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1.1 Levering land aan Boudewijn Lambrecht en Willem Pauwels (WA3023) 

RAZE 3518, W2-303 links, fol 17v, 9-3-1562: Balthasar Vilaijn als gemacgticg van Jan in 

Henegouwen heeft gelevert met vollen recgte een Boudewijn Lambrechts twee derdendeel, ende 

Willem Pauwels een derdendeel die quantiteijt van 43 gemet ende een half gelegen in diversche 

perceelen: in den Boterdijck groot ontrent 30,5 (O. Jas? Verlijse, S. ende N. Heerewecg, W. joncker 

Arent Buttekens), nocg een stuck inde Zuijtpolder groot ontrent 7 gemet (O. ende N. Heerewecg, 

W. Arent Buttekens), nocg in Bals Hals 2 gemet 67 roe (O. coman Adriaen Willems, S. Heerewecg, 

W. Cornelis Matthijss, N. kinderen van Pauwels de cuijper), nocg in Bals Hals een stick groot 242 

roe (O. ende W. Pauwels de Cuijper erfgenaemen, N. de weese van Cornelis Hubrecgts, S. Cornelis 

Matthijss), nocg in Bals Hals 400 roe (O. Cornelis Hubrecgts weesen, S. Pauwels de cuijpers 

erfgenaemen, W. Cornelis van Gendt (MPS er staat: Neel van Gendt), N. den dijck), in 

Kerckhouijck 1 gemet 31 roe (O. Jan Jacobs Stoffs, S. Pauwels Pieters (MPS er staat: Poels 

Piersen), W. Heerewech, N. kercke van Waerde), nocg in den Grootenpolder een stuckchen groot 

265 roe (O. Gillis Reijns, S. de wezen van Gulden, W. de wezen van Gulden, N. de wezen van 

Gulden) ende deese voors. erfve es gelevert met vollen recgte ter kennisse van scheepenen Pieter 

Geerts, Jan Jans Vleeck ende Matthijs Jans Widts ende Pieter Jans Rooshil 

- In de kantlijn: om 6£ 15 stuijvers tgemet, verschijnende die paijmenten een derde meije 1562, 

ende voort alle meije een derde deel tot die volle betaelinge toe, altijt ypoteque tselven goet 

 

1.2 Levering erfve in Bals Hals aan Jacob Christoffels (WA3036) 

RAZE 3518, W2-309 links, fol 23v: op huijden 11-9-1562 zoe es gecoomen voor ons schepenen 

hiernaer geschreven eenne coman Adriaen Gilliss ende heeft gelevert met drije sondaecgse geboden 

ende twee weecke gebooden ende eenne bescheijden dacg van recgte inde weecke daertoe dienende, 

ende daer es gecomen als cooper Jacob Christoffels, ende die zelfde erfve es gegeven om 8£ 3s 4gr 

tgemet, ende es gelegen in Bals Hals (O. Pauwels de cuijper, S. de waterganck, W. Boudewijn 

Lambrecgts cum suis, N. Heerenwecg), ende dese erfve is groot 822 roe, verschijnende bij 

paijmenten te weeten een derde deel gereet ende voort alle jaeren een derden deel van die 

penningen latijt naer navenant te weten elcke reijse tot 45 gulden een derde gereet ende een derde 

tsiaers. Partie elck een brieff. Schepenen Matthijs Jans Widts, Jan Jans Vleeck, Jan Jacobs Stoffs, 

Pieter Jans Rooshil 

 

1.3 Betaald door Arent Domiss en afstand van deel huijs Cornelis Matthijss 

(WA3037) 

RAZE 3518, W2-309 rechts, fol 24: op huijden 19-9-1562 zoe es gecoomen voor ons schepenen 

Pieter Geerts ende Jan Nicolaess Pithouck, eenne Quirijn Jobs (MPS er staat: Corijn Jopsen) ende 

hij heeft beckendt wel ende duecgdelijck vernocgt ende al betaelt te zijne van Arent Domiss ende 

dat van een reste die welcke groot was 7£ 6s, welcke somme verscheen met 9 gulden tsiaers. Ende 

den zelven Arent heeft die zelfde reste af gecocgt tsjegens Job Quirijns (MPS: let op omgekeerd!) 

voors. om 5£ van welcke 5£ ick Quirijn Jobs kenne al voldaen te zijne den eerste penninck metten 

laetsten ende vervangende daerinne te weten mijns persoone ende mijn broeder mr? Jacob Jobs, 

ende voort Jacob ende Michiel Pieters (MPS er staat Macgiel), ende die weeskinderen van Gerolf 

van Wulvene ende nocg daerenboven zoe heeft belooft Pieter Geerts ende dat ter kennisse van 

scheepenen dat hij Arendt niet molesteeren en zal van zeekeren brieff die spreeckende was op dat 

zelfde huijs, hij nocg geene van zijne naecomelingen maer dat Arent Domiss zal besitten dit zelfde 

huijs rustelijcke ende vredelijcken voor zijn vrij eijgen goedt uijtgestooken die penningen die Jan de 

Wijelmaecker aencomen. 

RAZE 3518, W2-310 links, fol 24v: op 19-9-1562 zoe es voor schepenen gecomen Quirijn Jobs 

ende heeft ter kennisse van schepenen te buijten gegaen alzulcken zeekeren erfve als zoude mogen 

gecocgt hebben Boudewijn Lambrecgts (MPS er staat: Bouwen Lamsen) ter Goes over zoe veel 

gemeeten als zijn appaert zoude mogen aengaan ende insgelijcks zijn deel van dat hem competeert 
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in het huijs daer Cornelis Matthijss nu ter tijt innen woondt te weeten dat die erfve gelegen es inden 

Zuijtpolder die Jacob Jans (MPS: Jacob Jans Sijnskercke?) gecocgt heeft ende die come aen 

Boudewijn Lambrecgts ter Goes, ende gaet dat te buijten voor hemzelve ende zijn broeder Jacob 

Jobs, ende voor voor Michiel Pieters ende Jacob zijne broeder. Schepenen Pieter Geerts ende Jan 

Nicolaess Pithouck 

 

1.4 Levering land aan Jacob Leijs (WA3051) 

RAZE 3518, W2-316 links, fol 30v: op 4-3-1563 zoe heeft over getransporteert ende gedraegen 

eenne Hubrecgt Corneliss Gort eenne Jacob Leijs een stuck weije groot 1 gemet 84 roe (O. 

erfgenaemen van Pauwels de cuijper, S. erfgenaemen van Pauwels de cuijper, W. Boudewijn 

Lambrecgts, N. Heerewecg), ende dese erfve es gegeven om 9£ 10s den hoop, d'een helft gereet, 

ende d'ander helft Goesche marckt naestcomende 1563. Schepenen Matthijs Jans, Jan Jacobs Stoffs, 

Pieter Jans Rooshil. Jacob Leijss eenne brieff 

 

1.5 Levering land in Bals Hals aan Cornelis Matthijss en Cornelis Jacobs Boudewijns 

(WA3068) 

 

RAZE 3518, W2-322 rechts, fol 8 (MPS: fol 6 en 7 ontbreken): op huijden 16-10-1563 zoe es 

gecomen voor ons schepenen Pieter Geerts, Jan Nicolaess Pithouck ende Jan Jans Vleeck eenne 

Jacob Christoffels ende hij heeft gelevert met vollen recgte eenne Cornelis Matthijss met Cornelis 

Jacobs Boudewijns gemeene die quantiteijt van 822 roe gelegen inde procgije van Waerde in Bals 

Hals (O. mester Heijndrick, S. den waterganck, W. Boudewijn Lambrecgts, N. Heerewecg), ende 

dese erfve es gegeven om 8£ 10s tgemet te betaelen in termijnen van jaere te weten Goesche marckt 

een derde deel ende voort alle jaere ende Goesche marckt een gelijck derdendeel tot die volle 

betaelinge toe. Partie elcx een brieff 

 

1.6 Levering land in de Meese aan Geert Pieters (WA3112) 

RAZE 3518, W3-5 links, fol 25v: op huijden 2-10-1565 zoe es gecomen voor ons schepenen eenne 

Cornelis Jacob Boudewijns als gemacgticg van Adriaen Estricx ende heeft gelevert met volle 

recgten eennen Geert Pieters de quantiteijt van 3 gemet ende een ½ gelegen in twee perceelen inde 

Meese een stuck groot 51? roe (O. Heerenstraete, S. de erfgenaemen van Pieter Ram, W. Boudewijn 

Lambrecgts ofte dier meer liggen met recgte, N. Marinus Maertens (MPS er staat Marijnis 

Mertsen)), nocg een stuck gelegen inden zelven houck groot 1½ gemet 15 roe (O. Marinus 

Maertens (MPS: er boven geschreven de waterganck), S. W. ende N. Boudewijns Lambrecgts), 

ende dese erfve es gecocgt om 13£ tgemet te betaelen een gemet gereet, ende voort alle Bamisse 

ofte binnen 14 daegen daernaer naer Antwerpen te bringen ofte te beschicken, ende bij aldien daer 

eenicge faulte viele van betaelen zoe zal Adriaen Estricx hebben alle daege dat hij hier compt ofte 

liggen tsdaecgs op 2s ende tot deser erfve es het volle recgt gehantiert ende daer es gestelt tot 

ypoteque het zelve lant ende erfve ende niet verder, verstelt tot 14 daegen 

 

1.7 Verkoop grond door Herman Guldens (WA1537) 

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 recgten 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), nocg 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 
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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 

 

1.8 Levering land in de Meese door Janna Geerts (WA2267) 

RAZE 3520-5, W-278 rechts, 12, 4-1-1568 (MPS: stilo curie hollandiae, dus er staat 1567): zoe es 

gecomen voor ons schepenen Jacob Jans Sijnskercke, Pauwels Diericks ende Jan Pieters Geerts 

eenne Janna Geerts, ende zij heeft gelevert met vollen recgte te weten met drie zondaegcshe 

geboden den eenne aen den anderen onvervallen aen eenne Jan Jans Vleeck de quantiteijt 3½ gemet 

luttel min oft meer gelegen in de Meese (O. den heerwech, S, Pieter Rams erfgenamen, W. 

Boudewijn Lambrechts, N. Cornelis Pieters van Ghendt met dier meer liggende met recgte) ende 

dese erve es gelevert met alle solemniteijt van recgte dat eender leveringe van erve toebehoorende 

ende dese erve es gegeven om 9£ 't gemet mits dat Jan Jans Vleeck neempt tot zijne laste de 16£ die 

ter Goes gehaelt zijn geweest, ende nocg de 6£ die Adriaen Estricx compt, moet Jan Jans oock 

betaelen altijts minderinge van de 9£ van tgemet nocg van dat Janna Geerts den voors. Jan Jans 

schuldicg ende ten acgter es, facit tsaeme 5£ 16s, nocg neempt hij op hem te betaelen Jan Aventure 

2£, nocg neempt hij op hem te betaelen Jan Engels 15s, nocg neempt hij op hem te betaelen Jan 

Pieters Geerts 16s, nocg hij op hem te betaelen Adriaen Estricx 13s 

 

1.9 Quirijn Adriaens als voorpacgter van Boudewijn Lambrechts (WA1628) 

RAZE 3519, W-89 rechts, fol 97, 10-2-1567: Quirijn Adriaens heijst ter vierschaere Jan 

Barthelmeeuss ende dat als voorpacgter 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 recgt dat zij nu ter tijt zoude hebben 

RAZE 3519, W-96 rechts, fol 104, 1-3-1567: Quirijn Adriaens heijst ter vierschaere Jan 

Barthelmeeuss nae uijtwijsen tregister fol 97. Schepenen wijsen verstelt ten naesten, voort tot 

Quirijn Adriaens vermaen 

 

1.10 Levering 4 gemet in Bals Hals aan Pieter Harrents (WA2252) 

RAZE 3520-5, W-274 links, 7v, 28-8-1567: zoe es gecomen voor ons schepenen Jan Jans Vleeck 

ende Pauwels Diericks eenne Cornelis Huijsen ende hij heeft over getransporteert ende gedraecgen, 

transporteert ende draecgt over aen Pieter Harrents te Wemelinge 4 gemet preter 1 quartier in Bals 

Hals prochie van Waerde (O. Boudewijn Lambrechts, S. Heeren wech, W. heeren wech, N. 

Boudewijn Lambrechts). Dit voors. landt vermangelt op 3 gemet preter 1 quartier gelegen inde 

prochie van Wemelinge, ende Cornelis Huijssen heeft hier op toe besproocken 8$ 3s 4d 

 

1.11 Cornelis Corneliss heeft thiende ontvoerd (WA1710) 

RAZE 3520, W127 rechts, fol 15, 20-9-1567: Adriaen Gilliss nomine Pieter Heijndricks als man 

ende mombre van Anna van Belois heijst ter vierschare Cornelis Corneliss hoe als dat Cornelis 

voors. heeft de thiende van een stick lants liggende acgter Cornelis Jans Pachtenaere, dat den selven 

die selven thiende zal betaelen naer taxatie van schepenen ende beloven tselve niet meer te doene 

oft heijst daervoren 8£ (MPS: rest moeilijk te lezen) 

RAZE 3520, W131 links, fol 18v, 27-9-1567: Adriaen Gilliss nomine Pieter Heijndricks als man 

ende momboir van Anneken van Beloijs heijst ter vierschare Cornelis Corneliss naer vuijtwijsen 

tregister folio 15. Schepenen wijsen sententie naer aenleggen ende verweeren desen dacg van recgte 

verstelt ten naesten daege van recgte, zoo macgticg ende cracgticg als hij nu zoude mocgen wesen. 

RAZE 3520, W132 links, fol 19v, 3-10-1567: Adriaen Gilliss nomine Pieter Deck (MPS: Pieter 
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Heijndricks Deck) heijst ter vierscharen Cornelis Corneliss naer vuijtwijsen fol 15. Naer aenleggen 

ende verweeren zoe wijsen schepenen voor recgt dat Adriaen Gilliss zal bringen zeecker bescheet in 

wat houcken ende gemercken de erve gelegen es zoe wel oock van de Lammertiende als van tander 

ende tusschen dit ende over acgt daege 

RAZE 3520, W135 rechts, fol 22, 12-10-1567: Adriaen Gilliss nomine Pieter Heijndricks (MPS: 

Pieter Heijndricks Deck, zie fol 23v) heijst ter vierschare Jan Jans Vleeck, Nicolaes Jacobs ende Jan 

Dignuss (MPS: Jan Dingna) de recgte kennisse oft zij weten dat het stuck twelck acgter pacgtenaers 

huijs oft het leijt binnen zulcken gemercken als hij ter vierschare nomineerde te weten O. ende S. 

off den Heerenwecg, W off de erve van heer Clement ofte het dijcken dat voorbij pacgtenaers huijs 

loopt ende opt zelfde stuck thiende heeft ofte voortijts gegeven heeft ?, heijst oock nocg de selve 

persoonen oft haer kennelijck is oft de selve hofstede belast es ende jaerlijcks plcgte geven 

lammerthienden ofte niet, ofte heijst ellijkc persone daer vooren 10£ vls, ofte de recgte kennisse 

voors. Schepenen wijsen met sententie dat de deposante zullen bringen haere recgte kennisse dat zij 

weten aengaende den heijs die Adriaen Gilliss hier ter vierschare op haer gedaen heeft, zoe 

verwiltcuert partie met malcander dat zij de selve kennisse zullen bringen onder secreet van 

schepenen acgtervolcgende haer depositie ende dat tusschen dit ende veertien daege altijt voor den 

dacg van recgte. Ende Adriaen Gilliss heijst hierop verstelde vierschare ende dat opten naesten dacg 

van recgte 

RAZE 3520, W137 links, fol 23v, 25-10-1567: Adriaen Gilliss nomine Pieter Deck (MPS: Pieter 

Heijndricks Deck) begeert te weten aen schepenen oft hij volcomen es van alzulcken zaecke als 

daer hij tanderen tijde toe gewesen es ende naer veel aenleggens ende verweeren zoe wijsen 

schepenen voor recgt dat schepenen? dat Adriaen Gilliss volcomen es van de lammerthienden ende 

van de gemercken van het stuck lants maer aengaende oft het voors. stuck lants thiende schuldicg es 

oft niet dat Adriaen Gilliss daer aff niet volcomen en es duerdien dat hij maer een getuijge daer aff 

en heeft. Schepenen wijsen wil Boudewijn Lambrechts zoucken ontslagen ende ontlast te zijne 

aengaende Cornelis Corneliss dat hij dat mocgt zouijcken met eene schrijfpenninck als een ander 

partie 

 

1.12 Niet afgemaakte acte (WA1741) 

RAZE 3520, W137 rechts, fol 24, 8-11-1567: Boudewijn Lambrechts es gecompareert voor 

schepenen voors. ende hij heeft geinsinueert schouijt ende scheepenen ende verbot gedaen dat 

schepenen geen kennisse accepteeren en zouden ? 

 

1.13 Uijtcoop van wezen door Janna Geerts (WA1747) 

 

RAZE 3520, W138 rechts, fol 25, 8-11-1567: Jan Pieters Geerts heijst ter vierschare Janna Geerts 

de somma van 18£ grooten vls ende dat van beloofde penningen ende dat van zeecker vuijtcoop van 

de weese van Geert Pieters als nu verschenen ende heijst als borge nocg ander 18£ ofte borge 

daervoren, die vervallen ende verschijnen zullen Maria Visitatie 1568 aleer deselfde Janna voors. 

eenicg groot? belasten ofte verzetten zal, bij verwiltcueringe van partie verstelt ten naesten ende 

voort tot Jan Pieters vermaen 

RAZE 3520, W140 rechts, fol 27, 15-11-1567: Jan Pieters Geerts heijst ter vierschare tgemeen 

corpus van schepenen ende dat vuijt cracgte van te doen gebien oft haer kennelijck es oft dat daer 

eenicg gelt gebracgt es onder schepenen ende dat vanwege van Janna Geerts oft heijst ellijck 

daervoor de somma van 1 £, schepenen als nu hier present als vooren bringen voor haere kennisse 

als dat zij van dies wege van geene ghelde en weten ende geen gelt onder haer en hebben, partie 

verwiltcuert hen dat dese ghenacgten zullen blijven in surseance (MPS: er staat saijzoene?). 

Schepenen tot op maendage naestcomende zoo cracticg als zij nu ter tijt zoude mogen weesen 

- Jan Pieters Geerts heijst ter vierschare Janna Geerts naer vuijtwijsen tregister fol 25, verstelt tot 

den derden dacg op maendage naestcomende 

RAZE 3520, W141 links, fol 27v, 16-11-1567: Jan Pieters Geerts heijst ter vierschare Janna Geerts 
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naer vuijtwijsen tregister fol 25?, schepenen wijsen voor recgt deze vierschare verstelt ten naesten 

daege van recgte diemen sondaege comende leggen sal 

RAZE 3520, W143 links, fol 30v, 29-11-1567: Jan Pieters Geerts heijst ter vierschare Jan Jans 

Vleeck ende Pauwels Diericks de recgte kennisse van alle hetgene dat haer kennelijcken es ende 

claer te voren staet van zeeckeren vuijtcoop die hij gedaen heeft jegens Janna Geerts (MPS: 

Janneken Geerts) van de acgtergebleven weese haer gebleven bij den doot van Geert Pieters voors. 

ende den voors. Jan Pieters met zijn consorten als erfgenamen van de selfde weesen ofte heijst 

ellijck daervooren de somma van 2 £. Schepenen wijsen met sententie zoe als Jan Pieters tot ? 

gewesen es geweest aengaende dese ? dat Janneken? ontslagen ende ontlast zal wesen van 

denzelven heijs 

RAZE 3520, W144 rechts, fol 31, 29-11-1567: Boudewijn Lambrechts nomine Jan Pieters Geerts 

heijst ter vierscharen Janneken Geerts, naer vuijtwijsen tregister fol 25. Schepenen wijsen naer 

aenleggen ende verweeren van beijde parthien dat zij zullen nemen twee goede mannen 

veraccorderen zij tis wel int goede, veraccorderen zij niet zoe hebben zij binnen den tweede dacg 

van recgte het selfde recgt datse nu ter tijt hebben zoude ende zij hebben over weerzijden de 

zaecken gelast ende wel op woensdaege naestcomende te vergaeren ende bij malcanderen te comen. 

RAZE 3520, W147 links, fol 33v, 13-12-1567: Boudewijn Lambrechts nomine Jan Pieters Geerts 

heijst ter vierschare Janna Geerts, naer vuijtwijsen tregister fol 25, naer aenleggen ende verweeren 

zoo wijsen schepenen voor recgt zoe als Bouwen Lambrechts is heijschende als vooren waer op dat 

Lenaert Pools zeijt datse bij ende inder vierschare comen met naeckte woorden ende geen bescheet 

en hebben zoo doen schepenen om beters wille ende verstellen dese dacg van recgte ten naesten 

daege van recgte ende dat op de volle bancke 

RAZE 3520, W148 links, fol 34v, 23-12-1567: Boudewijn Lambrechts heijst ter vierschare nomine 

Jan Pieters Geerts Janna Geerts, naer vuijtwijsen tregister fol 25, bij verwiltcueringe van parthie 

verstelt tot woensdaege naestcomende als morgen behalve dat zij zullen kiesen ellijck twee goede 

mannen voor haere procureurs, ende Jan Pieters neempt Pauwels Diericks ende Pieter Pieters 

Leeuwe, ende Janna Geerts ofte Lenaert Pools neempt Jan Jans Vleeck ende Jan Nicolaess 

Pithouck, veraccorderen zij tis wel int goe, veraccorderen zij niet zoe hebben zij als morgen (MPS: 

je zou misschien ook kunnen lezen: maecgen of te wel familieleden) tselfden recgt 

RAZE 3520, W148 rechts, fol 35, 17-1-1568: Jan Pieters Geerts heijst ter vierschare Janna Geerts 

naer vuijtwijsen tregister fol 25, schepenen en vonden niet dat zijne dacg van recgte nu bekendt en 

es? (MPS: rare formulering!) 

