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RAZE 3518
NB.

De nummers met “W” beginnend zijn de nummers van mijn foto’s, dus niet de
paginanummers in het document zelf. De foto’s staan in drie mappen RAZE 3518,1,
3518,2 en 3518,3

RAZE 3518, W1-28, fol 1 (MPS: bladnummer wordt niet vermeld, dus heb ik zelf maar
ingesteld)
Register van Waerde beginnende 2-6-1560
RAZE 3518, W1-29, fol 2, 2-6-1560
Vierschaere gehouden 2-6-1560, ter presentie van schepenen Pieter Geerts, Jan Jans Vleeck,
Pauwels Diericks
- Matthijs Jans op Moerdamme (MPS: er staat Mathijs Jansen op Moerdamme) heijst ’t
sterfhuijs van Cornelis Adriaens Huijgens zaliger memorie ende dat uijt crachte van
een arest dat hij gedaen hadde op een huijs gestaen inde prochie van Waerde ende dat
naer uijtwijsen van eene schepenebrieff bedraegende die somme van 27 gulden ende
noch van 4 ellen vlasse laecken die elle tot 14 groete d’elle. Schepenen wijsen
verstelt ten naesten daege van rechte nae die daegen?
Ingeschreven 9-6-1560 ende dach van rechte gehouden 15-5-1560 ter presentie van
schepenen Pieter Geerts, Jan Jans Vleeck, Pauwels Diericks, Jan Jacobs Stoffs
- Matthijs Jans op Moerdamme (MPS: er staat Mathijs Jansen op moerdamme) heijst ’t
sterfhuijs van Cornelia Pieters ende dat naer uijtwijsen tregister ende dat uijt crachte
van areste ende dat van een verstelde vierschaere als boven. Schepenen wijsen
verstelt, ten naesten daege van rechte, voort tsijnen vermaen?
RAZE 3518, W1-30, fol 2v, 22-6-1560
Ingeschreven 16-6-1560 ende vierschaere gehouden 22-6-1560, ter presentie van schepenen
Jan Jans Vleeck, Matthijs Jans Widts, Jan Jacobs Stoffs, Pauwels Diericks, Pieter
Jans (MPS: Pieter Jans Rooshil)
- Jan Jans Vleeck nomine Philips Rombouts van de Venne (MPS er staat: Philippus
Romboutsen) heijst van Jan de metser (MPS is dit: Jan Barthelmeeuss?) die somme
van 7s ter goeder rekening van coope van vlasse ende noch ruijminge van de schuere
daert in lijt ofte 10s daervoren. Schepenen wijsen verstelt totten tweede dach van
rechte
- Cornelis Jacobs Boudewijns nomine Jacob Leijss heijst eenen Jan Engels (MPS er staat:
Jan Ingelsen) ende dat van verteerde costen te wetene van Sint Sebastiaens gilde die
somma van 23 stuijvers altijt ter goeder rekening. Schepenen wijsen verstelt ten
naesten
- Cornelis Jacobs Boudewijns nomine Jacob Leijss heijst voort ter vierschaere Cornelis Jans
de molenaere ende Jan Barthelmeeuss (MPS er staat: Jan Meeusen) ende van weegen

tgilde van Sinte Sebastiaens elcs de somme van 23 stuijvers. Schepenen wijsen
verstelt ten naesten
RAZE 3518, W1-31, fol 2v Dubbel gefotografeerd
RAZE 3518, W1-32, fol 3, 26-6-1560
Ingeschreven 23-6-1560 ende vierschaere gehouden den 26-6-1560 ter presentie van
schepenen Pieter Geerts, Jacob Leijss, Jan Jacobs Stoffs ende Pieters Jans (MPS:
Pieter Jans Rooshil)
- Jacob Leijss heijst ter vierschaere Jan Engels naer uijtwijsen tregister fol 1, ende dat als
deecken van Sinte Sebastiaens gilde. Jan Engels es gecondemneert ten waere dat Jan
Engels voorn. wiste bij te leggen dat hij tuijtgeven gelt? (MPS: gemaent?) van die
gildebroeders gegeven hadde Jacob Leijss
- Jan Engels heijst ter vierschaere Jan de Meester die somme van 9 gulden altijt ter goeder
reeckening. Schepenen wijsen verstelt ten naeste voort tzijnen vermaen
- Jacob Leijs heijst ter vierschaere naer uijtwijsen tregister Jan Barthelmeeuss ende Cornelis
Jans de molenaere. Schepenen wijsen verstelt ten naeste voort tsijnen vermaen
RAZE 3518, W1-33, fol 3v, 6-7-1560
Vierschaere gehouden 6-7-1560 ter kennisse van schepenen Pieter Geerts, Jan Jans Vleeck,
Matthijs Jans Widts, Jan Jacobs Stoffs, Pauwels Diericks
- Maerten Michiels (MPS er staat Maerten Machielsen) als mededeelder van
penningmeesterschap heijst ter vierschaere Philippus Rombouts van de Venne ofte
d’onderwinders vanden goeden die somma van 53 gemet 37 roe tot 15 stuivers op
elck gemet die 10 stuivers op elck gemet nu te betaelen
- Jan Jans Vleeck heijst ter vierschaere Cornelis Matthijss de somma van 1£ 11s 8gr ende
Cornelis Nicolaess Cock de somma 9s 3gr 18mijten, ende Cornelis Jans pachtenaere
die somma van 5s 8gr 6mijten, Jan Poppens die somma van 4s 2gr, ende van
geschooten noch heijst den zelfden de kinderen van Cornelis Joriss? (MPS er staat:
Neel joris?) die somma van 1£ 6gr 6mijten, noch van een gemet inde prochie 3s 5gr.
Schepenen wijsen verstelt ten naesten, voort tot Jan Jans vermaen
- Jan Jans Vleeck (MPS er staat: Jan Jans) heijst ter vierschaere Jacob Jans Andriess de
somma van 6s 9gr 6mijten ende heijst noch Jan Barthelmeeuss van geleende gelde de
somma van 4s 4gr. Schepenen wijsen verstelt ten naesten, voort tsijnen vermaen
RAZE 3518, W1-34, fol 4, 13-7-1560
Ingeschreven op 7-7-1560 ende vierschaere gehouden op 13-7-1560
- Maerten Michiels heijst ter vierschaere Philips Rombouts van de Venne ofte ijemant die
eenich recht te vermeeten aen die gifte ende dat naer uijtwijsen tregister fol 3.
Schepenen wijsen verstelt ten naesten, voort zijne vermaen

