne
meester ? de somma van 1£, altijt ter goeder rekening, verstelt ten naesten
- Cornelis Jacobs Boudewijns heijst ter vierschaere Pauwels Jacobs Vleeck, Reijnier Jans
Bette, Jan Pieters Lemps ende Jan Barthelmeeuss ende dat nae uijtwijsen tregister fol
56, verstelt ten naesten ende dat uijt crachte van den derden dach
- den schouijt heijst dat alle de gene die aengenomen hebben aen den polder van Susterzandt
ende Westveerpolder, ende den selfden niet opgewesen en hebben voor bandijck?
(MPS: dijck die door hen onderhouden moest worden), heijst de boete van voors. mits
noch de boete ende den ban, verstelt ten naesten
RAZE 3519, W-51 rechts, fol 59, 11-9-1566
- Cornelis Jacobs Boudewijns als gemachtichde van Dignus de smidt heijst ter vierschaere
Lodewijck Jacobs nae uijtwijsen tregister fol 56, verstelt ten naeste daege van rechte,
ende dat uijt crachte vanden derden dach
- Coman Adriaen Willems heijst ter vierschaere den schouijt zoe als hij seeckeren dijck
aengenomen heeft van Jan de metser ende den selfden dijck ofte arbeijt niet betaelt en
heeft zoe begeert hij zijn penningen van den schouijt, ende schepenen hebben gewesen
indien Jan Poppe den selfden errebeijt voldoet tusschen dit ende maendach tis wel int
goe, indien niet zoe es gewesen dattet den schouijt selver doen soude
RAZE 3519, W-52 links, fol 59v, 18-9-1566
Dach van rechte gehouwen 18-9-1566 ter kennisse van schepenen Jan Jans Vleeck, Jan
Pieters Geerts, Jan Nicolaess Pithouck, Pauwels Diericks
- coman Adriaen Willems nomine Anthonij Corneliss Mensheere heijst ter vierschaere jongen
Jan Jans (MPS: Jan Jans Bette) nae uijtwijsen tregister fol 56. Dese zaeck is
gesubmitteert in twee arbijters ende dat opwert uijte?
- Dignus Corneliss de smidt (MPS: Is dit Dignus Corneliss de Raet?) heijst ter vierschaere
Lodewijck Jacobs nae uijtwijsen tregister fol 56, de vierschaere es vercontinueert ten
naesten dach van rechten
- Coman Adriaen Willems nomine Dolle Pieter (MPS: er staat Dolle Pier). Is dit Pieter Pieters
Leeuwe?) heijst ter vierschaere den schouijt als heere, ende dat van zeeckeren dijck
die hij genomen hadde metten ban, ende den selfden dijck gemaeckt ende den
eijgenaere van den dijck en voldoet den errebeijt niet, zoe begeert partie zijn gelt aen
den schouijt die hem den dijck besteedt heeft, twelck beloopt in als 4 gulden, zoe
wijsen voor recht dat den schouijt zal schieten de selve penningen ende winnen die
selve verder inne ten vierschatte gelde

- Marinus Corneliss Gort heijst ter vierschaere Maerten Heijndricks de somma van 7 gulden
10 stuijvers ende dat van beloofde penningen, verstelt ten naesten
RAZE 3519, W-52 rechts, fol 60, 18-9-1566
- Marinus Corneliss Gort heijst ter vierschaere Jan Dignus de somma van 13s 8gr, ende noch
twee thiende lammeren, verstelt ten naesten dach van rechte
- Marinus Corneliss Gort heijst ter vierschaere Dignus Corneliss de Raet de somma van 6£ ter
goeder rekening ende dat van een obligatie
- coman Adriaen Willems nomine Jan Segerts (MPS: Jan Seegers) heijst ter vierschaere Jan
Poppe de metser de somma van 9s ende dat van coope van eenne rock (MPS: jas),
verstelt ten naesten daege van rechte ende uijt cracht vanden derden dach, hierenboven
is dese dach van rechte noch eens vercontinueert tot opten naesten dach van rechte op
te hebben partie een wete
- Cornelis Jacobs Boudewijns heijst ter vierschaere Pauwels Jacobs Vleeck nae uijtwijsen
tregister fol 56. Schepenen wijsen met sententie dat Cornelis Jacobs Boudewijns soude
opleggen de rechten van de vierschaere, ende bewijsen zijn vrij goet, ende Cornelis
Jacobs doet zijn bewijs aent bedde metten pool ende voort aent vercken, ende
schepenen houden die schattingen aen haer tot tenden die 14 daegen alle (ge)nachten
voortgaende
- coman Adriaen Willems nomine Adriaen Laureijss heijst ter vierschaere Jacob Everts de
somma van 18s, ende dat van gereeckende penningen, verstelt ten naesten ende dat uijt
crachte vanden derden dach
RAZE 3519, W-53 links, fol 60v, 18-9-1566
- coman Adriaen Willems nomine Cornelis IJemants heijst ter vierschaere corte Coppe Jan
(MPS: Jacob Jans Pieters Lemps) de somma van 10£ ende dat van schade ende
interesten van zeeckere coop van 50 viertelen ront coolsaets te leveren van de wassche
1565 twelck coppe Jan vercocht heeft om 13s toene saet ? (MPS: onduidelijk!) ende
van den nieuwen tgelt? noch van 28 viertelen rontzaet te leveren van den was 1566,
twelck Jacob Jans gecocht heeft om 11s 7gr de viertel, verstelt ten naesten voort tot
coman Adriaen Willems vermaen
- coman Adriaen Willems nomine Cornelis IJemans heijst ter vierschaere Jan Poppens de
metser de somma van 10£ ter causen van een obligatie 5£ ende voort van zeeckeren
coop van teruwe de welcke Cornelis IJemans van Jan Poppe gecocht heeft ende niet
laeten volchen en heeft, de ander 5£, facit tsaemen de voors. 10£, verstelt ten naesten
voort tot coman Adriaen Willems vermaen
- coman Adriaen Willems nomine de erfgenaemen van Tanneken Arents, Pauwels Jacobs nae
uijtwijsen tregister fol 56, bij verwiltcueringe van partie verstelt ten vierschaere ende
dat uijt crachte vanden derden dach

- coman Adriaen Willems nomine Frans Hubrechts, Jan Barthelmeeuss de somma van 1£ 5s
ende dat van coope van schapemisch, verstelt ten naesten dach van rechte, voort tot
Frans Hubrechts vermaen
RAZE 3519, W-53 rechts, fol 61, 18-9-1566
- Jan Pieters Geerts als kerckmeester heijst ter vierschaere mr Costen de somma van 3£ ende
dat van twee paijen van tkercken huijsken waer aff die laetste verschenen was
maertenmisse 1565, verstelt ten naesten uijt crachte vanden derden dach
- van all tgene dat ick van verstelde vierschaere hier te doene hebbe dat es wederom
vercontinueert tot opten naesten dach van rechte, voort tot mijne vermaen
RAZE 3519, W-54 links, fol 61v, 18-9-1566
- op huijden 18-9-1566 zoe es gecomen voir ons schepenen voors. den eersame meester
Joseph Snellincks, ende hij heeft geprotesteert van zijn diligentie, als dat hij op den
compendente? dach van rechte dat die leveringe diende van Arent Butkens houve, es
gecompareert voir schouijt ende schepenen versouijckende tot sijne costen een weete
te hebben van den dach van de toecomende leveringe al meer qualiteijt als hij bewijsen
sal ten daege dienende (MPS: Wat betekent dit?)
- op huijden 18-9-1566 heeft coman Adriaen Willems als gemachtich van Pieter Pieters over
getransporteert ende over gedraegen eenen Jan Engels de quantiteijt van 1 gemet luttel
min ofte meer ende es gelegen in Kerckhouck (O. het kerckelant, S. Adriaen
Anthonies de cuijper, W. Jan Barthelmeeuss, N. het kerckelant), ende dese erve es
gegeven om 50 guldens tgemet
RAZE 3519, W-54 rechts, fol 62, 24-9-1566
- op huijden 24-9-1566 zoe es gecomen voor ons schepenen hier onder geschreven eenne
Herman Guldens (MPS: Herreman Guldens) ende hij heeft gelevert met vollen rechten
eenne Jan Pieters Geerts de quantiteijt van 3 gemet gelegen in de Grooten polder in
twee percelen, een stick 2 gemet 3 roe (O. Cornelis Jacobs cum suis, S. Pieter van
Leijen (MPS: of wordt hier mee Jan Pieters van der Lende, zie onder, bedoeld), W.
Hans Guldens, N. Pieter Guldens), noch een stick inde selve houijck groot 297 roe (O.
mr Gillis Reijns, S. Boudewijn Lambrechts, W. erfgenamen van Heijman Heijmans,
N. Hans Guldens), ende dese voors. erve es gegeven om 50 guldens tgemet te betaelen
in drie paijmenten te weten een derdendeel ter leveringe, ende voort alle jaeren een
derdendeel tot die volle betaelinge toe
in de kantlijn: Partie elcq een brieff, Jan Pieters van der Lende ende Herreman
Guldens (MPS: Herman Guldens) een van de 2 deel van de penningen
RAZE 3519, W-55 links, fol 62v, 28-9-1566
Dach van rechte 28-9-1566 ter kennisse van schepenen Jan Jans Vleeck, Pauwels Diericks,
Jan Pieters Geerts, Jacob Jans Sijnskercke
- Marinus Corneliss Gort heijst ter vierschaere Dignus Corneliss de Raet ende dat uijt crachte
van een verstelde vierschaere ende achtervolchende een obligatie de somma van 7£ 3s

3gr ende dat ter causen van coop van vlasse, verstelt ten naeste, ende dat uijt crachte
vanden derden dach
- op 28-9-1566 es gecomen voor ons schepenen voors. coman Adriaen Willems als
gemechtich van Jan Gilliss, ende hij heeft gelevert met vollen rechte eenne Willem
Quirijns de quantiteijt van 200 roe lants ofte daerontrent gelegen in Kerckhouck (O.
Plattendijck, S. Jan de Jonge, W. Jan Pieters?, N. Adriaen Jans Poppe) ende dese erfve
es gegeven om 4£ den hoop, de een helft ter leveringe, ende dander helft een jaer
daernaer. Desen dach van rechten es vercontinueert om die gereeden goede tussen
Willem Quirijns en de Jan Gilliss tusschen dit ende 14 daegen
RAZE 3519, W-55 rechts, fol 63, 28-9-1566
- coman Adriaen Willems nomine Adriaen Laureijss heijst ter vierschaere Jacob Everts de
wagemaecker naer uijtwijsen tregister fol 60, verstelt ten naesten dag van rechte
- coman Adriaen Willems nomine Cornelis IJemants heijst ter vierschaere Jan Poppe nae
uijtwijsen tregister fol 60, verstelt ten naesten dach van rechte ende dat uijt crachte
vanden derden dach
- coman Adriaen Willems nomine Cornelis IJemants heijst ter vierschaere Jacob Jans Pieters
Lemps nae uijtwijsen tregister fol 60, ende coman Adriaen es gewesen dat hij zoude
moegen thoenen ende goet doen dat Cornelis IJemants de voors. comanschaepe
tjegens corte Coppe Jans gedaen heeft indien hijt doet tis wel int goe, doet hijt niet dat
den voors. Jacob Jans ontslegen ende ontlast zoude gaen vander vierschaere ende dat
binnen die behoirlijcke genachten
- coman Adriaen Willems nomine erfgenaemen van Tanneken Arents heijst ter vierschaere
Pauwels Jacobs nae uijtwijsen tregister fol 56, ende Pauwels Jacobs es gewesen dat hij
de claeger zoude voldoen met gelde off met pangen, dede hijt twaer wel int goede,
dede hijt niet dat hij Adriaen Willems zoude opleggen de rechte van de vierschaere
twelck hij alzoe gedaen heeft, ende hij doet zijn bewijs eenne ketel ende voort aen
seker cossens oft gene dat hij ten huijse bevinden zal ende den ketel is geschadt op 10
stuijvers ende voort voor de reste heeft Vleeck belooft ?
In de kantlijn: op 20 october: coman Adriaen nomine Geertruid Arents heeft hier noch
op verstelde vierschaere ten naeste dach van rechte, behalve dat de schepenen de ketel
schatten sullen ende min geschadt wert dan die principale schult met die oncosten
bedraecgt, daer staet Jan Jans Vleeck voor als eijgen schult
RAZE 3519, W-56 links, fol 63v, 28-9-1566
- coman Adriaen Willems nomine Cornelia Hollanders heijst ter vierschaere Maerten
Heijndricks de somma van 2s 10gr, ende dat van verteerde costen
- coman Adriaen Willems nomine Cornelia Hollanders heijst ter vierschaere Marinus Stevens
de somma van 5s van seckeren lijfcoop die hij belooft heeft
- coman Adriaen Willems nomine Cornelia Hollanders heijst ter vierschaere Nicolaes de
Ketser van verteerde costen 1s 6gr

- dese drie partien es haeren dach van rechte vercontinueert tot opten naesten dach van rechte
ende dat uijt crachte vanden derden dach
- coman Adriaen Willems heijst ter vierschaere nomine Cornelis Gilliss als procuratie
hebbende ende volcomen macht generael ende speciael selve present sijnde Jan Pieters
Geerts als vervangende de erfgenamen van Pieter Geerts zaliger memorie 1£ 11s, ende
nae aenleggen ende verweeren verstelt ten naesten ende voort tot coman Adriaens
vermaen
RAZE 3519, W-56 rechts, fol 64, 28-9-1566
- Lodewijck Jacobs heijst ter vierschaere een quartier lants (MPS: 75 roe lants) comende van
de capelrie van heer Jan Bacx ofte onderwinders tgoet vandien, ende dat uijt crachte
van een verstelde vierschaere, ende begeert altijts de penningen de welcke gecomen
zijn van de goeden van de lande, ende deses elfde vierschaere es noch vercontinueert
tot opten naesten dach van rechte, voort tot Lodewijck Jacobs vermaen
- Jan Jans Vleeck als penningmeester over die polder van Susterzandt, ende dat van 2 gulden
opt gemet eenne Marinus Machariss de somma van 2£ 16s 3gr
- Jan Jans Vleeck als penningmeester over die polder van Susterzandt, ende dat van 2 gulden
opt gemet eenne Maerten Heijndricks de somma van 2£ 8s 9gr
- Jan Jans Vleeck als penningmeester over die polder van Susterzandt, ende dat van 2 gulden
opt gemet eenne Jan? de somma van 8£ 17s 9gr
- Jan Jans Vleeck als penningmeester over die polder van Susterzandt, ende dat van 2 gulden
opt gemet eenne Pieter Jans Jaspers de somma van 1£ 18s 9gr
- Jan Jans Vleeck als penningmeester over die polder van Susterzandt, ende dat van 2 gulden
opt gemet eenne Adriaen ende Jacob Oliviers de somma van 1£ 14s.
- bij verwiltcueringe van partie verstelt tot opten naesten dach van rechte ende uijt crachte
vanden derden dach
RAZE 3519, W-57 links, fol 64v, 28-9-1566
- Jan Jans Vleeck heijst ter vierschaere Anthonij Corneliss Mensheere de somma van 1£ 11s
6gr, bij verwiltcueringe van partie verstelt ten naesten uijt crachte vanden derden dach
Vierschaere ende dach van rechten gehouwen opten 5-10-1566 ter kennisse van schepenen
Jan Jans Vleeck, Jacob Jans Sijnskercke ende Jan Nicolaess Pithouck
- coman Adriaen Willems nomine Jan Segerts heijst ter vierschaere Jan Poppe de metser, ende
uijt crachte vanden derden dach nae uijtwijsen tregister fol 60. Schepenen wijsen met
sententie dat Jan segers zoude opleggen die rechten van de vierschaere ende bewijsen
Jan Poppe vrij goet ende doet zijn bewijs aen tbedde inde ceucken oft voort aen tbeste
ende ander goet tot die grootte van zijn schult
RAZE 3519, W-57 rechts, fol 65, 5-10-1566

- Marinus Corneliss Gort heijst ter vierschaere Dignus Corneliss de Raet naer uijtwijsen
tregister fol 62, dat uijt crachte vanden derden dach, bij verwiltcueringe van beijde de
partien zoe verwiltcuert hem Dignus Corneliss de Raet dat hij achtervolchende den
voors, heijs zal opbringen tusschen dit alder heijlichen (MPS er staat: alder helijchen)
de een helft ende dat op volstaen panden (MPS: waar blijft de andere helft?) ende zoe
verder hijt als dan oock niet en doet, zoe mach Marinus voors. voor die geheele
somma gaen aen zijn gereetste goet, ende dat op volstaen panden
- coman Adriaen Willems nomine Cornelis IJemants heijst ter vierschaere Jan Poppe nae
uijtwijsen tregister fol 60 ende dat uijt crachte vanden derden dach, bij verwiltcueringe
van partie verstelt ten naesten ende voort tot coman Adriaen vermaen altijt blijvende
in staet vanden derden dach, behalve partie een wete
- coman Adriaen Willems nomine Cornelia Hollanders heijst ter vierschaere Marinus Stevens
nae uijtwijsen tregister fol 63, naer aenleggen ende verweeren zoe wijsen schepenen
met sententie verstelt ten naesten
RAZE 3519, W-58 links, fol 65v, 5-10-1566
- coman Adriaen Willems nomine Cornelia Hollanders heijst ter vierschaere Maerten
Heijndricks nae uijtwijsen tregister fol 63, naer aenleggen ende verweeren zoe wijsen
schepenen met sententie verstelt ten naesten
- coman Adriaen Willems nomine Cornelia Hollanders heijst ter vierschaere Nicolaes de
Ketser nae uijtwijsen tregister fol 63, naer aenleggen ende verweeren zoe wijsen
schepenen met sententie verstelt ten naesten
- coman Adriaen Willems nomine Cornelia Hollanders heijst ter vierschaere Marinus Stevens
nae uijtwijsen tregister fol 63, naer aenleggen ende verweeren zoe wijsen schepenen
met sententie verstelt ten naesten (MPS: herhaald)
- coman Adriaen Willems heijst ter vierschaere Jan Pieters Geerts nae uijtwijsen tregister fol
63, naer aenleggen ende verweeren zoe wijsen schepenen met sententie verstelt ende
dat uijt crachte vanden derden dach
- Jan Jans Vleeck heijst voort alle degene die hem tecort ende ten achter zijn vanden polder
van Susterzandt, nae uijwijsen tregister fol 64, verstelt ende dat uijt crachte vanden
derden dach
RAZE 3519, W-58 rechts, fol 66, 5-10-1566
- Cornelis Jacobs Boudewijns heijst ter vierschaere nomine Magdalena zijn huijsvrouwe Jan
Barthelmeeuss de somma van 20s 1gr ende dat van verteerde costen
- Cornelis Jacobs Boudewijns heijst ter vierschaere nomine Magdalena zijn huijsvrouwe Jan
de metser (MPS: Jan Poppe) de somma van 29s ?gr ende dat van verteerde costen
- Cornelis Jacobs Boudewijns heijst ter vierschaere nomine Magdalena zijn huijsvrouwe Jan
Jans Bette de somma van 5s 11gr ende dat van verteerde costen