RAZE 3520, W149 rechts, fol 36, 17-1-1568: Coman Adriaen Willems nomine Jan Pieters Geerts 

heijst ter vierschare naer vuijtwijsen tregister Janna Geerts fol 25, bij verwiltcueringe van partie 

verstelt totten naesten daege van recgte uijt cracgte vanden derden dacg 

RAZE 3520, W150 links, fol 36v, 14-2-1568: Jan Pieters Geerts heijst ter vierschare Janna Geerts 

verstelt ten naesten ende dat vuijt cracgte van den derden dacg behalve partie een wete 

RAZE 3520, W152 rechts, fol 39, 21-2-1568: Jan Pieters Geerts heijst ter vierschare Janna Geerts 

near vuijtwijsen tregister fol 25, near aenleggen ende verweeren zoe wijsen schepenen dattet haer 

niet kennelijck en is dat Jan Pieters commissie (MPS: opdracht, zie MHB) gehadt heeft van Adriaen 

Anthonies (MPS: is hij getrouwd met een andere zuster van Jan Pieters Geerts?) ende Godelieve 

zijnder zuster (MPS: dat is de zuster van Jan Pieters Geerts) ende dat ter kennisse van schepenen 

voor den uijtcoop gedaen tussen hem ende Janna Geerts (MPS: Janneken Geerts zijn suvere (MPS: 

staat er wel maar wat betekent het?)) ofte haer weese, neemaer tsoude eenicge van dien wel 

kennelijck wesen als doen goede mannen die over de procgie als doen ter tijt nocg gheen eedt 

gedaen en hadden, ende nopende de heijs van hem zelve ende oock voor de weese van Pieter 

Geerts, die hij hier uijt trecken wil, zoe wijsen schepenen voor sententie dat Jan Pieters zoude doen 

blijcken hoe ende in wat manieren dat dese uijtcoop gedaen zoude wesen, zoo perticulier ofte int 

principale, ende heeft daertoe genacgte achtervolgende de cuere van Zeelandt 

RAZE 3520, W153 rechts, fol 40, 28-2-1568: Jan Pieters Geerts heijst ter vierschare Jan Jans 

Vleeck Pauwels Diericks ende coman Adriaen Willems ende heijst haer de recgte kennisse van 

tgene dat zij gezien hebben ende gehoortvan alzulcken uijtcoop als hij zoude mogen gedaen hebben 

tjegens Janna Geerts van alzulcken acgtergelaeten goederen van de weese haer gebleven bijde doot 
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van de Geert Pieters ofte heijst ellijck daervoren de somma van 50 gulden vls, bij vonnisse van 

schepenen wert dese dacg van recgte vercontinueert totten naesten dacg van recgte dat partie haer 

daer nocg ? beraeden zoude hoe dattet met? de zaecke ? 

RAZE 3520, W154 rechts, fol 41, 6-3-1568: Boudewijn Lambrechts nomine Jan Pieters Geerts 

heijst ter vierschare Jan Jans Vleeck, Pauwels Diericks ende coman Adriaen Willems ende naer 

vuijtwijsen tregister fol 40 ende dese voors. drie personen bringen voor haere kennisse ende de 

persoonen bij haer behoirlijcken eede, als dat haer kennelijcke es ende claer te vooren staet als dat 

Janna Geerts voors. gedaen heeft zeeckere vuijtcoop tjegens Jan Pieters Geerts als outste mannen 

hoot ende oom van de acgtergebleven weese van Geert Pieters zalige memorie, in alder manieren 

hiernaer volghende als dat Janna Geerts voors. belooft heeft te houwen dit voors. weeskindt op zijn 

mondige jaere zoe als dat behoort ende naer kostuijme van den lande (MPS: volgende pagina) ende 

zoude zoe wanneer tvoors. kindt bejaert waere een jaer naer date van dien betaelen £18 ende nocg 

een jaer daernaer nocg £18 ende ingevalle tvoors. weeskint quaeme te sterven zoe zoude de voors. 

Janna Geerts betaelen een jaer naer de doot van voors. kinde in handen van de successeurs van 

dezelven kinderen £18 ende in een jaer daernaer nocg £18, comen tsaemen de somma van £36. 

Schepenen wijsen het aennemen ende het goet doen volcomen acgtervolgende trecgt register 

RAZE 3520, W155 links, fol 41v, 6-3-1568: Bouwen Lambrechts nomine Jan Pieters Geerts 

begeert voort recgte nae tvolcomen van de thoen ende dat nae vuijtwijsen den eersten heijs fol 25, 

zoe nocg naer veel diversche woorden van aenleggen ende verweeren zoe wijsen schepenen voor 

tschoonste recgt dat de wedue zal gecondemneert zijn inden hees als vooren ende dat 

acgtervolcgende den volcomen thoon van den vuijtcoop. Ende Lenaert Pools (MPS: Pools is 

hetzelfde als Pauwels) heeft gheappelleert van de selve condemnatie waer op dat Boudewijn 

Lambrechts begeert te hebben zeker cautie ende borge voor alle costen die gedaen zijn ofte nocg 

gedaen zouden mogen worden waerop schepenen wijsen voor tschoonste recgt dat zoe wanneer 

tselfden appel verheven zal worden ter plaetse daer dat dienende behoren en begeeren zal dat den 

voors. Boudewijn Lambrechts oft hem ? zijn beclacg macg doen zoot zijn begeert es. In de kantlijn: 

getaxeert van recgte costen voor schepenen 2s ende de clerck voor zijn moeijte van schrijven 1s 

 

1.14 Eis aan Jan Barthelmeeuss, arbeijt ende mee delven (WA1751) 

RAZE 3520, W139 rechts, fol 26, 15-11-1567: Boudewijn Lambrechts nomine Jan Jacobs heijst ter 

vierschare Jan Barthelmeeuss ende dat van arbeijt ende mee delven (MPS: of meedelven?) de 

somma van 4 £ verdiendt Licgtmisse laetstleden, verstelt ten naesten daege van recgte ende vuijt 

cracgte vanden derden dacg 

RAZE 3520, W144 rechts, fol 31, 29-11-1567: Boudewijn Lambrechts heijst ter vierschare Jan 

Barthelmeeuss naer vuijtwijsen tregister fol 26, verstelt ten naeste vuijt cracgte vanden derden dacg 

RAZE 3520, W148 links, fol 34v, 23-12-1567: Boudewijn Lambrechts heijst ter vierschare nomine 

Jan Jacobs Rool naer vuijtwijsen tregister fol 33 ende begeert te weten of den voors. Jan 

Barthelmeeuss volcomen es van den toendie hij tanderen tijden te weten 3-12-1567 aengenomen 

heeft, zoe geven schepenen voor sententie zoe als zaterdacg laetstleden gheene dacg van recgte 

ghehouden en es dat den zelfden Jan Barthelmeeuss nocg zoude mocgen conde ende bringen zijn 

getuijghen voor hoot om de zelfde kennisse als nocg te doene. Schepenen wijsen voor recgt desen 

dacg van recgte verstelt tot op morgen voor de noene mits dat de parthien zouden hebben een 

kennelijcke wete 

 

1.15 Eis van Jan Gilliss de naeijer aan Janna Geerts, obligatie (WA1770) 

RAZE 3520, W146 rechts, fol 33, 2-12-1567: Boudewijn Lambrechts nomine Jan Gilliss de naeijer 

heijst ter vierschare Janna de wedue van Geert Pieters (MPS: Janna Geerts) zaliger memorie de 

somma van 7 £ 6s 8gr ende achtervolgende ende naer vuijtwijsen eenen schepenbrieff 

getransporteert aen de wesen van Pieter de Backer, verstelt ten naesten daege van recgte 

RAZE 3520, W147 links, fol 33v, 13-12-1567: Boudewijn Lambrechts heijst ter vierschare nomine 

Jan Gilliss Janna Geert (MPS: Janna Geerts Pieters) naer vuijtwijsen tregister fol ? ende verzouckt 
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zoe als hij verstaen heeft datter tanderen tijden een sententie zoude gegaen wesen dat Jan Gilliss 

zoude rusten tot dat den brieff uijt Vlaenderen betaelt zoude wesen ende verzouckt daer zeecker 

penningen aff om den heijs claerder te bouijcke te doen zetten ende zoe als schepenen als noch niet 

openlijck en weten zoe nemen zij tregister tot haerder assistentie ende verstellen daer op den dacg 

van recgteten naeste van haer verclaers van tgene zij weten daer int (MPS: of uijt) te doene 

RAZE 3520, W147 rechts, fol 34, 23-12-1567: Boudewijn Lambrechts nomine Jan Gilliss heijst ter 

vierschare Janna Geerts naer vuijtwijsen tregister fol 33, schepenen brengen voor haere kennisse als 

dat kennelijck es dat Jan Poppe tanderen tijden belooft heeft voren rente de somma van 10s des 

jaers mitsgaders dat zoe wanneer Heijndrick Duerinck ofte zijne erfve voldaen ende betaelt zoude 

wesen ende alsdan zoude den zelfden Jan Gilliss (MPS: Jan Giellissen) met? zijnen brieff ontfangen 

naer inhouden vanden selfden brieff (MPS: werd nog meer vermeld maar is onleesbaar) 

 

1.16 Eis aan Jacob Lemps, weije (WA1786) 

RAZE 3520, W152 links, fol 38v, 21-2-1568: Adriaen Jans Loijs heijst ter vierschare Jacob Jans 

Pieters Lemps zeecker gebruijck van een weije gelegen inde Boterdijck zoo lange als den voorn. 

Jacob Jans die selfde weije van zijn vrouwe moege gepacgt hebben ofte heijst daervoren de somma 

van 50 gulden, verstelt 

RAZE 3520, W153 links, fol 39v, 28-2-1568: Adriaen Jans Loijs heijst ter vierschare Jacob Jans 

Pieters Lemps naer vuijtwijsen tregister fol 38, schepenen wijsen met sententie dat partie sal kiesen 

ellijck eenne goede man, veraccorderen zij tis wel int goe, veraccorderen zij niet zoe hebben zij ten 

naesten het zelfde recgt, Adriaen Jans Loijs kiest Jan Engels ende Jacob Jans kiest Jan Hectors. 

RAZE 3520, W155 rechts, fol 42, 6-3-1568: Boudewijn Lambrechts nomine Adriaen Jans Loijs 

heijst ter vierschare Jacob Jans Pieters Lemps near vuijtwijsen tregister fol 38. Schepenen wijsen 

met sententie naer aenleggen ende verweeren van beijde partien dat zoe verder begeert Jacob Jans te 

zweeren met Jan Corneliss Cock dat hetgene dat aen Adriaen Jans Loijs den voors. Jacob Jans 

heijsende es contrarie es dat hij tselve metten voors. Jan Corneliss aennemen macg. Indien hij t van 

hem weert zoe moet Adriaen Jans Loijs tselve metten Jan Corneliss zelver doen, dat tgene hij hier 

heijschende es wel ende waeracgticg es 

RAZE 3520, W156 rechts, fol 43, 13-3-1568: Adriaen Jans Loijs heijst ter vierschare Jan Cornelis 

Cock de recgte kennisse van tgene dat hij ghezien ende gehoort heeft tusschen hem als heiser ter 

eender, ende Jacob Jans Pieter Lemps als verweerder ter anderen zijde, ende dat van zeker 

pacgtinge ende oneigeninge van weije ofte zaijlande gelegen inde Dooldijck ofte heijst hem 

daervoren de somma van 50 karolus guldens ende zoe als Adriaen Gilliss van wege Jacob Jans 

Pieters Lemps gheappelleert heeft zoe begeert Adriaen Jans Loijs hierop verstelde vierschare, ende 

dat ten naesten daege van recgte 

In de kantlijn: Adriaen Gilliss appelleert voor vonnissen van desen thoon ende dat van alle heijsen 

die Adriaen Jans op Jacob Jans gedaen heeft aengaende het overgeven van dese heijs van de weije 

ofte zaijlant 

 

1.17 Eis op zeeckere beesten van Pieter Marentijn (WA1820) 

RAZE 3520-1, W166 links, fol 5v, 27-8-1568: Op huijden 3-9-1568 zoe heeft Pieter Marentijn als 

commissie ende volle procuratie hebben van Anna vanden Driele zijnde schoonmoeder de weduwe 

wijlen Robrecht Stockvisch ende hij heeft heijs gemaeckt op zeecker beesten de welcke hij 

gevonden heeft op den grondt van den voors. weduwe, te weten 2 koijen ende 4 runders ende dat tot 

voldoeninge van zeecker acgterstellen ende restante van den oegst jaere 1566 en 1567 waer op Jan 

Colensen heeft gheabuseert, ende gheeft voor antwoorde (MPS: wie?) zoe als hij zeecker runderen 

aen voors. Cornelis Jans gedaen heeft ende dat om te gorsen de helfte ende zoe als hij zecgt begeert 

te laeten? die twee voor zijn huere ende dat die andere twee hem behoort te volgen, waerop dat 

Pieter voors alligeert dat hij niet en draecge eenicge kennis van zaecken, ende zecgt dat hij tgoet 

bevonden heeft op zijne grondt ende begeert daerop voorts recgt ?, hebben schepenen gewesen met 

sententie dat zij zouden kiesen ellijcks 1 goede man, accoorderen tis wel int goede, veraccorderen 
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zij niet zoe hebben zij tzelve recgt voet staens, ende partie en es nu veraccordeert zoo es voorts 

recgt begeert, ende zoe naer aenleggen ende verweeren zoe wijsen schepenen voor recgt dat zoe als 

hij Pieter voors. tselfde arrest gedaen heeft dat den selfden zoude hebben schattinge ende gelden aen 

zijn goet daer hij tarrest aengedaen heeft, ? dese schattinge aen haer tot den tijt van 14 daegen. Dese 

2 koijen zijn geschat voor 22 gulden ende vier runderen d'een 3£ d'ander 4£ 

RAZE 3520-1, W-178 links, 15v, 25-10-1568: Boudewijn Lambrechts nomine Cornelis Jans 

pacgtenaer heijst ter vierschare uijt cracgte van arrestemente Pieter Marentijn, zoe als den voors. 

Marentijn bij sijnen persoon bij zijner persoone ofte ijemant anders gecomen es tot onser huijser 

ende heeft aldaer onse goeden hoedanicg die zijn affhandicg gemaect ende tot zijne wille gebruijckt 

(MPS: moeilijk leesbaar maar waarschijnlijk eist hij goederen terug) of anders 50£ ende 

daerenboven zoe heijst den voors. pacgtenaer van zeker pacgtlandt bij den zelfden Pieter aen ander 

persoon overgegeven in zijnder groote prejudictie ofte heijst daervoren 100 carolus guldens. Nocg 

daerenboven begeert den selfden Boudewijn Lambrechts inde qualiteijt als boven reeckeninge ende 

bewijs van alle penningen die de voors. pacgtenaer ofte zijn huijsvrouwe gedaen heeft aender voors. 

Pieter zijne huijsvrouwe ofte sijne schoonmoeder. Voor de schattinge van beesten wert gewesen bij 

vonnisse van schepenen zoe als den voors. Pieter Marentijn tanderen tijden arrest gedaen heeft aen 

zeker beesten naer vuijtwijsen tregister fol 5 ende op huijden date als boven gecompareert es 

Boudewijn Lambrechts ende sustineert voor recgt zxoe als den voors. Pieter Marentijn tenden die 

genacgten zijn vierschare niet geopent en heeft ende ? van de schouijt ? te staen in zijn vrien wete, 

zoe naer aenleggen ende verweeren zoe wijsen schepenen voor recgt ? de voors Boudewijn 

Lambrechts inde qualiteijt als boven begeerd als nocg de penningen acgtervolgens de schattinge van 

de schepenen op te bringen, (MPS: verder niet leesbaar) 

RAZE 3520-1, W-178 rechts, 16, 25-10-1568: Nopende van de zaecke van Pieter Marentijn als 

heijscher ter eender ende Boudewijn Lambrechts als verweerder ter anderen zijden acgtervolgens de 

voors. heijsen zoe wijsen schepenen voor 't schoonste recgt de selfde vierschare vercontinueert ten 

naesten te weten op woonsdaege naestcomende 

 

1.18 Eis door Danckaert Jans, beloofde penningen (WA1915) 

RAZE 3520-1, W-190 links, 27v, 5-2-1569: coman Adriaen Willems nomine Danckaert Jans 

maeckt heijs op Jan Pieters Geerts ende dat van beloofde penningen van 1567 en 1568 tsaemen de 

somma van 8£. Schepenen wijsen voor recgt dat desen dacg van recgte vercontinueertr zal zijn tot 

naesten daeg van recgte 

RAZE 3520-1, W-191 links, 28v, 12-2-1569: Coman Adriaen Willems nomine Danckaert Jans 

maeckt heijs op Jan Pieters Geerts naer vuijtwijsen tregister fol 27, bij verwilcueringe van partie 

verstelt ten naesten ende dat vuijt cracgte van den derden dacg ende voort tot coman Adriaens 

vermaen 

RAZE 3520-1, W-195 links, 31v, 6-3-1569 (plaatje 193 is hetzelfde als 194): coman Adriaen 

Willems nomine Danckaert Jans maeckt heijs op Jan Pieters Geerts naer vuijtwijsen tregister fol 28, 

opten heijs als vooren is betaelt 4 £ ende coman Adriaen begeert voort recgt op de reste ende Jan 

Pieters bewijst voor zijn vrij goet 2 stucken landt gelegen inde Grootenpolder (O. mr Gillis Reijns, 

S. Boudewijn Lambrechts, W, Heijman Heijmans, N. Hans Gulden?). In de kantlijn: niet leesbaar 

 

1.19 Pacgt van Willem Corneliss, voor Cornelis Jan Hillewerve (WA1965) 

RAZE 3520-2, W-202 links, 3v, 10-5-1569: Cornelis Jacobs Boudewijns nomine Cornelis Jan 

Hillewerve maeckt heijs op Willem Corneliss ende dat van pacgte van oogst ende jaer 1567 1£ 19s 

15gr ende van de oogst ende jaer 1568 van pacgte van den selven lande 2£ 2s ?gr, te mee gegeven 

ten naesten daege van recgte uijt cracgte vanden derden dacg 

RAZE 3520-2, W-203 links, 4v, 10-5-1569: Cornelis Jans Boudewijns maeckt heijs op Willem 

Corneliss ende dat naer vuijtwijsen tregister fol 3 ende dat van verschooten penningen ende heijst 

tzelve te vierschatten volgende de cuere van Zeelandt twelck beloopen zoude de somma van 2£ 18s, 

partie gecondemneert inden heijs, acgtervolgende de cuere van Zeelandt. In de kantlijn: vercocgt de 
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teruwe van Maerten Pieters groot ontrent 400 roe tende mete tende gelde om 21s 8gr tgemet 

RAZE 3520-1, W-203 rechts, 5, 20-5-1569: Cornelis Jans Hillewerve maeckt heijs op Willem 

Corneliss naer vuijtwijsen tregister fol 3?, partie wert gecondemneert, ende dat Cornelis Jans zoude 

opleggen die recgte van de vierschaere ende dat Willem Corneliss zoude bewijsen zijn vrij goet 

indien hijt dede twaer wel int goe, indien niet zoo zoude Cornelis Jans zelve doen, ende den voors. 

Cornelis Jans doet eerst zijn alvooren zijn bewijs aen de bate van den landen ende voort op die 

noote die opt tzelve landt lijt, ende voort indien hij nocg te cort quaeme zoo zal hij zijn bewijs doen 

aen alzulcken goeden als den voors. Cornelis Jans tzijnen huijse bevinden zal, doet nocg voort zijn 

bewijs aen 4 gulden die comen moeten van Marinus Beelboom. In de kantlijn: de teruwe wert 

geschat op 1£ de hoope 

RAZE 3520-2, W-204 rechts, 6, 20-5-1569: Cornelis Jacobs Boudewijns maeckt heijs op Jan 

Pieters Geerts ende dat als voocgt van de wesen van Pieter Geerts genaempt Maerten Pieters ende 

dat van zeker reste van geschooten penningen die den voors. Cornelis Jacobs geschooten heeft voor 

Willem Corneliss in fol 3 waer op vercocgt es de teruwe liggende op den grondt vanden voors. 