- Jan Jans Vleeck heijst ter vierschaere Philips Rombouts van de Venne (MPS er staat
Philippus Rommens) ofte ijemant die them onderwint, heijst die somma 1£ 9s 11gr,
heijst noch die weduwe? Digna Jan Engels (MPS: maar Jan Engels is toch niet
overleden?) die somma van 2s 5gr
- Jan Jans Vleeck heijst ter vierschaere ende dat uijt crachte van een verstelde vierschaere
naer uijtwijsen tregister fol 2 Cornelis Jans pachtenaere ende Cornelis Nicolaess
Cock. Schepenen wijsen verstelt ten naesten
RAZE 3518, W1-35, fol 4v
Op huijden ?-10!-1560 vierschaere gehouden ter presentie van schepenen Jan Jans Vleeck,
Jacob Leijss, Jan Jacobs Stoffs, Pauwels Diericks
- Jan van Stapele heijst Joris Jans dat hij zoude delven een gracht tussen Joris Jans lant ende
Jan van Stapele boogert ofte heijst daervooren 2£. Schepenen wijsen verstelt ten
naesten
- Cornelis Jacobs Boudewijns nomine zijnder moeder heijst tsterfhuijs van Nicolaes Jacobs
uijt crachte van een schepenbrieff de somme van 7£ 12s 2gr. Schepenen wijsen
verstelt ten naesten
Vierschaere gehouden 2-11-1560 ter kennisse van schepenen Pieter Geerts, Jan Jans Vleeck,
Pauwels Diericks, Matthijs Jans Widts, Pieter Jans Rooshil (MPS: hier staat Rooshil
er bij geschreven!)
- Jan Jans Vleeck nomine Heijndrick Heijndricks heijst ter vierschaere Pieter Jans Rooshil
die somme van 25 stuijvers, ende dat van arbeijt. Schepenen wijsen verstelt ten
naesten dach van rechte
RAZE 3518, W1-36, fol 5, 2-11-1560
- Ambrosius Boirtman heijst ter vierschaere Jacob Jans Pieters Lems een half last derrinck
thuijs gement ofte heijst daervoren 1£. Schepenen wijsen verstelt ten naesten
- Marinus Engels heijst ter vierschaere Pieter Engels ende dat uijt crachte van
schepenkennisse ende heijst naer uijtwijsen eene schepene brieff. Schepenen wijsen
verstelt ten naeste
- Jan Jans Vleeck heijst Jan Jans de Naeijer (MPS: er staat Jan de naijger, twee regels verder
wordt hij Jan Jans Naijger genoemd) ter vierschaere de somme van 6s 1gr, ende noch
heijst den zelve 5s van cruijt, ende noch 11 stuijvers, ende Jan Jans naijger is
gecondemneert van alle drie die heijsen, ende Jan Jans Vleeck doet zijn bewijs aen
die penningen van Lamme Corijnse (MPS: Lambrecht Corijns? of Lambrecht
Quirijns?) comende, daertoe staende die genachten
RAZE 3518, W1-37, fol 5v, 2-11-1560

- Jan Andriess als schouijt als heere heijst Pieter Jans Arnouts (MPS er staat: Noutsen) ende
dat van een bekellengieringe ende dat die somma van 10£ ende dat van eene dam
liggende inde waterganck, naer uijtwijsen die kuere. Pieter Jans is daer in
gecondemneert inden heijs nopende dese boete is verstelt ten naesten voort tsijnen
vermaen
Den schouijt heijst den zelven Pieter Jans Arnouts dat hij deesen zelfde dam op te
doene zoe diepe als een waterganck achter ende vooren is een roe varre. Pieter Jans
belooft ter kennisse van schepenen tselve te doene
Vierschaere gehouden op 16-11-1560 ter presentie van schepenen Pieter Geerts (MPS er
staat: Pieter Gertsen), Matthijs Jans Widts, Pauwels Diericks
- Jan Jans (MPS: Jan Jans Vleeck) heijst Gillis van der Maere als gemachtich van Jan Beest
die somme van 15£ 19s ende dat nae uijtwijsen eene schepenbrieff welcke penningen
zouden moegen verschenen weesen
RAZE 3518, W1-38, fol 6, 16-11-1560
- Ende den zelven Jan Jans Vleeck nomine Jan Beest heijst den zelve Gillis van den Maere
ende dat van een transport die somma van 5£ 9s 11gr, ende dat ter goeder
reeckening. Schepenen wijsen verstelt deesen dach, ende voort tot maendaege
- Cornelis Jacobs Boudewijns heijst Andries Adriaens, ende dat van een geschodt van 15
stuijvers opt gemet ende dat van een reste 1£ 3s 1gr 6mijten. Schepenen wijsen
verstelt ten naesten ofte voort tsijne vermaen
Op huijden den 18-11-1560 zoe is dach van rechte gehouden ter kennisse van schepenen
Pieter Geerts, Jan Jans Vleeck, Jan Jacobs Stoffs
- Jan Jans Vleeck heijst Gillis van den Maere (MPS er staat: Varmaere) nae uijtwijsen
tregister fol 6 ende Jan Jans verwiltcuert zijn zelve dat hij zijn vierschaere laet
versteken tot dertiende! (MPS: begin januari?) dach toe, ende voort tsijnen vermaen
behalve dat Gillis dan behoef te comen binnen die weecke, indien dat Gillis dan niet
en comt zoe zal Gillis moegen den clerck betaelen zonder Jan Jans cost
RAZE 3518, W1-39, fol 6v, 18-11-1560
- Adriaen Corneliss heijst ter vierschaere Gillis van den Maere ende dat uijt crachte van
arestemente 2£ voor zijn zelve ende noch 12£ voor weeskindt van Margaretha
Gillisdr (MPS er staat Margriete Gielis) de huijsvrouwe van Adriaen Corneliss (MPS
een heel stuk blanco gelaten)
Mits dat Adriaen Cornelisse eene zeeckere heijs gedaen heeft op Gillis van den
Maere (MPS: er staat Vermaere) ende dat uijt den naem van weeskindt van Adriaen
Corneliss ende geen zeecker procuratie bij en lecht wordt hij gecondemneert in de
boete van 3£ ende dat te weten van die 12£ voors.
Ende voort van die 2£ die Adriaen Corneliss zelver aen comen begeert Adriaen
Corneliss een blijcken aen te nemen dat zij hem aencomen zouden ende anders
niemant. Schepenen wijsen met sententie dat Adriaen Corneliss dese getuijgen zal
volcommen indien dat binnen die prochie is zo eest binnen 8 daegen, buijten die
prochie 14 dagene, over twater drie weecken