- dese drie partien zijn haere vierschaere vercontinueert ten naesten, ende dat uijt crachte
vanden derden dach, ende voort tot Magdalena’s vermaen, altijt blijvende in staete
vanden derden dach
RAZE 3519, W-59 links, fol 66v, 6-10-1566
Dach van rechte gehouwen opten 6-10-1566, ter kennisse van schepenen Jans Jans Vleeck,
Jacob Jans Sijnskercke ende Jan Pieters Geerts
- coman Adriaen Willems nomine Geertruid Arentsdr ende heijst ter vierschaere de gesellen te
weten Balthasar Coppens (MPS er staat: Balten Coppens) ende Aert Vastelavent
(MPS: Arent Vastelavent) ende dat van verteerde costen de somma van 8s 4gr, ende
dat uijt crachte van arestemente. Naer aenleggen ende verweeren zoe wijsen
schepenen dese twee partien zijn gewesen met sententie aen twee goede mannen,
veraccorderen zij tis wel int goe, veraccorderen zij niet zoe hebben zij als morgen
hetzelve recht
Vierschaere gehouwen 8-10-1566 ter kennisse van schepenen Jacob Jans Sijnskercke,
Pauwels Diericks
- coman Adriaen Willems nomine Geertruid Arents nae uijtwijsen tregister eodem folio.
Schepenen wijsen dese twee partien in goede mannen, veraccorderen zij tis wel int
goe, veraccorderen zij niet zoe hebben zij als morgen hetzelve recht
RAZE 3519, W-59 rechts, fol 67, 12-10-1566
Op 12-10-1566 zoe es dach van rechte gehouwen ende dat ter kennisse van schepenen Jan
Jans Vleeck, Jacob Jans Sijnskercke ende Jan Pieters Geerts
- Cornelis Jacobs Boudewijns heijst ter vierschaere de gemeen schepenen ende dat uijt crachte
van te doen gebien ofter eenich gelt gecomen es onder schepenen, ende dat tot
behouve van Cornelis Jacobs, ende dat van verteerde costen. Schepenen wijsen met
sententie (MPS: verder niet!)
- coman Adriaen Willems nomine Cornelia Hollanders heijst ter vierschaere Marinus Stevens
nae uijtwijsen tregister fol 63, verstelt ten naesten behalve dat partie sal kiesen ellijck
een goede man, veraccorderen zij tis wel int goe, veraccorderen zij niet zoe hebben zij
als morgen hetzelve recht
- Marinus Jans heijst ter vierschaere Matthijs Jans de Lapper de somma van 3s 6gr, ende dat
als deecken van Sinte Sebastiaens gilde, als verteerde costen. Schepenen wijsen dese
vierschaere verstelt ten naesten
- coman Adriaen Willems nomine Cornelis Gilliss heijst ter vierschaere Jan Pieters Geerts,
nae uijtwijsen tregister fol 65?, verstelt ten naesten
RAZE 3519, W-60 links, fol 67v, 12-10-1566

- coman Adriaen Willems nomine Maeijcken Stevens heijst de vierschaere Anthonij Corneliss
Mensheere de somma van 5s, ende van verlopen rente, bij verwiltcueringe van partie
verstelt ten naesten
- den dach van rechte die Jan Jans Vleeck heijst op Anthonij Corneliss Mensheere die wert
vercontinueert ten naeste, zoe crachtich als tanderen tijde geweest es
- Marinus Jans heijst ter vierschaere Matthijs Jans (MPS: Matthijs Jans de Lapper) ende dat
van schade ende intresten van coope van een huijs gestaen op Jan de Jonge’s vroone,
de somma van 3£, verstelt ten naesten voort tot Marinus Jans vermaen
- coman Adriaen Willems nomine Tanneken Arents erfgenaemen heijst ter vierschaere Jan
Barthelmeeuss ende dat van verteerde costen de somma van 1£ 2s 6gr, verstelt ten
naesten
- coman Adriaen Willems nomine Tanneken Arents erfgenaemen heijst ter vierschaere Jan
Matthijss de somma van 4s 4gr, ende dat van verteerde costen, verstelt ten naesten,
ende dat uijt crachte vanden derden dach
RAZE 3519, W-60 rechts, fol 68, 17-10-1566
- Op huijden 17-10-1566 zoe es gecomen voor ons schepenen hieronder geschreven de
gemeene erfgenaemen van heer Willem de Houwer zaliger memorie ende sij hebben
gesaemenderhant over getransporteert ende gedraecgen transporteert ende draecgt over
mits desen eenne Lucas Melchiors (MPS er staat: Luijckas Melsen) een huijs met sijn
gevolge ende toebehooren aertvast ende nagelvast naer die kostuijme vanden lande
gestaen inde prochie van Waerde opt de ambachtsheeren vroone (O. Heerenstraete, S.
Jacob Pieters. W. den bogert, N. Cornelis Jacobs Boudewijns), ende dat huijs es
gecocht om 27£ te weten 3£ gereet ofte ter leveringe, ende voort Goesche jaermarckt
1567 3 gelijcke £, ende alzoe alle jaeren en Goesche jaermarckt 3 gelijcke £ tot die
volder betaelinge toe ende de voors. erfgenaemen beloven alle commer, cost ende last
aff te doene, ende dit voors huijs alzoe vrij te maecken als zij daer begeeren ten? gelt
aff te ontfangen tot opten dach van heden toe, dese brieven zijn all aff gemaeckt
RAZE 3519, W-61 links, fol 68v, 26-10-1566
Dach van rechte gehouwen 26-10-1566 ter kennisse van schepenen Jan Jans Vleeck, Pauwels
Diericks, Jan Nicolaess Pithouck, Jan Jacobs Stoffs, Jacobs Jans Quinck (MPS: Jacob
Jans Sijnskercke), Jan Pieters Geerts
- Adriaen Jacobs (MPS: Adriaen Jacobs Voorstock?) heijst ter vierschaere Jan Jans Bette
nomine Janneken de weduwe van Cornelis Anthonies de somma van 7£ 18s (MPS er
staat: £) ende dat ter causen van verschenen penningen, verstelt ten naesten ende voort
tot Adriaen Jacobs vermaen
- coman Adriaen Willems nomine Cornelis Gilliss heijst ter vierschaere Jan Pieters Geerts
ende dat nae uijtwijsen tregister fol 63, naer aenleggen ende verweeren wijsen
schepenen met sententie dat Cornelis Gilliss zelver presendt zal comen voor ende bij
schepenen met Jan Pieters, veraccorderen zij tis wel int goe, veraccorderen zij niet zoe
hebben zij binnen 8 daegen ofte 14 daegen het selfde recht

- Jan Corneliss Oesthoff heijst nomine ende als gemachtich van Cornelis Nicolaess Cocks
weesen, heijst ter vierschaere Jan Engels een seckere obligatie spreckende op Joos de
Wolff ofte heijst daervoren de somma van 5£, heijst noch deselve van zeecker
cavelinge van landen die overroeden die den voors. Jan Engels tena compt tot tjegens
12£ tgemet, verstelt ten naesten, ende dat vuijt crachte vanden derden dach
RAZE 3519, W-61 rechts, fol 69, 20-10-1566
- Coman Adriaen Willems heijst ter vierschaere nomine Lucas Melchiors eenne Jan Engels als
deecken van het gilde van Retorijcken, ende dat van drie tonnen moselaers facit 24s,
bij verwiltcueringe van partie verstelt ten naesten
- Coman Adriaen Willems heijst ter vierschaere nomine Lucas Melchiors eenne Dignus
Corneliss de Raet de somme van 4£ 13s ende dat ter causen van bierschult, bij
verwiltcueringe van partie verstelt ten naesten ende dat uijt crachte vanden derden
dach
- Coman Adriaen Willems heijst ter vierschaere nomine Lucas Melchiors eenne Cornelis
Boudewijns ende dat van een tonne moselaers, facit de somma van 8s, verstelt ten
naesten
- Marinus Maertens (MPS: Marijnis Mertsen) heijst ter vierschaere Jan Barthelmeeuss de
somma van 6£ ende dat nae uijtwijsen een obligatie, bij verwiltcueringe van partie
verstelt ten naesten
RAZE 3519, W-62 links, fol 69v, 20-10-1566
- Marinus Maertens (MPS: Marijnis Mertsen) heijst ter vierschaere de weduwe van Cornelis
Matthijss Bolluijt de somma van 5£ ende dat van schade ende interesten ende van
coope van meede, verstelt ten naesten voort tot Marinus Maertens vermaen
- Coman Adriaen Willems heijst ter vierschaere nomine Tanneken Arents (MPS: moet zijn
erfgenamen, toch?) Jan Matthijss nae uijtwijsen tregister fol 67, bij verwiltcueringe
van partie verstelt ten naesten, ende dat uijt crachte vanden derden dach
- Coman Adriaen Willems heijst ter vierschaere nomine Tanneken Arents (MPS: moet zijn
erfgenamen, toch?) Jan Barthelmeeuss nae uijtwijsen tregister fol 67, bij
verwiltcueringe van partie verstelt ten naesten, tot coman Adriaens vermaen
- Coman Adriaen Willems heijst ter vierschaere nomine Cornelia Hollanders, Marinus
Stevens ende nae uijtwijsen tregister fol 63. Schepenen wijsen met sententie nae
aenleggen ende verweeren bij aldien dat Marinus Stevens begeert te toenen ende goet
te doen dat hij besprocken hadde het gelach niet schuldich te zijne voor al vooren
dattet goet dat hij gecocht hadde tscheepe boort gelevert geweest es ofte wesen zoude
zoude hij ontslegen ende ontlast wesen vande hees, bij aldien niet zoude
gecondemneert wesen, ende Marinus belooft tselfde te voldoene tussen dit ende den
naesten dach van rechte, ende de vierschaere es daerop verstelt ten naesten
RAZE 3519, W-62 rechts, fol 70, 20-10-1566

- Coman Adriaen Willems nomine Frans Hubrechts heijst ter vierschaere Jan Poppe de metser
dat hij hem zal quijten ende vrij houwen van alzulcken pachtinge van schorre als Frans
voors vanden selfden Jan Poppe overgenomen heeft op sulcken conditie ende contract
als zij bij malcander gecontracteert ende gedaen hebben ofte heijst daervooren de
somma van 20 gulden. Frans Hubrechts is geweesen tot eennen toen dat hij niet verder
belast en is geweest dan dat hij zoude betaelen den ambachtsheere 2£ den dienaers van
dien elcx 5s ende den ambachtsheer noch een vet schaep, ende dat binnen de
behoirlijcke genachten, die daer toe staen
RAZE 3519, W-63 links, fol 70v, 20-10-1566
- Cornelis Jacobs Boudewijns heijst ter vierschaere nomine zijn huijsvrouwe, Jan
Barthelmeeuss nae uijtwijsen tregister fol 66. Cornelis Jacobs heeft opgeleijt de
rechten vande vierschaere ende heeft zijn bewijs gedaen aen Jan Barthelmeeuss beste
coije, te schattene tussen dit ende dinxsendage avendt
- Cornelis Jacobs Boudewijns heijst ter vierschaere Jan Barthelmeeuss de somma van 100
carolus guldens altijt ter goeder rekening ende bij verwiltcueringe van partie verstelt
ten naesten, voort tot Cornelis Jacobs vermaen
- Cornelis Jacobs Boudewijns heijst ter vierschaere nomine zijn huijsvrouwe, Reijnier Jans
Bette nae uijtwijsen tregister fol 66, ende Cornelis Jacobs is gewesen dat hij opleggen
soude die rechte van de vierschaere ende bewijsen zijn vrij goet, ende heeft zijn bewijs
gedaen aen tbeste bedde, ende tot de grootte van de schult
- Cornelis Jacobs Boudewijns heijst ter vierschaere nomine zijn huijsvrouwe, Jan Poppe de
metser nae uijtwijsen tregister fol 66, ende es gewesen als vooren, ende doet zijn
bewijs aen de beste beeste hem aencomende
RAZE 3519, W-63 rechts, fol 71, 20-10-1566
- Jan Poppe heijst ter vierschaere Jan Nicolaess Pithouck als gemechtich van tsterfhuijs ofte
wesen van Willem Pieters Naijer (MPS: dus Jan Poppe is gemachtigde van de
wesen?), dat hij zoude betaelen den pacht van 2 gemet ofte daerontrent verschenen
wesende Goesche marckt laetstleden tot 3 viertelen rontzaet ofte geeft hijt binnen
Goesche marckt daege niet moet daervoor geven 7 achtendelen, verstelt ten naesten
daege van rechte behalve dat zij bij malcander comen sullen met die goemannen die
daer bij geweest hebben, veraccorderen zij tis wel int goe, veraccorderen zij niet
hebben sij tselfde recht
- Jan Poppe heijst ter vierschaere Jan Nicolaess Pithouck als gemechtich van tsterfhuijs ofte
wesen van Willem Pieters Naijer, de somma van 2s 4gr ende dat van houdenisse van
dijck, zoe hij seijde die hij voor den voors Willem Pieters ?. Schepenen wijsen met
sententie dat Jan Poppe zoude comen den naesten omganck opten dijck, ende wijsen
den principalen dijck, ende den rechten opganck ende affganck, daer die schult af
spruijtende es
RAZE 3519, W-64 links, fol 71v, 30-10-1566

- Op huijden 30-10-1566 zoe heeft Cornelis Jacobs Boudewijns als schouijt gedaen een arrest
aen zeecker beesten die hij heeft bevonden op den grondt van den polder van
Susterzandt toebehorende mr joncker Jan van Haesdonck waer baender aff geweest
Jan Poppe de metser ende zoe den schouijt heeft moeten betaelen zeecker arbeijt
blijckende bij tregister ende schpenen ? die ? van 4 gulden, ende begeert sijn gelt ten
vierschatte nae uijtwijsen de cuere. Schepenen hebben gewesen met sententie tarrest
voor goet vast ende van weerden behalve dat den houder van de voors. beesten kuere
heeft oft hij voetstaens wil comen antwoorden oft dat hij wil hebben een derden dach,
ende duerdien dat partie niet en compareerde ende tselfde verdrinckelijcke ende
jaegelijcke goederen waeren zoe zijn die twee coijgen daer den schouijt zijn arrest aen
gedaen hadde, ter bode besteedt te houden totten derden dach gepasseert zal wesen,
ende heeft aengenomen Cornelis Jacobs Boudewijns om 10s 11gr, altijt op goets
costen
RAZE 3519, W-64 rechts, fol 72 geheel blanco of geheel gebleekt!
RAZE 3519, W-65 links, fol 72v, 2-11-1566
Dach van rechte gehouwen 2-11-1566 ter kennisse van schepenen Jan Jans Vleeck, Jan Jacobs
Stoffs, Jan Nicolaess Pithouck, Pauwels Diericks, Jan Pieters Geerts
- coman Adriaen Willems nomine Cornelis Gilliss heijst ter vierschaere Jan Pieters Geerts nae
uijtwijsen tregister fol 63, ende Cornelis Gilliss is gewesen met sententie dat Cornelis
Gilliss zoude zweren ten heilige dat hij opten heijs die coman uijten voors. naam
gedaen heeft niet ontfangen en hadde, ende den voors. Cornelis heeft daertoe bereijt
geweest ende partie heeft den eedt verdregen (MPS: gedaan)
- coman Adriaen Willems nomine IJeman Nicolaess mr Costen de somma van 10 gulden 4s
ende dat van verschenen penningen van eenne wettelijcke brieff spreeckende opt huijs
daer Adriaen Pieters (MPS: Adriaen Pieters de Nacht?) nu inne woont, bij
verwiltcueringe van partie verstelt ten naesten voort tot Adriaens vermaen
RAZE 3519, W-65 rechts, fol 73, 2-11-1566
- Jan Jans Vleeck als penningmeester over die prochie van Waerde ende den polder van
Susterzandt heijst ter vierschaere Jan Matthijss van waterpenningen de somma van
10£ 17s 7gr
- Jan Jans Vleeck als penningmeester over die prochie van Waerde ende den polder van
Susterzandt heijst ter vierschaere de weduwe van Cornelis Matthijss ofte haeren
voocht van waterpenningen de somma van 6£ 17s 9gr.
- Desen dach van rechte van dese twee partien wert verstelt ten naesten voort tot Jan Jans
vermaen
- Jan Jans Vleeck heijst ter vierschaere Jan Matthijss wegen als gemachtich van Jacob Leijsen
ende oock van hem zelve de somma van 1£ 4s 7gr, ende van Jacob Leijsen wegen 3£
16s 8gr, verstelt ten naesten daege van rechte ende dat uijt crachte vanden derden dach