Maerten Pieters gecocgt ? eenne Pieter Pieters Leeuwe tot behouve van Cornelis Jacobs voors. Zoe 

bij aenleggen ende verweeren dat den voors. Cornelis Jacobs versouckt zijn volle betaelinge aen 

grondt daer die de teruwe aff vercocgt es, ende Jan Pieters voors. geeft voor antwoorde: Neen, zoo 

wijsen schepenen verstelt ten naesten ende als dan staende ellijck een op zijn goet recgt 

RAZE 3520-2, W-206 rechts, 8, 4-6-1569: Cornelis Jacobs Boudewijns maeckt heijs op Jan Pieters 

Geerts als voocgt van Maerten Pieters ende dat nae uijtwijsen tregister fol 6. Schepenen wijsen met 

sententie zoe als den voors. Cornelis Jacobs de voors. penningen geschoten heeft als dijckgrave 

ende de teruwe van de lande van Maerten Pieters voors. vercocgt ende als nocg niet toe en compt 

datij (MPS: datti?) voort van de reste zoude procedeeren zoet zijn bederff es, zoe wel op den grondt 

van den voors. Maerten Pieters als op andere, ende gecondemneert ende Jan Pieters begeert dat men 

schepenen zoude doen gebien tegens zondaege naestcomende 

RAZE 3520-2, W-207 rechts, 9, 11-6-1569: den coopdacg die Cornelis Jacobs Boudewijns als op 

heden heeft om te vercoopen den erve van Maerten Pieters volgende tbedinck op Jan Pieters Geerts 

in fol 8 is te vreden ende laten selfde vercoopdacg vercontinueren ende verstellen tot opten naesten 

dacg van recgte 

RAZE 3520-2, W-208 links, 9v, 18-6-1569: Op dat voors. zoe es Cornelis Jacobs Boudewijns 

tevreden ende laeten vercontinueren ende verstellen de vercoopinge van de erve van Maerten 

Pieters volgende tbedinck tussen den voors. Cornelis Jacobs Boudewijns ende Jan Pieters Geerts in 

fol 8, is te vreden dat vercontinueert ten naesten, voort tot Cornelis Jacobs vermaen 

RAZE 3520-2, W-213 rechts, 15, 28-7-1569: op datum voors. heeft Jan Pieters Geerts arrest (MPS: 

er staat arest) gedaen aen alsulcken teruwe alser zoude moegen liggen op de grondt van Maerten 

Pieters waer baender ofte gebruijcker af geweest es eenne Willem Corneliss ende als nu cooper 

Pieter Pieters Leeuwe, ende es vercocgt bijden schouijt daertoe gewesen bij sententie van schepenen 

RAZE 3520-2, W-214 links, 15v, 30-7-1569: Bouwen Lambrechts nomine Jan Pieters Geerts 

versouijckt zeker kennisse onder schepenen of Jan Pieters Geerts voors. hadde gedaen zeker arrest 

ende bestel aen alzulcken teruwe alser zoude liggen opten grondt van Maerten Pieters zoe als hij 

zeijde gelegen inden Kerkhouijck ende heijst daer op een verschenen pacgt ende borge voor den 

toecomende pacgt, waerop Cornelis Jacobs Boudewijns antwoorde als partie dattet voors. arrest 

behoorde te zijn van nul ende van onweerde duer dien dat den voors. Cornelis Jacobs, de voors 

andere tien bij vonnisse van schepenen aen ende toe gewesen es geweest. Schepenen wijsen verstelt 

ten naesten te weten op diesendaege naestcomende 

RAZE 3520-2, W-215 links, 16v, 2-8-1569: Boudewijn Lambrechts maeckt heijs op Cornelis 

Jacobs Boudewijns nae vuijtwijsen tregister fol 15 ende dat uijt cracgte van arreste ende verstelde 

vierschaere, het arest wert gewesen van nul ende van onweerden, Jan Pieters Geert wert 

gecondemneert inde boete van 2£ zwarten ende belooft over te comen 

RAZE 3520-2, W-236 links, 34v, 11-2-1570 (paginanummering is niet juist!, achter 36v): Cornelis 

Jacobs Boudewijns maeckt heijs op Jan Pieters Geerts als voocgt ende gemacgticg van Maerten 

Pieters zijne broeder de somma van 9 gulden altijt ter goede rekening ende dat vanwege zekere 

verschooten penningen als schouijt ende dijckgrave, bij den zelfden Cornelis Jacobs verschoten, alle 



 

13 
 

twelck breeder blijckt bij tregister fol 4 int jaer 1569, voirs ende voort bijde acte van thof van 

Hollant ende de selfde onderteijckent, ende desen dacg van recgte wert vercontinueert bij 

consentement van Cornelis Jacobs tot op woensdaege naestcomende 

RAZE 3520-2, W-237 rechts, 36, 15-2-1570 (paginanummering is niet juist!, achter 36v): Cornelis 

Jacob Boudewijns maeckt heijs op Jan Pieters Geerts nae uijtwijsen tregister fol 34. Schepenen 

wijsen voor sententie naer aenleggen ende verweeren van beijde partien, verstelt tot op zaterdaege 

naestcomende, alsdan tzelve recgt te hebben, dat zij nu ter tijt heeft ofte hebben zoude 

 

1.20 Levering grond aan Clemens Pieters van Dale (WA2318) 

RAZE 3520-5, W-293 links, 26v, 26-5-1569: zoe es ter kennisse van schepenen Jan Jans Vleeck, 

Cornelis Corneliss ende Pieter Jans (MPS: welke?) gecomen ende gecompareert Jan Pieters Geerts 

ende heeft gelevert Cornelis Cornelisz nomine heer Clement Pieters van Dale 1 gemet preter 3r 

gelegen in den Grooten polder (O. Pieter Marentijn, S. Bouwen Lambrecht (MPS: er staat Lamsz), 

W. Heijman Heijmans, N. Jan Guldinck) ende dese erve es gegeven om 6£ tgemet, gelt als 

leveringe ende Jan Pieters bekent (MPS: er staat belooft?!) hem te volle ende al betaelt te zijne den 

eersten penning met de laetsten 

 

1.21 Eis op Jan Cole, pacht 1569 en 1569 (WA2008) 

 

RAZE 3520-2, W-213 rechts, 15, 28-7-1569: Dignus Arents nomine Geert Pieters (MPS: Geert 

Pieters is toch gestorven, of moet er staan sterfhuijs van Geert Pieters, of is het Geert Pieters 

Duerinck?) maeckt heijs op Jan Colens ende dat van pacgte van de ougst ende jaer 1568, 1569 ende 

borge voor de pacgt van 1569 van ontrent 800 roe lant luttel min of meer ende dat zuijvers gelt, bij 

verwiltcueringe van partie verstelt ten naesten te weten op zaterdacg naestcomende 

RAZE 3520-2, W-214 links, 15v, 30-7-1569: Bouwen Lambrechts nomine Geert Pieters maeckt 

heijs uit cracgte van arrest nae uijtwijsen tregister fol ? tselve op eenne Jan Colens. Schepenen 

wijsen verstelt behalve dat zij zullen comen bij malcanderen ende de groote van den selfden lande 

bij bringen tzij bij de bouijcke ofte bij de maete, veraccorderen zij tis wel int goede, indien niet op 

diensdaege te hebben tselve recgt behalve dattet gelt altijt blijven in areste 

RAZE 3520-2, W-215 links, 16v, 2-8-1569: Boudewijn Lambrechts nomine Geert Pieters maeckt 

heijs op Jan Colens ende dat in fol 15 ende dat uijt cracgte van arreste ende verstelde vierschaere de 

somma wert hier vermindert zoe dat zij blijft 29s preter 1gr, ende voort borge voor den toecomende 

pacgt van 1569. Schepenen wijsen met sententie zoe als de voors. Jan Colens egeen borge en stellen 

kan voor de toecomende pacgt dat Geert Pieter zoude opleggen die pacgte van de vierschaere ende 

doet zijn bewijs aen tselve gelt daer hij zijn arrest aen gedaen heeft ende Boudewijn Lambrechts 

nomine Geert Pieters doet zijn bewijs aen tselfde goet ende indien daer te cort compt doet breeder 

zijn bewijs aent gereetste goet dat zij bevinden zullen tzij in dese procgie ofte de naeste ende 

schepenen houden dese schattinge aen haer haer tot einde vander vierschaere 

 

1.22 Levering land in de Westveerpolder (WA2328) 

RAZE 3520-5, W-297 links, 30v, 15-10-1569: zoe es gecomen voor ons schepenen Jacob Corneliss 

Poppens ende heeft gelevert met vollen recgte eenne coman Adriaen Willems nomine Boudewijn 

Lambrechts de quantiteijt van 1½ gemet min ofte meer gelegen inde Westveerpolder (O. Jacob Jans 

Sijnskercke, Z. den nieuwen wech, W. de waterganck, N. Westveerpolderdijck), ende dese erve es 

gegeven om 12£ den hoop gereet gelt 

 

1.23 Arrest van Jan Adriaens Block en procuratie (WA2359) 

RAZE 3520-5, W-304 rechts, 38, 9-10-1570: zoe es gecomen voor ons schepenen Jan Jans Vleeck, 

Jan Domiss ende Pauwels Diericks, Boudewijn Lambrechts nomine Jan Adriaens Block met zijn 
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consoorten heeft gedaen zeker arrest ende bestel aen alzulcken penningen als ten acgter ende te cort 

zoude moegen wezen op Lodewijck Jacobs van pacht van dese jaere ende ofte ? van voorleden jaere 

van alzulcken 4 gemet landt als den voors. Lodewijck Jacobs in pacht beseten heeft van Jan 

Cornelis Valcke de welcke tanderen tijden thoe behoort heeft Maerten Pieters Block 

9-10-1570: soe heeft Jan Adriaens Block met zijn consoorten geconstitueert ende macgticg 

gemaeckt, constitueert ende maeckt macgticg bij desen Boudewijn Lambrechts om uijten naem 

ende vanwege de voors. Jan Adriaens in de qualiteijt als vooren te dingen ende te winnen voor allen 

heeren hoven bancken ende gherechten daer dat die nu ende ? zal generael ende speciael al wat bij 

hem ofte enige van zijne gesubstitueerde gedaen ende gevordert zal werden te houden voor vast 

gestenticg ende van weerde als oft zijlieden daer zeler present ofte tegenwoordicg waere, present 

schepenen Jan Jans Vleeck, Jan Domiss ende Pauwels Diericks 

 

1.24 Hypotheek in handen van Jan Vleeck en Jan Engels (WA2342) 

RAZE 3520-5, W-300 rechts, 34, 4-3-1570 (MPS: 1569 stilo hollandiae): zoe es gecomen voor ons 

schepenen Jan Jans Vleeck, Pieter Pieters Leeuwe ende Jan Domiss, Pieter Jans Smits ende heeft 

hem verobligeert ende ghestelt tot een spesiael ijpoteque ende onderpandt in handen van Jan Jans 

Vleeck ende Jan Engels den gehelen was van zijnen zaede dat hij nu ter tijt te velde heeft ende zijn 

deel van de teruwe ghelegen op ten Elscant mitschaeders 200 roeden van den zelfde lande ende 

noch beijden zijn paerden ende dat ter cause dat de voorseide personen borge ghebleven zijn voor 

de leveringe van 31 viertelen ront coolzaets ghecocht bij Boudewijn Lambrechts ende zijnen 

zwaeger, ende dat borge als eijgen schult, ende soe hij verclaerde es gecocgt voor 5s 6d ellijcke 

viertel 

 

1.25 Eis op Lodewijck Jacobs, pachten schade ollant (WA2154) 

RAZE 3520-3, W-251 links, 9v, 2-9-1570: Marinus Corneliss Gort maeckt heijs op Lodewijck 

Jacobs ende dat van 285 roe lants gepacgt voor 8s 3gr tgemet ende dat van oucgst ende jaer 1569 en 

1570 

- Marinus Corneliss Gort maeckt heijs op den zelfden Lodewijck Jacobs ende dat van schade ende 

intresten die den voors. Lodewijck Jacobs met zijn beesten gedaen heeft aen het ollant ofte 

nederlant (MPS: vergelijk Holland en Nederland) daer zij tanderen tijden om in recgte geweest 

hebben (MPS: zie WA1995) ende dat volgende zekere acte ofte extract uijt tregister daeraff 

gemaeckt zijnde ende heijst daervooren de somma van 6£, verstelt ten naesten daege van recgte 

ende voort tot Marinus Corneliss vermaen. 

RAZE 3520-3, W-255 rechts, 14, 23-9-1570: Marinus Corneliss Gort maeckt heijs op Lodewijck 

Jacobs naer vuijtwijsen tregister fol 9, ende dat van pacgte verstelt ten naesten daege van recgte 

- Marinus Corneliss Gort maeckt heijs op Lodewijck Jacobs ende dat van schade die de voors. 

Lodewijck gedaen heeft aen een ollandt in eodem fol. Schepenen wijsen dacg van recgte van dit 

artijckel wert vercontinueert ten naesten daege van recgte ende dat op de volle bancke 

RAZE 3520-3, W-256 links, 14v, 7-10-1570: Boudewijn Lambrechts nomine Marinus Corneliss 

Gort maeckt heijs op Lodewijck Jacobs, nae uijtwijsen tregister fol 9 van zeker questie van ollandt 

daer zij tanderen tijden om in recgte geweest hebben, ende dat volgende zeker acte ofte extract uijt 

register daer gemaeckt waer bij de schepenen blijven, als nocg ter tijt waervan dat Boudewijn 

Lambrechts van wege Marinus Corneliss Gort protesteere van costen schaden, interestendie haer aff 

connen moegen ofte aff gecomen zijn jegens haer partie 

 

1.26 Levering coolsaet door Pieter Jans smidts (WA2168) 

RAZE 3520-3, W-253 rechts, 12, 16-9-1570: coman Adriaen Willems nomine Cornelis Boudewijn 

Lambrechts zwager maeckt heijs op Pieter Jans Smits (MPS: er staat Pieter Smits) de leveringe van 

18 viertelen rontcoolzaets oft heijst 9s van ellijcks viertel 
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1.27 Eis van Catharina Brandt op Marinus Marinuss (WA2176) 

RAZE 3520-3, W-255 links, 13v, 23-9-1570: Boudewijn Lambrechts nomine Catharina Brandt 

(MPS: er staat Katharijna Brants, is dat de vrouw van Vincent Brandt?) maeckt heijs op Marinus 

Marinuss (MPS: Marinus Marinuss Beelboom) ende naer uijtwijsen een obligatie groot 5£ 

verschenen de 31-8. Marinus Marinuss verobligeert hem dese voors. somma te betaelen ende dat 

binnen een maendt naer date van desen uijterlijck ten lancxsten binnen de vijf weken ende dat op 

volstaende panden. In de kantlijn: hiervan es acte gegeven van date 16-8-1575 

- Boudewijn Lambrechts nomine Catharina Brandt maeckt heijs op Jan Engels de somma van 7s 

vanwege Marinus Matthijss, bij verwiltcueringe van partie verstelt ten naesten ende dat uijt cracgte 

vanden derden dacg 

  

1.28 Eis van Pauwels de cuijper op Jan Heijndricks (WA2177) 

RAZE 3520-3, W-255 links, 13v, 23-9-1570: Boudewijn Lambrechts nomine Pauwels de Cuijper 

cum suis maeckt heijs op Jan Heijndricks de somma van 5£ 11s 6gr hem persoonlijck aencomende 

ende nocg over zeker pacgt landt twelck van hem over heeft Marinus Maertens, de somma van 19£ 

17s 6gr, te mee gegeven totten naesten dacg van recgte uijt cracgte vanden derden dacg 

  

1.29 Procuratie van Catharina Brandt (WA2357) 

RAZE 3520-5, W-304 links, 37v, 23-9-1570 Katharina Brants constitueert ende maeckt macgticg 

Boudewijn Lambrechts om uijt den naem ende van haeren twege de dingen te winnen ad lites 

generalijck ende speciael al te doene dat zij allomme present zijnde zelver zoude mogen doen. 

Present schepenen Jan Jans Vleeck, Pauwels Diericks, Pieter Jans Rooshil ende Pieter Pieters 

Leeuwe 

  

1.30 Pacht van Pieter Jans Rooshil (WA2188) 

RAZE 3520-3, W-257 rechts, 16, 14-10-1570: Jacob Jans Sijnskercke nomine Cornelis Huijssen 

maeckt heijs op Pieter Jans smits de somma van 27s ende dat van pacgte van den oucgst 1569, te 

mee gegeven, ten naesten uijt cracgte vanden derden dacg 

- Jacob Jans Sijnskercke nomine Cornelis Huijssen maeckt heijs op Jan Engels dat hij zal doen 

zekere quijtinge ende dat hij Jan Engels zal ontlasten de weduwe Cornelis Matthijss Bolluijt van 

alzulcken pacgtinge als zij weduwe geslegen macg hebben jegens Boudewijn Lambrechts ofte heijst 

daervoren de somma van 10£ 

RAZE 3520-3, W-258 links, 16v, 23-10-1570: Jacob Jans Sijnskercke nomine Cornelis Huijssen 

maeckt heijs op op Pieter Jans Smits, naer uijtwijsen tregister eodem fol, te mee gegeven tot 

licgtmisse naestcomende alle recgtdaege open 

  

1.31 Levering Elscant aan Cornelis Jacobs Boudewijns (WA2375) 

RAZE 3520-5, W-309 rechts, 43, 5-3-1572 (MPS: 1571 stilo hollandiae): soe heeft ? (MPS: 

Cornelis) Huijsen van Wemelinge gelevert aen Cornelis Jacob Boudewijns 205½ roeden gelegen in 

Bals Hals met voirs Cornelis Jacobs schacht ende ouijt(?) gemeene, genaemt den Elscant in Bals 

Hals (O. Gommer van Muers, S. den prochie waterganck, W. Boudewijn Lambrechts, N. den 

heeren wech), ende dese erve es gegeven voor 6s 8d den hoop ende dat boven alle dijckgeschoten 

die geschoten sicgtent de laetste inundatie, nemaer voorts wat lasten dat daer op staen tzij van 

tscgraeve schoten oft anders, die neempt hij Cornelis voors. tot zijne laste, ende dese voors. erve 

wert gelevert uijt den naem van de weese van Cornelis Matthijss Bolluijt 

  

1.32 Eisen van rente door Tanneken van Jan Pieters Geerts (WA2381) 

RAZE 3521, 16, 1, 18-5-1572: Te selver dacge is voor recgte gecompareert Tanne ? Pier Geerts 
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weduwe heeft geconstitueert en macgticg gemaeckt constitueert ende maeckt macgticg mits? desen 

Boudewijn Lambrechts om te heijschen, (MPS: gaat op de volgende bladzijde verder met:) ende te 

ontfangen alsulcken 22£ als haer competeert vuijt cracgte dat haere man ontvangen heeft over 

honderste penning ende dat over de gront bij hemluijden gecocgt van Pieter Marentijn met alle 

solempniteijten ende procuratie dienende generalijck ende specialijck 

  

1.33 Ontevredenheid over Cornelis Jacobs Boudewijns (WA2380) 

RAZE 3521, 16, 1, 18-5-1572: Ten selven dage is voor schepenen voors. gecomen ende 

gecompareert Boudewijn Lambrechts als schoutet van wege sijne ? heer Willem Staes als 

ambacgtsheere over sijne juridictie van procgije voors. ende heeft in onse schepenen kennisse ende 

presentie geprotesteert jegens Cornelis Jacobs Boudewijns als dijckgrave van voors procgie van alle 

costen schaden ende intrest ende van alle tgeene dat hij hem vermeet ende tot nocg thoe vermeten 

heeft te vervoorderen sijn selven te administreren saecken als dijckgrave dewelcke competeerde 

ofte gecompeteert hebben geadministreert te werden bij schout ende schepenen, sustinerende 

hetselve gedaen te zijne in presentie van de ambacgtsheere, vervangende? de selve vanwege de 

ambacgtsheere voirtaen in geender manieren? hem te vervoorderen ijet te doen in presentie aen 

voors. ? maer indien hij ijet gedaen heeft dat hij het selve (MPS: verder onleesbaar) 

RAZE 3521, 17, 1v, 18-5-1572: Boudewijn Lambrechts ? van Willem Staes heeft ? geprotesteert 

jegens Cornelis Jacobs Boudewijns pre? schout van heer Jan Staes van dat hij Boudewijn voors. 

hem Cornelis voorn. heeft doen insinueren bijde secretaris ende oock mede in presentie selver 

begeert als dat hij soude van wegens sijne meester ? seker schepenen de welcke soude ? 

RAZE 3521, 26, 6, 2-10-1572: Cornelis Jacobs Boudewijns concludeert ende allegeert ? (MPS: 

onleesbaar) 

  

1.34 Scheetgracht voor Lodewijck Jacobs deure (WA2386) 

RAZE 3521, 18, 2, 1-6-1572: Boudewijn Lambrechts nomine Lodewijck Jacobs heijscht 

Barthelmeeus Willouts dat hij bij vierschare volgen soude op alsulcken heijs als hij Boudewijn op 

Lodewijck Jacobs gedaen heeft aengaende de scheetgracgt van den boogaert voor Lodewijcks 

deure? of hij is daer af protesterende van misbruijck costen schaede ende intrest die hij daer bij 

geleeden heeft ende nocg lijden macg bij verwillecuere van partijen zoo is de saeke verstelt ten 

naesten, behoudelijk partije de wete 

RAZE 3521, 22, 4, 18-8-1572: Lodewijck Jacobs is ten selven daege van recgte gecompareert ende 

heeft aldaer heijsch gemaeckt eenen genaemt Barthelmeeus Willouts ? (MPS: geen?) erfscheedt te 

hebben onder en op sijne grondt van erfve voor zijn duere. Vierschare vercontinueert. 

RAZE 3521, 25, 5v, 15-9-1572: De vierschare tussen Barthelmeeus Willouts ende Lodewijck 

Jacobs mitsgaders Adriaen Jacobs Voorstock nopens de geboden die Lodewijck Jacobs heeft doen 

doen om hem selven te ? op sijn erve gelegen voor sijn duere verstelt tot Sinte Maerten 

eerstcomende alle recgt dage open indien ijemandt de recgt begeerde 

RAZE 3521, 27, 6v, 15-11-1572: Lodewijck Jacobs is gecompareert ende heeft sijnen dacg van 

recgte bekent gemaeckt volgende den verstelde vierschare van de leveringe (MPS: doorgestreept 

maar wat er boven staat geschreven, kan ik niet lezen) van grondt van lande voor de voors. 