Op de volgende pagina: Noch zoe begeert deesen zelven Adriaen Corneliss dat Gillis
van den Maere zal stellen zeecker borge, ende dat dat Gillis zal blijven ofte stellen
zeeckere procuratie dient hem belieft totdat Adriaen Corneliss deesen zelven toen
volcomen is
RAZE 3518, W1-40, fol 7, 18-11-1560
- ten selven daege 18-11-1560 zoe heeft begeert Dignus Corneliss de Raet een arest aen
Gillis van den Maere, zoe isser een ommevraginge gedaen offer ijemant tsegens ofte
meedezeggen wildet ofte Dignus voorn. en zoude hebben arest aen Gillis voorn.
(MPS: Daaronder is men begonnen te schrijven: “Soo es dezen” maar verder niet
afgemaakt)
RAZE 3518, W1-41, fol 7v, 27-11-1560
Vierschaere gehouden opten 27-11-1560 zoe ter kennisse van schepenen Pieter Geerts, Jan
Jacobs Stoffs ende Pauwels Diericks
- Govaert Danckaerts (MPS er staat: Goevert Danckertsen) heijst Jan Poppe (MPS er staat:
Jan Poppensen) ter vierschaere die somme van 1£ ende dat uijt crachte van eene
schepene brief ende Jan Poppe belooft dit voors. pondt te geven (MPS
tussengevoegd: op Pieter Geertsens zelfs bewijs) Pieter Geerts schier aen corsaevent
(MPS: Kerstavond) ofte 14 daegen daernaer. Schepenen wijsen verstelt tot
corsaevent
- Jan Andriess nomine Pieter Poppens Keijser heijst Jacob Jans Moerdamme nae uijtwijsen
eene schepenbrieff die somme van 20£. Bij verwiltcueringe van partie zoe verstelt
schepenen deesen dach van rechte ten naesten ende voort tot sijne vermaen
- Jan Engels heijst Anthonij Corneliss Mensheeren (MPS: er staat Anthonij Mensheeren) die
somme van 9s uijt crachte van een verstelde vierschaere van den derden daege.
Schepenen wijsen met sententie dat Jan Engels zoude opleggen trecht van der
vierschaere ende dat Anthonij zoude bewijsen zijn vrij goet, indient Anthonij niet en
doent zoe zoudet Jan Engels zelver doen
(MPS op het volgende blad) Ende Jan Engels doet zijn bewijs aent beste bedde ende
voort aen een viertel pladtzaets die tot Marinus Engels zoude mogen liggen.
Schepenen hebben binnen de genachten geschadt dit voors. bedde voor 8s ende het
zaet voor 4s. Schepenen hebben hem bewesen op dit voorn. goedt te weten Jan
Engels voorn.
RAZE 3518, W1-42, fol 8, 27-11-1560
- Jan Engels heijst ter vierschaere Jan Poppens ende dat van vlasthiende ende
derrinckthiende de somme van 1£ altijt ter goede reeckeninge. Schepenen wijsen met
sententie dat dese partien bij malcanderen commen zouden ende reeckenen met
malcanderen schier en den naesten dach van rechte
- Jan Poppens heijst Jan Engels ter vierschaere de somma van 12s van gelaege ende noch
van een tonne biers die somme van 11s, noch 2 gulden van Anthonij Corneliss

Mensheeren die Jan Engels hem belooft heeft ende noch 10s 10gr van gelde dat Jan
Engels zoude ontfangen hebben
(MPS: op volgend blad) Ende noch 8s van vleesch dat Jan Engels ten ommeganck
hadde. Schepenen wijsen verstelt ten naesten alsoe crachtich zoe machtich als nu ter
tijt
RAZE 3518, W1-43, fol 8v, 27-11-1560
- Jan Andriess heijst ter vierschaere Pieter Jans Arnouts ende dat uijt crachte van een
verstelde vierschaere twelck daer hij in gecondemneert was ende dat van een boete
van aen een weije inden Waterganck fol 5?. Schepenen wijsen verstelt ten naesten
ende voort tot zijnen vermaen behalve partie een wete
Vierschaere gehouden 7-12-1560 ter presentie van schepenen Pieter Geerts, Jan Jans Vleeck,
Jacob Leijss, Pieter Jans Rooshil
- Adriaen Gilliss heijst Jan Jans Vleeck nae uijtwijsen tregister (MPS: niet afgemaakt)
RAZE 3518, W1-44, fol 9, 7-12-1560
- Jan Jans Vleeck heijst Cornelis Jacobs Boudewijns die somme van 10 stuijvers
- Pieter Geerts heijst Philips Rombouts van de Venne die somme van 9s 4gr ende dat van
biere. Schepenen wijsen verstelt deese twee partien te commen bij malcanderen
tussen dit ende den naesten dach van rechte, veraccorderen zij tis goet, veraccorderen
zij niet zoe hebben zij ten naesten haer goet recht
- Jan Andriess nomine Pieter Poppens Keijser (MPS er staat: nomine Pier Keijser) heijst ter
vierschaere Willem Pieters Naeijer (MPS: naijger) die somme van 11 gulden. nae
uijtwijsen eene schepene brieff. Schepenen wijsen verstelt ten naesten, voort tsijnen
vermaene
- Jan Andriess nomine Pieter Poppens Keijser (MPS er staat Pier de Keijser) heijst Willem
Corijns? (MPS: is hij gelijk aan Willem Quirijns) alias joncker die somme van 10
gulden 10 stuijvers naer uijtwijsen eene schepenbrieff. Schepenen wijsen verstelt ten
naesten voort tsijnen vermaene
RAZE 3518, W1-45, fol 9v, 7-12-1560
- Jan Andriess als schouijt nomine Pieter Poppens Keijser (MPS er staat Pier Keijser) heijst
Nicolaes de Ketser die somme van 1£ 15s nae uijtwijsen eene schepene brieff.
Schepenen wijsen verstelt ten naesten voort tsijne vermaen
- Jan Andriess nomine Pieter Poppens Keijser Jacob Jans (MPS: Jacob Jans Moerdamme)
nae uijtwijsen tregister fol 7. Schepenen wijsen verstelt ten naesten voort tsijnen
vermaen
Vierschaere gehouden 14-12-1560 ter presentie van schepenen Pieter Geerts, Jan Jans
Vleeck, Matthijs Jans Widts, Pauwels Diericks