- Jan Jans Vleeck heijst ter vierschaere Willem Quirijns (MPS er staat: Willem Querijns) ende
dat van zeecker sterfhuijse de somma van 7s 6gr
- Jan Jans Vleeck heijst ter vierschaere Lambrecht Quirijns als borge van zijn zone de somma
van 11s 6gr ende dat van een sterfhuijs
- Dese twee partien recht es verstelt ten naesten, ende voort tot Jan Jans vermaen
RAZE 3519, W-66 links en rechts, fol 73v en 74, 2-11-1566
- Dierick Jans timmerman heijst ter vierschaere Adriaen Pieters de Nacht als dat hij zoude
comen ontfangen de quantiteijt van 25 viertelen platzaet dat den voors. Adriaen
gecocht heeft voor 12s preter 2gr de viertel. Verstelt ten naesten, voort tot Dierick Jans
vermaen
- Dierick Jans timmerman heijst ter vierschaere Pauwels Jacobs Vleeck ende dat nae
uijtwijsen eenne schepenbrieff die somma van 1£ 1s. Verstelt ten naesten ende voort
tot Diericks vermaen
- Coman Adriaen Willems nomine Frans Hubrechts heijst ter vierschaere Jan Pieters Lemps
ende Pieter Jans Pieters Boudewijns die rechte kennisse wat dat zij weten aengaende
van zeecker over gevinge van schorre aen de Westveerpolder hoe ende in wat
manieren dat hij dat den selfden Frans voors. overgegeven ende genomen heeft ofte
heijst daer vooren de somma van 2£ ellijck daer voren
- Pieter Jans Pieters Boudewijns ouwt wesende ontrent 53 jaeren ende Jan Pieters Lemps ouwt
ontrent 50 jaeren hebben gesaemenderhandt gebrocht die rechte kennisse onder
schepenen van tgene dat sij weten overgeneminge? vande schorre twelck zij lievelijck
gesworen hebben ende dit is huerlijeder kennisse hoe als dat zij gezeten hebben met
malcander tot Jan Poppe de metser opte kaemer ende Jan Poppe heeft Frans Hubrechts
dit voors. schorre overgegeven ende heeft gezeijt ghij zult er jaerlijcks aff geven 2£
ende Jan Jan Jans Vleeck ende den schouijt ellijcke 1 daelder ofte 5s ende den
ambachtsheere noch 1 vet schaep daer gij eere aff wilt hebben ofte 1 weer
schepenen hebben gewesen met sententie dat Frans Hubrechts voors. is volcomen
inder toen die hij aengenomen hadde
schepenen wijsen met sententie dat Jan Poppe zal betaelen de rechtelijcke oncosten tot
zoe veele als men bevindt datse bedraegen, ende vande principaelen heijs is verstelt
ten naesten
RAZE 3519, W-67 links, fol 74v, 2-11-1566
- Cornelis Jacobs Boudewijns als schouijt heijst ter vierschaere Jan Poppe de metser als
houwer ende regementierder van zeecker beesten daer den schouijt voors. zeecker
bestel ende arrest aen gedaen heeft, ende dat van zeecker verschooten penningen die
hij aenden dijck van zeecker dijckwerck gedaen heeft ende heeft daer d’eerste instantie
dach van rechte op gehadt 30-10-1566, blijckende bij tregister fol 71, ende schepenen
hebben gewesen met sententie dat men een overvraginge doen zoude ofte ijemande ijet
meer op den heijs antwoorden wilde ofte den schouijt voldoen, quaeme ijemande men
zoude hem hooren, quame niemant, zoo wesen schepenen dat men die zelfde beesten

zoude schatten ende eijgenen tot die grootte van de schulden toe, gemerckt dat er
dijckpenningen zijn
RAZE 3519, W-67 rechts, fol 75, 2-11-1566
- Matthijs Jans Moerdamme heijst ter vierschaere Jan Barthelmeeuss de somma van 10s ende
dat van geleende gelden, ende heijst noch den zelve 1 zack oft heijst daervoren 1£.
Schepenen wijsen verstelt ten naesten ende dat uijt crachte vanden derden dach
- Matthijs Jans Moerdamme heijst ter vierschaere Adriaen Anthonies de cuijper de somma
van 2£ ende dat van geleende gelde, heijst noch den zelven de somma van 16 gulden,
ende dat uijt naem ende als gemachtich van die wesen van Anthonies Adriaens (MPS:
is dat de vader Adriaen Anthonies de cuijper?). Verstelt ten naesten ende dat behalve
dat zij bij malcander comen zullen, veraccorderen zij tis wel int goe, veraccorderen zij
niet zoe hebben zij ten naesten tzelfde recht
- Jan Corneliss (MPS: Jan Corneliss Oesthoff) heijst ter vierschaere Jan Engels nae uijtwijsen
tregister fol 68, ende aengaende van de obligatie is partie te vreden ende es
overgelevert, ende aengaende van de overroeden achtervolchende de cavelceele is Jan
Engels gecondemneert te betaelen de helft van de overroeden zoe veel alsmen dat
bevindt
RAZE 3519, W-68 links, fol 75v, 2-11-1566
- Jan Corneliss Oesthoff heeft arrest ende bestel gedaen aen zeecker penningen die Joos de
Wolff comende zijn van de prochie van Waerde, ende dat onder Jan Jans Vleeck als
penninckmeester over de voors. prochie, ende dit arrest is vercontinueert ende verstelt
ten naesten ende voort tot Jan Corneliss vermaen
- coman Adriaen Willems nomine Maeijcken Zweems (MPS: of Sweems) heijst ter
vierschaere Anthonij Corneliss Mensheere de somma van 5s ende dat van renten met
de oncosten daerop gedaen. Schepenen verstellen desen dach van rechte ten naesten,
ende dat uijt crachte vanden derden dach
RAZE 3519, W-68 rechts, fol 76, 2-11-1566
- Pauwels Diericks heijst ter vierschaere Jan Wouters ende dat van een reste van een paije van
eenen schepenbrieff de somma van 9£ 12s 4gr, ende dat als gemachtich van Adriaen
de Brabander. Bij verwiltcueringe van partie verstelt ten naesten, voort tot Pauwels
Diericks vermaen
- Jan Jans Vleeck heijst ter vierschaere Cornelis Hubrechts de somma van 7s 12gr, ende dat
van gecochte goederen
- Jan Jans Vleeck heijst ter vierschaere Willem Quirijns Mejoncker de somma van 15s 2gr,
ende dat van gecochte goederen. Bij verwiltcueringe van partie verstelt ten naesten
- Jan Jans Vleeck heijst ter vierschaere Marinus Maertens (MPS: Marijnis Mertsen) als
penningmeester over die prochie van Waerde ende dat van 15s opt gemet, de somma

van 3£ 19s 6gr 6mijten. Schepenen wijsen desen dach van rechte, verstelt ten naesten,
ende dat uijt crachte vanden derden dach
- Jan Jans Vleeck heijst ter vierschaere nomine Jacob Leijsen, Jan Matthijss ende nae
uijtwijsen tregister fol 73, ende partie es te vreden. Verstelt es ten naesten, ende dat
uijt crachte vanden derden dach
RAZE 3519, W-69 links, fol 76v, 2-11-1566
- Jan Jans Vleeck heijst ter vierschaere (MPS: als penningmeester over die prochie van
Waerde) Jan Jans Bette ende dat van 2s 6gr opt gemet de somma van 5£ 3gr, verstelt
als vooren
- Jan Jans Vleeck heijst ter vierschaere (MPS: als penningmeester over die prochie van
Waerde) Adriaen Jans Loijs ende dat van 2s 6gr met noch een reste van de 4s opt
gemet compt tsaemen 6£ 13s 7gr 12 mijten, verstelt den tijt van drie weecken
- Jan Jans Vleeck heijst ter vierschaere (MPS: als penningmeester over die prochie van
Waerde) Jan Engels ende dat van 2s 6gr opt gemet de somma van 9£ 17s 12gr, verstelt
ten naesten, ende dat uijt cracht vanden derden dach
- Cornelis Simons heijst ter vierschaere Jan Barthelmeeuss de somma van 29 guldens ende dat
van coope van vlasse. Bij verwiltcueringe van partie verstelt ten tweeden dach van
rechte
RAZE 3519, W-69 rechts, fol 77, 2-11-1566 (volgende acte heeft dezelfde datum als de
voorgaande, dus datum moet iets later liggen)
- Coman Adriaen Willems nomine Maeijcken Sweems heijst ter vierschaere Anthonij
Corneliss Mensheeren nae uijtwijsen tregister fol 75. Schepenen hebben gewesen met
sententie dat Anthonij Mensheeren zal thoenen ende goet doen dat tot Cruijninge
betaelt heeft twee jaerschaere rente. Bij aldien dat toont tis wel int goe ende dat binnen
de genachten die daer toe staet, indien hijt niet en doet is hij gecondemneert inden
heijs
- Coman Adriaen Willems heijst ter vierschaere nomine IJeman Nicolaess, meester Costen
ende dat nae uijtwijsen tregister fol 72 verstelt ten naesten daege van rechte ende voort
tot Adriaen Willems vermaen behalve dat partien zullen comen bij malcanderen ende
reeckenen met malcanderen
- Coman Adriaen Willems nomine IJeman Nicolaess heijst ter vierschaere eenne Jacob Jans
Pieters Lemps van schade ende interesten van zeecker quantiteijt van coope van
rontzaet tot 50 viertelen toe, te ontfangen van de was 1565, ende de betaelinge te
doene een jaer daernaer ellijck viertel tot 13s de viertel. Idem heijst noch den selven
Jacob Jans van 25 viertelen twelck Jacob Jans tjegens den voors. IJeman Nicolaess
gecocht heeft om 11s 6gr de viertel toens? gelt te geven ende tzaet te leveren van de
was 1566, ende heijst oock daervooren de somma van 5£, verstelt ten naesten dach van
rechte
RAZE 3519, W-70 links, fol 77v, 2-11-1566

- Lodewijck Jacobs heijst ter vierschaere Nicolaes Corneliss ofte de gemeen erfgenaemen van
Cornelis Nicolaess Cock de somma van 13s 6gr, ende dat van pachte ende 1 vinne
derrinck, verstelt ten naeste
- coman Adriaen Willems nomine Frans Hubrechts nae uijtwijsen tregister fol 70, bij
verwiltcueringe van partie, verstelt ten naesten, voort tot Frans Hubrechts vermaen
- coman Adriaen Willems nomine de erfgenaemen van Tanneken Arents, Jan Barthelmeeuss
nae uijtwijsen tregister fol 67, verstelt ten naesten, voort tot Adriaen Willems vermaen
- coman Adriaen Willems nomine Marinus Stevens, heijst ter vierschaere Pieter Anthonies,
ende dat van zeecker comanschap van een huijs twelck hij gecogt heeft om 25£ dat hij
dat ontfangen sal achtervolgens den presicxsen coop ofte heijst daer vooren de somma
van 6£, ende dat om de somma voors. ende dat met 3£ gereet ende Goesche marckt
1567 3£ ende voort alle jaeren ende Goesche marckten 3 gelijcke ponden totter volder
betaelinge toe. Ende Marinus Stevens heeft hierop verstelde vierschaere tot den tijt
van 14 daegen
In de kantlijn: Partie ellijcx een brieff, desen brieff moet gemaeckt wesen op Pauwels
Diericks ende zal nog groot blijven 19£ Goesche jaermarckt 3£ 1567, ende voort alle
Goese jaermarckt, daernaer 3 gelijcke ponden tot de volle betaelinge
RAZE 3519, W-70 rechts, fol 78, 2-11-1566
- coman Adriaen Willems nomine Marinus Stevens, heijst ter vierschaere Jan Poppe de metser
de somma van 1£ 3s 4gr, ende dat van zeecker coop van steenen die Marinus Steevens
tjegens hem gedaen heeft ofte heijst de voors. somma van schade ende interesten van
de voors. leveringe. Schepenen wijsen met sententie dat dese twee partien in goede
mannen, veraccorderen zij tis wel int goe, veraccorderen zij niet zoe hebben sij ten
naesten tselfde rechte, ende Marinus Stevens kiest Jan Jans Vleeck, ende Jan de metser
kiest Willem Quirijns
- Jan Jans Vleeck nomine Marinus Jans, Matthijs Jans de Lapper (MPS er staat niet bij
hoeveel en voor wat!). Bij verwiltcueringe van partie verstelt ten naeste uijt crachte
vanden derden dach
- Coman Adriaen Willems nomine Jan Ponse heijst ter vierschaere Jan Poppe de metser zoe
als hij gemaeckt heeft den dijck gecavelt wesende op den voors. heijs Jan de metser (?)
den welcken den schouijt besteedt heeft als heere om 3s 10gr, ende schepenen wijsen
met sententie ?, ende bij verwiltcueringe van partie verstelt ten naeste
Inde kantlijn: den dingepant 9? 1gr, verstelt
RAZE 3519, W-71 links, fol 78v, 2-11-1566
- coman Adriaen Willems nomine Cornelia Hollanders heijst Cornelis Heijndricks
Grootemaet de somma van 16? stuijvers ende dat van verteerde costen, verstelt ten
naesten ende dat uijt crachte vanden derden dach

- coman Adriaen Willems nomine Cornelia Hollanders, Matthijs Jans de Lapper de somma
van 9 stuijvers ende dat van verteerde costen, verstelt ten naesten ende dat uijt crachte
vanden derden dach
- Jan Jans Vleeck heijst ter vierschaere Nicolaes Jacobs opt Hinckelinge de somma van 3s
4gr, ende dat vant besteck te schrijven vant huijs daer Cornelis Nicolaess Cock uijt
gestorven es, verstelt ten naesten behalve dat partie ellicx zal nemen een goede man,
veracoorderen zij tis wel int goe, veraccorderen zij niet hebben sij tselve recht, ende
Nicolaes Jacobs kiest Pauwels Diericks, Vleeck neempt Jan Nicolaess Pithouck
- Coman Adriaen Willems heijst ter vierschaere Jan Aventuere als getrouijt hebbende de
weduwe van Jacob Jans de schipper (MPS: Coppe Jans de schupper) de somma van 5s
5gr, verstelt ten naesten uijt crachte vanden derden dach
- In de kantlijn: memorie om te maecken de procuratie van Jan van Doort (MPS: of van
Doest) woonende in Henegouwen aen eenne Jan Nicolaess Pithouck ende Cornelis
Jacobs Boudewijns
RAZE 3519, W-71 rechts, fol 79, 16-11-1566
Dach van rechte gehouwen opten 16-11-1566 ter kennisse van schepenen Jan Jans Vleeck,
Jacob Jans Sijnskercke, Jan Jacobs Stoffs, Jan Nicolaess Pithouck
- Op huijden 16-11-1566 es gecomen voor ons schepenen Jan Nicolaess Pithouck als
gemachtich van de wesen van Willem Pieters zaliger memorie ende heeft gelevert
(MPS: waarschijnlijk aen Pieter Jans) met vollen rechte de quantiteijt van 2 gemet
lants luttel min ofte meer gelegen in Kerckhouck (O. Jan de Jonge, S. Jan
Barthelmeeuss, W. Jan Engels, N. Heerewech)) ende dese erfve es gegeven om 12p
tgemet de penninck zestiene ende die 4£ die Willem Pieters gegeven heeft die comen
die kinderen wederom aen te weten nu 2£ gereet ende Goesche jaermarckt, de ander
2£, ende vant 12£ die mach Pieter Jans voors jaerlijcks aff leggen met 4£ altijt met de
verloopen rente.
Jan Nicolaess heeft verstelde vierschaere ten naeste, voort tot Jan Nicolaess vermaen
In de kantlijn: Pieter Jans begeert eenne brieff
RAZE 3519, W-72 links, fol 79v, 16-11-1566
- Jan Jans Vleeck als penningmeester heijst ter vierschaere Marinus Maertens (MPS: Marijnis
Mertsen) ende dat nae uijtwijsen tregister fol 76. Bij verwiltcuere van partie verstelt
ten naesten ende dat uijt crachte vanden derden dach
- Jan Jans Vleeck als penningmeester heijst ter vierschaere Jan Matthijss nae uijtwijsen
tregister fol 73. Bij verwiltcuere van partie verstelt ten naesten ende dat uijt crachte
vanden derden dach
- Jan Jans Vleeck heijst ter vierschaere Jan Matthijss van sijnentwege 1£ 4s 7gr, verstelt als
vooren
- Jan Jans Vleeck (MPS: als penningmeester?) heijst ter vierschaere Jacob Leijss wege nae
uijtwijsen tregister fol 73, verstelt ten naesten, voort tot Jan Jans vermaen