Lodewijck's stede tusschen hem heijscher ende Barthelmeeus Willouts den andere? als verweerder? 

verstelt ad Palmen tot Lodewijck Jacobs vermaen om redenen wille. 

RAZE 3521, 32, 9, 24-12-1572: Lodewijck Jacobs heijst Barthelmeeus Willouts als dat den ? 

wijcken? sal seker grondt van erve liggende voer zijn duere besaijt met saet twelck hij Lodewijck 

seijt bedijckt gecocgt en betaelt te hebben achtervolgens zijn brieven daervan sijnde ende in 

vierschare geexibeert, welcker vierschare vercontinueert is duer verweeren van partien tot de eerste 

dacg van recgte naer de vacantie van kersmisse salvo Adriaen Jacobs van de Stock (MPS: Adriaen 

Jacobs Voorstock) een wete hebben sal om als oock te compareren voor de vierschaer tot behulp 

van schepenen. 

RAZE 3521, 35, 10v, 8-1-1573: Boudewijn Lambrechts nomine Lodewijck Jacobs heeft schepenen 
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gemaent oft henlijeden nijet kennelijck en was dat Lodewijk Jacobs doen doen hadde drije 

sondacgse geboden ende eenen dacg van recgte daertoe dienende in de weke?, ende alsoe daer volle 

kennisse bevonden is geweest soe heeft Lodewijck Jacobs seker besegelde brieven inde vierschare 

geexibeert seggende dat hij dijenvolgende hebben sal afsettinge inde possessie van de lande, waerop 

Barthelmeeus Willouts ene brieff in contrarie geexibeert heeft, waerop naer aenleggen ende 

verweeren van partien schepenen voor recgt gewesen hebben ende vercontinueren ad primam 

RAZE 3521, 36, 11, 15-1-1573: vierschare tusschen Lodewijck Jacobs ende Barthelmeeus Willouts 

is verstelt tot Palmen naestcomende, alle partien een kennelijke wete duerdien dat Barthelmeeuss in 

hechte van de gevangenisse es vanden geuzen. 

RAZE 3521, 47, 16v, 12-2-1573: Lodewijck Jacobs heijst Barthelmeeus Willouts acgtervolgens 

tregister folio 11. Schepenen wijsen naer beijde partien allegatien alsoe Lodewijck Jacobs voer een 

stuck ? de vierschare alle hem datter bekentnisse soude sijn van der saken als dat Barthelmeeus 

Willouts alle kennisse die hij weet te vinden sal bringen onder schepenen binnen de tijt van 8 dagen 

indient binnen de procgie geschieden macg, indien buijten binnen drije weken. 

RAZE 3521, 52, 19, 4-3-1573: Lodewijck Jacobs heijst Barthelmeeus Willouts naer vuijtwijsen 

tregister folio 10, 11, 17. Naer allegatie van beijde partijen wijsen schepenen voer recgt als dat 

tbescheijt bij Barthelmeeus Willouts ten recgte exibeert, rusten sal onder schepenen, salvo dat elck 

van hen beijden sal kiesen eenen persoen vuijten college van tschependom, etc. Lodewijck Jacobs 

kiest Pieter Jans Rooshil, Barthel Willouts oft gemachtigde heeft gecoren Pauwels Diericks 

RAZE 3521, 53, 19v, 18-3-1573: op 18?-3-1573 naer gemeijn schrijven es over geteijckent die sake 

hangende tusschen Lodewijck Jacobs ende Barthelmeeus Willouts duerdijen men duer den troublen 

tijt qualijck eenige saken macg definieren en dat tot den eerste dag van recgte diemen houden sal 

naer Beloken Paesschen. 

RAZE 3521, 55, 21, 8-5-1573: Lodewijck Jacobs heijst Barthelmeeus Willouts acgtervolgens 

tregister folio 10 en 12 van tregister van den verleden jaer ende bijlagen copien van seker kennisse 

ende attestatien gedaen voer die van IJersicke ende Cruijningen. Verstelt tot volle bancke 

RAZE 3521, 56, 21v, 6-6-1573: Lodewijck Jacobs heijst Barthelmeeus Willouts naer vuijtwijsen 

tregister. Schepenen wijsen met recgt naer allegeren van de beijde partien als dat dese saeke bij 

Barthelmeeus Willouts gel? openbaer te werden ende geopenbaert sijn ende partijen soude. 

bijleggen haer brieven van erfenisse, sustinerende elck van hem? eijgendom te hebben aen land in 

questie. naer allegatie van beijde partien wijsen schepenen voer recgt, etc.? 

RAZE 3521, 63, fol 25, 23-6-1573: Comp. Lodewijck Jacobs in gebannen vierschare exhiberende 

besloten missive vanden secreten Raedt der Co. Maj. gegeven in date 13-6-1573 tenderende ten 

dien fine dat schepenen hen souden beraden met geleerden dat hen goet duncken sal om voirs te 

mogen comen tot sententie definitive duerdien men geen access oft toeganck en macg hebben tot 

Middelburg waertoe schepenen geordonneert hebben partien als Lodewijck Jacobs en Barthelmeeus 

Willouts elckx inte leggen 1 £ vls op conditie ?, comen sij te cort sullen partien bijleggen, indien sij 

te over comen sullen partien tselve gerestitueert werden ende es de reijse ? Pauwels Diericks ende 

Dierick Jans Timmerman. Actum ter presentie van Jan Cornelis Oesthoff, Jacob Jans Sijnskercke, 

Adriaen Willemsen, Willem Quirijns ende Jacob Oliviers 

RAZE 3521, 66, fol 26v, 6-7-1573: Lodewijck Jacobs ende Barthelmeeus Willouts gesonden 

hebben haere proces beleijt voor schepenen van Waerde ? ter hooger vierschare ofte tot bij 

geleerden om advijs, wijsen schepenen voor recgt als dat tbewijs vanden geleerden gecomen 

geopenbaert werden soude bij den clerck waer aff tinhout vandien hiernaer beschreven is 

Gesien tproces beleijt voor schepenen vander vierschare van de procgie van Waerde in 

Zuijtbevelandt tusschen Lodewijck Jacobs heijscher ter eenre ende Barthelmeeus Willouts 

mitsgaders Adriaen voor der Stock verweerders ter andere sijde, advijs es dat de voorn. schepenen 

doende recgt opt voorn. proces behooren? (MPS: condemneren?) de voors. Lodewijck Jacobs inden 

heijs bij hem? den 23 december 1572 ende den 8ste januari 1573 naer gemeijn schrijven gemaect te 

verclaren niet te sijn ontfanckelijck nocg gefundeert. De voors. verweerders daeraff absolverend 

condemneren de voors. Lodewijck inde costen van processe ter taxatie van schepenen. Actum 26-6-

1573, onderteijckent Betu? ende Reijns, 

Dewelcke sententie ende oncosten Lodewijck Jacobs ? geappelleert heeft ende appelleert bij desen 
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6-7-1573 (MPS: doorgestreept) van den ?, waerop Barthelmeeus Willouts allegeert dat Lodewijck 

manteseren (MPS: namptiseren?) soude de costen al eer hij appelleerde. Naer allegeren van beijde 

partien wijsen schepenen voor recgt als dat de costen sullen met tprincipael blijven staen totter 

sententie van de appellatie gestocken? sijn. Actum de 6de juli, present de volle collegie 

RAZE 3521, fol 29, 26-8-1573: Soo heeft Lodewijck Jacobs begeerte gedaen aen den persoon van 

Barthelmeeus Willouts ? te hebben copie van sijnen erffbrieff sprekende opden boomgaert ofte lant 

liggende voer Lodewijcks duere alsoo hij die ende doen? hadde tot furnissemente van sijn recgt oft 

bij faulte van weijgeringe es hem heijschende hondert stucks gulden goet van goude ende swaerte 

van gewicgte. Schepenen wijsen voer recgt ende vercontinueren deser vierschare tot den 1-9 

naestcomende salvo datmen een wete doen op sijn houve aen Bartels sone indien hij die begeert 

tontfangen indien niet verclaeren de wete gedaen te werden aen den persoon van Barthelmeeus 

Willouts. Actum present Pauwels Diericks, Jan Corneliss Oesthoff ende Adriaen Willems 

schepenen 

RAZE 3521, fol 29, 1-9-1573: es den vierschare tusschen Lodewijck Jacobs ende Barthelmeeus 

Willouts vercontinueert tot de 2de der selver maent ende voorts alle die weke gedurende tot des 

aenleggers vermaen. Actum present Pauwels Diericks, Adriaen Willems ende Willem Quirijns 

schepenen 

RAZE 3521, fol 29, 4-9-1573: Comp. Barthelmeeus Willouts geconsenteert inde copie te geven als 

voren geheijst maer heeft die selve willen geschreven hebben bij den dijckgrave houdende de 

secretaris inde sake suspect ende heeft Lodewijck Jacobs gegeven tot oncosten van schrijven en 

schepen leges 2s 7gr. Acte 4-9 present Pauwels Diericks, Adriaen Willems, Jan Cornelis Oesthoff 

ende Willem Quirijns. 

  

1.35 Verscheurde brieven en facturen (WA2397) 

RAZE 3521, 25, 5, 7-9-1572: Cornelis Jacobs Boudewijns heeft geexibeert sekere fractueren? van 

brieven die de ? dienaers van ? in vierendeelen ende vuijt spijticgheijt al geheel ende verschoort de 

welcke tsamen bij malcanderen sijn tussen ? mits nocg sijne segelen staken al welcken fractueren in 

proviso bij ? dijcken ende wecg ? heeft ende genaempt Bouwen Lambrechts de welcke lang 

bovendijen sanderendaecgs duer begeren van voors. Cornelis Jacobs nocg eens in aller plecken 

wegen wederom gegeven heeft als hij nog enicg brieven bescheet mocgte ofte? van de ? (MPS: zeer 

moeilijk te lezen) 

  

1.36 Eis van ambachtsheer tot afrekening sterfhuis Jan Jans Vleeck (WA2401) 

RAZE 3521, 26, 6, 2-10-1572: Boudewijn Lams (MPS: Boudewijn Lambrechts) nomine Willem 

Staes heijscht sterfhuijs Jan Jans Vleecke als ontfanger van voors Staes rekeninge, bewijs ende 

reliqua te hebben van voors. Vleecke handelingen ende sijne ontvangsten. Verstelt 

RAZE 3521, 28, 7, 15-11-1572: De vierschare tussen Boudewijn Lambrechts vanwege de 

ambacgtsheer contra sterfhuijs Jan Jans Vleeck is verstelt 

  

1.37 Pacht van Jan en Laureijs Domiss (WA2404) 

RAZE 3521, 28, 7, 15-11-1572: Cornelis Jacobs Boudewijns heijscht Jan Domiss (pacgt van land 

door Jan Domiss ofte de kinderen van Laureijs zijn broeder) 

RAZE 3521, 35, 10v, 8-1-1573: Cornelis Jacob Boudewijns heijst Jan Domiss naer vuijtwijsen 

register folio ab hinc quarto? Indien schepenen alsulcks verstaen ofde ? soe heijst hij naer tseggen 

van goeij mannen waerop Jan Domiss bekent heeft schuldicg te sijne twee konincks daelders tot soe 

veel gemeten als hij Jan Domiss van voors. Cornelis gepacgt heeft. Schepenen duer vermaen van 

schoutet wijsen dese partie van de bancke ende duerdijen datter tanderen tijden opperduijt? in 

kennisse van schepenen gebleven zijn ende Cornelis Jacob Boudewijns leijt nocg een Dingepant? 

dat den schoutet schepenen maenen soude of hij Jan Domiss ontslegen heeft onder expresse 

conditien, soe werden als zij dat vermogen? Schepenen wijsen alsulcks voir recgte dat alsulcks soo 
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is, soo sustineert Cornelis Jacob Boudewijns dat de voors vuijtsegginge cours ende ganck zal 

hebben ende dat Jan Domiss den voors. Cornelis zal gelden ende betalen. Naer aenleggen ende 

verweeren van partien houden schepenen dese vierschare aen haer, den schout als heere maendt 

schepenen alsoo sij van dese bancke ontslegen zijn dat den voors. Jan Domiss gel(l)astert heeft. 

schepenen inde bancke, seggende wilde mij versmoren in mijn recgt. Ick sal mij beclaghen daervan 

ick schuldicg ben? 

RAZE 3521, 37, 11v, 15-1-1573: Cornelis Jacobs Boudewijns heijst Jan Domiss alsulcken 

penningen als hem Cornelis bij arbitrale sententie thoe geordineert ende vuijtgeset is, waerop Jan 

Domiss sustineert alsoe hem Cornelis quijtscheldinge ende op sijn goedt recgt geset hadden onder 

expresse conditie nocgtans dat de voors. Cornelis geseijt soude hebben bij soo verre als wij 

vermogen sonder violatie van mijns heeren recgt. Naer aenleggen ende verweeren van partijen 

wijsen schepenen voer recgt ende verstellen desen dacg van recgte ten naesten ende dat op de volle 

bancke 

RAZE 3521, 44, 15, 4-2-1573: Cornelis Jacob Boudewijns heijst Jan Domiss naer vuijtwijsen 

register folio 11. Schepenen wijsen voor recgt dat Jan Domiss den voors. Corneliss Jacobs zal 

geleden ende betalen volgende de vuijtspraecke van de voors. arbiters, ende de partien zijn hiernaer 

nocg geaccordeert als dat Jan Domiss, volgt betaalwijze. 

  

1.38 Constituering Boudewijn Lambrechts (WA2408) 

RAZE 3521, 28, 7, 15-11-1572: Sebastiaen Jacobs constitueert Boudewijn Lambrechts 

 

1.39 Last van Walen en quaeden menschen (WA2406) 

RAZE 3521, 28, 7, 26-11-1572: Bij clacgt van de weduwe wijlen Jan Matthijss gedaen als dat tgoet 

twelck sij bij de doot van haeren man te buijten gegaen is van de walen! ende van de quaeden 

menschen gestolen wert ende compt tot geenen profijte van eenicge crediteuren. Dese sake is bij 

schepenen verstelt ter comste van Pauwels Diericks alsoe die nu niet present en es om dan den 

anderen te sprecken oft hij eenige kennisse van de sake heeft hoe de weduwe de goederen te buijten 

gegaen es 

RAZE 3521, 30, 8, 2-12-1572: Boudewijn Lambrechts als schoutet en heere heeft aen schepenen 

versocgt, alsoe tanderen tijden in openbare vierschare gecomen is Cathalijna (MPS er staat 

Lijntgen) Jan Matthijsdr weduwe ende heeft haer claecgte gedaen aen schout ende schepenen voors. 

zoo dat de Walen ende andere soldaten? die achtergelaten goederen van voors Jan Matthijss 

afhandicg gemaeckt hebben ende dienvolgende heeft de voors. schout aen schepenen begeert 

datmen de goederen sal inventariseren ende dat tot profijte van crediteuren ende die het schoonste 

recgt mogen hebben. 

(MPS: volgende bladzij) Schepenen (naer lange communicatie) hebben geordonneert ende hebben 

met sententie gewesen dat de schout als heere dat voors. goedt zal oirbooren ten meeste profijte 

mits dat de voors. schout gehouden sal sijn borge te stellen voor het voirs goedt mits dat hij af 

geloondt sal worden naer goetduncken van schepenen ende dat men de voirs goederen op morgen 

weesende 4-12 zal inventariseren 

  

1.40 Eis aan Jan Thomass (WA2411) 

RAZE 3521, 29, 7v, 26-11-1572: Bouwen Lambrecht nomine Cornelis Jacobs Boudewijns 

dijckgrave heijscht Jan Thomass naar vuijtwijsen register folio verso (MPS: de betreffende acte niet 

gevonden!). Twee goede mannen, Boudewijn neempt Marinus Corneliss Gort ende Willem 

Quirijns, Jan Thomas neempt Jacob Jans Sijnskercke en Adriaen Willems 

RAZE 3521, 40, 13, 15-1-1573: Cornelis Jacobs Boudewijns heijst Jan Thomass naer vuijtwijsen 

register. Verstelt 
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1.41 Constituering van Cornelis Vermeije (WA2414) 

RAZE 3521, 31, 8v, 18-12-1572: Comp. 18-12-1572 Cornelis Vermeije coopman van ziden 

lappene woenende tot Antwerpen constitueert Boudewijn Lambrechts om alsulcken erfve en landt 

te leveren aen eenen genaempt Pauwels Asselijers?. 

  

1.42 Constituering Pieter Jans Naeijer (WA2420) 

RAZE 3521, 34, 10, 8-1-1573: Pieter Jans naeijer constitueert Boudewijn Lambrechts. 

  

1.43 Eis op Maeij Vleeck (WA2424) 

RAZE 3521, 36, 11, 8-1-1573: Boudewijn Lambrechts nomine Pieter Jans naeijer heijst Maij 

Vleeck (MPS: Maeij Vleeck) 21£ 3s vls. Verstelt 

RAZE 3521, 49, 17v, 12-2-1573: Boudewijn Lambrechts nomine Pieter Jans Naeijer heijst de 

erfgenamen van Jan Jans Vleeck 21£ 3s 5 dinari 12 mijten naer vuijtwijsen folio 12. Verstelt 

RAZE 3521, 52, 19, 4-3-1573: Boudewijn Lambrechts nomine Pieter Jans naeijer heijst de 

erfgenamen van Jan Jans Vleecke naer vuijtwijsen tregister. Verstelt 

RAZE 3521, 56, 21v, 8-5-1573: Boudewijn Lambrechts nomine Pieter Jans Naeijer heijst Maeij 

Vleeck acgtervolgens tregister folio 11v ?. Verstelt 

RAZE 3521, 57, 22, 6-6-1573: Boudewijn Lambrechts nomine Pieter Jans Naeijer heijst Maeij 

Vleeck achtervolgens folio 12 21£ 3s 12g acgtervolcgens sekere specificatie bij Pieter over 

gegeven. Naer allegatien van beijde partijen wijsen schepenen sullen kiesen twee goede mannen 

etc. Boudewijn kiest Jacob Jans Sijnskercke en Jan Corneliss Oesthoff, Maeij kiest Pauwels 

Diericks ende Jacob Oliviers. 

  

1.44 Rest huis (paeije) huis Backersdijck van Geert Danckaerts (WA2431) 

RAZE 3521, 39, 12v, 15-1-1573: Quirijn Adriaens heeft doen ontbieden sekere resten van een huijs 

staende op de Backersdijck ende es den selven besitter van dien Govaert Danckaerts heijschende 1£ 

16s 7gr vls. Partien nemen goet man, Quirijn neemt Boudewijn Lambrechts, Govaert Danckaerts 

Cornelis Jacobs Boudewijns 

  

1.45 Eis op Danckaert Danckaerts, sterfhuijs Jan Jans Vleeck (WA2427) 

RAZE 3521, 37, 11v, 15-1-1573: Boudewijn Lambrechts nomine Pieter Jans (MPS: Pieter Jans 

Rooshil? of Pieter Jans Jaspers? er staat een speciaal tekentje achter Pieter Jans) heijst Danckaert 

Danckaerts (paeije schepenen schultbrieff) 

- Boudewijn Lambrechts nomine Pieter Jans heijst Maij Vleeck voors. sterfhuijs (MPS: sterfhuijs 

van Jan Jans Vleeck?) (paeije schepenen schultbrieff) (MPS: Maij is dus de weduwe van Jans Jans 

Vleeck!) 

RAZE 3521, 38, 12, 15-1-1573: Pieter Jans Rooshil heijst het sterfhuijs van Jan Jans Vleeck? 

(gerekende schult) 

RAZE 3521, 46, 16, 12-2-1573: Marinus Corneliss Gort heijst gemeene erfgenamen van Jan Jans 

Vleeck naer vuijtwijsen tregister folio ? de somme van 9£ vls. Schepenen wijsen voor recgt ende 

verstellen, etc. 

  

1.46 Koop hamer en spade door Jan Corneliss Oesthof (WA2430) 

RAZE 3521, 39, 12v, 15-1-1573: Boudewijn Lambrechts nomine P? Matthijss heijst Jan Cornelis 

Oesthoff (coop hamer? ende eenen stuijver? van een spade) 

RAZE 3521, 46, 16, 12-2-1573: Boudewijn Lambrechts nomine Ponce Matthijss heijst Jan 

Corneliss Oesthoff naer vuijtwijsen tregister folio 13. Schepenen wijsen voor recgt den aenlegger 

op te leggen de recgte van de vierschare ende dat Jan Corneliss hen wijsen sal sijn vrij goet ende de 
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verweerder heeft den aenlegger gewesen aen den ganck om die te vercoopen tot sijne gebreecke, 

etc. 

  

1.47 Verzoek tot transporteren land in Westveerpolder (WA2435) 

RAZE 3521, 40, 13, 31-1-1573: Adriaen Willems nomine Dignus Jacobs (MPS: Dignus Jans 

coster?) heeft aen schout versocgt dat hij schepenen soude manen of hij? sijn drije sondacgse 

geboden onvervallen de eene acgter den andere volgende omdat de voors. Dignus recgtelijk soude 

leveren alsulcken gronden van erfven als hem Dignus voors toebehoort, waerthoe schepenen 

gemaent sijnde wijsen schepenen voor recgt alsulcks te sijne ende ommevraghens bijde schoutet 

gedaen heijst alle voorts jegens? coopers gisters? aenboorders en alle degene die daer haer recg aen 

soude pretenderen ende dese erfve is gelegen inde Westveerpolder (O. Pieter Haesdonck?, S. 