- Cornelis Jacobs Boudewijns nomine Marcus ? (MPS er staat Marckus) heijst Matthijs Jans
Vlaeminck die somme van 3£ 15stuijvers ende dat van coop van vlas bij de roe.
Scheepenen wijsen verstelt ten naesten dach van rechte
RAZE 3518, W1-46, fol 10, 14-12-1560
- Jacob Anthonies heijst die weduwe van Jacob Geluck (MPS er staat: Gelock) ofte haeren
voocht ende heijst zeeckere brieven die hij tanderen tijden onder den wet geleijt heeft
ofte heijst daer vooren die somme van 200 guldens ende heijst noch van rente die zij
zouden moegen hebben onder haer te wetene van 6£ die rent daervan alzoe veel
jaeren alsmen bevinden (MPS er staat: bevinnen) mach ende noopende van dese
voors. brieven die heeft Adriaen Geluck ter kennisse van scheepenen over? gegeven,
ende dat van het weeskint van Jan Jacobs Geluck, voort van die rente es verstelt den
eersten rechtdach nae derthiendach (MPS: ? januari), ende voort tot Jacob Anthonies
vermaen
Ende Jacob Anthonies heeft die rechte voochdie aengenoomen ende dat van het
voors. weeskindt, ende heeft dat weeskindt voorn. verseeckert op 9 gemet lant ofte
daerontrent gelegen inde prochie van Schoere (O. heerewech, S. menheere van
Poucke, W. Huijbe Algaen? Huijbrechts, N. Lange Pier ofte dier meer liggen met
rechte)
inde kantlijn: Adriaen Geluck eenen brief
RAZE 3518, W1-47, fol 10v, 14-12-1560
- Jan Andriess nomine Pieter Poppens Keijser heijst Willem Pieters Naeijer uijt crachte van
een verstelde vierschaere nae uijtwijsen tregister fol 9. Schepenen wijsen verstelt ten
naesten behalve partie een wete
- Jan Andriess nomine Pieter Poppens Keijser heijst Nicolaes de Ketser nae uijtwijsen
tregister fol 9. Schepenen wijsen verstelt ten naesten dach van rechte voort tsijnen
vermaen
Vierschaere gehouden 1-2-1561 ter presentie van schepenen Jan Jans Vleeck, Matthijs Jans
Widts, Jan Jacobs Stoffs, Pieter Jans Rooshil ende Pauwels Diericks
- Marinus Corneliss (MPS: is dit Marinus Corneliss Gort?) nomine Janneken Stoffels heijst
Jan Jans Vleeck de somma van 20 gulden, ende van een thienden. Schepenen wijsen
verstelt ten naesten dach van rechte, voort tzijne vermaen
- Marinus Corneliss (MPS: is dit Marinus Corneliss Gort?) nomine Janneken Stoffels heijst
Jan Poppe (MPS er staat: Jan de metser) die somme van 10 gulden ende dat van
vlasthienden, ende noch 5s ende dat van een koij huijt (MPS: huid van een koe).
Schepenen wijsen verstelt ten naesten voort tsijnen vermaen
RAZE 3518, W1-48, fol 11, 1-2-1561
- Jan Jans Vleeck heijst Jacob Jans Andriess die somme van 20 gulden van thiende ende
noch 7s 2gr ende dat van geleende gelden. Scheepenen wijsen verstelt ten naesten
ende voort tsijnen vermaen

- Jan Jans Vleeck heijst Lambrecht Corijnsen (MPS: Lambrecht Quirijns) de somme van 29s
1gr. Scheepenen wijsen verstelt ten naesten voort tsijne vermaen
- Cornelis Corneliss jonge knecht heijst ter vierschaere Jan Poppe die somma 14s 2gr van
arbeijt, noch 8s 5gr van beesten die Jan voors. van Cornelis gehad heeft. Schepenen
wijsen verstelt ten naesten mits bij mecander commen ende reeckenen met malcander
- Jan Poppe heijst Jan Jacobs alias Roels ter vierschaere 33 stuijvers preter 5?gr. Schepenen
wijsen verstelt ten naesten voort tot Jan Poppens vermaen
- Jan Poppe heijst ter vierschaere Jacob Jans Andriess die somme van 5 gulden ter goeder
reeckeninge van verteerde costen. Schepenen wijsen verstelt ten naeste voort tot Jan
Poppens vermaen
RAZE 3518, W1-49, fol 11v, 1-2-1561
- Jan Poppe heijst ter vierschaere Cathalijna (MPS er staat: Lijne) de weduwe van Pieter
Merceelis (MPS er staat: Pieter Merselis) die somme van 4£ ende dat van coope van
eene brieff. Schepenen wijsen verstelt ten naesten voort tot Jan Poppens vermaen
- Matthijs Jans Widts nomine tsterfhuijs van Nicolaes Jacobs heijst ter vierschaere Jacob
Jans Andriess de somme van 14 gulden ende dat van pachte verstelt ten naesten voort
tot Matthijs Jans vermaen
- Matthijs Jans Widts nomine tsterfhuijs van Nicolaes Jacobs heijst ter vierschaere Adriaen
Pieters de Nacht die somme van 8 gulden, ende dat van pachte, verstelt ten naesten
voort tot Matthijs Jans vermaen
- Matthijs Jans Widts nomine tsterfhuijs van Nicolaes Jacobs heijst ter vierschaere Dignus?
Jan Engels (MPS: zie fol 4) ter vierschaere die somme van 10s altijt ter goeder
reeckening, ende dat oock van pachte. Scheepenen wijsen verstelt ten naesten voort
tot Matthijs Jans vermaen
RAZE 3518, W1-50, fol 12, 1-2-1561
- Jan Andries als schouijt heijst ter vierschaere deese naergeschreven persoene:
Stoffel Pauwels
8 stuijvers
Cornelis Corneliss
8 stuijvers
Matthijs de Vlaeminck
8 stuijvers
Pieter Jans Jaspers
8 stuijvers
Jan Poppe
8 stuijvers
Dignus Corneliss de Raet
8 stuijvers
Lambrecht Corijns (MPS: Lambrecht Quirijns)
8 stuijvers
Pieter Smul
8 stuijvers
Dierick Jans de timmerman 8 stuijvers
Cornelis Jans de molenaer 8 stuijvers
Deese voorgenoemde persoone is den schouijt elckx heijschende de somma van 8
stuijvers ende dat van zijn leeges van het hoffstee gelt. Scheepenen wijsen verstelt
ten naesten voort tot den schouijts vermaen