- Jan Jans Vleeck heijst ter Nicolaes Jacobs op Hinckelinge nae uijtwijsen tregister fol 7?,
verstelt ten naeste
- coman Adriaen Willems nomine Nicolaes Jacobs op Hinckelinge heijst ter vierschaere Jan
Jans Bette de somma van 15s 6gr, ende dat van coope van voerage verstelt ten naeste
uijt crachte vanden derden dach
RAZE 3519, W-72 rechts, fol 80, 16-11-1566
- coman Adriaen Willems nomine Nicolaes Jacobs op Hinckelinge heijst ter vierschaere Jacob
Everts de wagemaecker de somma van 2s 6gr, ende dat van zeecker verckens vlees,
verstelt ten naesten uijt crachte vanden derden dach
- coman Adriaen Willems nomine Lodewijck Jacobs heijst ter vierschaere de erfgenaemen
van Cornelis Nicolaess Cock, nae uijtwijsen tregister fol 77, verstelt ten naeste uijt
crachte vanden derden dach
In de kantlijn: partie een wete ? 3 stuijvers ontfangen
- coman Adriaen Willems heijst ter vierschaere Jan van Aventuere nae uijtwijsen tregister fol
78, verstelt ten naesten dach van rechte behalve dat die nieuwe deeckens bij malcander
comen sullen ende spreecken met malcanderen
- coman Adriaen Willems heijst ter vierschaere nomine IJeman Nicolaess (MPS: van wie? mr
Costen!) nae uijtwijsen tregister ? de somma van 8 gulden 10 stuijvers, ende dat van
gereeckende penningen van 1 reste van 1 schepenbrieff, verstelt ten naeste uijt crachte
vanden derden dach
RAZE 3519, W-73 links, fol 80v, 16-11-1566
- coman Adriaen Willems heijst ter vierschaere nomine IJeman Nicolaess, Jacob Jans Pieters
Lemps, nae uijtwijsen tregister fol 77, verstelt ten naesten daege van rechte ende dat
opten vollen bancke
- coman Adriaen Willems nomine Adriaen Jans Loijss heijst ter vierschaere Andries Jans de
somma van 22s, ende dat van borchtochte ende noch 7 gulden van lantpacht ende
verteerde costen, Bij verwiltcueringe van partie verstelt ten naesten voort tot Adriaen
Jans vermaen
- Dierick Jans timmerman heijst ter vierschaere Pauwels Jacobs Vleeck nae uijtwijsen
tregister fol 73, verstelt ten naeste uijt crachte vanden derden dach
- coman Adriaen Willems nomine Frans Hubrechts heijst ter vierschaere Jan Poppe de metser
nae uijtwijsen tregister fol 70. Schepenen wijsen met sententie bij alsoe verder als
Frans Hubrechts begeert te toonen ende goet te doene dat Jan Poppe den voors. Frans
Hubrechts breeder toegezeijt heeft dat schorre dat Jan Staes toe behoort twaer wel int
goe, indien niet dat Jan Poppe ontslegen ende ontlast zijn zoude vande vierschaere,
ende Frans begeert den toen niet aen te nemen, ergo es Jan Poppe ontlast
RAZE 3519, W-73 rechts, fol 81 (MPS: blanco)

RAZE 3519, W-74 links, fol 81v, 16-11-1566
- Coman Adriaen Willems nomine Cornelia Hollanders (MPS: wie? Cornelis Heijndricks
Grootemaet!) nae uijtwijsen tregister fol 78 verstelt ten naesten uijt crachte vanden
derden dach, zonder wete
- Matthijs Jans de lappers dach van rechte is oock verstelt ten naeste uijt crachte vanden
derden dach, zonder wete
(MPS: kan ik niet vinden!) - Coman Adriaen Willems heijst ter vierschaere (MPS: nomine
Cornelia Hollanders) Jan Pieters Geerts ende Anthonij Corneliss Mensheeren, nae
uijtwijsen tregister fol ?, verstelt ten naeste uijt crachte vanden derden dach, zonder
wete
- Cornelis Jacobs Boudewijns heijst ter vierschaere nomine Cornelia zijnder moeder Willem
Quirijns de somma van 11 gulden, 12 stuijvers, verstelt ten naesten, ende voort tot
Cornelis Jacobs vermaen
RAZE 3519, W-74 rechts, fol 82, 20-11-1566
Vierschaere gehouwen 20-11-1566 ter kennisse van schepenen Jan Jans Vleeck, Jan Jacobs
Stoffs (MPS: twee keer genoemd), Jacob Jans Sijnskercke, Pauwels Diericks
- Jan Jans Vleeck heijst ter vierschaere Jan Matthijss ende dat nae uijtwijsen tregister fol 73,
verstelt ten naeste ende voort tot Jan Jans vermaen, altijt staende uijt crachte vanden
derden dach
- Jan Jans Vleeck heijst ter vierschaere Marinus Maertens (MPS: Marijnis Maertens) nae
uijtwijsen tregister fol 76, bij verwiltcueringe van partie verstelt ten naeste, altijt uijt
crachte vanden derden dach
- Jan Jans Vleeck heijst ter vierschaere Jan Jans Bette ende dat nae uijtwijsen tregister fol 76,
verstelt verstelt ten naeste, altijt uijt crachte vanden derden dach
- Jan Jans Vleeck heijst ter vierschaere Nicolaes Jacobs op Hinckelinge ende dat nae
uijtwijsen tregister fol 78, partie zijn te vreden ende lastent? in dander ende es gelast in
Jan Jans Vleeck
RAZE 3519, W-75 links, fol 82v, 20-11-1566
- coman Adriaen Willems nomine Cornelia Hollanders heijst ter vierschaere Cornelis
Heijndricks (MPS: Cornelis Heijndricks Grootemaet), nae uitwijsen tregister fol 78,
ende dat uijt crachte vanden derden dach, ende bij verwiltcueringe van partie verstelt
ten naesten altijt blijvende opden derden dach
- coman Adriaen Willems nomine Nicolaes Jacobs op Hinckelinge heijst ter vierschaere Jan
Jans Bette nae uijtwijsen tregister fol 79, ende bij verwiltcueringe van partie verstelt
den tijt van 14 daegen, behalve dat van nu aff die genachten voort gaen zullen

- coman Adriaen Willems nomine Nicolaes Jacobs op Hinckelinge heijst ter vierschaere Jacob
Everts de wagemaecker, nae uijtwijsen tregister fol 80, bij verwiltcueringe van partie
verstelt ten naesten
- coman Adriaen Willems heijst ter vierschaere Jan Aventuere (MPS: Jan Corneliss van
Aventuere), ende dat als deecken van Sint Sebastiaens gilde, nae uijtwijsen tregister
fol 80?. Schepenen wijsen met sententie dat de voors. Jan Corneliss zoude autezeren
(MPS: autoriseren) ende betaelen inden heijs die coman Adriaen Willems opden
voors. Jan Corneliss gedaen heeft, ende coman Adriaens heijst daerop verstelde
vierschaere ten naesten, ende beloopt metten oncost tsaemen 35? stuijvers
RAZE 3519, W-75 rechts, fol 83, 20-11-1566
- coman Adriaen Willems nomine Jan Aventuere (MPS: Jan Corneliss van Aventuere), heijst
ter vierschaere Jacob Everts de wagemaecker, ende dat van arbeijt ende veerschadt de
somma van 15s preter 2gr, verstelt ten naesten ende voort uijt crachte vanden derden
dach
- coman Adriaen Willems nomine Lodewijck Jacobs heijst ter vierschaere ende dat nae
uijtwijsen tregister fol 77, eenne Jan Corneliss Oesthoff als rechtvoocht van de weesen
van Cornelis Nicolaess Cock. Schepenen wijsen desen dach van rechte verstelt ten
naesten daege van rechte
- coman Adriaen Willems nomine Adriaen Jans Loijs heijst ter vierschaere Andries Jans van
borchtochte 20s 2gr, ende noch 7 gulden van lanthuere, verstelt ten naesten behalve
datse tlandt zullen doen meten, ende reckenen tsaemen zuijver met malcander
- coman Adriaen Willems nomine Dierick Jans timmerman heijst ter vierschaere Pauwels
Jacobs (MPS: Pauwels Jacobs Vleeck), ende dat nae uijtwijsen tregister fol 80 ende
Jan Jans verobligeert hem dat hij staet voor den heijs van 21s behalve dat Dierick te
vreden es dat Jan Vleeck voors. zal hebben de selfde actie ende recht die Dierick heeft
metten selfden brieff behalve dat Jan Jans altijts voor Bamisse zijn de (MPS: devoir,
plicht?) metten brieff doen zal, ende den voors. Dierick met zijns brieff zijnde? van
doen mach
RAZE 3519, W-76 links, fol 83v, 20-11-1566
- coman Adriaen Willems nomine IJeman Nicolaess (MPS: Iman Nicolaess) heijst ter
vierschaere Jacob Jans Pieters Lemps nae uijtwijsen tregister fol 77, verstelt ten
naesten voort tot coman Adriaens vermaen
- coman Adriaen Willems nomine Maeijcken Sweems heijst ter vierschaere Anthonij
Corneliss Mensheere ende dat nae uijtwijsen tregister fol 77, ende is noch eens verstelt
ten naesten behalve weet desen Anthonij Mensheere noch te toenen ende goet te doene
tis goet indien niet tselve recht
- Jan Pieters Geerts heijst ter vierschaere Nicolaes de naijer, ende dat van verteerde costen van
Sinte Sebastiaensgilde de somma van 5s 8gr

- Jan Pieters Geerts heijst ter vierschaere Nicolaes de Ketser, Jan Roelants (MPS: Jan Roels).
Matthijs Jans de Lapper, ende dat van verteerde costen van Sinte Sebastiaensgilde de
somma van 5s 8gr, bij verwiltcueringe van partie zoe zijn dese vier partien verstelt ten
naesten, ende dat vuijt crachte vanden derden dach
RAZE 3519, W-76 rechts, fol 84, 20-11-1566
- coman Adriaen Willems nomine Quirijn Jacobs Wentels heijst ter vierschaere Jan
Barthelmeeuss de somma van 10£, ende dat ter causen van affmaeckinge ende
beloofte zeecker coolzaets, verstelt ten naesten ende voort tot Adriaen Willems
vermaen
RAZE 3519, W-77 links, fol 84v, 14-12-1566
- Op huijden 14-12-1566 zoe es gecomen voor ons schepenen hieronder geschreven eenne Jan
Matthijss als recht voocht ende oock commissie hebbende van Tanneken Cornelisdr
ende hij heeft over getransporteert ende gedraecgen, transporteert ende draecgt over
mits desen eenne Cornelis Huijssen als kerckelijcke voocht van zijnder huijsvrouwe
een huijs aertvast ende nagelvast naer costuijme vande lande gestaen opt de
ambachtsheeren vroone (O. Heerenstraete, S. Pieter Jacobs, N. ende W. mr Gillis
Reijns), ende dit voors. huijs es gegeven om 60£, het geheele huijs compt de helft voor
Tanneken, de weese ende erfgenaemen van Cornelis Matthijss zaliger memorie 16£,
verschijnende de voors. weesendeel met 2£ tsiaers te weten 2£ gereet, ende voort alle
jaere ende Kersmisse daernaer twee gelijcke ponden tot de voller betaelinge toe te
weten Kersmisse anno 1567 de eerste paije
RAZE 3519, W-77 rechts, fol 85, 14-12-1566
- Op 14-12-1566 heeft gecompareert eene Cornelis ? Huijssen als kerckelijck voocht van
zijnder huijsvrouwe heeft gelevert met vollen rechte te weten met drie zondaecgse
geboden den eenne aenden andere onvervallen aen een dit voors. huijs met zijn
gevolche ende aencleven eenne Jan Engels staende op de voors. gemercken, ende dat
om 60£, 8£ gereet ende voort alle jaeren te weten Kersmisse anno 1567 8 gelijcke
ponden ende voort alle jaere ende Kersmisse daernaer dies gelijcke 8£ tot der volder
betaelinge toe, ende Cornelis Huijssen heeft hier op verstelde vierschaere tot den
naeste daege van rechte ende voort alle rechtdaege tot Palmen
Daaronder: Nopende de brieff van de jonge weese daer es borge voor bleeven Jacob
Jans Sijnskercke ende stelt tot ypoteque het Hemmeken
RAZE 3519, W-78 links, fol 85v, 14-12-1566
Vierschaere ende dach van rechte gehouwen op 14-12-1566 ter kennisse van schepenen Jan
Jans Vleeck, Jacob Jans Sijnskercke, Jan Jacobs Stoffs ende Pauwels Diericks
- Op huijden 14-12-1566 zoe es gecomen voor ons schepenen voors. Adolf van Ruijtenborch
ende heeft gelevert met volle rechte eenne heer Clement (MPS: Clement Pieters van
Dale) voor hem zelven ontrent 61 gemeten lants luttel min of meer, tgemet voor 7£
10s gelegen in diversche percelen binnen de gemercken als men bevinden zal bij de
oudt brieven daervan zijnde, waervan betaelt is gereet 200£ ende de reste tenden den

jaere daernaer welcke reste groot es alsmen bevinden zal ende gelijck zij daeraff
veraccoorderen zullen
- Op huijden 3-12-1566 zoe es gecomen voor ons schepenen eenne Engel Canseliers, ende hij
heeft gelevert (MPS: aan wie?) met vollen rechten 1 gemet 36 roe lants genaempt
Backersdijck (O. Cornelis Jacobs Boudewijns, S. joncker Jan van Haesdonck, W.
Heerenwech, N. den Moolberch), ende dit lant es belast met 4s des jaers aencomende
tgilde van theilich Sacrament als daer geen gilde om es zoe comt et aen de kercke,
ende dat lant es gecocht om 32 gulden tgemet ende het huijsken dat opten voors. dijck
staet moet geven de eijgenaere vanden dijck 2s (MPS: huur?)
inde kantlijn: de somma es 5£ 19s 6gr 1mijte?
RAZE 3519, W-78 rechts, fol 86, 14-12-1566
- Adriaen Jacobs molenaere nomine Jacob Cornelis Borger heijst ter vierschaere Jan
Barthelmeeuss dat hij zal ontfangen alzulcken meede als den voors. Jan Barthelmeeuss
van den voors. Jacob Corneliss gecogt heeft ofte heijst daervooren de somma van 14£,
verstelt tot op den derden dach
- coman Adriaen Willems nomine Maeijcken Sweems heeft begeert te weten van schepenen
oft Anthonij Corneliss (MPS: Anthonij Corneliss Mensheere) volcomen es van de toen
die hij tanderen tien aengenomen heeft, ofte dat hij niet volcomen en es, zoe bevinden
schepenen dat zij den toen niet volcomen en es, schepenen wijsen verstelt ten naesten
- coman Adriaen Willems nomine Lucas Melchiors heijst ter vierschaere Cornelia Hollanders
ende dat van bierschult de somma van 6£ 10s, verstelt ten naesten uijt crachte vanden
derden dach
- coman Adriaen Willems nomine Quirijn Jacobs Wentels heijst ter vierschaere Jan
Barthelmeeuss nae uijtwijsen fol 84?, verstelt opten derden dach
RAZE 3519, W-79 links, fol 86v, 14-12-1566
- Jan Pieters Geerts heijst ter vierschaere Jan Barthelmeeuss, ende dat uijt naem van tsterfhuijs
van Pieter Geerts zaliger memorie de somma van 8£, verstelt tot opten derden dach
- Marinus Corneliss Gort heijst ter vierschaere Jan Jans Vleeck, Pieter Pieters Leeuwe, Pieter
Jans Rooshil, Jan Willems, dat voors. persoonen zullen den voors. Marinus Corneliss
Gort ontlasten van daer dat hij uijt den naem van Jacomijna Maertens (MPS:
Jacomijna Meertens) gelast es ofte heijst daervoren de somma van 50£, verstelt tot op
maendaege naestcomende
- coman Adriaen Willems nomine Adriaen Jans Loijs heijst ter vierschaere Andries Jans de
somma van 1£ 5s 8gr, ende dat als paije ende voort van verteerde costen, verstelt tot
opten derden dach
RAZE 3519, W-79 rechts, fol 87, 14-12-1566
- coman Adriaen Willems nomine IJeman Nicolaess heijst ter vierschaere Jacob Jans Pieters
Lemps ende dat nae uijtwijsen tregister fol 77. Schepenen wijsen met sententie dat

dese twee partien zullen neemen ellijcks twee goede mannen, veraccorderen zij tis wel
int goe, veraccorderen zij niet zoe hebben sij woonsdaege het zelfde recht
- Adriaen Gilliss nomine Jacob Jans Pieters Lemps heijst ter vierschaere coman Adriaen
Willems als gemechtich van IJeman Nicolaes ende Cornelis IJemans Nicolaess, ende
dat van schaede ende interesten die hij den voors. coman Adriaen Willems, Jacob Jans
Pieters Lemps voors. zoude mogen gedaen ende gehadt hebben de somma van ?£,
verstelt ten naesten daege van rechte
- Jan Corneliss (MPS: Jan Corneliss Oesthoff) heijst ter vierschaere Jan Barthelmeeuss de
somma van 16s 8gr, ende dat van coop van schaepen?, noch ? vlees ofte 10 stuijvers
daer vooren, verstelt ten naesten, behalve dat zij bij malcander comen zullen, ende
reeckenen met malcandere, ende veraccorderen zij tis wel int goe, veraccorderen zij
niet hebben sij tzelve recht
RAZE 3519, W-80 links, fol 87v, 14-12-1566
- Jan Corneliss (MPS: Jan Corneliss Oesthoff) heijst ter vierschaere Joos de Wolff ende dat
uijt crachte van arrestemente, nae uijtwijsen van obligatie de somma van 2£?, ende dat
van zeecker penningen die den voors. Joos de Wolff comende van de prochie van
Waerde, verstelt ten naesten daege van rechte
- coman Adriaen Willems nomine Jan Corneliss Avontuere heijst ter vierschaere Jacob Everts
de wagemaecker nae uijtwijsen tregister fol 83, verstelt tot opten derden dach
- coman Adriaen Willems (MPS: nomine Lodewijck Jacobs?) heijst ter vierschaere de gemeen
erfgenaemen van Cornelis Nicolaess Cock nae uijtwijsen tregister fol 83, verstelt
opten derden dach
- coman Adriaen Willems nomine Jan Engels heijst ter vierschaere Jan Jans Vleeck, Jan
Jacobs Stoffs ende Pauwels Diericks zeecker uijtspraecke die tanderen tien aen
haerlieden gebleven es ofte heijst ellijck daervoren de somma van 4£, verstelt tot
opden derden dach om dezelfde uijtspraecke te doen (MPS: over welke zaak?)
RAZE 3519, W-80 rechts, fol 88, 14-12-1566
- Jan Jans Vleeck als penninckmeester over den Westveerpolder heijst ter vierschaere Marinus
Corneliss Gort de somma van 1£ 7s 4gr, ende dat van de laetste 8 stuijvers 1gr opt
gemet. Schepenen wijsen met sententie dat Marinus Corneliss zoude antezeren ende
betaelen, verstelt ten naesten opt selve recht
- Jan Jans Vleeck als penninckmeester over den Westveerpolder heijst ter vierschaere
Nicolaes Jacobs op Hinckelinge de somma van 1£ 4s 2½ gr ende dat van de laetste 8
stuijvers 1gr. Schepenen wijsen met sententie dat Nicolaes Jacobs zal antezeren ende
betaelen den voors. heijs, ende partie looft te voldoene tussen dit ende maendaege oft,
ende dat nae uijtwijsen tregister fol 76, verstelt tot opten derden dach
- Jan Jans Vleeck als penninckmeester over de prochie van Waerde heijst ter vierschaere
Marinus Maertens (MPS: Marijnis Mertsen), Jan Jans Bette, Jan Matthijss, ende dat
nae uijtwijsen tregister fol 76, verstelt tot opten derden dach