Heerenwecg, W. coman ? erfgenamen, N. Westveerdijck) ende werde wecg gelevert naer de grootte 

volgende de overlooper voor 7£ tgemet, idem nocg een perceel in de Suijtpolder (O. Philips van de 

Borre, S. Seedijck, W. mr Philips van de Borre, N. Plattendijck) voor zelfde prijs. De twee percelen 

groot ontrent 4 gemet waerin het weeskindt van Adriaen Anthonis cuper compt het gerecgte vijerde 

paert omgerekend in beijde percelen. In de kantlijn: Coopers Danckaert Danckaerts en Heijndrick 

van den Broucke 

  

1.48 Constituering door Jacob Jacobs schipper (WA2440) 

RAZE 3521, 45, 15v, 7-2-1573: Jacob Jacobs schipper constitueert Boudewijn Lambrechts 

  

1.49 Eis van Aert den Hollander, coop koeien (WA2448) 

RAZE 3521, 49, 17v, 12-2-1573: Boudewijn Lambrechts nomine Aert den Hollander heijst Jan 

Barthelmeeuss (MPS: Jan Barthelmeeuss vleeschouwer?) 5£ 10s oft gequeten te zijn jegens de 

balliu van der Nisse Geert Pieters als ontfanger van sterfhuijs Job Leijns (MPS: Job Gheleijns) naer 

coop van coijen daer Aert borge voer geworden is. Verstelt etc. 

RAZE 3521, 52, 19, 4-3-1573: Boudewijn Lambrechts heijst Jan Barthelmeeuss nomine Aert den 

Hollander naer vuijtwijsen tregister folio 18. Verstelt. 

  

1.50 Eis aan erfgenamen Barthelmeeuss Bekercke (WA2449) 

RAZE 3521, 49, 17v, 12-2-1573: Boudewijn Lambrechts vanwege Jacob Jacobs de erfgenamen van 

Meeus ? (MPS: Bekercke?) 21 gulden verschenen paijen van huijs daer hij in gestorven is, en brief 

en borge voor de resterende som oft dat deselve aen weder geset sal worden aen sijn huijs. Verstelt 

etc. 

RAZE 3521, 52, 19, 4-3-1573: Boudewijn Lambrechts nomine Pieter Jans naeijer heijst Jacob 

Jacobs heijst naer vuijtwijsen tregister. Naer alligatie van partien wijsen schepenen voor recgt ende 

stellen Jacob weder an sijn huijs om sijnen vrijen wille mede te doene als met sijn vrij eigen goet 

aengesien de 21 gulden de voorn. Jacob sijn actie gereserveert ? 

   

1.51 Land in Cleenenpolder verkocht aan Engel Willems Maseroen en Cornelis Engels 

(WA2452) 

 

RAZE 3521, 50, 18, 25-2-1573: Op 25-2-1573 heeft Boudewijn Lambrechts van Cloeskercke als 

hebbende ? ende speciael bevel ende autoriteijt van Jonas Jans ? (MPS: Jonas Jans Sijnskercke?) 

inwoonder van Goes met drije sondaecgse geboden de eenen anderen gedaen onvervallen ende 

voorts met alle solemniteijten van recgte die tot eender leveringe behoort te geschieden eenen Engel 

Willems Maseroen een stuck lant gelegen binnen de procgie van Waerde inden Cleijnen polder 

groot ontrent 5 quartier onbegrepen de juiste maeten binnen sijn vier lants gemercken (O. mr 
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Clement, S. Heerenwecg, W. Barthelmeeus Willouts, N. mr Clement voors.) ende dese erve is 

vercocgt voer een lijffrente als dat Engel Willems sal gelden ende betaelen Jonas voors. 16 carolus 

guldens nu Goesche jaermarct 1574 Bamisse daer naer volgend wel betaelt ende voorts alle jaere 16 

carolus guldens in sulcke termijnen soo lange Jonas int leven sijn sal salvo indien Jonas voer desen 

voors. termijn compt afflijvicg te werden soo es den van de rente ontslagen mitsgaders dat ? desen 

coop ofte te niet gedaen es de? coomanschappe tusschen hem cooper ende vercooper geschiet van 

gerste gecocgt bij de cooper op de ? reijse van den vercooper, beloopende ter somme van 10? 

gulden ende es bij de cooper gegeven ten gelage twee gulden waeraff hij de den vercooper corten 

sal. In de kantlijn: ? stuck lants gelegen binnen Cruiningen int Stomperts dijck (O. Jacob k?, S. 

Pieter Laureijss, W. Heerenwecg, N. Marcus vroonlant) 

RAZE 3521, 50, 18, 25-2-1573: Op 27-2-1573 soo heeft getransporteert ende overgedraecgen in 

eenen vrien eijgendom ende erfelijk bezit Jonas Jacobs poorter ende ingesetene der stede van Goes 

aen Cornelis Engels wonende tot Cruijningen een stuck lant gelegen binnen de procgie van Waerde 

inde Westveerpolder groot ontrent 5 quartier onbegrepen de juiste maete (O. Jacob Jans 

Sijnskercke, S. Seedijck, W. Jan Jooss, N. Heerenwecg) voer een lijfrente etc. Nocg een stuck lant 

gelegen in Cruijningen oock groot 5 quartier in Lieulande (MPS: Nieulande? houck (O. seedijck, Z. 

W. en N. Cornelis den Hollander), ende voorts alle sijn ander goet ? 

   

1.52 Eis op Jan Heijndricks, verschenen penningen (WA2456) 

RAZE 3521, 52, 19, 4-3-1573: Boudewijn Lambrechts heijst Jan Heijndricks nomine Jonas Jacobs 

de somme van 2£ van verschenen penningen Bamisse 1572. Verstelt 

RAZE 3521, 57, 22, 6-6-1573: Jonas Jacobs heijst Jan Heijndricksz acgtervolgens zijn obligatie 

inde vierschare tregister folio 20. Verstelt. 

RAZE 3521, 59, 23, 19?-6-1573: Jonas Jacobs heijst Jan? Heijndricks folio 20 voor de somme van 

2£ vlas verschenen Bamisse. Verstelt 

   

1.53 Eis op Marinus Beelboom, obligatie (WA2455) 

RAZE 3521, 52, 19, 4-3-1573: Boudewijn Lambrechts heijst Marinus Beelboom (MPS: hier staat 

echt Abeelboom) nomine Jonas Jacobs naer vuijtwijsen obligatie. Verstelt 

RAZE 3521, 56, 21v, 8-5-1573: Boudewijn Lambrechts nomine Jonas Jacobs heijst Marinus 

Beelboom acgtervolcgens tregister verleden jaere folio 20 3£ vls van obligatie. Heijst denselven 2£ 

10s als commissie hebbende van de vercocgte goederen van Jan Matthijss. Verstelt 

RAZE 3521, 57, 22, 6-6-1573: Jonas Jacobs heijst Marinus Beelboom acgtervolcgens tregister folio 

20 en 2? 3£ vls acgtervolgens sekere obligatie. Verstelt 

RAZE 3521, 78, fol 33, 24-10-1573: Boudewijn Lambrechts nomine Jonas Jacobs heijst Marinus 

Beelboom 3£ vls naer vuijtwijsen tregister folio 20 ende naer vuijtwijsen de obligatie, verstelt 

RAZE 3521, 2W11, fol 42, 5-2-1574 (NB. de bladen zijn waarschijnlijk verkeerd ingebonden!): 

Jonas Jacobs heijst Marinus Beelboom naer vuijtwijsen tregister fol 37. Marinus belooft sijn partie 

te geven op volstaende panden 1 £ vls binnen 14 dagen ende de resterende 2 £ Sint Jacob 1574 

Goesche mert wel betaelt ende indien Marinus het 1 £ niet en geeft binnen 14 dagen oft drije 

weken, sullen de 3 £ geheel vervallen zijn. 

   

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

 

RAZE 3521, 51, 18v, 4-3-1573: Marinus Corneliss Gort heeft arrest gedaen aen seker penningen 

rustende onder Boudewijn Lambrechts als schout die gene die ? ende aencomende Jan 

Barthelmeeuss (MPS: vleeschouwer of metser?), gecomen oft gemact van de acgtergelaten goeder 

van Vincent de Vriese die men bevinden sal bij slote van rekening over te comen. De schout hem te 

recgt ?, sustineert hem all? te sijn wije de penningen ofte ? partije aencompt ten minste deselve ter 

recgte hant comen ? Naer aenleggen ende verweeren van beijde partijen wijsen schepenen voer 
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recgt ende vercontinueren de vierschaer tot tsanderdaecgs, duer dien? ordinaris dag van recgte es 

van der weke. Actum ten dage ende presentie ut supra 

- 7-3-1573: Comp. Marinus Corneliss Gort heest voortganck van arrest begeert jegens de schout als 

heere. Naer alligeren van beijde partien wijsen schepenen voer recgt ende houwen dese vierschare 

aen tot den eerste dacg van recgte salvo dat den schout sal doen een sondaecgse vuijtcoop, (MPS: 

verder onleesbaar) 

RAZE 3521, 78, fol 33, 24-10-1573: Boudewijn Lambrechts nomine Jonas Jacobs heijst Jan 

Barthelmeeuss Jonas te comen betaelen ofte te comen hooren ende sien procederen tot executie, 

verstelt 

   

1.55 Huis van Laureijs Rijcks in Crabbendijcke (WA2533) 

RAZE 3521, 81, fol 34v, 2-11-1573: Jan Cornelis Oesthoff compareert als procuratie hebbende van 

gemeijne erffgenamen van wijlen S M Augusteijn Snellincx soo welcken binnen? de kennisse onder 

schepenen datter gedaen waeren drie sondaegse geboden onvervallen aen de anderen van wege te 

leveren een huijs staende op Crabbendijcke op tsHeeren vroone aen den persoon van Heer Laureijs 

Rijcx tollenaer binnen Antwerpen over den soensche tol (of seeusche?). Schepenen wijsen voer 

recgt ende verstellen dese vierschare naer de 23ste november om bij heer Laureijs Rijcx verweerder 

eenen procureur van Antwerpen? te senden duerdien de schepenen, oft Marinus Gort de procuratie 

niet en begeren te accepteren om redenen wille ende dat partien alsdan sullen compareren elck met 

zijn ? gelijck sij begeren die sake te definieren (MPS: daarna volgen drie regels die doorgehaald 

zijn). 

RAZE 3521, 2W1, fol 36, 28-11-1573: Jan Cornelis Oesthoff nomine de gemeijn erffgenaemen van 

wijlen Augustijn Snellincx comparerende voor de vierschare begeert wech te leveren een huijs 

staende op Crabbendijcke. Naer allegatien van partien wijsen schepenen voor recgt, verstellen desen 

dacg van recgte 14 dagen als wesende de 12de decembris om binnen middelen tijde bij mr Pieters 

Diericks te wijsen aen den ontfanger voors. ? ende te vernemen van der refutie van den bisschop 

van den Brugge als prelaet van der Doest op de missive bij den voors. ontfanger hem gepresenteert 

geschreven bij den handt van Boudewijn Lambrechts als secretarius van Waerde ende dat Francoijs 

Boots oft zijn gesubstitueerde bescheijt bij bringen sal van den stadhouder vant verbot gedaen ten 

versoucke van den voors. ontfanger met sijnen complicen. Actum present schepenen Jacob Jans 

Sijnskercke, Pauwels Diericks, Willem Quirijns ende Dierick Jans 

- In de kantlijn: ten welcken tijde comparerende Francois Boots met procuratie van de heer Laureijs 

Rijcx ? als dat hij vuijt de naeme van sijnen meester al ? voor recgte gecompareert es te welcke tijde 

hem voer ? was als dat de prelaat van der Doest bij den stadhouder hadde doen beletten de leveringe 

sulcx dat sij hier expeditie en soude vercrijgen, sustinerende dat den prelaet begeert sijn belet te 

volgen en te arresteren thuijs voors. mits betaelt de costen ? loon waer jegens ? mr Pieter Diericks, 

sustinerende als ? eerst ende alvorens voor tadvijs van mijnheer de bisschop van Brugge ? 

- ten selven dage heeft Franchoijs Boots oft sijnen gesubstitueerde geprotesteert ende protesteert 

mits desen expresselijk tegens de prelaet van der Doest vanwege heer Laureijs Rijcx sijnen meester 

van alle costen schade ende interesten bij hem ten oorsake van desen geleden nu lijdende ende nocg 

te lijden om in tijde ende wijle sijn actie te intenteren soo hem goet en recgt duncken sal. Actum 

present als vooren. 

RAZE 3521, 2W2, fol 36v, 12-11-1573: de dacg van recgte tusschen de weesen ofte erfgenamen 

van Augustijn Snellincks ende Laureijs Rijcx in forme als die bedongen es vercontinueert tot 

maendage 14 december soo cracticg ende macgticg als hij ten desen dage soude mogen sijn om de 

behulp ende verheising? van de brieven gesonden van den bisschop van Brugge aen Dominicus 

Jans (MPS: deze man wordt ook vernoemd in het testament van Geert Jans backer van Schuijlen in 

RAZE 2040) deser ? 

RAZE 3521, 2W3, fol 37, 19-12-1573: Jan Cornelis Oesthoff nomine de gemeijne erffgenamen van 

wijlen Augusteijn Snellincx heijsch gemaect ut patet fol 38. Naer allegatien van partien soo wijsen 

voor recgt de levering cours ende ganck te hebben acgtervolgens coop tusschen de erfgenamen van 

Augusteijn Snellincx ende Laureijs Rijcx ten waere dat heer Laureijs oft sijnen gesubstitueerde 
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conde daer blijven naer de costuijme van den lande recgtelijck van tverbot aen de voors. huijsinge 

gedaen, ende naer allegatien van de verweerder als te weten indien tblijcken geschien macg binnen 

de dorpe sal geschien binnen de eerste dacg van recgte, indien buijten de dorpe binnen de tweede 

dacg van recgte ende indien buijten den lande oft Antwerpen? binnen de derde dacg van recgte ende 

Frans (MPS: Frans Lambrechts de secretaris? of Frans Boots?) oft sijnen gesubstitueerde neemt de 

toon aen, per salvo indien hem de geprecipeerden? tijt ? (MPS laatste regel niet leesbaar) 

RAZE 3521, 2W6, fol 38v, 29-3-1574: Boudewijn Lambrechts nomine heer Laureijs Rijcx 

exhiberende sekere attestatien inde vierschare gedaen bij Dominicus Jans ende Marinus Corneliss 

Gort concludeert tot sententie? van schepenen metter ? depositie. Naer allegatien van beijder partien 

wijsen schepenen voor recgt ende ontslaen heer Laureijs Rijcx vanden coop vanden huijse ende dat 

kinderen Snellincx soucken sullen den bisschop van Brugge als prelaet van der Doest aengesien hij 

tbelet ofte verbot bij sijnen dienaer heeft doen doen, waerbij de voors. kinderen oft erfgenamen niet 

en hebben connen comen tot haer leveringe 

RAZE 3521, 2W10, fol 40v, 30-4-1573: (MPS: Let op de datum van 30-1-1573, en het lijkt er op 

dat er anderhalve blad voor gereserveert was. En de in de linkermarge vermelde folio teller springt 

van 40 op 42, heeft heeft hier nog een blanco blad tussen gezeten?) Protestatie gedaen bij Pieter 

Diericks vanwege speciael bevel macgt hebbend Eerwaerde den bisschop van Brugge als prelaet 

Doest in Vlaenderen aen die van den wethouders Waarden in Zuijtbevelandt op den 30ste januarij 

voer Paeschen luijdende van woorde tot woorde als hiernaer volcgt: 

Alsoo mijn heeren de schout ende schepenen ? niet onbekent hoe anderet hier in recgte hant? een 

ongedecideerde questie tusschen de heer Laureijs Rijcx ofte dies aengaende ende den bisschop van 

Brugge nopende seker overdracgt van een huijs staende op Crabbendijcke op de gront, heerlijckheijt 

ende ambacgte van den voors. Eerwaarde heer Bisschop van Bruggen duerdien bij laste van zijnen 

Eerwaarde (soe geseijt?) seker interdict gedaen is om het voors. huijs niet affbreecken nocg oock 

van sijn ambacgte te voeren ende alsoo sijnen Eerwaerde bij den gesworen clerck schriftelijke 

sententie overgesonden is om ten prefixen dage te compareren oft in date den 28 november doen 

compareren eenige gemacgticgde in desen voer de wet om 't aenhooren alsulcken heijs ende 

aenspraecke als op sijnen Eerwaerde gedaen soude mogen werden en oock mede te verclaeren sijne 

redenen van oppositie. Al tot welcken dage niet mogelijck heeft geweest voor mijn heere te 

compareren oft oock ijemande van zijnent wege instructie over te senden duerdien datter maer twee 

dagen tusschen respijt en was om van Brugge alhier te comen, sulcx dat wij den voors. dacg van 

recgte met ? nocg bij contumatie en hebben laten overstrijcken maer 't onsen ondancke 

preciptantelijck ontgaen es sulcx dat wij niet te ? en behooren hierinne gecauseert te werden 

niettegenstaende nocgtans dies alsoo wij alhier te recgte betrocken sijn ende in defensie behoren te 

comen ende sijne Eerwaarde ter ooren gecomen is hoe als dat dit huijs ende materialen van dien 

dagelijcx hoe langer hoe meer ten ruijne gaan ende sinsterlijck vermindert en gesublateert werden. 

Alle welcke schade te vergoeden voor soo vele alst sijne Eerwaarde ter kennisse van de wethouders 

presenteert ende consenteert, presenteert ende consenteert bij desen alle de onderwinders van dien 

dat men de voors. materialen sal vercoopen op coste van ongelijcke gelijcke soo't behoort om 

binnen middelen tijt te beraeden wes hierinne naer redenen behoort gedaen te werden, ons 

onderwerpende in aller recgt ende billijckheijt ten eijnde niemant hierinne vercort en blijven. Oft 

andersins protesteert mijnheer den bisschop bij desen tegenwoordigen? van alle costen schade, ende 

interesten indiender eenige meer op gedaen sijn ofte nocg souden werden Ende dit al sonder 

prejuditie van recgte, ex? ende defensien van de voors. mijn Eerwaarde heer al hier te deduceren 

tijde en wijlen gelijck ende alsoo 't behoort ende hij te rade ?  Actum 30-1-1573 voor Paeschen 

(MPS: 1574), present de volle bancke 

RAZE 3521, 2W13, fol 42v, 5-2-1574: Aengaende tblijcke? in te bringen tusschen heer Laureijs 

Rijcx ende de erfgenamen wijlen Augustijn Snellincx es vercontinueert tot den tweeden dag van 

recgte, alle recgtdage open 

RAZE 3521, 2W17, fol 44v, 27-3-1574: Boudewijn Lambrechts van Cleeskercke heijst Marinus 

Corneliss Gort recgte kennisse der waerheijt van tgene hem kennelijck soude mogen sijn van den 

sake hangende tusschen heer Laureijs Rijcx ende de erfgenamen van wijlen Augustijn Snellincx oft 

d'insinuatie oft verbot aen sijn persoon bij den stadhouder gedaen oft bij sijnen dienaers 
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acgtervolcgens de kennisse bij Dominicus Jans gedaen waerop Marinus gevraecgt sijnde heeft 

bekent conform de attestatie bij Dominicus gedaen als hem bij de stadhouder gedaen, verstelt tot 

maendage den 29-3-1574 bij de volle bancke 

RAZE 3521, 2W23, fol 48, 22-6-1574: Jan Corneliss Oesthoff heijst Boudewijn Lambrechts betaelt 

te sijn van dat hij de kinderen Snellincx gedient heeft int proces tusschen heer Laureijs Rijcx ende 

de voors. kinderen oft affgerekent 5s ende daerenboven heijst den selven 1 £ vls oft dat hem 

gelevert werden sal tlant welck hij gecocgt heeft metten toebehoorende de gemeijn erfgenamen van 

Doppegieter. Aengaende de dael? es vercontinueert ter tijt toe Boudewijn ter Mechelen reijst om de 

erfgenamen te spreecken om Jan Corneliss te doen contenteren, aengaende tpont. Es verstelt 14 

dagen binnen welcker tijt men spreecken sal Andries Sweem gemerct hij nu ter tijt vuijt den lande 

ge?est leijt? 

RAZE 3521, 2W35, fol 54v, 10-11-1574: Boudewijn Lambrechts als procuratie hebbende van de 

gemeijne erffgenaemen wijlen Augusteijn Snellincx heijst mijn E(eerwaerde) Heere den Bisschop 

van Brugge als prelaet van den convente van der Doest dat denselve sal comen ontfangen alsulcken 

huijs als de erffgenaemen eertijts vercocgt hebben aenden persoon van Heer Laureijs Rijx ende es 

bij den dienaers van de voirs prelaet becalaingeert ende verboden aff gebroken te werden dat hij 

tselve huijs selver begeerde ende betaelen de voors erffgenaemen de somme van 20$ vls metten 

oncosten (MPS: geen belendingen van het huijs vermeld) deser tijt toe gedaen ende nocg te doen 

welcke somme de erfgenamen voorn. van heer Laureijs bevoorwaert hebben, verstelt ad primam 

ende voorts tot des aenleggers vermaen mits partien een wete, om meerder behulp van schepenen in 

de vierschare te roupen, ende bij schepenen hinck inde munimenten (MPS: bewijsstukken) van 

partien te duersien 

   

1.56 Eis van Jan Thomass (WA2459) 

RAZE 3521, 55, 21, 8-5-1573: Boudewijn Lambrechts nomine Jan Thomass tot tSaeftinge heijst 

Jan Cornelis Oesthoff (huijshuere acgtervolgens schepenbrieff) 

- Boudewijn Lambrechts nomine Jan Thomass? tot tSaeftinge heijst Marinus Beelboom (beloofde 

penningen voor Wouter Bavo) 

- Boudewijn Lambrechts nomine Jan Thomass? tot tSaeftinge heijst Willem Pauwels cum suis 104£ 

waerop betaelt is 26£ 10s behalve de vroone ende soo veel stuijvers als de conincks daelders mag 

zijn? dan 6s bedragende de conincx daelders de somma van 20?. Verstelt 

RAZE 3521, 57, 22, 6-6-1573: De vierschare tusschen Jan Thomass ende Willem Pauwels is 

verstelt. 