- Jan Andriess als schouijt heijst ter vierschaere Nicolaes Jacobs op Hinckelinge die somme
van 3£ parasijsen ende dat van dat hij gemoet? heeft ofte verbuert heeft die boete
inde vierschaere ende zoe als den schouijt ende Nicolaes Jacobs voorn. dat zelfde in
scheepene gebleven hadden (MPS: blijven liggen), begeert hij schouijt die
uijtspraecke van schepenen ofte den voorn heijs. Schepenen wijsen verstelt ten
naesten voort tsijne den schouijts vermaen
RAZE 3518, W1-51, fol 12v, 1-2-1561
- Jan Andriess nomine Pieter Poppe Keijser heijst ter vierschaere Jan Barthelmeeuss die
somme van 6£ 10s 5gr ter goeder reeckeninge ende dat van gelde dat Pieter Poppe
Jan Barthelmeeuss gedaen? heeft. Schepenen wijsen verstelt ten naesten voort tot Jan
Andriess vermaen
- Jan Andriess nomine Pieter Poppe Keijser heijst ter vierschaere Nicolaes de Ketser die
somme van 1£ 15s nae uijtwijsen tregister fol 9. Bij verwiltcueringe van pertie zoe
verstellen schepenen dessen dach van rechte schier en Palmen (MPS: er staat
pallemen), alle rechtdaege open recht
- Jan Andriess nomine Pieter Poppe Keijser heijst ter vierschaere Willem Pieters de Naijger
ende dat nae uijtwijsen tregister fol 9. Naer vonnisse van schepenen es Willem
Pieters gewesen dat hij zoude bewijsen zijn vrij goet ende indien Willem voorn. dat
niet en dede dat Jan Andriess opleggen zoude het recht vander vierschaere ende
volgende die ijpoteque nae uijtwijsen zijne schepenbrieff twelck Jan Andriess gedaen
heeft, ende doet zijn bewijs aenden gevel vooren tot achter toe uijt daer Willem
Pieters nu in woont (MPS: uitdrukking)
RAZE 3518, W1-52, fol 13, 12-2-1561
Ingeschreven op 9-2-1561 ende vierschaere gehouden 12-2-1561 ter presentie van
schepenen Jan Jans Vleeck, Jacobs Leijss, Matthijs Jans Widts, Jan Jacobs Stoffs
- Marinus Corneliss (MPS: Marinus Corneliss Gort?) nomine de weduwe van Stoffel
Anthonies heijst ter vierschaere Jan Jans Vleeck die somme van 20 gulden, ende dat
van thiende. Schepenen wijsen verstelt ten naesten
- Marinus Corneliss (MPS: Marinus Corneliss Gort?) nomine de weduwe van Stoffel
Anthonies heijst ter vierschaere Jan Poppe de metser die somme van 10 gulden altijt
ter goeder reeckening, ende dat van vlasthiende ende noch 5s van die helft van een
koe huijt. Schepenen wijsen verstelt ten naesten dach van rechte
- Jan Andriess nomine Jan Corneliss backer heijst ter vierschaere Nicolaes Jacobs (MPS:
Nicolaes Jacobs op Hinckelinge?) de somme van 1£ ende dat van beloofde
penningen, vervallen Bamisse 1560. Naer aenleggen ende verweeren wijsen
schepenen verstelt ten naesten
RAZE 3518, W1-53, fol 13v, 12-2-1561

- Jan Jans Vleeck nomine Dignus Corneliss de Raet heijst ter vierschaere Jacob Jans
Sijnskercke die somma van 4 gulden altijt ter goeder reeckeninge. Schepenen wijsen
verstelt ten naesten
- Jan Andriess nomine Jacob Jans zijne zoene (MPS: Jacob Jans Andriess) heijst ter
vierschaere Jan Poppe die somme van 20 gulden ende dat van thienden. Schepenen
wijsen bij verwiltcueringe van partie verstelt ten naesten
- Jan Poppe heijst ter vierschaere van Cathalijna de weduwe van Pieter Merceelis naer
uijtwijsen tregister fol 11, zoe als de weduwe voorn. geheijst ende volheijst es
geweest zoe hebben schepenen geweesen met sententie dat Lijne (MPS: Cathalijna)
voorn. zal bewijsen haer vrij goet, doet zijt niet dat Jan Poppe opleggen zoude trecht
vander vierschaere ende bewijsen tselve behalven dat Lijne voorn. zoude antwoorden
op den hees binnen die genachten. Ende Jan Poppe doet zijn bewijs aen thuijs daer
Lijne in woont van voore aen den gevel tot achter toe uijt. Schepenen houwen de
schattinge aen haer tot binnen de genachten
RAZE 3518, W1-54, fol 14, 12-2-1561
- Jan Poppe heijst ter vierschaere Jan Jacobs Roels naer uijtwijsen tregister fol 11. Zoe als
Jan Roels volheijst es geweest zoe wijsen schepenen dat Jan voorn. zoude hebben
den derden dach om tantwoorden opden heijs
- Jan Poppe heijst ter vierschaere Jacob Jans Andriess nae uijtwijsen tregister fol 11.
Schepenen wijsen verstelt ten naesten
- Jan Jans Vleeck heijst ter vierschaere Dignus Corneliss de Raet de somma van 1£ 12s 8gr.
Schepenen wijsen verstelt ten naesten voort tot Jan Jans vermaen
- Jan Andriess als schouijt heijst ter vierschaere Nicolaes Jacobs naer uijtwijsen tregister fol
12, ende Nicolaes Jacobs blijftet noch aen scheepene ofte uijtspraecke?
RAZE 3518, W1-55, fol 14v
- Jan Andriess als schouijt heijst ter vierschaere zulcke voorn persoone (MPS: ivm
hofstedegeld) tregister fol 12. Schepenen wijsen verstelt ten naesten, voort tot den
schouijts vermaen
- Matthijs Jans Widts nomine Nicolaes Jacobs heijst ten vierschaere Jacob Jans Andriess
naer uijtwijsen tregister fol 11. Schepenen wijsen verstelt tot den naesten, voort tot
Matthijs Jans vermaen
- Matthijs Jans Widts nomine Nicolaes Jacobs heijst ten vierschaere Adriaen Pieters de
Nacht naer uijtwijsen tregister fol 11. Schepenen wijsen verstelt tot den naesten,
voort tot Matthijs Jans vermaen
- Matthijs Jans Widts nomine Nicolaes Jacobs heijst ten vierschaere Dignus Jan Engels naer
uijtwijsen tregister fol 11. Schepenen wijsen verstelt tot den naesten, voort tot
Matthijs Jans vermaen