RAZE 3519, W-81 links, fol 88v, 14-12-1566
- coman Adriaen Willems heijst ter vierschaere nomine IJeman Nicolaess, nae uijtwijsen
tregister fol 80 ende dat nae uijtwijsen eenen schepenbrieff, ende es als nu vervallen
(MPS: Hoort dit hierbij?) Ende den schouijt heeft coman Adriaen Willems
bekellengiert, ende es daer in gecondemneert met sententie van schepenen, ende tselve
es in schepenen gelast
- Pauwels Diericks heijst ter vierschaere Jan Barthelmeeuss de somma van 4£ 16s 8gr, ende
dat van gereeckende penningen ende noch 15s van coope van ouijtdeck ofte stro,
verstelt tot opten derden dach
RAZE 3519, W-81 rechts, fol 89, 16-12-1566
Dach van rechte gehouwen op 16-12-1566 ter kennisse van schepenen Jan Jans Vleeck,
Pauwels Diericks, Jacob Jans Sijnskercke, Jan Jacobs Stoffs, Jan Pieters Geerts
- Jan Jans Vleeck als penninckmeester over de prochie van Waerde ende Westveerpolder
heijst ter vierschaere Jan Matthijss, Jan Jans Bette ende Marinus Maertens (MPS:
Marijnis Mertsen), ende dat nae uijtwijsen tregister fol 88, bij verwiltcueringe van
partie verstelt tot op van heeden in 8 daegen
- Adriaen Jacobs heijst ter vierschaere Jan Barthelmeeuss nae uijtwijsen tregister fol 86.
Schepenen wijsen met sententie dat Jan Barthelmeeuss ofte zijne procureur zal
spreecken int openbaer ende principael ofte hij hem ijet schuldich es ofte niet, ofte hij
eenich comanschappe gedaen heeft ofte niet, ende Adriaen Jacobs heeft eenne toen
aengenomen dat Jan Barthelmeeuss zeecker comanschappe gedaen heeft, ende oft
binnden den prochie binnen 8 daegen, ist buijten de pochie 14 daege oft over water 3
weecken
- coman Adriaen Willems nomine Quirijn Jacobs Wentels heijst ter vierschaere Jan
Barthelmeeuss nae uijtwijsen tregister fol 84. Schepenen wijsen met sententie zoe als
coman Adriaen begeert voort techte uijt crachte vanden derden dach waerop dat Job
Pieters op zaterdaege laetstleden heeft verzocht zeecker quickernelle ofte brieven van
gratie waerop den schepenen hebben gewesen ofte geordonneert dat Jan
Barthelmeeuss zoude comen voor schepenen op 16-12-1566 ende geven over alle de ?
die hij wiste om bij den clerck geinsinueert te werden tot eenne preficksen daege die
den clerck den voors. crediteurs betekenen ende verclaeren? zal om hemlieden als dan
te vinden binnen de prochie van de Waerde om alsdan haere grieven over te geven om
tadvijs van schepenen over te zenden aenden hoofde present ende luijden van den
secreten Raede, behalve dat zoe wie den voors. Jan Barthelmeeuss van zijne crediteurs
verswijcht ende niet over en geeft die zullen coers ende voortganck van rechte hebben
al oft hij geen instrument van respijte gehaelt en hadde
-

onderaan dit blad (MPS: W-82 links): noch nae aenleggen ende verweeren boven
desen zoe es Adriaen Jacobs ontslaegen ende ontlast vanden toen die hij aengenomen
hadde duerdien dat bij bekent wert als crediteur

RAZE 3519, W-82 links, fol 89v, 16-12-1566

- coman Adriaen Willems nomine Lodewijck Jacobs heijst ter vierschaere de erfgenaemen
van Cornelis Nicolaess Cock nae uijtwijsen tregister fol 83. Schepenen hebben
gewesen met sententie dat Lodewijck Jacobs zal doen blijcken dat de schult die hij
hier heeft es duechdelijck ende op recht es, ende hebben dat aengenomen, es binnen de
prochie 8 daegen, is buijten de prochie 14 daegen, ist over water 3 weecken
RAZE 3519, W-82 rechts, fol 90, 16-12-1566
- Marinus Corneliss Gort heijst ter vierschaere Jan Jans Vleeck, Pieter Jans Rooshil, Jan
Wilgellen? (MPS: zie fol 86 daar staat Jan Willems, dit is ws afkomstig van Wilhelm),
ende Pieter Pieters Leeuwe nae uijtwijsen tregister fol 86, schepenen wijsen met
sententie dat dese vier persoenen zullen trecken tsaemenderhandt voor den pachter
ende geven over haere brieven ende bescheedt tussen dit ende opten naeste daege van
rechte die men houden zal nae dertiende dach
- Op huijden 17-12-1566 zijn veraccordeert Job Pieters als gemachtich ende volle commissie
hebbende van eenen Jan Barthelmeeuss tzegens eenne Quirijn Jacobs Wentels als dat
den voors. Jan Barthelmeeuss zal contribueren ende betaelen den voors. Quirijn Jacobs
van de achterheijt ende schulden die den voors. Jan Barthelmeeuss Quirijn Jacobs te
cort ende ten achter zoude mogen wesen, nu vastelavent eerstcomende anno 1566 stilo
curie hollandiae de een helft van de 10£ dat is te weten 5£, ende die ander helft
Goesche Jaermarckt naestcomende anno 1567 Bamisse wel betaelen zonder schaede,
ende bij aldijen Jan Barthelmeeuss voors. den eerste termijn niet en betaelt voor
vastelavent zoe zal die gansche somma van 10£ vervallen ende verschenen wesen,
altijts blijven den voors. Quirijn Wentels op zijn ypoteque ende onderpandt
achtervolchende zijne wettelijcken brieff voor schepenen gepasseert
RAZE 3519, W-83 links, fol 90v
- Op huijden 22-12-1566 zoe heeft den Adriaen Anthonies gelevert met volle rechte eennen
Dierick Jans Timmerman de quantiteijt van 3 gemet ofte daerontrent luttel min ofte
meer gelegen inden Grootenpolder (O. Hinckelinge, S. Cornelis Jacobs Boudewijns,
W. Pieter Guldens, N. Hans Guldens) ende dese erve es gegeven om 31 guldens
tgemet tenden de roe tenden de gelde, de een helft Sint Jacobssmisse nu eerstcomende
anno 1567, ende binnen een jaer daer nae de reste
RAZE 3519, W-83 rechts, fol 91, 18-1-1567
Vierschaere gehouwen 18-1-1567 (1566 stilo curie hollandiae) ende dat ter kennisse van
schepenen Jan Jans Vleeck, Jacob Jans Sijnskercke, Pauwels Diericks ende Jan
Nicolaess Pithouck
- Barthelmeeus Willouts heijst ter vierschaere Jan Jans Bette de somma van 3£ 10s altijt ter
goeder rekening ende dat van pachte, heijst noch zeecker ruiminge van een dulleve
ofte dat hijse delve gelijck zij was ofte heijst daer voren 2£, verstelt ten naesten dach
van rechte, voort tot Barthelmeeuss (MPS er staat: Bertels) vermaen
- Cornelis Jacobs Boudewijns heijst ter vierschaere Jan Barthelmeeuss van Janna Poldermans
sterfhuijs 21s 7gr ende van Matthijs Jans Widts coopdach (MPS er staat: Jan

Mathijsen Jansens Wits coopdach) 4£ 3s 4gr 6mijten, in Robrechts coopdach 14£
(MPS: moet dit niet schellingen zijn?) 6gr 18mijten, noch van de reste van sgraeven
schoote van verleeden jaeren te weten van 1564 en 1565 22s 8gr 21 mijten, noch van
zeecker schriftuere die ick hem gemaeckt hebbe 17s 6gr, noch van huijsen die hij
gecocht voor mijn salaris 1£ 3s 4gr, verstelt ten naesten dach van rechte
RAZE 3519, W-84 links, fol 91v, 18-1-1567
- Cornelis Jacobs Boudewijns heijst ter vierschaere Marinus Marinuss (MPS: Marinus
Marinuss Beelboom?) ende dat van de Walens coopdach 3£ 14s 11gr, ende noch van
pachte van tjaer 1566 3£ 6s 8gr, verstelt te naesten daege van rechte
- Cornelis Jacobs Boudewijns heijst ter vierschaere Willem Quirijns van Janna Poldermans
coopdach £13s 12gr, van Matthijs Jans Wits coopdach 3£ 16s 6gr, in Bette
Boudewijns coopdach 3s 12gr, in Robrechts coopdach 6s 8gr, in de walens coopdach
1€ 1s 7gr 6mijten, noch van een reste van een pacht van 1566 4s 4gr, verstelt ten
naesten
- Pauwels Diericks verobligeert hem voor de somma van 6s 8gr metten oncost ende dat
vanwegen Anthonij Corneliss Mensheere te betaelen tussen dit ende halfvasten
RAZE 3519, W-84 rechts, fol 92, 18-1-1567
- coman Adriaen Willems nomine Cornelia Hollanders heijst ter vierschaere Marinus
Marinuss (MPS: Marinus Marinuss Beelboom?) ende dat van verteerde costen de
somma van 2s 9gr, verstelt ten naesten daege van rechte
- Adriaen Gilliss nomine Jacob Jans Pieters Lemps heijst in vierschaere coman Adriaen
Willems van een maete geerste 1s, ende noch van een derrinck thiende 15 stuijvers,
ende noch van zeeckeren dijck te houden de somma van 10s, verstelt ten naeste daege
van rechte, behalve datse bij malcanderen comen zullen ende reeckenen ende pitten
ende paelen, ende bringen een zuijver heis in rechte
- Jan Jans de weever heijst ter vierschaere Jacob Everts de somma van 29 stuijvers ende dat
van overneminge van 1 kulder, verstelt ten naesten van rechte, uijt crachte vanden
derden dach
RAZE 3519, W-85 links, fol 92v, 18-1-1567
- Cornelis Jacobs Boudewijns heijst ter vierschaere Cornelis Corneliss ende dat van schaede
ende interesten, die hij met zijn schaepen gedaen heeft in zijn weije, de somma van 1€,
verstelt ten naeste behalve datse zullen kiesen ellijcx eennen goeden man,
veraccorderen zij tis wel int goe, veraccorderen zij niet zoe hebben zij tzelfde recht
- coman Adriaen Willems nomine Jan Barthelmeeuss heijst ter vierschaere Jacob Jans
Sijnskercke ende dat van schaede ende interesten zie zijn beesten gedaen hebben inde
teruwe, met noch 1 asse van de waegen, tsaemen de somma van 9 gulden, verstelt ten
naeste

- Leenaert Pauwels (MPS: Leendert Pools) nomine Cornelis Simons heijst ter vierschaere Jan
Barthelmeeuss achtervolchende 1 obligatie de somma van 29 guldens ende dat van
coope van vlasse. Schepenen hebben gewesen met sententie Jan Barthelmeeuss
gecondemneert ende dat Leenaert Pauwels zoude opleggen de rechten vander
vierschaere, ende bewijsen zijn vrij goet, ende doet zijn bewijs aen de ypoteque ofte
landt gelegen inde Cleenen polder achtervolchende de obligatie, ende indien daer
eenich ouwe brieven comen, zoe mach Leenaert Pauwels zijn breeder bewijs doen,
ende begeeren een wete op haeren costen
in de kantlijn: den oncost is 20 stuijvers ende noch depost 14gr?, partie een wete
onderaan de bladzijde: Ende Cornelis Simons constitueert Leenaert Pauwels in alle
zijne zaecken die hij in rechte te doen heeft. Present schepenen als vooren
RAZE 3519, W-85 rechts, fol 93, 18-1-1567
- Adriaen Jans Loijs heijst ter vierschaere Pieter Jans Rooshil de somma van 19 gulden 10
stuijvers, ende van huere van thiende, verstelt ten naesten ende voort tot Adriaens
vermaen
- Adriaen Jans Loijs heijst ter vierschaere Andries Jans nae uijtwijsen tregister fol 86, verstelt
ten naesten dach van rechte, voort tot Adriaens vermaen
- Anthonij Corneliss Mensheere bekent wel ende deuchdelijck schuldich te zijne Jan Jans
Vleeck de somma van 8€ ende dat van zeecker maeckerije van eenne schepenbrieff
den welcken luijdende es opt huijs daer Anthonij Mensheeren nu wonende es ende
verobligeert hem dat op de zelfde ypoteque daer den ouwen brieff op spreeckende es
ende voort op alle zijn goet present ende toecomende blijvende altijt den ouwen brieff
in nessie (MPS: brief die kwijt is?)
RAZE 3519, W-86 links, fol 93v, 18-1-1567
- Op huijden 18-1-1567 zoe es gecompareert voor ons schepenen voors. joncvrouwe Anna
Pels Jansdr wijlen wettige huijsvrouwe Arent Butgens als volcomenlijcken
geautoriseert tot des genen dat nae beschreven wordt bij mijnen heeren vanden Raede
van Brabandt alst blijckt bij den acten van de voors. Raede van Brabandt (MPS: er
staat: Brandt) gegeven tussen haer comparante als sulblijante (MPS verzoekster) ter
eender ende Jan de Maijere getrouijt hebbende joffvrouwe Maria Pels ter ander zijden,
in date den 10-12-1566 lestleden, ende van welcker acten d’inhout van woorde tot
woorde, int ende van dese brieven geinsereert staedt, ende heeft de voors. comparante
gelevert met vollen rechten eenne Barthelmeeus Willouts een huijs, bomen ende erve
met ontrent 72 gemet luttel min ofte meer ofte achtervolchende de schodts bouijcken,
endese hove es gegeven den gemet om 37 gulden ende 1 mijten, ende de huijsinge
binnen (MPS: verder blanco)
Onderaan: ende joncvrouwe Anna Pels heeft hier verstelde vierschaere alle daege open
rechte om dezelfde betaelinge te hebben van de penningen
RAZE 3519, W-86 rechtss, fol 94 (MPS: geheel verbleekt)
RAZE 3519, W-87 links, fol 94v, 18-1-1567

- Jan Corneliss (MPS: Jan Corneliss Oesthoff) heijst ter vierschaere Joos de Wolff, nae
uijtwijsen tregister fol 87. Schepenen wijsen verstelt tot den tweeden dach van rechte
- Op huijden 23?-1-1567 zoe es gecomen voor ons schepenen Jacob Jans Sijnskercke, ende hij
heeft gelevert met vollen rechte (MPS: aan wie?) de quantiteijt van 3 gemet 27 roe
ende es gecocht om 8€ tgemet te betaelen met ? paijmente, te weten St Jansmisse
eerstcomende 1567 die eerste paije, ende voort alle jaeren ende Sint Jans misse
daernaer een gerecht vierendeel tot de volle betaelinge, ende es gelegen (O. Jan
Domiss, S. Oel Corneliss erfgenaemen ofte dier meer liggen met rechten, W. Anthonij
Mensheeren, N. Heerenwech)
- Op huijden 1-2-1567 (MPS: 1566 stilo curie hollandiae) zoe heeft gelevert met een
transporte eenne Pauwels Adriaens ende hij heeft getransporteert ende gedraecgen
eenne Adriaen Corneliss een huijs aertvast ende nagelvast gestaen opten Ouwendijck
op Robrecht Stockvisch vroone (O. ende W. Jan Wilgellens (MPS: Jan Willems), S.
Jan de Waele, N. Jan Nicolaess Pithouck), ende dit voors. huijs is gecogt om 10€, 2€
ter leveringe ende bamisse 1568 8 gulden, ende voort alle jaere ende Bamisse daernaer
diergelijck 8 gulden tot den volle betaelinge ende uijt dese vroone gaet jaerlijcks 20
stuijvers aencomende Robrecht Stockvis erfgenaemen, ende bij zoe verder zij
erfgenaemen voors. dezelfde vroone hebben thunne? verswaert (MPS: een vroone
werd toch niet verzwaard) dat es tot Adriaen Corneliss last. Schepenen Jan Jans
Vleeck, Jan Nicolaess Pithouck, Jan Jacobs Stoffs
RAZE 3519, W-87 rechts, fol 95, 1-2-1567
Dach van rechte gehouwen 1-2-1567 (MPS: 1566 stilo curie hollandiae) ter kennisse van
schepenen Jan Jans Vleeck, Jan Jacobs Stoffs
- Barthelmeeus Willouts heijst ter vierschaere Jan Jans Bette naer uijtwijsen tregister fol 91.
Dese vierschaere wert vercontinueert tussen dit ende Paeschen alle rechtdaege open,
behalve dat Jan Bette tussen dit ende 14 daegen bezien zal ofte hij zeecker borge can
stellen als eijgen schult, zoe zal den voors. Jan Bette dach? aen die penningen hebben
totten nieuwe zae? ofte St Jansmisse naestcomende anno 1567
- Adriaen Gilliss nomine Jacob Jans Pieters Lemps heijst ter vierschaere coman Adriaen
Willems de somma van 4€ om alzulcken schottinge ofte heijninge daer coman Adriaen
Willems voors. tanderen tien in gewesen is geweest, ende naer aenleggen ende
verweeren zoe wijsen schepenen datse maendaege naestcomende zullen comen bij
malcanderen ende neemen twee ofte drie schepenen ende visteeren tzelfde ende
veraccordeeren zij tis wel int goe, veraccorderen zij niet zoe hebben zij tzelfde recht
datse nu hebben
RAZE 3519, W-88 links, fol 95v, 1-2-1567
- coman Adriaen Willems nomine Lucas de biersteecker (MPS: Lucas Melchiors) heijst ter
vierschaere Cornelia Hollanders de somma van 5€ 2s ende dat van bierschult. Bij
verwiltcueringe van partie, verstelt ten naesten ende dat uijt cracht vanden derden dach
- Adriaen Voorstock heijst ter vierschaere Jan Barthelmeeuss de somma van 13 gulden ende
eennen dach werckens ende indien Adriaen voors. Daerom dingen moet zoe moet hij