   

1.57 Arrest op Jan van Ranst (WA2458) 

RAZE 3521, 55, 21, 8-5-1573: Arrest gedaen ter instantie van Marinus opt Gat aen den persoon van 

sr Jan van Ranst? ende heijst den selven 10s van arbeijt aen den voors. persoon oft sijnen bauknecgt 

gedaen ende es de wete gedaen aen de voorn. persoon ende hem es bevolen vuijt de lande niet te 

gaen tenzij sijn partie voldaen hadde met gevoucge oft met recgt op de verbuerte van arrest brake 

ende dacg gemaect binnen den derde dage, etc. 

RAZE 3521, 56, 21v, 31-5-1573: Comp. Jacob Jans Sijnskercke ende Willem Quirijns schepenen 

ende heeft hen beclaecgt als dat Jan de Raust? ter sinen instantie gearresteert vuijten arrest gegaen is 

sonder hem ? (MPS: ik lees iets over arrestbrake) 

RAZE 3521, 64, fol 25v, 3-7-1573: Boudewijn Lambrechts nomine Marinus opt gat heijst Jan van 

Ranst vuijt cracgte van arrest 10s, ut pat? fol 25. Schepenen wijsen voor recgt, vercontinueren tot 

desen dacg van recgte tot maendage naestcomende voor den noene salvo es geintineert sullen 

werden voor schepenen te compareren Marinus den aenlegger en Cornelis Jacobs Stoffels den 

bedrijff? van Adriaen? in persone om geexamineert te werden tot behulp van schepenen 

RAZE 3521, 64, fol 25v, 3-7-1573: Boudewijn Lambrechts als heere (MPS: schouijt) heijst Jan van 

Ranst van arrest brake de somme van 17s, gearresteert jegens Marinus opt gat, verstelt 

RAZE 3521, 65, fol 26, 6-7-1573: Boudewijn Lambrechts nomine Marinus opt Gat heijst Jan van 



 

26 
 

Ranst vuijt cracgte van arrest naer vuijtwijsen tregister folio 29? Naer alligeren vanden aenlegger 

ende schepenen bij haer geroepen hebbende den brieff van Jan van Ranst Cornelis Jacobs Stoffels 

den welcke zijn kennisse daerover. Schepenen gemaent? hebben partie gecondempneert inden heijs 

ende den aenlegger heeft bij absentie van sijn partie sijn bewijs gedaen aen het gereetste goed dat 

hij soude mogen vinden tsij binnen procgie van Waerde oft tanders tot sijn gebreecke toe, etc. 

RAZE 3521, 65, fol 26, 6-7-1573: Boudewijn Lambrechts als heere heijst Jan van Ranst van 

arrestbrake de somme van 14s gearresteert jegens Marinus Jacobs opt Gat 

RAZE 3521, fol 26, 6-7-1573: Boudewijn Lambrechts als heere heijst Jan van Ranst 3$ etc. 

(Moeilijk leesbaar!) 

   

1.58 Eis op Jacob Oliviers, pacht? (WA2462) 

RAZE 3521, 57, 22, 6-6-1573: Boudewijn Lambrechts nomine Cornelis Husen tot Wemeldinge 

Jacob Oliviers 12£ verschenen den helft 1571 ende d'ander helft 1572 ter Kersmisse. Verstellen. 

   

1.59 Levering land in Bals Hals aan Pieter Jans Rooshil (WA2475) 

RAZE 3521, 64, fol 25v, 6-7-1573: Heeft Cornelis Jacobsz Boudewijns de dijckgrave ? 3 

sondaegsche geboden de eene aen den anderen ? ende eenen dacg van recgte in de weke daertoe 

dienende ende kennisse daer aff vindende heeft met vollen recgt en allen solemniteijten (MPS: wat 

staat er in de kantlijn? Janneke Heijndricks?) geleverd aen Pieter Jansz Rooshil nomine Heijndrick 

zijn weese? (MPS: dat staat er boven gekrabbeld) lant in Bals Hals 2 gemet (O. Cornelis 

Vermeijden, S. ende N. Heerenwecg, W. Bouwen Lambrechts) 14$ 10s tgemet   

 

1.60 Procuratie van Ponce (WA2478) 

RAZE 3521, 67, fol 27, 10-7-1573: Soe heeft Ponse ? procuratie gegeven aen Boudewijn 

Lambrechts 

   

1.61 Eis aan Cornelis Corneliss Maecgh (WA2488) 

RAZE 3521, 71, fol 29v, 5-9-1573: Boudewijn Lambrechts nomine Jan Thomas Diericks heijst 

Cornelis Corneliss Maegh de somme van 3 £ 10s over reste hem aencomende van sterfhuijs van 

Cornelis Boudewijns, verstelt 

   

1.62 Beloofde penningen van Pieter Jacobs Stoffels (WA2482) 

RAZE 3521, 70, fol 29, 5-9-1573: Boudewijn Lambrechts nomine Pieter Jans de Naeijer heijst 

Pieter Jacobs Stoffels (MPS: Pieter Jacobs Stoffels) de somme van 4s 4gr van beloofde penningen 

ende nocg 1s 2gr van een dacggelt. Verstelt 

   

1.63 Eis op Anthonij Mensheere, stro, boete (WA2489) 

RAZE 3521, 71, fol 29v, 12-9-1573: Cornelis Jacobs Clicker heijst Anthonij Mijnsheeren 1£ vls oft 

dat denselven sal haelen alsulcken stro als hij van hem gecocgt heeft twelck hem inden wecg leijt in 

sijn schure, nocg es den selven heijsch van schade dat hij tselve goet int gehaelt en heijst de somme 

van 6s 7gr, verstelt 

- Cornelis Jacobs Clicker heijst Pieter Cours 1£ vls en 2 gr van coop van een kuers gecocgt int 

sterfhuijs van Jacob Jacobs Geluck ende nocg 2 stuvers achtervolgens tbestek daervan sijnde soo 

dijckmael hij ter vierschare comen moet, verstelt 

RAZE 3521, 72, fol 30, 15-9-1573: Cornelis Jacobs Clicker heijst Anthonij Mijnsheeren (MPS: 

Mensheere) naer vuijtwijsen tregister folio 33? vuijt cracgte van derden dage. Anthonij 

comparerende ter vierschare ende heeft geen schult bekent den heijscher maer es met eenen ? 
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(MPS: touselmoeijen?) sinne vuijt der vierschare gegaen niet obedierende de vierschaere. Soo es 

Cornelis gewesen op te leggen trecgt van der vierschare ende sijn bewijs te doen aen Anthonies vrij 

goet duerdien hij niet en quam en bewees sijn eijgen goet ende Cornelis heeft sijn bewijs gedaen 

aen Anthonies beste coe, bij gebreke voort te gaene bij protestatie aen sijn ander goet om tselve 

goedt ter vercoopen tenden de genacgten tot sijnen gebreecke toe. 

- de schout als heer heijst Anthonij Mijnsheeren (MPS: Anthonij Corneliss Mensheere) de somme 

van 3£ swarte (MPS: munten met heel laag zilvergehalte) duerdien hij aen de vierschare komt 

sonder hemselven ter vierschare te doen? aer vuijt de camer loopende met eenen grammen sinne al 

contrari de sententie int bannen van der vierschaer gewesen, partie gecondemneert inde boeten van 

3£ swarten, verstelt 

   

1.64 Schade aan saet van Jan Andriess door Jan Cornelis Oesthoff (WA2494) 

RAZE 3521, 73, fol 30v, 15-9-1573: Jan Andriess heijst Jan Cornelis Oesthoff 4s van dat hij duer 

sijn saet gereden heeft, verstelt als voren salvo sullen dese partien kiesen elck een goed man met de 

welck sullen prouven oft sij partien comen accorderen mits bij haer geroupen der genen die tgoet 

genaert? heeft Heijnrick Gorts. Jan Andriess kiest Boudewijn Lambrechts ende Jan Corneliss kiest 

Willem Quirijns 

   

1.65 Boete voor Jan Andriess (WA2495) 

RAZE 3521, 73, fol 30v, 15-9-1573: de schout als heer heijst Jan Andriess de boete van 3£ swarten 

ter dicmael hij voor de vierschaer groote scharile woorden gesproken heeft tot twee reijsen toe ende 

geen gelt aende vierschare geleijt en heeft. Partie belooft met de schouijt te accorderen ende de 

vierschare verstelt tot vermaen van de schout. 

(MPS: hoort dit hier) RAZE 3521, 2W15, fol 43v, 20-3-1574: de schout als heere heijst Jan 

Andriess naer vuijtwijsen tregister fol 34 gesubmitteert hinc inde hande ? schepenen binnen de 

vierschare om binnen dien daer haer vuijtspraeke te doen 

   

1.66 Ackerschade van Pieter Pieters Leeuwe (WA2502) 

RAZE 3521, 75, fol 31v, 3-10-1573: Boudewijn Lambrechts nomine Boudewijn Reijnouts heijst 

Pieter Pieters Leeuwe de somme van 2 £ van ackerschade met sijn 6 calveren in sijn boonen gedaen 

op de vroone acgter Jan Willems, verstelt 

RAZE 3521, 75, fol 31v, 10-10-1573: Boudewijn Lambrechts nomine Boudewijn Reijnouts cum 

suis heijst Pieter Pieters Leeuwe de somme van 2£ van ackerschade in sijn boonen gedaen met sijn 

calveren, vuijt cracgte van visitatie van ackerschade, verstelt 

RAZE 3521, 80, fol 34, 31-10-1573: Boudewijn Lambrechts nomine Jan Reijnouts heijst Pieter 

Pieters Leeuwe naer vuijtwijsen tregister fol 35, verstelt dat elck een goede man nemen om te sien 

oft sij partien connen accorderen. Pieter Leeuwe heeft gecosen Pauwels Diericks ende actor heeft 

gecosen Jan Corneliss Oesthoff. 

   

1.67 Eis aan Jacob de schipper als borg voor Maerten Heijndricks (WA2500) 

RAZE 3521, 74, fol 31, 29-9-1573: Boudewijn Lambrechts heijst Jan Thomass vanwegen Jacob de 

schipper de somme van 7 £ vls als borge voer Maerten Heijndricks Suijpecuijte, verstelt als voeren 

mits dat hij sijn medeplegers voorts soucken macg 

   

1.68 Eis aan Jan Wouters wonend op hoeve dijckgraaf (WA2498) 

RAZE 3521, 74, fol 31, 29-9-1573: Boudewijn Lambrechts nomine Aechte Jans tot Cruijningen 

heijst Jan Wouters wonende op de houve van den Dijckgrave 4 gulden 12 stuvers van beloofde 

penningen, verstelt. 
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RAZE 3521, 79, fol 33v, 24-10-1573: Boudewijn Lambrechts nomine Aecgte Jansdr tot 

Cruijningen heijst Jan Wouters naer vuijtwijsen tregister fol 35?. Gecondemneert partie inden 

heijsch ende bewesen bij den overloper eenen halven stuver die hem den aenlegger geschonken 

heeft om voort te procederen aen sijn ander goet tot des aenleggers gebreecke toe 

   

1.69 Constituering Boudewijn Lambrechts (WA2504) 

RAZE 3521, 75, fol 31v, 5-10-1573: Jan Thomass constitueert Boudewijn Lambrechts 

   

1.70 Voorpacgter van grond van Boudewijn Lambrecgts (WA2506) 

RAZE 3521, 75, fol 31v, 10-10-1573: Quirijn Adriaens schout tot Valckenisse heijst Jan 

Barthelmeeuss 6£ 7s 7d oft gequeten te werden jegens Boudewijn Lambrechts lantmeter van seker 

lant welcke Jan Barthelmeeuss over heeft al waer Quirijn voorpacgter aff es, verstelt 

   

1.71 Eis van Jan Thomass op Cornelis Corneliss Maecgh (WA2512) 

RAZE 3521, 76, fol 32, 10-10-1573: Boudewijn Lambrechts heijst Cornelis Corneliss Maecg 

nomine Jan Thomass Diericks naer vuijtwijsen tregister fol 33?. Gewesen partien met den anderen 

te rekenen mits Jan Thomas hebben de wete tot coste van igelijck tot Waerde te comen binnen drie 

weken naer date van desen (MPS: voorgaande acte niet gevonden!) 

   

1.72 Eis aan Pieter Pieters Leeuwe, wijn (WA2510) 

RAZE 3521, 76, fol 32, 10-10-1573: Pieter Jans Naeijer heijst Pieter Pieters Leeuwe 7£ 3s aen wijn 

tsijner huijse gehaelt alsmen de affscheijt (MPS: overlijden?) maecte van sijn suster, verstelt 

RAZE 3521, 79, fol 33v, 24-10-1573: Boudewijn Lambrechts nomine Pieter Jan de Naeijer Pieter 

Pieters Leeuwe. Verstelt 

RAZE 3521, 80, fol 34, 31-10-1573: Boudewijn Lambrechts nomine Pieter Jans de Naeijer heijst 

Pieter Pieters Leeuwe naer vuijtwijsen tregister, verstelt mits dat elck een goede man nemen om te 

sien oft sij partien connen accorderen. Sijnde daertoe Pauwels Diericks ende Cornelis Jacobs 

Boudewijns 

   

1.73 Jan Thomass spreekt borgen aan van Maerten Heijndricks (WA2511) 

RAZE 3521, 76, fol 32, 10-10-1573: Boudewijn Lambrechts nomine Jan Thomass heijst Quirijn 

Corneliss, Jacob Gelock (MPS: Jacob Geluck was toch overleden?) en Pieter Haesdonck gequeten 

te sijn elck voor haer aenpart van seker beloofde penningen als borge voor Maerten Heijndricks 

Suijpecuijte, verstelt 

   

1.74 Procuratie Christoffel Marinuss (WA2515) 

RAZE 3521, 77, fol 32v, 19-10-1573: procuratie van Christoffel Marinuss woonende tot 

Valckenisse aen Boudewijn Lambrechts 

    

1.75 Afhalen 50 sacken appelen (WA2516) 

 

RAZE 3521, 77, fol 32v, 22-10-1573: soo heeft begeert Pieter Cours ter kennisse van Jacob Jans 

Sijnskercke ende Willem Quirijns schepenen begeerte gedaen hem gehaelt te werden 50 sacken 

appelen als hij aengenomen heeft, presenterende hem sijnen leges daer aff bedongen oft 

protesterende jegens den selven van alle schaden renten ende interesten die hen daerbij souden 

mogen geschieden ende den selven es dage gemaect op den 24-10 daeraenvolgend (MPS: wat is 
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dit?) 

RAZE 3521, 79, fol 33v, 24-10-1573: Boudewijn Lambrechts nomine Jonas Jacobs heijst Laureijs 

Thomass vanwegen Pieter Cours naer vuijtwijsen de begeerte daervan gedaen hem gelevert te 

werden vuijt Eversdijck 50 sacken appelen binnen Weerde 

RAZE 3521, 80, fol 34, 31-10-1573: Boudewijn Lambrechts nomine Pieter Cours heijst Laureijs 

Thomass naer vuijtwijsen tregister 

    

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

RAZE 3521, 78, fol 33, 24-10-1573: Op conditien voors. es vercocgt ter instantie van Thomas 

Jacobs ende Cornelis Jacobs Clicker mede acgtervolgens haer bescheijt daervan sijnde ende haer in 

handen gegeven een stuck lants onbesaijt groot 3 gemeten preter 50 roe gelegen in Bals Hals (O. 

Boudewijn Lambrechts, S. Pieter Pieters Leeuwe, W. ende N. den heerenwecg) ende es cooper van 

dese erve gebleven Marinus Corneliss Gort voor 6£ en 10s tgemet. 

- Nocg vercocgt tot voldoeninge van de voors. partien op conditie voors. een stuck lants gelegen 

aen de Oude Stede groot ontrent 400 roe (O. erffgenamen van Balthasar Vilaijns, S. heer Clement, 

W. de vroondijck, N. de hofstede de Oude Stee) ende es cooper gebleven van dit lant Cornelis 

Jacobs Boudewijns voor de somme van 31,5 gulden tgemet 

RAZE 3521, 83, fol 35v, 17-11-1573: Comp. Cornelis Jacobs Clicker ende Thomas Jacobs ende 

hebben met allen solemniteijten van recgte tot eene leveringe dienende gelevert Marinus Corneliss 

Gort een stuck lants naer vuijtwijsen tregister fol 37, vrij goet om vrij gelt 

- de voors. vercoopers met alle solemniteijten van recgte als vooren gelevert Cornelis Jacobs 

Boudewijns een stuck lants naer vuijtwijsen tregister fol 37, vrij goet om vrij gelt 

    

1.77 Koop van land op d'Oude Stee door Cornelis Vermeijen (WA2520) 

RAZE 3521, 78, fol 33, 24-10-1573: ter kennisse van schepenen vercocgt bij Pieter Barthelmeeuss 

ende Erasmus Pieters vuijt cracgte van een gewillige condemnatie ende pandt metter minnen haer 

over gegeven op volstaend recgt bij Cornelis Vermeijen volgende tbescheijt daervan haer in handen 

gegeven, een stuck lants gelegen inde Grootenpolder op d'Oude Stee groot ontrent 2 gemet luttel 

min of meer onbegrepen de juiste maten van oosten inne tot de hoffstede toe daer de oven placg te 

staen ende voorts van Waerde innen tot de vroondijck toe met een wegelinck breet 18 voeten, tot 

des vercoopers gebreke toe, salvo es voorwaerde soo wije dit landt coopt besaijt met terwe sal de 

pacgt ontfangen van der genen diet ontloonen sal, naer pacgtinge die bij ge? sijn te weten een 

buerlijcke pacgt, est bij dien dat dit selve lant de cooper ontaenboort werden sal de cooper gelden 

10 stuvers van de gemete ten gelage ende hebben voer elcken halven gulden de somme van 5s met 

sijnen gotspenninck. Ende es cooper gebleven bij vuijtroepen alleene eijgenaer Pieter 

Barthelmeeuss voor de somme van 6£ vls elcken gemet ende sal hem affgemeten werden als voors. 

es tot sijnen gebreke toe met sijnen ? 

RAZE 3521, 82, fol 35, 17?-11-1573: Boudewijn Lambrechts heijst als heere duerdien de eijgenaer 

niet present en was met alle solemniteijten van recgte tot eenen leveringe dienende gelevert Pieter 

Barthelmeeuss een stuck lant gelegen opt d'Oude Stee vuijtwijsen tregister fol 33 

    

1.78 Quijting van borcgtocgte op Pieter Haesdonck (WA2519) 

RAZE 3521, 78, fol 33, 24-10-1573: Boudewijn Lambrechts nomine Jan Thomass heijst Pieter 

Haesdonck gequeten te sijn voor hem ende Jacob Geluck van sekere borcgtocgte waer hij bij 

beswaert es, verstelt 

    

1.79 Eis op Stoffel Jacobs, lijfrente (WA2522) 

RAZE 3521, 79, fol 33v, 24-10-1573: Boudewijn Lambrechts nomine Jonas Jacobs heijst Stoffel 

Jacobs de somme van 5£ vls van verschenen rent en ypoteque van de selve lijffrente, verstelt 
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RAZE 3521, 82, fol 35, 17?-11-1573: Boudewijn Lambrechts heijst nomine Jonas Jacobs 

tijckmaecker Stoffel Jacobs naer vuijtwijsen tregister fol 37?, verstelt 

RAZE 3521, 83, fol 35v, 18-11-1573: Boudewijn Lambrechts nomine Jonas Jacobs Tijckman heijst 

Stoffel Jacobs naer vuijtwijsen tregister, verstelt midts conditie dat elck sal nemen twee goede 

mannen om te sien oft zij connen accorderen. 

RAZE 3521, 2W11, fol 42, 5-2-1574 (NB. de bladen zijn waarschijnlijk verkeerd ingebonden!): 

Jonas Jacobs heijst Stoffel Jacobs naer vuijtwijsen tregister fol ? Schepenen blijven bij de sententie 

gewesen fol 39 als dat partien sullen vergaeren op morgen den 6den Januarij, indien sij niet en 

vergaeren ofte veraccorderen desen dacg van recgte vercontinueren tot maendag den 9-1 (MPS: wat 

een rare datums? Klopt dit wel?) 

    

1.80 Eis aan Leijn Andriess, verteerde costen (WA2528) 

RAZE 3521, 80, fol 34, 31-10-1573: Boudewijn Lambrechts nomine Pieter Cours heijst Leijn 

Andriess 7s 6gr van verteerde costen 

    

1.81 Eis aan Pauwels Diericks, terwe (WA2530) 

RAZE 3521, 80, fol 34, 31-10-1573: Christoffel Marinuss heijst Pauwels Diericks 50 viertelen 

terwe quarter troij leveringe van dien gecocgt voor 8 s de viertel oft 50 gulden, verstelt 

RAZE 3521, 83, fol 35v, 17-11-1573: Boudewijn Lambrechts nomine Stoffel Marinuss heijst 

Pauwels Diericks naer vuijtwijsen tregister fol 38, verstelt elck eenen goede man te nemen om te 

sien oft sij consten accorderen. Stoffel kiest Marinus Gort ende Pauwels kiest Jan Corneliss 

Oesthoff 

    

1.82 Eis op Thomas Marinuss, obligatie (WA2529) 

RAZE 3521, 80, fol 34, 31-10-1573: Boudewijn Lambrechts nomine Pieter Cours heijst Thomas 

Marinuss 1 £ naer vuijtwijsen obligatie, verstelt. 