RAZE 3518, W1-56, fol 15, 22-5-1561
Ingeschreven 22-2-1561 ende dach van rechte gehouwen op 26-2-1561 (MPS: 1560 stilo
hollandiae) ter kennisse van scheepenen Pieter Geerts, Matthijs Jans Widts, Pieter
Jans Rooshil, Jan Jacobs Stoffs, Jan Jans Vleeck
- Willem Quirijns (MPS er staat Willem Corijns) heijst ter vierschaere Cornelis Nicolaess
Vlaeminck die somma van 10s nae uijtwijsen eenne schepene brief ende noch een
gouwe croone van een moster moele (MPS: bak? van most = gistende jonge wijn)
ofte die moele zoe goet als zijse leende? Schepenen wijsen deese twee pertien in
twee goede (MPS er staat goe goe) mannen, veraccorderen zij tis wel int goe,
veraccorderen zij niet zoe staettet ten naesten dach van recht
- Cornelis Jacobs Boudewijns nomine Marinus Heijndricks cum suis heijst ter vierschaere
Gandolf Pieters met zijn erfgenaemen die somma van 20 gulden van pachte ende
noch een reste van 10s altijt ter goeder reeckening. Schepenen wijsen dit verstelt tot
den derden dach van rechte voort tsijne vermaen
RAZE 3518, W1-57, fol 15v, 19-3-1561
Dach van rechte gehouden op 19-3-1561 ter presentie van schepenen Pieter Geerts, Jan Jans
Vleeck, Matthijs Jans Widts, Pauwels Diericks, Jan Jacobs Stoffs
- Jan Jans Vleeck heijst ter vierschaere Jan Poppe (MPS er staat Jan Poppensen) hoe als dat
zij zeecker coomeschappe teegens melcanderen gedaen hebben van teruwe als dat
Jan Poppe Jan voorn. gelooft hebben zoude voor die teruwe die Jan Jans op zijne
zolder heeft ende noch te dorssen heeft die somme van 50 viertelen, dus begeert Jan
Jans te leveren ofte Jan Poppe voorn. daervooren de somme van 4£. Ende dese
voorn. zaecke es gebleeven aen twee goe mannen ende die hebben met uijtspraecke
geseijt dat Jan Poppe zal geeven Jan Jans Vleeck 6 maeten platzaet Goese Marckt nu
eerstcomende anno 1561
RAZE 3518, W1-58, fol 1, 2-5-1561
Register van die prochie van Waerde beginnende den 2-5-1561 bij Cornelis Jacobs
Boudewijns scheepene clerck over tvoors. jaer
RAZE 3518, W1-59, fol 1v, 6-5-1561
Vierschaere gehouwen 6-5-1561 ter presentie van schepenen Pieter Geerts, Jan Jans Vleeck,
Pauwels Diericks, Jan Jacobs Stoffs
- Leenaert Corneliss als gemachtich van Cornelis Willems Stofferius heijst ter vierschaere
Jan Jacobs Roels zwaeger, ende dat van nae uijtwijsen een verbot, waerop hij die
wete gehadt heeft, es hij hem heijschende die somme van 10£
RAZE 3518, W1-60, fol 2

- Leenaert Corneliss als gemachtich van Cornelis Willems Stofferius heijst ter vierschaere
Jan Jacobs Roels eennen schepene brieff groot luijdende oft groot wesende 5£ oft
heijst daervooren die somma van 10£
Des twee artickelen zijn bij verwiltcueringe van partie verstelt tot maendaege
naestcommende ontrent 10 huere. Partie een wete
Vierschaere gehouwen 17-5-1561 ter presentie van schepenen Pieter Geerts, Jan Jans Vleeck
ende Pauwels Diericks
- Adriaen Gilliss als gemachtich van Lodewijck Jacobs heijst ter vierschaere Gandolf Pieters
oft het sterfhuijs van dien, ende heeft uijt crachte van een hanteijcken (MPS:
hantreijckeninge = ondersteuning) 6£ ende noch 4£ van verschenen penningen van
den brieff op zijn huijs. Bij verwiltcueringe van partien zoe verstellen schepenen ten
naesten daege van rechte
RAZE 3518, W1-61, fol 2v, 17-5-1561
- Cornelis Jacobs Boudewijns heijst ter vierschaere Marinus Engels als getrout hebbende die
weduwe van Anthonij Engels, ende dat van geschoote ofte watergelt de somma van
1£ 4s 8gr. Schepenen wijsen bij verwiltcueringe van partie, verstelt ten naesten dach
van rechte
- Onderaan blad: Cornelis Jacobs Boudewijns als penninchmeester van die prochie van
(MPS en verder niets!)
RAZE 3518, W1-62, fol 3
Vierschaere gehouwen opten 21-5-1561 ter presentie van schepenen Pieter Geerts, Jan Jans
Vleeck, Matthijs Jans Widts, Pauwels Diericks, Jan Jacobs Stoffs, Pieter Jans (MPS:
Pieter Jans Rooshil)
- Pieter Geerts heijst ter vierschaere het huijs daer Arent Domiss in woont ofte onderwinders
goets die somme van 12£, ende nae uijtwijsen van eene schepenen brieff luijdende
opt zelfde zoe es gecomen voor der vierschaeren eenen Jan de Wijelmaecker, ende
heeft gesprooken ende verantwoort voor tselver huijs als dat Clemens Segers aen dit
voors. huijs niet en heeft ende dat hij niet aff gegeven en heeft nooijt penninck ofte
mijten, ende dat hij Jan voorn. daer noch af tecort compt die somme van 26 guldens,
ende Jan de Wijelmaecker voor. heeft met justie van rechte ditzelfde gedeposeert
ende gekent met zijnen eedt. Schepenen als vooren
RAZE 3518, W1-63, fol 3v, 21-5-1561
- Lambrecht Quirijns (MPS er staat: Lammen Querijnsen) heijst ter vierschaere het huijs
daer Jacob Jans Andriess in woont, ende dat uijt crachte van dat hij dat heeft doen
gebien op scheepene brieven ende schepenkennisse, ende Lambrecht es hem
heijschende van 1560 1£ ende meije 1561 2£ opt zelver goet. Schepenen bij
verwiltcueringe van partien verstellen ten naesten dach van rechte
- Matthijs Jans Widts uijt den naem van Nicolaes Jacobs heijst ter vierschaere Adriaen
Priester die somma van 8 gulden, Nicolaes de Ketser ofte Nicolaes Corneliss 20