hebben 1 dachgelt van 8 stuijvers daervooren ende dit achtervolchende 1 obligatie,
verstelt ten naesten daege van rechte
- coman Adriaen Jans Loijs heijst ter vierschaere Pieter Jans Rooshil nae uijtwijsen tregister
fol 9?. Schepenen wijsen met sententie verstelt tot opten derden dach maendach
comende
- coman Adriaen Jans Loijs heijst ter vierschaere Andries Jans nae uijtwijsen tregister fol 86.
Schepenen wijsen met sententie verstelt tot opten derden dach maendach comende
RAZE 3519, W-88 rechts, fol 96, 1-2-1567
- Jan Pieters Geerts heijst ter vierschaere als penninckmeester ofte kerckmeester meester
Costen (MPS: er staat alleen meester) de somma van 3€ nae uijtwijsen tregister fol 61,
ende denzelven heijst ter vierschaere noch van 1 paije verschenen Martenmisse 1566,
compt tsaemen 4€ 10s, verstelt ten naesten dach van rechte, ende dit uijt crachte
vanden derden dach
- Jan Pieters Geerts heijst ter vierschaere (MPS: als penninckmeester ofte kerckmeester?) Jan
Barthelmeeuss nae uijtwijsen tregister fol 86, verstelt ten naesten ende dit uijt crachte
vanden derden dach
- Jan Jacobs Stoffs heijst ter vierschaere Nicolaes Corneliss Cock ende Jan Barthelmeeuss
ellick de somma van 5s 5gr, ende dat als deecken van Sint Joris gilde. Bij
verwiltcueringe van partie, verstelt ten naesten ende dit uijt crachte vanden derden
dach
- coman Adriaen Willems heijst ter vierschaere Anthonij Corneliss Mensheere de somma van
5s, ende dat als deecken van Sint Joris gilde. Verstelt ten naesten ende dit uijt crachte
vanden derden dach
RAZE 3519, W-89 links, fol 96v, 3-2-1567
Dach van rechte gehouwen 3-2-1567 (1566 stilo curie hollandiae) ten kennisse van schepenen
Jan Jans Vleeck, Jacob Jans Sijnskercke, Pauwels Diericks ende Jan Jacobs Stoffs
ende dat tussen Adriaen Jans Loijs ter eender, ende Pieter Jans Rooshil ter andere
zijden
- Adriaen Jans Loijs nomine Adriaen Jans Loijs (MPS: wat is hier de bedoeling van?) heijst
ter vierschaere Pieter Jans Rooshil, ende dat uijt cracht vanden derden dach nae
uijtwijsen tregister fol 93. Pieter Jans Rooshil is gecondemneert inden heijs, ende
Pieter Jans bewijst hem aen zijn bruijne merrie, ende alle genachten voortgaende
Dach van rechte gehouwen op 10-2-1567 (1566 stilo curie hollandiae) ter kennisse van
schepenen Jan Jans Vleeck, Jacob Jans Sijnskercke ende Jan Jacobs Stoffs
- Leenaert Pauwels (MPS: Leenaert Pools) heijst gemeene schepenen ende dat uijt crachte van
te doen gebien zeeckere kennisse ofte eeniche penningen onder schepenen gelijt waren
ofte niet, ofte heijst daervoren ellijcke schepen 5€. Schepenen geven voor haer
antwoorde ofte respontie dat zijlieden liever haere kennisse te doene hebben dan de

voors. penningen te betaelen, ende Leenaert Poels (MPS: Leenaert Pauwels) begeert
transport ende overdracht te hebben van de ypoteque daer de sedulle ende obligatie aff
mentionerende es duerdien dat Jan Barthelmeeuss niet veel meer daer op en weet te
verantwoorden ? zoe es noch gecontracteert ende bij zeecker aenleggen ende
verweeren zoe heeft Leenaert Poels gezworen dat hij noch tijt noch delaij gegeven en
heeft ende Leenaert heeft dat bezworen?
RAZE 3519, W-89 rechts, fol 97, 10-2-1567
- Quirijn Adriaens heijst ter vierschaere Jan Barthelmeeuss ende dat als voorpachter van
zeecker quantiteijt van zeecker lande twelck aen Boudewijn Lambrechts toe behoort
van tjaer 1565 en 1566 de somma van 3€ 7s 12gr altijt ter goeder rekening. Schepenen
wijsen met sententie dat dese twee partien zullen comen bij malcanderen, ende
reeckenen ende pitten ende paelen, veraccorderen zij tis wel int goe, veraccorderen zij
niet zoe hebben zij tselve recht dat zij nu ter tijt zoude hebben
- Jan Pieters Geerts heijst ter vierschaere Jan Barthelmeeuss nae uijtwijsen tregister fol 86, bij
verwiltcueringe van partie verstelt ten naeste daege van rechte, zoe crachtich zoe
machtich alst nu zoude moegen wesen
RAZE 3519, W-90 links, fol 97v, 10-2-1567
- Jan Corneliss Oesthoff heijst als rechtvoocht van de weesen van Cornelis Nicolaess Cock
begeert ende bekellengiert het zelve transport van de leveringe van de erve inden
Cleenenpolder die zoude moegen staen tot ypoteque ende onderpandt van de schuldt
ende paijmente van den coop van Cornelis Nicolaess Cocks huijs. Zoe hebben
schepenen gewesen met sententie dat Jan Corneliss zal verstecken wesen van de voors.
ypoteque ende dat Leenaert Pauwels zal hebben zeecker transport ende overdracht tot
die grootte van zijn schult ofte penningen
- Jacob Laureijss heijst ter vierschaere Jan Barthelmeeuss ende dat uijt crachte van te doen
gebien zeecker lant gelegen inde Meese ontrent 1gemet ende noch in Noortveere
ontrent een gemet ende dat op schepenenbrieven ofte schepenenkennisse ofte heijst het
principaele hootgelt twelck is bedraegende de somma van 18s, end noch 9 gulden van
rente facit tsaemen 19€ 10s
Op fol 98: Schepenen wijsen met sententie dat de ypoteque ende onderpandt daer den
brieff mentioen (MPS: melding) aff maeckt niet gelevert ofte overgedraegen zal
worden ten zij alvoorens dat Jacob Laureijss zal gecontenteert zijn ofte breder
geypotequeert zijn tot de grootte van zijn principaele hootpenningen met de verloopen
rente
RAZE 3519, W-91 links, fol 98v, 14-12-1566 (MPS: let op datum)
- Op huijden 14-12-1566 zoe es gecomen voor ons schepenen hieronder geschreven Pieter
Jans Jaspers met oock present zijnde Neelken oft Cornelia zijnder huijsvrouw, ende hij
heeft bekendt uijt sijnen vrien wille ende wetentheijt wel ende deuchdelijck schuldich
te zijne Barthelmeeuss Jans zijnen broeder woonende op Heijnkensandt de somma van
29€ ende dat ter causen van geleende gelde met die renten die daer op verloopen zijn
tot deser uere toe, welcke voors. somma den voors. Pieter Jans onder hem blijven
houdende ende gebruijcken zal den tijt van twee jaeren gedurende, ende dat altijt den

penninck zestiene, ende alsdan zoe zal den voors. Pieter Jans opleggen die principaele
hootschult met die verloopen rente ende ick Pieter Jans voors. stelle tot een speciaele
ypoteque ende onderpandt 1 stucke lants genaempt den Jongen Boogaert gelegen in
Kerckhouijck (MPS: belendingen niet gegeven) ende voort op alle zijn goet present
ende toecomende. Schepenen Jacob Jans Sijnskercke, Jan Nicolaess Pithouck ende
Pauwels Diericks
RAZE 3519, W-91 rechts, fol 99, 8-2-1567
- Op huijden 8-2-1567 zoe es gecomen voor ons schepenen hier onder geschreven eenne
coman Adriaen Willems als constituant ende macht hebbende van Cornelis Jans boer,
ende hij heeft gelevert (MPS: aan wie? Jan Cornelis Oesthof? zie volgende acte) met
vollen rechte de quantiteijt van 1 gemet 20 roe gelegen in Riethouck (O. Jacob van
Tielborch, S. mr Philips van Borre, W. ende N. joncker Jan van Haesdonck), ende dese
voors. erve es gecocht om 10€ tgemet verschijnende Sint Jacobsdach anno 1568 den
eersten penninck metten laetsten. Schepenen Jan Jans Vleeck, Jan Nicolaess Pithouck,
Jacob Jans Sijnskercke, Jan Pieters Geerts ende Pauwels Diericks.
- Op huijden 8-2-1567 es gecomen Jan Nicolaess den ouwen (MPS: Jan Nicolaess Pithouck?)
ende hij heeft gelevert met vollen rechte als boven eenne Jan Cornelis Oesthoff de
quantiteijt van 400 roe luttel min of meer gelegen in Riethouijck (O. ecclesia hic, S.
Adriaen Pieters van Cruijningen, W. de weesen van Pieter de Vogelaere? (MPS er
staat: Pieter de Voelaere), N. mejoncker Jan van Haesdonck), ende dese erfve is
gecocht om 10€ tgemet met de groene nooten daerop liggende gereet gelt
RAZE 3519, W-92 links, fol 99v, 8-2-1567
- Op huijden 8-2-1567 zoe es gecomen voor ons schepenen hier onder geschreven eennen
Dierick Jans Timmerman, ende hij heeft gelevert met vollen rechte eennen Pauwels
Diericks de quantiteijt van 3 gemet luttel min of meer gelegen inde Grootenpolder (O.
de Vliet, S. Cornelis Jacobs Boudewijns, W. ende N. Jan Guldens erfgenaemen) ende
dese erve es gecocht om 31 gilden tgemet de een helft nu Sint Jacobs dach
naestcomende 1567, ende 1568 Sint Jacobsdag de reste
- Op huijden 11-2-1567 (MPS: 1566 stilo curie hollandiae) zoe es gecomen voor ons
schepenen hier onder geschreven eennen Jan Barthelmeeuss, ende hij heeft hem
verobligeert ende tot een speciaele ypoteque gestelt tot behouve van coman Adriaen
Willems als gemachtich van Quirijn Jacobs Wentels de quantiteijt van 1 gemet lants te
weten weije, gelegen in Cousemoercken (O. Heerenstraete, S. W. ende N. Jan
Barthelmeeuss), ende dat voor de somma van 5€ blijckende bij tclercks tregister.
Present Jan Jans Vleeck, Jacob Jans Sijnskercke, Jan Jacobs Stoffs, Jan Nicolaess
Pithouck. Ende den voors. Jan Barthelmeeuss belooft daerenboven dattij de twee
gemet teruwe die opt de ypoteque van Quirijn Jacobs Wentels hiervoor int register
verhaelt lijt zal bringen in sijn schuere, ende doen die dorsen ende vercoopen tot
behoufe vanden penningen die Quirijn Jacobs voors. aencomen, daer dese voors. weije
voor geypotequeert staet
RAZE 3519, W-92 rechts, fol 100, 11-2-1567

- Op huijden 11-2-1567 (MPS: 1566 stilo curie hollandiae) zoe es gecomen voor ons
schepenen hier onder geschreven den voors. Jan Barthelmeeuss, ende hij hem
verobligeert ter kennisse van schepenen van zeecker penningen aencomende Jacob
Laureijss (MPS: zelfde als Jacob Leijss) te weten 1€ 10s van verloopen rente als nu
vervallen de zelfde renten ofte penningen op te bringen tusschen dit ende Paeschen,
ofte zoe verder den voors. Jan Barthelmeeuss tselfde niet op en bringt ten daege voors.
ofte dat Jacob Leijss ofte zijne gemachtich daerom in rechte comen moet, zoe zal den
zelfden Jacob Leijss oft zijnen gecommitteerde hebben sijn selfs bewijs aenden voors.
Jan Barthelmeeuss goet (MPS: In deze acte is Jacob Leijss gelijk aan Jacob Laureijss)
- Op huijden 11-2-1567 (MPS: 1566 stilo curie hollandiae) zoe es gecomen voor ons
schepenen den voors. Jan Barthelmeeuss, ende hij heeft gelevert met vollen rechte
eennen Cornelis Corneliss ende dat uijt den naem van heer Clement (MPS: Clement
Pieters van Dale) de quantiteijt van 6 gemet 50 roe gelegen in twee perceelen, een
perceel gelegen in den Cleenen polder groot 5 gemet 40 roe (O. Jan Matthijss, S.
Heerenwech, W. Jan Nicolaess Pithouck, N. den Polderdijck), ende noch een stuck
gelegen in Noortveere (O. Heerenwech, S. ende W. de erfgenaemen van Robrecht
Stockvis, N. Jan Nicolaess Pithouck), ende dese erve es gegeven om 7€ ellijck gemet
gereet gelt
RAZE 3519, W-93 links, fol 100v, 23-2-1567
Memorie van de crediteurs van sterfhuijs van Dignus Corneliss de Raet geset in tsclercks
tregister beginnende 23-2-1567 (MPS: 1566 stilo curie hollandiae)
- in den eersten Frans Jans als gemechtich van Cornelis van Pimpe, blijckende bij een
obligatie de sommma van 12€ 11s 10gr
idem den selfden noch van dat sij depost gereeckent hebben op 23-3-1567 (1566 MPS:
1566 stilo curie hollandiae) de somma van 5€ 17s
(MPS: de rest van de bladzijde blanco)
RAZE 3519, W-93 rechts, fol 101 (MPS: blanco)
RAZE 3519, W-94 links, fol 101v, 26-2-1567
- Op huijden 26-2-1567 zoe es gecomen voor ons schepenen hier onder geschreven persoone
ende gecomitterde? in zijnen persone eenne Jan Poppe de metser (MPS: Jan Poppens)
ende hij heeft over getransporteert ende gedraecgen, transporteert ende draecgt over
mits desen eenne Geert Egberts alias Raff (MPS er staat: Ras), een huijs gestaen
binnen de prochie van Waerde (O. Lambrecht Quirijns, S. Heerenstraete, W. ende N.
mr Gillis Reijns), ende dit voors. huijs (MPS in de kantlijn: aertvast ende nagelvast
nae de costuijme van de lande echter met erve open doen mits dat den selven van dien
moet helpen onderhouden het heck tusschen die Dierick ende Joris Jans) es gecocht
om 39€, verschijnende nu ter levering 6€ aencomende Jan Poppe voors. ende noch 6€
een jaer nae de leveringe ende nu meije 1567 3€ aencomende de weesen van
Heijndrick Duerinck ende voort alle jaere ende Meije daernae 3€ tot 15€ toe
aencomende de selve, ende Geert Egberts voors. compt van den selven coope vanden
huijs 12€ bringende tsaemen uijt de somma van 39€ welcke laetste 12€ zullen blijven
staende op tvoors. huijs den penninck 16 van zeven jaeren ende aenhangende ten

-

waere datse ander contract ende nieuwe voorwaerden maeckten, ende tenden de voors.
7 jaeren moet dengene die dit besittende es opleggen die principaele 12€ met de
verloopen rente, ende bij aldien dat de voors. besitter vandien jaerlijcks affleggen
mach hijt affleggen met 2€ tsiaers met de verloopen renten naer evenante (MPS:
navenant)
inde kantlijn: Jan Poppe eenne brieff van 6€ luijdende op Adriaen Pieters de Nacht

RAZE 3519, W-94 rechts, fol 102, 26-2-1567
- Cornelis Jacobs Boudewijns doet arrest aen de penningen die Jan Poppe compt van Geert
Egberts voors. tot zoe veele als mij? noch competeert vanden voors. Jan Poppe ende
dat van zeeckere verschooten penningen aenden dijck, beloopende de somma van 11s
8gr. Schepenen wijsen met sententie dat Jan Poppe voors. zoude bringen zijne rock
ofte mantel ten huijse van Cornelis Jacobs Boudewijns gelijck als schepenen met
uijtspraecke uijt geseijt was, doet hijt tis wel int goe, doet hijt niet zoe zoude de voors.
Cornelis Jacobs ontfangen zijn gelt ? off van Geert Egberts Raff (MPS: Rast)
- Lucas Melchiors heijst begeert zeecker arrest aen alzulcken penningen als Jan Poppe compt
van Geert Egberts, ende dat van zekeren coop vanden huijse daer hij nu ter tijt inne
woont, ende dat als zeecker ypoteque ende onderpandt achtervolchende eenne
scheepenbrieff. Schepenen wijsen voor sententie dat Lucass arrest niet van weerden en
es
- Geert Egberts transporteert ende draecgt over Adriaen Pieters de Nacht het voors. huijs in
alder manieren gelijck als voors. staet ende Adriaen Pieters begeert eenne brieff van de
voors. huijse
RAZE 3519, W-95 links, fol 102v (MPS: blanco)
RAZE 3519, W-95 rechts, fol 103, 28-2-1567
- op huijden den 28-2-1567 zoe heeft Cornelis Jacobs Boudewijns als schout bekellengiert Jan
Poppe ende dat duerdien dat hij de vierschaere niet geobedieert en heeft ende andere
diverse materien, ende dat tot twee reijsen toe. Zoe hebben schepenen gewesen met
sententie, verstelt tot morgen
- Jan Poppe de metser heijst ter vierschaere Geert Egberts ende dat uijt crachte van
arrestement de somma van 2€ ende dat van coop van teruwe inden Westveerpolder.
Schepenen wijsen met sententie dat Geert Egberts ende Jan Poppe zullen comen bij
malcanderen ende Marinus Corneliss Gort ende reeckenen pitten ende paelen noch
eens met malcanderen, veraccorderen zij tis wel int goe, veraccorderen zij niet zoe
hebben zij tselve recht datse nu zouden hebben
RAZE 3519, W-96 links, fol 103v, 1-3-1567
Vierschaere gehouwen 1-3-1567 (MPS: 1566 stilo curie hollandiae) ter kennisse van
schepenen Jan Jans Vleeck, Jacob Jans Sijnskercke, Pauwels Diericks, Jan Jacobs
Stoffs, Jan Pieters Geerts, Jan Nicolaess Pithouck