RAZE 3521, 82, fol 35, 17?-11-1573: Boudewijn Lambrechts nomine Pieter Cours heijst Thomas 

Marinuss naer vuijtwijsen fol 35, verstelt midts dat partien sullen elck nemen eenen goede man om 

te sien oft sij connen veraccorderen. De aenlegger heeft gecosen Pauwels Diericks, de verweerder 

Dierick Jans 

    

1.83 Levering vroondijck aan Pieter Pieters Leeuwe (WA2536) 

RAZE 3521, 2W2, fol 36v, 12-11-1573: Boudewijn Lambrechts nomine Cornelis Vermeijen heeft 

met drie sondacgse geboden ende vuijt alle solemnijteijten van recgte die ? oft dijck steeckende ? 

Pieter Pieters Leeuwe cooper van de voors. vroone tot den ? van de Oude Stee toe affstekende de 

heerenwecg daer ? loopende breet 17 voeten (O. Cornelis Vermeijen streckende naer sijn stede toe, 

S. ende W. Heerenwecg, N. Pieter Pieters Leeuwe) ende es dese erfve gegeven voor 7 guldens 

tgemet tenden de ? tenden de gelde ? 

    

1.84 Eis op Michiel de Vriese, stort lant (WA2544) 

RAZE 3521, 82, fol 35, 17?-11-1573: Boudewijn Lambrechts heijst nomine Pieter Carrion Michiel 

de Vriese de somme van 9 guldens? en 10 stuvers van stort lant van Jan d'Ayala? gehuert, verstelt 

    

1.85 Levering lant aan Jacob Jans Sijnskercke in Westveerpolder (WA2545) 

RAZE 3521, 83, fol 35v, 17-11-1573: Soo heeft Boudewijn Lambrechts wonende te Cleeskercke 

als procuratie hebbende van Boudewijn Lambrechts lantmeter woonende te Goes met alle 

solemniteijten van recgte tot eenre leveringe dienende gelevert aen Jacob Jans Sijnskercke een stuck 
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lants gelegen binnen Waarde inden Westveerpolder (O. ende N. Jacob Jans Sijnskercke voors, S. 

Heerenwecg, W. de waterganck), groot ontrent anderhalf gemeten voor 10£ vls de hoop 

    

1.86 Eis tot ontslag van eis door Danckaert Danckaerts (WA2547) 

RAZE 3521, 83, fol 35v, 18-11-1573: Maerten Michiels comp. voor de vierschare als geintimeert 

(MPS: ontboden) sijnde jegens Danckaert Danckaerts ende begeert ontslagen te zijn vanden heijs op 

hem gedaen aengesien zijn partie niet en compareerde ende zijn heijs doot, verstelt tot onderganck 

van de sonne. Indien Danckaert niet en compt als voors. es den verweerder ontslagen van de 

instantie. In de kantlijn: Maerten Michiels geeft procuratie aen Boudewijn Lambrechts. 

    

1.87 Levering land in de Boterdijck aan Boudewijn Lambrechts (WA2539) 

RAZE 3521, 2W3, fol 37, 11-12-1573: Franchoijs Boots proc. hebbend van Cornelis Jans? (MPS: 

zie onder in deze akte) van Eversdijck heeft gelevert aen Boudewijn Lambrechts van Cleeskercke 

als commissie ende procuratie hebbend van Heer Laureijs Rijcx van Loo, Heere van Smalkalden? 

(Smal.) ende collecteur over den Seeusche toll binnen Antwerpen, een stuck lants binnen Waerden 

inden Boeterdijck 11 gemet 8 roeden (O. Adriaen Schilden, Z. tsHeeren wech, W. Willem Pauwels, 

N. tsHeeren wech), noch een stuck 3 gem preter een quartier (O. ende S. Willem Pauwels, W. 

Barthelmeeus Willouts, N. Heerenwecg) (MPS: deze gemercken zijn wel doorgestreept), noch een 

stuck gelegen inde selve houck 2 gemet en in Kerckhouck 2 gemet 32r (O. Quirijn Adriaens met 

Pieter Naijer, Z. Balt? erffgenamen, W, de selve, N. Heerenwech) als welcke de heer Laureijs Rijcx 

van Loo van de voorn. Cornelis Jans? gecocgt heeft geinundeert liggende ende heeft tselve vuijten 

souten see weder bedijct. 

(MPS: hierna een acte waarin Boudewijn Lambrechts landmeter in Goes wordt genoemd!) 

    

1.88 Levering land in de Lieve Vrouwenpolder aan Hugr Jans Block (WA2538) 

RAZE 3521, 2W3, fol 37, 11-12-1573: Op huijden den 11-12-1573 comp. Boudewijn Lambrechts 

vuijt de naem van Cornelis Vermeijen ende heeft met 3 sondacgse geboden d'een aen den anderen 

gedaen onvervallen ende voorts alle solemnijteijten van recgte tot leveringe dienende, gelevert aen 

Hugo Jans Block woonende in de Lieve Vrouwenpolder een stuck lants gelegen binnen Waerde in 

den ? groot ontrent (O. ende N. Hans Reijnouts, S. Pauwels Diericks, W. Anthonij Poppens dijck) 

ende dese erve is gegeven voor 8£ 5s de hoop. 

    

1.89 Boete voor Marinus Beelboom (WA2575) 

RAZE 3521, 2W13, fol 42v, 5-2-1574: De schout als heere heijst Marinus Beelboom duerdien hij 

aen de vierschare staet? ende zeer injurieuze woorden gesproken heeft tot twee oft drie reijsen toe 

5s, Soo dickmael als hij sulcx gedaen heeft, verstelt tot vermaen van schout mits dat Marinus 

belooft met den schout te overcomen 

- De schout als heere heijst Pieter Cours als voren, van dat hij groote ? voor de vierschare gedaen 

heeft, verstelt 

    

1.90 Eis aan mr Pieter Diericks, getaxeerde penningen, saet (WA2584) 

RAZE 3521, 2W16, fol 44, 20-3-1574: Boudewijn Lambrechts van Cleeskercke als secretaris van 

Valckenisse heijst mr Pieter Diericks de somma van 15s van getaxeerde penningen ende nocg 7s 

van saet ende nocg 1s ? voor hem gegeven van spaemer? gelt?, ende nocg van reste van te hulpe? te 

reijsen 4s 3gr, tsaemen? 

RAZE 3521, 2W17, fol 44v, 27-3-1574: Boudewijn Lambrechts van Cleeskercke heijst mr Pieter 

Diericks naer vuijtwijsen tregister fol verso, gecondemneert inden heijs, verstelt ad primam, om 

bewijs te doen 
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RAZE 3521, 2W31, 52v, 22-10-1574: op huijden desen 25-10-1574 es den vercoopdacg tusschen 

Jacob Jans Sijnskercke ende Geert Marinuss schipper acgtervolgens de condemnatie fol 54 ende 

tusschen Boudewijn Lambrechts van Cloeskercke ende mr Pieter Diericks gecondemneert fol 

(MPS: niet ingevuld) tot den 27ste der selver maent. Present schepenen Jan Corneliss Oesthoff, 

Pieter Jans Rooshil, Pieter Pieters Leeuwe, Dierick Jans ende Jacob Oliviers 

RAZE 3521, 2W32, fol 53, 1-11-1574: Boudewijn Lambrechts (MPS: Boudewijn Lambrechts 

Cloeskercke) es bij schepenen gewesen te vercoopen een runt toebehoorende mr Pieter Diericxs 

naer vuijtwijsen tregister fol 55 tot sijnen gebreecke toe aengaende de ? metten costen, aengesien 

schepenen bekent was genacgten volstaen ende onbeclaecgt te sijn 

    

1.91 Kosten van een wete aan Adriaen Imans (WA2583) 

RAZE 3521, 2W16, fol 44, 20-3-1574: de schout als heer heijst Adriaen Pieters de Nacgt ende Jan 

Heijndricks de somma van 4s van een wete te doen tot versoucke aen Adriaen IJemans als beloofde 

penningen, verstelt ad primam vuijt cracgte vanden derden dacg oft to partien vermaen 

    

1.92 Procuratie van Andries Zweems (WA2585) 

RAZE 3521, 2W16, fol 44, 20-3-1574: Andries Sweem geeft procuratie Boudewijn Lambrechts ad 

lites etc. 

    

1.93 Eis aan Pieter Cours, met een boete (WA2559) 

RAZE 3521, 2W6, fol 38v, 29-3-1574: Willem Jans Langoore heijst Pieter Cours naer vuijtwijsen 

tregister 45 (MPS: niet gevonden), verstelt mits dat partien sullen kiesen eene goede man om te sien 

oft sij connen veraccorderen ende Willem kiest Cornelis Jacobs Boudewijns (MPS: Boudewijns) 

ende Pieter Cours kiest coman Adriaen Willems 

- De schout als heere heijst Willem Jans Langoore ende Pieter Cours vervallen te sijn inde boete 

van 3 £ swarte om redenen wille dat sij schepenen vonnis gelastert hebben ende niet vol betaelt als 

met malkanderen te geven reekeninge voor den eerste dacg van recgte gebleven ? ? 

RAZE 3521, 2W7, fol 39, 7-4-1574: Jan Corneliss Oesthoff nomine Willem Jans Langoore heijst 

Pieter Cours naer vuijtwijsen tregister fol 4? ende heijst 2£ vls van schade bij hem geleden dat hij 

sijn gerste aen sijn huijs ges? heeft waer duer hij zijn gerst verloren heeft. Schepenen wijsen voor 

recgte ende ontslaen Willem Jans van den instantie op hem bij Pieter Cours gedaen, per salvo indien 

den een de anderen begeren te souken sullen tselve doen met eenen nieuwe schrijfpenning duerdien 

de sake aen ? gewesen is ende schepenen vonnis niet voldaen te hebben 

RAZE 3521, 2W13, fol 42v, 5-2-1574: Adriaen Willems nomine Pieter Cours heijst Willem Jans 

Langoore naer vuijtwijsen tregister fol 42, verstelt mits dat partien sullen metten anderen rekenen 

RAZE 3521, 2W16, fol 44, 20-3-1574: Willem Jans Langoore heijst Pieter Cours ontslegen te zijn 

van der instantie hem gedaen fol 42, gemerct hij heeft geprotesteert te ? ? en wil, mits protesterende 

van costen schaden ende interesten, verstelt? tot den 29ste maert 

RAZE 3521, 2W22, fol 47v, 10-6-1574: Adriaen Gilliss nomine Willem Jans Langoore heijst Pieter 

Cours naer vuijtwijsen tregister fol 49. Schepenen wijsen dese partien te nemen twee goemannen 

om te sien oft connen accorderen tusschen dit en de naeste dacg van recgte indien sij niet en connen 

accorderen sullen tselve recgt hebben twelck sij nu hebben. Willem kiest sijnen procureur ende 

Cornelis Jacobs Boudewijns, Pieter kiest Boudewijn Lambrechts ende Willem Quirijns 

    

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

RAZE 3521, 2W6, fol 38v, 29-3-1574: Marinus Corneliss Gort heijst Pieter Jans Rooshil naer 

vuijtwijsen tregister fol 45 (MPS: niet gevonden), verstelt ad primam salvo dat Jan Gorts (MPS: of 

Jan Geerts? Nee!) sal ? werden onder secreet van schepenen tusschen dit ende den eersten recgtedag 

RAZE 3521, 2W7, fol 39, 7-4-1574: Marinus Corneliss Gort heijst Pieter Jans Rooshil naer 
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vuijtwijsen tregister fol fol 45 en 46. Schepenen blijven hiervoor gewesen vonnis, ? daer naer 

gehoort hebbende de depositie van Jan Gorts aengaende 10s van stroo. Partie gecondempneert in 8s 

ende inde ? 

- De schout als heer heijst Pieter Jans Rooshil de boete van alsoo veel schepenen metten schout 

inden banck sitten daer hij seer insolent voor de vierschare gecomen is. Naer allegatie van beijde 

partien wijsen schepenen voor recgt ende condemneren Pieter Jans in 5s te gelden den schout 

- Marinus Corneliss Gort heijst Pieter Jans Rooshil 1£ naer vuijtwijsen tregister fol 44. Schepenen 

wijsen voor recgt als dat Marinus Pieter Jans te recgte coopen sal met een nieuwe schrijfpenninck 

    

1.95 Bron (WA2565) verwijderd 

Hier wordt namelijk gesproken over een zoon van Boudewijn Lambrechts. En voor zover ik weet 

heeft Boudewijn Lambrechts nooit een zoon gehad, dus ik heb deze bron verwijderd en aan 

Boudewijn Lambrechts lantmeter toegekend 

 

1.96 Levering land aan Marinus Corneliss Gort en Pieter Pieters Leeuwe in 

 Moolhouck (WA2561) 

 

RAZE 3521, 2W8, fol 39v, 7-4-1574: Op huijden 7-4-1574 voer Paeschen heeft de schout als heere 

met drie sondacgse geboden ende voorts met alle solemniteijten van recgte die men tot eene 

leveringe schuldicg te observeren? gelevert Marinus Corneliss Gort met Pieter Pieters Leeuwe een 

perceel van lande gelegen in Moolhouck binnen Waerden naer vuijtwijsen tregister fol 40 van 

westen inne tot haeren gebreeke toe (O. en W. Lenaert Doppegieter, S. Heerenwecg, N. Maij 

Vleeck) welcke lant afgegaen is bij Hugo Engel Leijs van Leenaert Doppegieter cum suis. Acte 

present schepenen Pauwels Diericks, Jan Corneliss Oesthoff, Willem Quirijns, Jacob Oliviers. 

    

1.97 Levering land in Peulgen aan P. Rooshil (WA2610) 

RAZE 3521, 2W23, fol 48, 25-6-1574: comp. Boudewijn Lambrechtsz van Cloeskercke nomine 

Cornelis Vermeije heeft gelevert Pieter Jans Rooshil een stuck lants gelegen in Pulgen (MPS: 

Peulgen) 5 gemet 4 roe (O. Pieter Jans weesen, Z. erfgenamen van Balthasar Vilaijn, W. Cornelis 

Vermeijen cum suis, N. weese van Willem de smit metten.dijck) 8$ tgemet. Volgt betaalwijze. 

Ende sal geven tot eenen hooftdouck voor Cornelis huijsvrouwe eenen daelder van 5s (MPS: of 5 

stuijvers?) ende heeft Pieter Jans gegeven ter gelage 5s (MPS: of 5 stuijvers), ? 

    

1.98 Diverse eisen van Jacob Jans Pieters Lemps (WA2633) 

RAZE 3521, 2W28, fol 51, 9-10-1574: Jan Cornelis Oesthoff als procuratie hebbend van Jacob Jans 

Pieters Lemps heijst Jan Barthelmeeuss 7s 2 gr van reste van gecocgte greijnen, verstelt 

- Jan Cornelis Oesthoff als procuratie hebbend van Jacob Jans Pieters Lemps heijst Jan 

Barthelmeeuss vuijt cracgte te doen ontbien naer vuijtwijsen eenen schepenenbrief een somme van 

3 £ van paeije van een huijs staende binnen Waerde  

- Jan Cornelis Oesthoff als procuratie hebbend van Jacob Jans Pieters Lemps heijst Pieter Diericks 

van twee schaden oft taxatie van schepenen en goede mannen, verstelt 

RAZE 3521, 2W29, 51v, 9-10-1574: Jan Cornelis Oesthoff als procuratie hebbend van Jacob Jans 

Pieters Lemps heijst Frans Lambrechts van verteerde costen ende geleende gelden 16s?, verstelt 

- Jan Cornelis Oesthoff als procuratie hebbend van Jacob Jans Pieters Lemps heijst Marinus Vuijst 

(MPS: Marinus Leenaerts Vuijst) 3£ 6s 7gr van coop van graijnen liggend te velde, verstelt 

- Jan Cornelis Oesthoff als procuratie hebbend van Jacob Jans Pieters Lemps heijst Hans Pieters 3s 

van coop van boonen, verstelt 

RAZE 3521, 2W29, 51v, 9-10-1574: Marinus Leenaerts Vuijst heijst Jan Barthelmeeuss gequeten te 

sijn van seeker heijs op hem gedaen bij Jacob Jans Pieters Lemps oft 4£, verstelt 
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- Jan Pieters heijst Jan Barthelmeeuss gequeten te sijn van seeker heijs op hem gedaen bij Jacob 

Jans Pieters Lemps oft 4£, verstelt 

RAZE 3521, 2W33, fol 53, 5-11-1574: Jan Corneliss Oesthoff nomine Jacob Jans Pieters Lemps 

heijst mr Pieter Diericks naer vuijtwijsen tregister fol 56?, gewesen aen twee goede mannen. 

Oesthoff kiest Danckaert Danckaerts ende Boudewijn Lambrechts, mr Pieter kiest Dierick Jans 

ende Willem Quirijns 

- Jan Corneliss Oesthoff nomine Jacob Jans Pieters Lemps heijst Adriaen Pieters de Nacgt naer 

vuitwijsen tregister fol 56. Partien te doen blijcken ten naesten dat sij tregister voldaen hebben, 

verstelt 

- Jan Corneliss Oesthoff nomine Jacob Jans Pieters Lemps heijst Jan Barthelmeeuss van coop 

vanden huijse vuijt cracgte doen ontbien naer vuijtwijsen tregister fol 56, verstelt 

- Jan Corneliss Oesthoff nomine Jacob Jans Pieters Lemps heijst Frans Lambrechts als boven, 

verstelt 

RAZE 3521, 2W43, 58v, 27-11-1574: Jan Corneliss Oesthoff heijst Jan Barthelmeeuss naer 

vuijtwijsen tregister fol 56?, bij verwiltcueringe van partie verstelt ten naeste uijt cracgte vanden 

derden dacg voort tot zijnen vermaen 

- Jan Corneliss Oesthoff heijst Frans Lambrechts als voorn. fol 56?, verstelt 

     

1.99 Onderhoud soldaten door Pieter Pieters Leeuwe (WA2654) 

RAZE 3521, 2W34, fol 54, 6-11-1574: Jan Corneliss Oesthoff heijst Pieter Pieters Leeuwe 8 

stuvers ter weke van eenen soldaat te houden seven weken ende nocg drie schellingen van sijnen 

soldaten de cost te geven den tijt van drie weken. Partien gewesen een goede man. Jan Corneliss 

kiest de schout, Pieter kiest Willem Quirijns 

RAZE 3521, 2W37, fol 55v, 4-12-1574: Jan Corneliss Oesthoff heijst Pieter Pieters Leeuwe van 

soldatengelt naer vuijtwijsen tregister fol 61, verstelt tot Palmen? 

RAZE 3521, 2W40, fol 57, ?-11-1574: Jan Corneliss Oesthoff heijst Pieter Pieters Leeuwe naer 

vuijtwijsen tregister fol 59?, verstelt 

RAZE 3521, 2W43, 58v, 27-11-1574: Jan Corneliss Oesthoff heijst Pieter Pieters Leeuwe naer 

vuijtwijsen tregister fol 59?, verstelt ad primam om Pieter Jacobs mede in recgte geroupen te 

werden mits oock ? in recgte gebracht te werden 

     

1.100 Mutsaerts, coop stenen (WA0042) 

RAZE 3522, fol 54, 2-7-1580: Marinus Corneliss Gort heijscht Jan Meeuss (9 viertelen mutsaerts 

ende van coop van stenen) 

RAZE 3522, 11v, 2?-7-1580: Marinus Corneliss Gort heijscht Jan Meeuss metser vuijtwijsende 

register folio 9. Naer aenleggen ende verweeren wijsen schepenen voor recgt dat partijen zullen 

elck nemen enen goeden man, etc. Marinus Corneliss Gort kiest Willem Quirijns, Jan Meeuss Jacob 

Oliviers. 

RAZE 3522, 13, 7-9-1580: Marinus Corneliss Gort heijst Jan Meeuss vuijtwijsende register folio 

10. 

RAZE 3522, 16v, 28-9-1580: Marinus Corneliss Gort heijscht Jan Meeuss vuijtwijsende tregister 

14?, verstelt ende alsdan elcx eenen goede man kiesen om de saecke te accorderen 

RAZE 3522, 17v, 8-10-1580: Marinus Cornelis Gort heijscht Jan Meeuss vuijtwijsende tregister 

folio ? Naer aenleggen ende verweeren, verstellen schepenen 

RAZE 3522, 18v, 15-10-1580: Marinus Corneliss Gort heijscht Jan Meeuss vuijtwijsende tregister. 

Jan alligeert dat hij de coop opgeseijt heeft. Marinus Gort die wacgt oft Jan Meeuss wel soude 

advermeren (MPS: affirmeren) met eede oft zulcks is. Alsooe naer aenleggen ende verweeren zoe 

wijsen schepenen voor recgt dat elcx zijn beste doen zouden om een ofte twee persoonen crijgen 

soude die gene die int gelacg geweest hebben om te thoonen tzijnen schoonsten om iet ende ? te 

schouwen (MPS: onbegrijpelijk) ende niet zoe muegen zij verwacgten schepenen sententie ten 

naesten dacg van recgte aff compt. 
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RAZE 3522, 21, 22-10-1580: Marinus Corneliss Gort heijscht Jan Meeuss vuijtwijsend tregister. 