stuijvers. Bij verwiltcueringe van partien zoe verstellen schepenen ten naeste daege
van rechte ende voort tot Matthijs Jans vermaen
- Pieter Geerts heijst ter vierschaere Jan Poppe die somme van 1£, ende dat ter goeder
reeckening. Schepenen wijsen verstelt ten naesten, ende voort tot Pieter Geerts
vermaen
RAZE 3518, W1-64, fol 4, 4-6-1561
Vierschaere gehouwen op 4-6-1561 ter presentie van scheepenen Jan Jans Vleeck, Jan
Jacobs Stoffs, Pauwels Diericks, Pieter Jans Rooshil, Matthijs Jans Widts
- Jan Andriess als gemachtich van Janneken Stoffels heijst ter vierschaere Gandolf Pieters
die pacht van 3 gemet lants tot 11s 6gr de met altijt tot goede reeckeninge, Bij
verwiltcueringe van partie ten naesten daege van rechte voort tot haere vermaen
- Leenaert Pauwels als staende in de woorden van Maerten Doens heijst ter vierschaere Jan
Jans Vleeck hoe als dat Jan Jans voorn. zoude gecocht hebben een stucke mee goet
ontrent 1 met 11 roe, ende dat voor 31 gulden ende heijst hem die zelfde penningen
ofte een obligatie van zijn landt, ofte heijst daervooren die somme van 100 gulden
vlaems!. Schepenen wijsen met sententie dat dese twee partien dat zij zullen nemen
elck twee goemannen die bij die zelfde coomeschappe geweest hebben, accordeeren
zij met uijtspraecke tussen dit ende den naeste dach van rechte tes wel int goe,
accorderen zij niet zoe hebben zij het zelfde recht dat zij nu ter tijt hebben
RAZE 3518, W1-65, fol 4v, 4-6-1561
- Cornelis Jacobs Boudewijns heijst ter vierschaere Marinus Marinuss (MPS: Marinus
Marinuss Beelboom?) als getrout hebbende die wedue van Domis Jans Reijgers die
somme van 2£ 15stuijvers (MPS: worden stuivers en schellingen door elkaar heen
gebruikt?) altijt ter goeder reeckening ende dat van pachte van den oest (MPS: oogst)
ende jaer 1560 ende oock van thiende. Schepenen wijsen verstelt ten naesten daege
van rechte, voort tsijnen vermaen
- Cornelis Jacobs Boudewijns heijst ter vierschaere Marinus Engels ende dat van geschoote
van den schellinck opt gemet die somme van 1£ 4s 4gr. Nae uijtwijsen tregister fol ?.
Schepenen wijsen verstelt ten naesten daege van rechte ende voort tot mijne
vermaene
Vierschaere gehouwen opten 28-6-1561 ter kennisse van schepenen ende es Jan Jans
Vleeck, Pauwels Diericks ende Jacob Leijss
- Jan Engels als gemechtich van Jacomijna Engels zijnder moeder heijst ter vierschaere
Pieter Jans Jaspers, ende dat uijt crachte van eene schepenbrief ende het in houijt
(MPS: inhoud) van dien twelck nu meije 1560 ende 1561 verschenen es die somme
van 8£ 13s. Schepenen naer verwiltcueringe van partien verstellen ten naesten daege
van rechte voort tzijnen vermaen
RAZE 3518, W1-66, fol 5, 28-6-1561