- coman Adriaen Willems nomine Lucas Melchiors heijst ter vierschaere Cornelia Hollanders
de somma van 36 gulden 12 stuijvers. Schepenen wijsen voor recht dat Cornelia ofte
iemant van haeren wegen zoude voldoen den voors. Lucas Melchiors met gelt ofte met
pande. In gebreecke van die zoe zoude Lucas Melchiors zelve zijn bewijs doen.
Schepenen wijsen met sententie dat partie is gecondemneert ende doet zijn bewijs aen
de bedden die de zelven comparant van dien weet te bewijsen, ende voort tot zoe veele
als penningen bedraegen, ende es vercontinueert op maendaege naestcomende
RAZE 3519, W-96 rechts, fol 104, 1-3-1567
- Quirijn Adriaens heijst ter vierschaere Elisabeth Rommens, ende dat uijt crachte van
arestemente, van zeker questie tussen malcanderen hebbende van de pachtinge van de
steede, de somma van 100 karolus guldens ende noch 6s 8gr van beloofde penningen,
ende noch eene zack ofte 6 stuijvers daervooren. Dese zaecke es vercontinueert tot den
naesten daege van rechte voort tot Quirijn Adriaens vermaen
- Quirijn Adriaens heijst ter vierschaere Jan Barthelmeeuss nae uijtwijsen tregister fol 97.
Schepenen wijsen verstelt ten naesten, voort tot Quirijn Adriaens vermaen
- Quirijn Adriaens heijst ter vierschaere Jacob Oliviers ende dat uijt crachte van arestement de
somma van 13s 4gr, ende dat van de jaere 1566, ende voort tanderen jaer 1567 1€ 10s
verstelt tot maendaege naestcomende tselfde recht hebbende dat zij nu zouden mogen
hebben
RAZE 3519, W-97 links, fol 104v, 1-3-1567
- Jan Corneliss (MPS: Jan Corneliss Oesthoff) nomine Nicolaes Corneliss heijst ter
vierschaere coman Adriaen Willems de somma van 4s 6gr van errebeijt, ende noch 4s
van eenne pit derrincks tsaemen uijtbringende 8s 4 gr. Bij verwiltcueringe van partie
verstelt tot maendaege naestcomende
- Pauwels Diericks heijst ter vierschaere Adriaen Pieters de Nacht de somma 1€ 15s ende dat
van beloofde penningen. Bij verwiltcueringe van partie verstelt ten naeste, voort tot
Pauwels Diericks vermaen
- Pauwels Diericks heijst ter vierschaere Jan Barthelmeeuss ende dat van gereeckende
penningen de somma van 4€ 15s, verstelt ten naesten, voort tot Pauwels vermaen
- Marinus Maertens (MPS: Marijnis Mertsen) heijst ter vierschaere Jan Barthelmeeuss ende
dat uijt crachte van een obligatie de somma van 6€ 15s, verstelt ten naesten voort tot
Marinus Maertens vermaen
RAZE 3519, W-97 rechts, fol 105, 1-3-1567
- Frans Hubrechts heijst ter vierschaere tsterfhuijs van meester Costen zaliger memorie de
somma van 1€ 4s 4gr ende dat ter goeder rekening als borge voor zeecker teruwe die
de voors. meester Costen gecocht heeft inden Waelens coopdach, verstelt ten naesten
dach van rechte, voort tot Frans Hubrechts vermaen

- Adriaen Voorstock (MPS: Adriaen Jacobs Voorstock) heijst ter vierschaere Jan
Barthelmeeuss ende dat uijt crachte van een obligatie de somma van 13 gulden ende
eenne dach werckens, bij verwiltcueringe van partie verstelt ten naesten, voort tot
Adriaen Jacobs vermaen
- coman Adriaen Willems heijst ter vierschaere Jacob Jans Pieters Lemps, ende dat van
zeeckere uijtspraecke de somma van 17s 6gr, verstelt ten naeste
RAZE 3519, W-98 links, fol 105v¸1-3-1567
- Jacob Jans Pieters Lemps heijst ter vierschaere coman Adriaen Willems ende dat van
zeecker dijck die den voors. Jacob Jans gehouwen heeft de somma van 13s 3gr ende
noch van tslop tussen Jan de wever ende coman Adriaen, hier op vermeet Jacob Jans
(MPS: Coppe Jan) te toenen ende goet te doen dat het slop altijt het huijs gevolcht
heeft daer Jacob Jans woondt
- Op huijden 3-3-1567 zoe es Jan Corneliss Oesthoff gecomen voor ons schepenen hier onder
geschreven, ende heeft te vreden geweest dat den dach van rechte staende tussen hem
ende coman Adriaen verstelt zal wesen tot op zaterdaege naestcomende, Schepenen
presendt Jan Jans Vleeck ende Pauwels Diericks
RAZE 3519, W-98 rechts, fol 106, 8-3-1567
Vierschaere ende dach van rechte gehouwen 8-3-1567 (MPS: 1566 stilo curie hollandiae) ter
kennisse van schepenen Jan Jans Vleeck, Jacob Jans Sijnskercke, Pauwels Diericks,
Jan Nicolaess Pithouck
- Op 8-3-1567 ende ter kennisse van schepenen zoe es gecomen voor ons schepenen voors.
Adriaen Gilliss ende hij heeft gelevert ende over getransporteert, transporteert ende
draecgt over Lodewijck Jacobs de quantiteijt van 527 roe, ende dese erve es gecocht
om 15€ den hoop ende es gelegen int Spaert (O. Adriaen Gilliss, S. Jacob Christoffels,
W. Cornelis Jacobs Stoffs!, N. Joos Verlijse), ende op dese erve es betaelt 7€, resteert
noch 8€, welcke penningen vervallen ende verschijnen met paijmenten te weten
Kersmisse naestcomende 1567 2€ ende voort alle Kersmissen daernaer 3€ totter volder
betaelinge toe
- Barthelmeeus Willouts heijst ter vierschaere Jan Jans Bette nae uijtwijsen tregister fol 91,
verstelt ten derden dach behalven partie een wete
- Barthelmeeus Willouts heijst ter vierschaere Jan Engels de somma van 200 gulden, ende dat
van schade ende interesten dat hij een weije hem toebehoorende geschoort ende
getrocken heeft ofte zoe veel meer ofte min als zij connen eens werden. Schepenen
wijsen pertien ellijcx in twee goe mannen, veraccorderen zij tis wel int goe,
veraccorderen zij niet zoe hebben sij op maendaege het zelve recht datse nu hebben
zouden
RAZE 3519, W-99 links, fol 106v, 8-3-1567
- Jan Jans Vleeck heijst ter vierschaere als penninckmeester over de prochie van Waerde
Adriaen Anthonies de Cuijper de somma van 18s

- Jan Jans Vleeck heijst ter vierschaere als penninckmeester over de prochie van Waerde Jan
Barthelmeeuss de somma van 4£ 16s 11gr van gereeckende penningen
- Jan Jans Vleeck heijst ter vierschaere als penninckmeester over de prochie van Waerde
Govaert Danckaerts de somma van 2£ 13s 4gr
- Jan Jans Vleeck heijst ter vierschaere als penninckmeester over de prochie van Waerde
Adriaen Govaerts de somma van 2£ 17s 9gr
- Jan Jans Vleeck heijst ter vierschaere als penninckmeester over de prochie van Waerde
Maerten Jacobs de somma van 2£ 12s 7gr
- Jan Jans Vleeck heijst ter vierschaere als penninckmeester over de prochie van Waerde
Pieter Pieters Leeuwe de somma van 2£ 8s 10gr
RAZE 3519, W-99 rechts, fol 107, 8-3-1567
- Jan Jans Vleeck heijst ter vierschaere als penninckmeester over de prochie van Waerde Jan
de Ayala de somma van 1£ 7s 8gr
- Jan Jans Vleeck heijst ter vierschaere als penninckmeester over de prochie van Waerde Jan
Matthijss de somma van 2£ 8s 10gr
- Jan Jans Vleeck heijst ter vierschaere als penninckmeester over de prochie van Waerde
Adriaen Gilliss de somma van 1£ 10s 7gr
- bij verwiltcueringe van partie verstelt ten naesten daege van rechte van alle dese voors.
personen
- coman Adriaen Willems nomine IJeman Nicolaess, Jacob Jans Pieters Lemps nae uijtwijsen
tregister fol 105. Schepenen wijsen met sententie dat Jacob Jans Pieters Lemps zoude
voldoen met goeden ofte panden, ende Jacob Jans bewijst voor zijn vrij goet zeecker
landt gelegen inden Zuijtpolder van zuijden inne, ende dit landt es geschadt den met
op 11s 8gr
RAZE 3519, W-100 links, fol 107v, 8-3-1567
- Adriaen Gilliss nomine Jacob Jans Pieters Lemps heijst ter coman Adriaen Willems nae
uijtwijsen tregister fol 105. Schepenen wijsen met sententie nopende de questie van
tslop dat zij dat als nu over dit saijzoen zullen ? tevreden halff ende halff, ende dat
voort van tprincipaele slop zoe wijsen schepenen dat Jacob Jans Pieters Lemps zoude
toenen ende goet doen dat het slop altijt gevolcht heeft het huijs daer Jan de wever in
woont ende tzijne ende comans Adriaens huijs niet, ende heeft daertoe genachten
achtervolgende de cuere van Zeelandt
- coman Adriaen Willems heijst ter vierschaere nomine IJeman Nicolaess sterfhuijs van
meester Costen ende dat uijt crachte van eenne schepenbrieff de somma van 8 gulden
14 stuijvers, verstelt tot opten derden dach

- coman Adriaen Willems nomine Jan Matthijss heijst ter vierschaere Jan Poppe de metser,
ende dat van pachte van weije van tjaer 1565 7 gulden ende van tjaer 1566 2£, verstelt
tot opten derden dach
RAZE 3519, W-100 rechts, fol 108, 8-3-1567
- Frans Hubrechts heijst ter vierschaere tsterfhuijs van meester Costen nae uijtwijsen tregister
fol 105, verstelt ten naesten
- coman Adriaen Willems nomine Adriaen Anthonies (MPS: Adriaen Anthonies de cuijper)
heijst ter vierschaere Jan Jacobs (MPS: Jan Jacobs Stoffs) de somma van 16s 8gr, ende
dat van pachte van lande, verstelt ten naesten daege van rechte
- Jacob Jans Sijnskercke heijst ter vierschaere Marinus Marinuss Beelboom de somma van
10s van gereeckende penningen ende noch 5s 6gr van dijckgorsse, verstelt tot opten
derden dach
- Jan Pieters Geerts heijst ter vierschaere tsterfhuijs van meester Costen ende dat uijt crachte
van te doen gebien de somma van 27 gulden achtervolchende een schepenbrieff,
verstelt tot opten derden dach
- Jan Cornelis Oesthoff heijst ter vierschaere Joos de Wolff nae uijtwijsen tregister fol 87.
Schepenen wijsen dese obligatie in nessie (MPS: kwijt?, w.s afkomstig van nescio =
niet weten)) voor goet vast ende van waerde behalve dat indien coman Adriaen
Willems uijt den naem van Joos de Wolff eenich bescheet van betaelinge weet bij te
leggen ende heeft daertoe de genachten binnen de prochie 8 daegen, buijten 14 daegen,
over water 3 weecken
RAZE 3519, W-101 links, fol 108v, 8-3-1567
- Jan Corneliss Oesthoff heijst ter vierschaere coman Adriaen Willems nae uijtwijsen tregister
fol 104. Partien zijn tevreden dat zij zullen kiesen ellijck 1 goeden man ende den
oppert? uijt ende Nicolaes Corneliss neempt Cornelis Jacobs Boudewijns ende coman
Adriaen neempt Jan Jans Vleeck
- Pauwels Diericks heijst ter vierschaere Jan Barthelmeeuss nae uijtwijsen tregister fol 104.
Jan Barthelmeeuss verobligeert ter kennisse van schepenen dat hij zal betaelen tussen
dit ende Palmen de een helft van somma voors, ende dat Pauwels Diericks selfs bewijs
ende op volstaen panden
- Pauwels Diericks heijst ter vierschaere Adriaen Pieters de Nacht nae uijtwijsen tregister fol
104. Verstelt ten naesten
- Matthijs Jans Moerdamme heijst ter vierschaere Jan Barthelmeeuss de somma van 11£ nae
uijtwijsen 1 schepenbrief, noch 10s van geleende gelde. Jan Barthelmeeuss bekendt de
schult. Schepenen wijsen met sententie dat Matthijs Jans zoude opleggen de rechten
van de vierschaere ende Matthijs Jans doet sijn bewijs achtervolchende zijnen brieff
ende schepenen zullen tselfde goet schatten binnen de genachten, ende dese lant es
geschadt met zaet datter op leijt voor de somma van 10£ tgemet

RAZE 3519, W-101 rechts, fol 109, 8-3-1567
- Cornelis Jacobs Boudewijns heijst ter vierschaere Marinus Marinuss Beelboom de somma
van 3£ 13s 11gr, ende dat van de coopdach Jacus Duijckerne, verstelt ten naesten dach
van rechte, ende dat uijt crachte vanden derden dach
- Cornelis Jacobs Boudewijns heijst ter vierschaere Willem Quirijns de somma van 7£ 4s
10gr, verstelt ten naesten dach van rechte, ende dat uijt crachte vanden derden dach
RAZE 3519, W-102 links, fol 109v, 8-3-1567
- Op datum voors. (MPS: 8-3-1567) zoe es gecomen voor ons schepenen voors. Jan Jacobs
(MPS: Jan Jacobs Stoffs) nomine Adriaen Laureijss (MPS: Adriaen Lauwereijsen)
ende hij heeft gelevert met vollen rechte eenne Cornelis Corneliss de quantiteijt van
400 roe gelegen inden Cleenen polder (O. Jan Nicolaess Pithouck, S. Heerewech, W.
Jan Nicolaess Pithouck, N. Adriaen Voorstock) ende dese erve es gegeven om 6£ 10s
tgemet gelt als leveringe. Partie heeft verstelde vierschaere heden desen dach ende
voort tot Adriaen Laureijss vermaen
Op huijden 16-3-1567 zoe es vierschaere ende dach van rechte gehouwen ter kennisse van
schepenen Jan Jans Vleeck, Jan Jacobs Stoffs, Pauwels Diericks, Jan Nicolaess
Pithouck, Jan Pieters Geerts
- Pauwels Diericks heijst ter vierschaere Dierick Jans timmerman de somma van 26s 1gr ende
dat van coop platsaet, heijst noch dezelve 6s 8gr, ende dat van overgevinge van 3
gemet teruwe, ende noch van tselfde stro ofte voerage van dien de somma van 7s,
verstelt ten derden dage behalve partie 1 wete opdat hij thuijs compt voor den derden
dach, comt hij niet thuijs zoe staetet totten naeste dach van rechte, ende dat uijt crachte
vanden derden dach
RAZE 3519, W-102 rechts, fol 110, 16-3-1567
- Pauwels Diericks heijst ter vierschaere Adriaen Pieters de Nacht, ende dat uijt crachte van
verstelde vierschaere, ende nae uijtwijsen tregister fol 104, blijft staende tjegens Jan
Jans Vleeck, dat Jan Jans Vleeck Pauwels Diericks geen schade doen en zal, voor
Adriaen Pieters Pauwels Diericks voldaen zal hebben
- Jacob Jans Pieters Lemps heijst ter vierschaere Jan Pieter Lemps zeecker kennisse van
schepenen dat hij weet van tslop liggende tusschen thuijs daer Jacob Jans Pieters
Lemps ende Jan de wever woont, ende thuijs daer Andries in plach te woonen oft
heijst daervoor 2£
RAZE 3519, W-103 links en rechts, fol 110v, 16-3-1567
- Jacob Jans Pieters Lemps heijst ter vierschaere Jan Jans Vleeck ende Pauwels Diericks te
bringen de selfde kennisse van tvoors. slop ofte heijst daer vooren ellicks de somma
van 2£. Partie begeert haer kennisse te doene liever dan gecondemneert te zijne inden
heijs, ende hebben haeren eedt gedaen
Jan Jans Vleeck ouijt ontrent 63 jaer, Jan Pieter Lemps ouijt 47 jaere, Pauwels Jacobs
ouijt 55 jaere hebben gesamenderhant ende ellijck voor hem zelve gedeposeert ende

ten heijlijgen gesworen te bringen de rechte kennisse onder secreet van schepenen
nopende different van tslop tusschen Jan de wever ende thuijs daer Jan Andriess in
plach te wonen. Zoe kennen de voors. deposanten naer haer beste weten dat int huijs
daer Jan de Wever nu in woont, plach te woonen Tuene Trompers (MPS: Anthonia
Trompers), ende het huijs daer Jan Andriess uijtgestorven es plach te woonen een man
hiet Jan Adriaens Bruijne baert, welcken Jan Adriaens Bruijnen baert plach te houden
een heck vooren aen straete zonder cost ofte last van Tuene Trompers, ende zeggen dat
het slop toe behoort ende volcht het huijs daer Jan de wever inne woont, ende het
ander huijs niet. Dit is de rechte kennisse die de voors. deposanten onder schepenen
gebrocht hebben
RAZE 3519, W-103 links en rechts, fol 110v
RAZE 3519, W-104 links, fol 111v
RAZE 3519, W-104 rechts, fol 112?, 16-3-1567
- Jan Jans Vleeck als penningmeester over de prochie van Waerde heijst ter vierschaere
Adriaen Jacobs Voorstock de somma van 1£ 17s 7gr
- Jan Jans Vleeck als penningmeester over de prochie van Waerde heijst ter vierschaere
Adriaen Pieters de Nacht de somma van 5£ 7s 3gr
- Jan Jans Vleeck als penningmeester over de prochie van Waerde heijst ter vierschaere
Lodewijck Jacobs de somma van 2£ 3s 10gr 6mijten
- Jan Jans Vleeck als penningmeester over de prochie van Waerde heijst ter vierschaere Jan
Engels de somma van 4£ 7s
RAZE 3519, W-105 links, fol 112v, 16-3-1567
- Jan Jans Vleeck als penningmeester over de prochie van Waerde heijst ter vierschaere
Marinus Marinuss Beelboom de somma van 1£ 2s 11gr
- Jan Jans Vleeck als penningmeester over de prochie van Waerde heijst ter vierschaere
Adriaen Jans Loijs de somma van 2£
- Partie es te vreden dat van alle dese voors. persoonen vercontinueert zal wesen desen dach
van rechte tottten naesten dach van rechte ofte van heden in 8 daegen
- Jan Jans Vleeck nomine Adriaen Anthonies heijst ter vierschaere Jan Jobs Stoffs nae
uijtwijsen tregister fol 108, verstelt ten naesten dach van rechte
- Jan Jans Vleeck nomine Oel Corneliss heijst ter vierschaere Jan Barthelmeeuss ende dat uijt
crachte van arestement de somma van 4£ 10s ter goeder rekening ende dat van de
pacht verschenen catharina 1566, ende heeft noch borge als eijgen schult voor den
pacht van den oucgst 1567 ofte heijst daervooren mede de somma 4£ 10s altijt ter
goeder rekening. Bij verwiltcueringe van partie verstelt op alle daege open recht
RAZE 3519, W-105 rechts, fol 113?, 16-3-1567