Schepenen wijsen voor recgt dat beijde partijen zullen zoucken ende kennelijke persoonen ofter 

soude mogen eenicge levende getuijgen te vinden en mogelijk is ende dat tusschen dit ende ten 

naesten ende dien niet zoe zullen alst dan tzelve recgt hebben dat se nu hebben 

RAZE 3522, 22, 29-10-1580: Marinus Corneliss Gort heijscht Jan Meeuss vuijtwijsend tregister. 

Schepenen voor recgt dat Marinus Gort zal zijnen heijsch duecgdelijk doen zal ende verclaert bij 

den eedt dat hij de meest eedt? gedaen heeft int aennemen van zijn officie dat zijnen eijsch 

duecgdelijk is naer vuijtwijsen tregister ende dat Marinus Gort zal opleggen de recgten van de 

vierschare ende doet zijn bewijs aen het weijcken aende Kerckewecg dat van Boudewijn 

Lambrecgts gecomen is ende voorts aen zijn gereetste goet dat hij bevinden can alle genacgten 

voortgaende 

     

1.101 Grondaankoop in Bals Hals (WA0149) 

RAZE 3522, 34, 4-5-1581: Comp. Adriaen Jans Loij levert aen ? (MPS : aan wie?) een stuck 

saeijlant 800 roe in Bals Hals (O. Cornelis Vermeijen, S. Heerenwecg, W. Boudewijn Lambrechts, 

N. Heerenwecg) voor 33p de hoop (MPS: deze acte is niet afgemaakt!) 

     

1.102 Wezen van Nicolaes Corneliss (WA0304) 

RAZE 3523, 42, 21 aug 1581: Comp. Boudewijn Lambrecgts Kloeskercke? als voocgt ende oudt 

oom van de onbeiaerde weesen die acgtergelaten zijn bij de doot van Maeijcken Eijmans (MPS: 

Maeijcken Imansdr) saliger memorie, de voirs. weesen hier genomineert in den eersten Cornelia 

Nicolaesdr (MPS: Neelken Claes) out wesende ontrent 13 jaer ende Maeijcken Nicolaesdr (MPS: 

Marijken Claes) out wesende ontrent 9 jaer, mitsgaders haren vader Nicolaes Corneliss (MPS: 

Claes Corneliss) als recgt voocgt, ende hebben gesamenderhant ter kennisse van schouijt ende 

schepenen geaccordeert van wegen de voirs. weesen van haere moederlijke goederen overzulcks dat 

Nicolaes Corneliss hueren vader zal houden alle inschult ende vuijtschult huijs ende hoff ende 

voorts alle huijsraet datter soude ten huijse ende ten houve wesende aengaet, behalve dat de voors. 

Nicolaes Corneliss haeren vader zal haer beijden houdende op haere mondicge jaeren gaende 

staende te lieve ende te leede, redenen ende cleden, zieck ende gesont, ende gevende beijde de 

voors. weesen nu tusschen dit ende Sint Maerten naestcomende ofte Licgtmisser daeraen elck een 

goet ? schaep de welcke en soude lammeren dragen ende dezelve vuijt te geven tot prouffijte van de 

voors. weesen ende nijet tot zijn prouffijte ende schaede, de zelve schaepen tot taxatie ende prisatie 

van schout ende schepenen 

     

1.103 Verhoor Cathalijnken Laureijsdr over inundatie, Jacob Lemps (WA0853) 

RAZE 3524, 146, 12 apr 1582: Wij Jacob Oliviers, Willem Quirijns ende Sebastiaens Pieters 

schepenen der procgie ende heerlijkheijt van Weerde kennen ende certificeren voor de gerecgte 

waerheijt hoe dat op heden datum van desen gecompareert is in zijnen propren persoone den 

eersame mr Jan Vilaijn inden name ende als gemacgticg van joncvrouwe Elisabeth van Haesdonck 

weduwe wijlen Jan Michiels de Prado ridder ende secretaris ende heeft wettelijck versocgt ende 

verbuert mits desen onder schepenen verhoirt te worden Lijntken Lauwereijs (MPS: Cathalijna 

Laureijsdr) weduwe wijlen Jan Matthijss pacgter eertijts geweest hebbend van jonckheer Jan van 

Haesdonck over zekere hoeve metten landen gelegen onder de voirs. procgie ende heerlijkheijt van 

Weerde, ten eijnde zij zou willen verclaeren ende haer bersten kenlijckheijt seggen van de 

administratie ende ontfanck bijden voirs joncker Jan gehadt van de voirs houve ende namentlijk van 

jare 1565, 1567, 1568, 1569 en 1570 totten 1-11 doen de voors. procgie geheel inundeerde 

dewelcke zij gedaen heeft ende verclaert midts desen hoe dat waeracgticg is dat wijlen Jan 

Matthijss haren man als pacgter heeft beseten int gebruijck over diversche jaren de voors. hoeve 

metten lande tot der tijt de voors. procgie heel geinundeert is geweest als vooren, item verclaerde 

nocg dat haer man noijt binnen zijnen leven eenicge pacgtinge van de voors. hoeve ende lande en 
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heeft aengegaen nocg gedaen metten voirs. Jan Michiels de Prado oft met zijnder huijsvrouwe maer 

wel metten voirs joncker Jan van Haesdonck en den selven altoos gehouden voor haren heer ende 

mr van voirs houve de voirs gecomen zijnde tot haeren huijse daer etende ende slapende woude van 

heuren man rekeninge ende goet hebben zeggende dat hij oic zijn mr. was ende haer man hem 

excuserende zeijde geen goet te hebben om hem terstont te zenden maer dat hij hem seer corts gelt 

seijnden soude ende is bij tusschenspreecken van goede lieden als van daer gescheijden ende 

vertrocken gevende haer eenen daelder voor drinckgelt, verclaerde voirts dat zij nocg haer man den 

voors. Prado naer zijn vertreck oijt enicg gelt gedragen oft gesonden en hebben maer seijt ende 

verclaert dat wijlen haer man en oijck zij hebben gegeven tot diversche reijsen in affcortinge van 

haere tacgterheijt van voors. vier jaeren aenden voirs Haesdonck haeren meester alle jare zoo in 

gelde, vlas, leveringe van boter ende eijerern als andersints maer en wiste nijet te seggen midts de 

loope vanden tijden hoe vele die soude mogen vuijtbringen vuijt dien alle haers mans reeckeningen, 

quitantien ende andere bescheeden daeraff sijnde en bij haer naer zijn afflijcigheijt (onder den 

schout Boudewijn Lambrechts (MPS: Bouwen Lambrecgts) ende schepenen alhier gestelt) zijn 

helemael? verstroijt ende verclaerende duer de troublen ende andere inconvenienten van desen 

jegenwoordicge tijt ende alsoo het redelijck is ende godlijck der waerheijt getuijgenisse te geven 

bezundert? als men daertoe versocgt wort soo hebben wijs schepenen voirs dit met onsen geheelen 

gesegelt anno 12-4-1582 

RAZE 3524, 146v, 12-4-1582: ten maende dacge ende jare voors, soo is voor ons schepenen voirs 

gecompareert in zijnen propre persoon den eersamen Jacob Jans Pieters Lemps de welcke versocgt 

zijnde van mr Jan Vilaijn gemacgticgt inde qualiteijt voirs om te hebben de recgte kennisse 

wettelijk soo hier onderschreven staet te weten oft hem nijet kenlijck en is dat hij inde jare 1570 als 

de procgie van Weerde geinundeert was dat hij Jan Matthijss pacgter van de hoeve van joncker Jan 

van Haesdonck heeft mondelincg hoiren seggen dat hij zijn twee boupeerden heeft gegeven ende 

laten volcgen den voors joncker Jan van Haesdonck zijn mr in betalinge van zijne tacgterheijt ende 

oft hij zijn pacgter daermede quijt schonde? (MPS: schold?) alsoo men van alle zaken behoort de 

recgte kennisse der waerheijt te geven zonderlinge daertoe versocgt zijnde soo ist dat Jacob Jans 

Pieter Lemps verclaert dat hij Jan Matthijss pacgter van de hoeve ende landen daertoe behoirende 

van joncker Jan van Haesdonck gelegen in Zuijtbevelant inde procgie van Weerde heeft horen 

seggen dat joncker Jan van Haesdonck hem Jan Matthijss quijt geschouden hadde midts hem 

overleverende zijn twee boupeerden ende dat dit geschiet soude wesen inde vloet als de procgie 

geinundeert was 

     

1.104 Verklaring Jan Cole over boerderij Lambrechts Bouwens (WA3126) 

RAZE 2038, 299, 4 jan 1585: Compareert Jan Colensz nu secretaris der prochien van Baersdorp in 

Zuijdt-Bevelandt, oudt ontrent 72 jaeren, heeft verclaert ten versoecke van Boudewijn Lambrechtsz 

van Cloeskercke. Ende eerst gevraeght zijnde opt vijfde artikel van saecke. Antwoorde bij den 

voorn requirant geappeleerde, overgegeven in de saecke van relief d'appel jeghens Dirck van der 

Laen cum suijs, appellanten gegheven ende verclaert hij deposant warachtigh te zijne ende hem wel 

kennelijck dat den Zandtdijck met den welcken prochie van Cruninghen afgedijckt es van de Bree 

Wateringhe bewesten H'Iersicken meestendeel geleghen es op den grondt van Cruninghen, sulcx 

datter buijten den zelven Zandtdijck gedijck ende vuijtgesloten zijn ontrent noch drije hondert 

gemeten die noch zijn van den grondt van Cruninghen, dan nu ligghende in de voorseide Bree 

Wateringhe. In welcke 300 gem Lambrecht Bouwensz des voorseiden requirants vader een hoefve 

ten tijde van zijn overlijden hadde met zijn kinderen gemeen groot ontrent sesthien gemeten, waer 

onder ontrent drije gemeten boogaerts waeren met een huijs ende duijvekote. Voorts op 't 17de 

artikel des voorseiden antwoorde gevraeght zijnde verclaert ende seght als vooren dat Lambrecht 

Bouwensz voorseid mede ten tijde van zijn overlijden hadde een huijs staende binnen die prochie 

van Cruninghen aen die zuijdtzijde van de kercke met noch drije cleen huijskens daer bij in welck 

huijs hij (als hij overleedt) innen woonde. Ende achter welck huijs hem deposant kennelijck is dat 

Lambrecht voornoemt nae die tweede inundatie getimmert heeft een nieu schuijre ende noch een 

duevekote met vier opghaende gevels. Ende tselve huijs ende schure wordt als noch gebruijckt ende 
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bewoont van Bastiaen Jacobsen. Dwelck huijs ende nieu schure ooc nooijt om gevloeijt en zijn 

geweest noch 't zeewater (om d'selve om te vloeijen) soo hooghe. Ende soo wel als aenghaet t'huijs 

daer Joncker Arent van Haemstede inne gestorven is, int voorseide artikel verhaelt, seijt ende 

deposeert hij 

     

1.105 Jan Domiss levert perceel in Vlaemshoeck (WA3194) 

RAZE 3540, W-8087, 20, 27-6-1585: Onleesbaar maar ik maak er uit op dat Jan Domiss levert aen 

Cornelis Jacobs Boudewijns als gemachtigt van de weesen van wijlen Cornelis de Witte, o.a. 

Cornelis, Anthonij en Maeijcken ? ende 13 roeden in de Vlaemshoeck een perceel (O. Geert Pieters 

cum suis, S. Heerenwecg, W. Boudewijn Lambrechts, N. Christoffel Marinuss?) en een ander 

perceel (O. Christoffel Marinuss, S. Boudewijn Lambrechts, W. monsieur de Wolfswinckel, N. den 

Middendijck tussen Waerde ende Valkenisse) voor 15£ tgemet 

     

1.106 Taxatie bezittingen Lambrecht Boudewijns (WA3127)  

RAZE 3262, fol 13, 31-12-1585: Ten versoucke van Boudewin Lambrechtz van Cloeskercke wert 

hier aen schout ende schepenen versoucht te hebben zeker priseringe van alsulcke goederen als by 

de doot ende afflivicheyt van wijlen Lambrecht Bouwensz van Cloeskercke tsynen afflivicheyt 

achter gelaeten heeft ende noch als doen te wesen was al welcke goederen de voirn. Boudeweyn by 

den doot van zyn moeder Joncvrou Anna van Duuvevoerde met syne suster ende broeder aen 

bestorven waeren als achtervolgende zeker sententie hier geexhibeert geprononcieert by den 

Hoogen Raede in Hollandt den 5en novembris anno 85. Eerst de huyssinge staende hier op het 

Saelhoef (= Saalhof) daer nu ter tyt in woent Bastiaen Jacops met synen gevolge als huys schuyre 

stallinge met noch drij cleyn huyskens. Het woenhuys is geextimeert op 5 £, de schuyre op 4 £, de 

drij huyskens op 2 £. Noch een huys schuyre stallen ovenkeeten hoven ende boogaert groot tsamen 

3 gem. daer eertyts ingewoont heeft Joncheer Arnout van Hamstede als besittende syne weduwe. 

Wert hier het huys geextimeert op 7 £, de schuyre ende stallingen 6 £, den boomgaert 7 £. Item 

noch een huys schuyre stallingen duijvekeete met 16 gem. lants waer in staen? drij gemeten 

boomgarts gelegen in de breede wateringhe op Samarts by mijns Heeren van Cruyuninghen bosch, 

geextimeert het huys op 4 £, den boomgaert 3 £ 6 sch 8 d, elck gemet lants vrij gelt 6 sch. 89 d. 

Item in Willem Aertss houck ontrent 26 gem. lants ende is geextimeert elck gemet te weten den 

oncost affgetrocken op 10 sch, te weten deen Jaer meer als dander duer een 2 sch. 6 d. compt elck 

gemet vrij gelt 7 sch. 6 d. 

Ende voorts alle dander Landen in den Inventaris gespecificeert naer hun beste voernemste extime 

te extimeren in eenen bout (of bont?) sulcx daer een ygelyck het syne hebbende. 

Wert elck gemet geextimeert als voren te weten alle extime is jaerlicx. 

Versoucken oock Regaert te nemen op den inventaris vande meubelen als dat die selve by decreet 

vercocht syn tot vylen pryse, Dwelck nyet en behoort. ende oock van alle exstime hier geextimeert 

datmen behoort weesen goet als het vervallen is tot wurge(met afkortingskrul daar boven) vuytgeeff 

tot prouffyte vande weesen behouven sulcx gelt nyet ledich te laeten Laetende sulcx ter discretie 

van myne heeren, actum desen lesten december 1585. 

RAZE 3262, fol 14, 2-1-1586: Op huyden desen 2en Januarij anno 86 naer den nieuwen stijl, es 

voer ons Schout ende Schepenen ondergecreven gecompareert Boudewyn Lambrechtssen van 

Cloeskercke ende heeft versocht by ons geestimeert te werden seker huysinge, schueren, 

bomgaerden ende Landen gelegen binnen den dorpe ende heerlyckheijt van Cruyningen, eertijts 

toebehoort hebbende Lambrecht Bouwensz van Cloeskercke ende syn huysvrouwe, alle 

gespecificeert in sekeren inventaris ende naer vuytwysen d'acte van sententie gewesen by den 

Hoogen Rade in Hollant ons vertoont. Soe est dat wij tsynder begeerten geneijcht synde gemerct 

men allen personen behoort adres van instantie? te doen bysonder daer toe versocht synde 

geconsidereert ende overgewegen hebbende allent gene in desen te considereren stont met rijpe 

deliberatie gepriseert ende geestimeert, priseren ende estimeren by desen boven allen reparatien, 

geschoten ende ongelden, het een Jaer dander te baten comende naer ons beste verstandt ende 
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raminge. 

Eerst een huijs staende hier binnen Cruyningen op Sael Hoff daer Lambrecht binnen synen Leven 

inne woende met de hovinge annex Jaerlijx ter sommen van vijff ponden vlaemsch als boven gesyt 

es vrij gelt, elck pondt gerekent tot (doorgestreept: sestien ponden) hondert gulden bengende 

tsamen vuyt vijff hondert gulden. 

Item de schuere staende achter tvoers. huijs wert by ons voern. geestimeert als boven voer vyer 

hondert gulden, 

Item noch drie cleyn huijskens staende mede by dvoers. huys tot twee hondert gulden. 

Comende tsamen thuys schuer ende cleijn huyskens ter sommen van elff hondert gulden. 

Item noch een huys staende mede int dorp van Cruyningen daer eertijts in gewoent heeft Jonckheer 

Aernout van Haemstede, met sijne schueren, stallinge ende boomgaert, groot drie gemeten, es by 

ons geestimeert (doorgestreept: als de huijsinge op seven hondert guldens) als boven tsamen op 

twee duijsent gulden. 

Item noch een huijs schuere ende duvekeete (bovengeschreven: eenen boomgaert groot 3 gem), soe 

dat ten overlyden van Lambrecht Bouwenss voers. was, gelegen over den Sandijck by myn Heeren 

van Cruyningen bosch geestimeert als boven tsamen ter sommen van seven hondert drie ende 

dertich gulden een schellinck eene grooten ende ses mijten. 

Item noch dertyen gemeten Lants mede gelegen aldaer geestimeert elck gemet vrij gelt Jaerlijcx ter 

sommen van 6 schellingen acht grooten vlaems, beloopende vier pondt ses schellingen ende acht 

grooten Jaerlijcx. Comende ter sommen vamn vyer hondert drieendertich gulden eenen schellinck 

eene groote ende ses mijten vlaems. 

Item in Willem Aertss houck onder dorp van Cruijningen een stuck ofte pa[r]ceel Lants groot 

ontrent sessentwintich gemeten, (in de marge) ende vorts allen andere parceelen van Landen inden 

inventaris gespecificeert ende begrepen, wert by ons geestimeert aff getogen den oncost elck gemet 

vrij gelt ter sommen van seven schellingen ende ses groote. 

Actum ten Jaere maende ende dage als boven ter presentie van ons Jonckheer Philips van Assche, 

Schout der prochie van Cruyningen, Aerent Aerentss, Geraert Jansz Vervoert, Aert Storm, Adriaen 

Willemsz, Willem Adriaensz ende Adriaen Claesz, Schepenen der selver prochie van Cruyningen 

ende by drie van onsen Schepenen segelen besegelt. 

(in de marge:) een brieff is vuyt. 

     

1.107 Stamboom Lambrecht Bouwens (WA1021) 

RAZE 2039, 147, 23 apr 1590: Comp. Aerendt Willemsz Bocxman, oudt (zoo hij zeijde) ontrent 

twee (iaeren?) min dan hondert, ende Cornelis Jacobssen Klicker, oudt insgelijcx 88 jaeren, beide 

wonende Cruninghen, midsgaders Jan Colenss secretaris der prochie van Baersdorp, oudt ontrent 77 

jaer, verklaring ten verzoeke van Pauwels Diricxssen schoutteth der prochien van onse Lieve 

Vrouwe polder, dat zij wel gekend hebben Lambrecht Bouwenssen die wel eertijdts geweest es 

dijckgraeve der voorseide wateringhe van Cruninghen de welcke onder andere gehadt heeft 1e 

huijsvrouwe daeraf die voorghaende was Maijken Adriaensz de Keijsers dochter die naergelaten 

heeft een dochter ook Maijken genoemt die bij Ieman Andries Bouwenssen voortgebracht heeft 

noch een Maijken, de welcke in haeren leven getroudt hadde Clais Cornelissen nu alnoch wonende 

binnen die prochie van Weerde ende daeruijt gesproten waeren vele kinderen tot v, vi ofte vij, dan 

die nu al zonder afdaelende hoir overleden zijn. Dander huijsvrouw des voorseide Lambrecht was 

Anna van Duvenvoorde daervan gecomen zijn Bouduin Lambrechtssen, Jan ende noch een dochter 

die zij deposanten gekent hebben. Te Goes ter presentie van Jan Adriaensz schoenmaker aldaer en 

Pieter Willemsz wonende tot Geerds Jacobssen in sheer Elfsdorp 

     

1.108 Levering land door Marinus Marinuss schipper (WA3405) 

RAZE 3541, W-8155, 45v, 21-1-1594: heeft Marinus Marinuss schipper bij drije vrij sondacgs 

geboden ende met vollen rechte opgedragen ende gelevert aen Jan Quirijns tot Valckenisse 

alsulcken drije gemeten 130 roeden lants (mette terwe daerop nu tertijt besaeijt liggende) alsoe 
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tzelve gelegen es tot Valckenisse in Vlaemshoeck (O. den ambachtsheer aldaer, S. ende W. 

Boudewijn Lambrechts erfgenamen, N. Dignus Jacobs) ende vercleerde den comparant dese voors. 

erffve alsoo tsamen metter voors. terwe vercocht te zijne voor 24£ eens ijder gemet loppende 

tsamen 82£ 7s 10gr, te betalen deen rechte helleft nu ter Goesser jaermarckt in augusto 

eerstcomende 1594 ende de andre resterende helft Goesser marct daeraen vervolgende 1595 (sonder  

langer oft voorder delaij) ende tot voldoeninge ende verseeckeringe van de betalinge voorseijt heeft 

den voorn Jan Quirijns (MPS: Jan Corijns) tot een onderpande ende speciale hijpoteque gestelt den 

voors. 3 gemeten 130 roeden lants midtgaders zijn persoon ende voorts se et sua. Present tvolle 

collegie 

     