- Cornelis Jacobs Boudewijns heijst ter vierschaere Marinus Marinuss (MPS: Marinus
Marinuss Beelboom), nae uijtwijsen tregister fol 109. Marinus voors. verobligeert hem
dat hij antezeren ende betaelen zal tussen dit ende Paeschavent, ende dat op Cornelis
Jacobs selfs bewijs ende op volstaen panden
- Cornelis Jacobs Boudewijns heijst ter vierschaere Willem Quirijns nae uijtwijsen tregister
fol 109. Partie es gewesen dat hij den claeger zoude commen voldoen met gelt ofte
pande, dede hijt twaer wel int goe, dede hijt niet zoe zoude den claeger opleggen de
rechte van den vierschaere. Partie zoude bewijsen zijn vrij goet dede hij niet zoe zoude
den claeger zelfde doen, ende den claeger doet zijn bewijs aen zijn twee beste coijgen
ende voert aen tin ende metael ende datter voort ten huijse bevindt totter grootte van
zijn schult toe
- Cornelis Jacobs Boudewijns nomine zijn huijsvrouwe heijst ter vierschaere Jan
Barthelmeeuss ende dat van verteerde costen de somma van 27s 5gr, ende Jan
Barthelmeeuss verobligeert hem dat hij de helft zal betaelen tusschen dit ende den
naesten dach van rechte ofte bij faulte van dien salt staen tot Paeschavent op volstaen
panden ende op den claeger selfs bewijs
- Cornelis Jacobs Boudewijns nomine zijn huijsvrouwe heijst ter vierschaere Frans Hubrechts
van verteerde costen de somma van 21s 1gr
- Cornelis Jacobs Boudewijns nomine zijn huijsvrouwe heijst ter vierschaere joncker Willem
(MPS: wie is dit?) ende dat van verteerde costen de somma van 3s 6gr
RAZE 3519, W-106 links, fol 113v, 16-3-1567
- Cornelis Jacobs Boudewijns nomine zijn huijsvrouwe heijst ter vierschaere Cornelis
Hubrechts van verteerde costen de somma van 2s ?
- verstelt ten derden dach op maendaege naestcomende, zoe cractich als hij nu ter tijt zoude
moegen wesen
- Marinus Maertens heijst ter vierschaere Jan Barthelmeeuss ende dat nae uijtwijsen tregister
104? behalve dat den voors. heijs gemindert wert dat hij niet? en blijft 2£ 10gr. Partie
verobligeert hem dat den claeger voldaen zal worden tusschen dit ende Paeschaevent
ofte bij faulte van dien, zoe zal den claeger moegen aff leggen de rechte vander
vierschaere, ende doen zijn zelfs bewijs op volstaen panden
Vierschaere gehouwen 19-3-1567 ende dat ter kennisse van schepenen Jan Jans Vleeck, Jacob
Jans Sijnskercke, Jan Pieters Geerts, Jan Jacobs Stoffs
- Willouijt Barthelmeeuss (MPS: waarschijnlijk Barthelmeeus Willouts) begeert te lichten
sekere acte oft extracte uijt schepen vonnisse nopende different tusschen hem ende Jan
Engels inde Vier Huijsen waer op dat Adriaen Gilliss heeft geantwoort uijt den naem
van ? zoe als Barthelmeeuss voors. inde eerste instantie niet geappelleert en heeft noch
appelle geseijt dan binnen 6 ofte 7 daegen daernaer, dat hij als noch hoort ontslaegen
ende ontlast te zijne ende dat t’appel zal wesen van nul ende van onweerden.

Schepenen wijsen met sententie dat Barthelmeeus zal lichten zijn acte die hij
gevesticht heeft
RAZE 3519, W-106 rechts, fol 114, 19-3-1567
- Adriaen Gilliss nomine Jacob Jans Pieters Lemps heijst ter vierschaere de gemeene
schepenen ofte ? oft mede zeggen wilde oft Jacob Jans voors zoude volcomen zijn van
den toen die hij tanderen tijt aengenomen hadde ofte niet. Schepenen wijsen met
sententie dat Jacob Jans volcomen es van die toen die hij tanderen tijt aengenomen
hadde. Verstelt ten naesten te weten op maendaege naestcomende behalve dat sij
sullen comen bij malcanderen ende reekenen den selfden wat hij bedraegende es
inde kantlijn onleesbaar
- Jan Jans Vleeck es zijnen dach van rechte van alle partien daer hij dach van rechte op hadde,
es verstelt op maendaege naestcomende, zoe crachtich ende zoe machtich alse nu
zouden moegen wesen
- Op 19-3-1567 zoe es gecomen voor ons schepenen Adriaen Jans Loijs ende hij heeft
gelevert met vollen recht eenne Jacob Jans Sijnskercke (MPS: Pieter Lemps is
doorgestreept) de quantiteijt van 1 gemet 31 roe lant ende es gelegen in Kerckhouijck
(O. Jacob Jans Pieters Lemps, S. Nicolaes Jacobs (MPS: Nicolaes Jacobs op
Hinckelinge?), W. Macharis Willems, N. Plattendijck), ende dese erve es gegeven om
45 gulden tgemet gelt als goet. Dese vierschaere es verstelt tot op maendaege
naestcomende
- Adriaen Willems verobligeert hem zelve borge te sijne voor Hanneken Bette als eijgen
schult voor 11 gulden, behalve dat zoe wanneer Quirijn Jacobs Wentels zijn 6£ heeft
staende geypotequeert op 1 blaue merrie ende zoe dat Quirijn aff gaet daer compt
Barthelmeeus op ende waer dat Barthelmeeus (MPS: Barthelmeeus Willouts?) af gaet,
daer compt coman Adriaen aene altijd bij protestatie indien tgoet niet goet genoucg en
es zoe moegen zij altijt verder zouijcken, behalve es den dach tusschen dit ende Sint
Jacobs dach (MPS: wat wordt hier bedoeld?)
RAZE 3519, W-107 links, fol 114v, 19-3-1567
- Op 19-3-1567 zoe es gecomen voor ons schepenen eenne Cornelis Huijssen ende hij heeft
gelevert met volle rechte eenne Dierick Jans timmerman de quantiteijt van 200 roe
luttel min of meer achtervolchende den overlooper gelegen in Bals Hals (O. de
capelrie, S. waterganck, W. het zelve, N. Pauwels Pieters (MPS: Pools Piersen)) ende
dese erve es gegeven om 7£ den hoop de een helft ter leveringe ende den ander helft
Lichtmisse nu eerstcomende anno 1567
Vierschaere gehouwen 24-3-1567 (MPS: 1566 stilo curie hollandiae) ter kennisse van
schepenen Jan Jans Vleeck, Jacob Jans Sijnskercke ende Jan Nicolaess Pithouck,
Pauwels Diericks, Jan Jacobs Stoffs
- Jan Jans Vleeck als penninckmeester over die prochie van Waerde heijst ter vierschaere Jan
Barthelmeeuss nae uijtwijsen tregister fol 106. Jan Barthelmeeuss veroblieert hem dat
hij den claeger voldoen zal tussen dit ende den Paeschavent, ofte Jan Jans mach doen
zijn selfs bewijs ende dat op volstaen panden

- Jan Jans Vleeck als penninckmeester over die prochie van Waerde heijst ter vierschaere
Adriaen Anthonies nae uijtwijsen tregister fol 106. Adriaen Anthonies heeft hem
veroblieert dat hij den claeger voldoen tussen dit ende zaterdaege voor naer ? Den
claeger zal doen zijn selfs bewijs ende dat op volstaen panden
- Den dach van rechte tussen Pieter Pieters Leeuwe ende Jan Jans Vleeck es vercontinueert tot
zaterdaege naestcomende
RAZE 3519, W-107 rechts, fol 115, 24-3-1567
- Jan Jans Vleeck als penninckmeester over die prochie van Waerde ende den polder van
Susterzandt heijst ter vierschaere Marinus Marinuss? de somma van 8s. Marinus
Marinuss heeft hem veroblieert dat hij den claeger voldoen tussen dit ende zaterdaege
voor naer ? Den claeger zal doen zijn selfs bewijs ende dat op volstaen panden
- Den dach van rechte dienende tusschen Pauwels Diericks ende Jan Barthelmeeuss es
vercontinueert tot opten Paeschavent aenstaende
- coman Adriaen Willems heijst de rechte kennisse van schepenen ofte eenich penningen
gecomen zijn onder schepenen tot behouve van hem als gemachtich van IJeman
Nicolaess, ende schepenen bringen voor haere kennisse dat zij van geene gelde en
weten ofte onder haer gecomen en es. Dese vierschaere es vercontinueert tot
zaterdaege voor noene
RAZE 3519, W-108 links, fol 115v, 24-3-1567
- Op 24-3-1567 es gecomen voor ons schepenen Marinus Jans Pieters Lemps ende hij
heeft gelevert met vollen rechte Marinus Ja? de quantiteijt van 2 gemet preter
14 roe gelegen inde ?polder (O. Pieter Jacobs Stoffs, S. Heerenwech, W.
Cornelis Jacobs Boudewijns, N. Westveerdijck), ende dese erve es gegeven om
38 gulden 2 stuijvers tgemet de een helft ter leveringe ende de anderen helft
vastelaevent naestcomende 1567 (MPS: rechterkant acte beschadigd)
- Matthijs Jans Moerdamme heijst de gemeene schepenen oft haer kennelijck es ofte
eeniche penningen onder haer zouden moegen gecomen wesen tot behouve van
den voors. Matthijs, ende dat vanwege van Jan Barthelmeeuss. Schepenen
bringen haere kennisse dat zij van geene gelde weten ende partie kent (MPS:
bekent) selve dat hij geen gelt en heeft. Matthijs Jans es te vreden dat de
panden daer Matthijs Jans zijn bewijs aen heeft zullen blijven staende den tijt
van zeeven? berhalve dat Jan Barthelmeeuss zal voldoen de penningen die
sullen comen van stick ? es, behalve dat Matthijs de leveringen niet beletten en
zal
RAZE 3519, W-108 rechts, fol 116, 24-3-1567
- Op 24-3-1567 zoe es gecomen voor ons schepenen voors. Jan Barthelmeeuss ende hij heeft
gelevert met vollen rechte Jan Pieters Geerts de quantiteijt van 1 gemet 6 roe lants
gelegen in Kerckhouck (O. Adriaen Anthonies de cuijper, S. Cruijsemeet, W. weduwe
van Pieter Geerts lantmeter, N. Jan Nicolaess den ouwen), ende dese erve es gegeven

om 16£ de hoop in 3 paijmenten te weten 8£ gereet, ende de ander 8£ in twee jaeren te
weten nu Bamisse naestcomende anno 1567 5£ ende Bamisse daernaer 3£
- Jan Pieters Geerts heijst ter vierschaere de gemeene schepenen ende dat uijt crachte van te
doen gebien, ende heijst haer seeckere kennisse ofter eenich gelt zoude moegen
gecomen wesen onder schepenen, ende schepenen bringen voor haere kennisse dat zij
van geen gelt en weten, ende zoe alser geen gelt onder schepenen gecomen en es, zoe
wijsen schepenen voor recht dat men zoude voort heijsen ofter noch ijemandt zoude
willen voor de weese verantwoorden, quaeme ijemant twaer wel int goe, quaeme er
niemandt zoe wijsen schepenen zoe als de kercke compt 9£ met de 27 gulden die daer
verschenen zijn dattet zelfde huijs daervoor gaen zoude
RAZE 3519, W-109 links, fol 116v, 24-3-1567
- Coman Adriaen Willems heijst ter vierschaere de gemeene schepenen ende dat uijt crachte
van te doen gebien ofte haer kennelijck ofter eenich gelt gecomen es tot behouve van
de selve als gemachtich van IJeman Nicolaess, ende dat van Jacob Jans Pieters Lemps
ende schepenen brengen voor haere kennisse datter gelt onder schepenen gecomen es
tot behouve van de voors. coman Adriaen als gemachtich van den voors. IJeman
Nicolaess
- (MPS: acte aan rechterkant beschadigd) Op 27-3-1567 (MPS: 1566 stilo curie hollandiae),
zoe es gecomen voor ons schepenen hier onder geschreven Marinus Maertens (MPS:
Marijnis Mertsen) ende hij heeft over getransporteert ende gedraegen, transporteert
ende draecgt over mits desen Cornelis Pieters van Gendt (MPS in de kantlijn: als
gemachtich van zijn weeskindt) de quantiteijt van 1 gemet 48 roe gelegen in twee
percelen 1 perceel in Kerckhouck groot 1? liggende met tweeskindt gemeene (O.
Willem Quirijns, S. ?, W. Heerenwech, N. Pauwels Pieters (MPS er staat: Poels
Piersen), ende het ander perceel is gelegen in de Meese groot ? (O. ?, S. den
waterganck, W. ?, N. coman Adriaen Willems), ende dese erve es gegeven om 7£ gelt
als goet, ende daer is ten gelage gegaen 3s 4gr, ende wertet ontgift ofte ontaenboort
zoe moeten tkindt 3 gulden vooren hebben
RAZE 3519, W-109 rechts, fol 117, 27-3-1567
- (MPS: acte rechts en links beschadigd) Barthelmeeus Willouts verclaert dat ? noijt es, ofte
oock als noch en es om voor goet ? oft te anoijeren die sententie die de de schepenen?
van Waerde tusschen den selven Barthelmeeuss als heijscher ter eender ende eennen
Jan Engels als verweerder ter ander sijden gewesen es geweest opten 9-3 nu
laetstleden beroerende het breecken van zeker weijlandt bij den voors. Jan Engels
contrarie sijn pacht cedulle gedaen ende dat de selve Barthelmeeus Willouts het selve
in effeckt? heeft willen te kennen geven bij dien dat hij geappelleert heeft vande
sententie boven gementioneert ende dat hij voor soe veele als uijt dat woerdeken
(MPS: woordje) van appeleeren de voors. meeninge verstaen soude moegen werden
bij tvoors. appel gepersisteert ende voorder niet maer ter contrarie renuncierende ende
te buijten gaende mits desen al tgundt dat voorder vuijt sijn voors. appelatie naer
rechte ofte costuijme vanden lande genomen ofte te verstaen soude moegen werden
dan teffeckt van der verclaeringe hierboven verhaelt vermellende es
RAZE 3519, W-110 links, fol 117v, 28-3-1567, 28-3-1567

Dach van rechte gehouwen 28-3-1567 (MPS: 1566 stilo curie hollandiae) ter kennisse van
schepenen Jan Jans Vleeck, Jacob Jans Sijnskercke, Jan Jacobs Stoffs, Pauwels
Diericks, ende Jan Nicolaess Pithouck
- Marinus Maertens heijst ter vierschaere Jan Barthelmeeuss nae uijtwijsen tregister fol 113.
Marinus Maertens es tevreden mits dat hij als nu ontfanckt 1£ ende sal staen voor de
selfde reste op hetselfde recht dat hij nu ter tijt soude moegen hebben ende dat opten
derden dach van rechte naer Paeschen
- Jan Jans Vleeck heijst ter vierschaere Jan Barthelmeeuss ende dat van een verstelde
vierschaere nae uijtwijsen tregister fol 114, ende Jan Jans Vleeck es noch tevreden dat
deses elfde vierschaere vercontinueert zal werden, ende Jan Barthelmeeuss voors.
verobligeert hem ende es daerin te vreden dattet selfde sal staen opt selve recht
gelijcket nu staet