- Jan Engels als gemechtich van Jacomijna Engels (MPS er staat Mijne Ingels) zijnder
moeder heijst ter vierschaere Jan Matthijss ende dat van mee thienden van 4 met tot
2s elck met, facit 8s. Bij verwiltcueringe van partie verstellen scheepenen desen dach
van rechte ten naesten ende voort tot Jan Engels vermaen
- Jacob Jans Pieters Lemps heijst ter vierschaere Pieter Jans Jaspers ende dat van schaede dat
hij eene derrinck pit gevolt (MPS: opgevuld) heeft ende het derrinck landt
gebrouijckt heeft, heijst daervooren 6s 8gr, ende noch dat zijn knaape verdroncken
hebben facit tsaemen 2s 2gr, noch dat Pieter Jans zelver verteert ende verdroncken
heeft 6 stuijvers noch heijst den zelven vree van een dulfve van tussen haer twee, oft
heijst daervooren 10s, heijst noch den zelven van dat Jacob Jans Pieter Jans beesten
geschodt heeft, van elcke beeste dubbel schotgelt. Bij verwiltcueringe van partie,
verstellen schepenen desen dach van rechte ende voort tot Jacob Jans vermaen
- Adriaen Pieters de Nacht heijst ter vierschaere Jan Poppe die somme van 7s, ende dat van
wolle. Schepenen wijsen verstelt ten naeste, voort tot Adriaen Pieters vermaen
RAZE 3518, W1-67, fol 5v, 6-9-1561
Ingeschreven op 31-8-1561 ende vierschaere gehouden op 6-9-1561 ter kennisse van
schepenen Pieter Geerts, Jan Jans Vleeck, Pauwels Diericks, Pieter Jans Rooshil
- Adriaen Gilliss nomine Jacob Domiss (MPS er staat: ik dacht dat er Jacop Tonissen stond)
heijst ter vierschaere naer uijtwijsen scheepen brieven schepen kennisse te weten 1£
10s van verschenen penningen. Schepenen wijsen verstelt ten naesten dach van
rechte, partie een wete (MPS: van wie?)
- Jan Jans Vleeck nomine Cathalijna Costers (MPS er staat: Lijn Costers) heijst ter
vierschaere tsterfhuijs van Jan Andriess ende Jan Jans Vleeck die somma van 4£ van
een paije van een huijs. Bij verwiltcueringe van partie verstellen schepenen desen
vierschaere tot den naesten dach van rechte
- Jan Engels heijst ter vierschaere Jacob Jans Andriess die somme van 19 gulden 10 stuijvers
van tiende ende teruwe. Schepenen wijsen verstelt ten naesten dach van rechte
RAZE 3518, W1-68, fol 6, 6-9-1561
- Cornelis Jacobs Boudewijns als penninckmeester heijst ter vierschaere alle de gene die mij
te cort ende ten achter zijn van die twee geschooten van die 15 stuijvers opt gemet
ende oock van den eene schellinck opt gemet. Bij verwiltcueringe van partie zoe
verstellen schepenen desen dach van rechte ten naesten
- Cornelis Jacobs Boudewijns heijst ter vierschaere Pieter Jans (MPS: Pieter Jans Rooshil of
Pieter Jans Jaspers?), ende dat van twee halve daelders die Pieter Jans zoude
ontfangen hebben van Cornelis voorn. ende dat op die voegel van Waerde of te
schieten twelck ick gedaen hebbe van welcke twee half daelders Pieter Jans belooft
heeft daervooren te geven die somme van 10 daelders. Schepenen wijsen verstelt ten
naesten
RAZE 3518, W1-69, fol 6v, 13-9-1561

Vierschaere gehouwen 13-9-1561 ter kennisse van scheepenen Pieter Geerts, Jan Jans
Vleeck, Pauwels Diericks, Pieter Jans Rooshil (MPS er staat: Pieter Jans)
- Adriaen Gilliss nomine Jacob Domiss heijst ter vierschaere Cornelis Jans (MPS: Cornelis
Jans de molenaer?) ende dat naer uijtwijsen tregister fol ? ende dat uijt crachte van te
doen gebien op schepenen brieven op schepenkennisse. Bij verwiltcueringe van
partien zoe verstellen scheepenen desen dach van rechte tot op den dach van
leeveringe lasmen tselfde huijs levert
- Jan Engels heijst ter vierschaere Pieter Jans Jaspers ende dat uijt crachte van te doen
gebien het huijs daer hij nu ter tijt in woont, ende dat op schepene brieven op
scheepenkennisse, ende dat nae uijtwijsen den brieff daervan zijnde. Scheepenen
wijsen verstelt ten naesten dach van rechte, voort tot Jan Engels vermaen
RAZE 3518, W1-70, fol 7, 13-9-1561
- Jan Engels heijst ter vierschaere Jacob Jans Andriess, ende dat nae uijtwijsen tregister fol
?. Bij verwiltcueringe van pertie zoe verstellen schepenen desen dach van rechte tot
den naesten dach van rechte naer Sinte Maerten, behalve dat Jan Engels als dan mach
gaen aen tschoonste van zijn goet
- Jan Engels heijst ter vierschaere Jan Matthijss die tiende van 6 gemet mee (MPS er staat:
zesse moete mee?), facit 12s. Schepenen wijsen desen dach van recht tussen Jan
Engels ende Jan Matthijss verstelt ten derden daege behouwelijck dies pertie een
kennelijcke wete
- Pieter Geerts heijst ter vierschaere Jan Matthijss ende dat van coope van een paert twelck
zoude moegen gecocht weesen in den coopdach van Robrecht Stockvis die somme
van 3£ 15s. Bij verwiltcueringe van pertie verstellen scheepenen deesen dach van
rechte voort tot Pieter Geerts vermaen
RAZE 3518, W1-71, fol 7v, 13-9-1561
- Jan Jans Vleeck nomine Jan Staes heijst ten vierschaere Cornelis Jans molenaer die somme
van 9 gulden van een quartier, ende heijst noch voort borge toecomende quartier ofte
heijst daervooren 2£. Schepenen wijsen verstelt ten naesten, voort tot Jan Jans
vermaen
- Jan Jans Vleeck als penninckmeester heijst ter vierschaere ende dat uijt crachte van te doen
gebien Govaert Danckaerts die somme 3£ 2s 6gr, heijst noch als penninckmeester
Adriaen Govaerts van den zelven penning de somma van 2£ 11s 1gr. Ende bij
verwiltcueringe van partie te weeten van tussen Jan Jans Vleeck ende voort van Jan
Staes weegen, verstellen schepenen ten naesten dach van rechte ende voort tot Jan
Jans vermaen
RAZE 3518, W1-72, fol 8, 13-9-1561
- Cornelis Jacobs Boudewijns heijst ter vierschaere Govaert Danckaerts die somme van 2£
7s 3mijten, heijst noch als penninckmeester Jacob Jans Andriess die somme van 9s

3gr 12 mijten. Bij verwiltcueringe van pertien zoe verstellen scheepene desen dach
van rechte tot den naesten dach van rechte
- Cornelis Jacobs Boudewijns heijst ter vierschaere Pieter Jans (MPS: Pieter Jans Rooshil?),
ende dat nae uijtwijsen tregister fol 6. Schepenen wijsen dat dese twee persoenen
zullen nemen elcxs een goe man tussen dit ende acht ofte 14 daegen, dier bij ende
meede geweest hebben. veraccordeeren zij tis wel in tgoe, veraccorderen zij niet zoe
hebben zij het zelve recht dat zij nu ter tijt hebben
RAZE 3518, W1-73, fol 8v, 16-9-1561
Vierschaere gehouwen op 16-9-1561 ter kennisse van scheepenen Pieter Geerts, Matthijs
Jans Widts, Jan Jacobs Stoffs, Pieter Jans Rooshil
- Lambrecht Quirijns (MPS: Lamberecht Corijnsen) heijst ter vierschaere Jacob Jans
Andriess nae uijtwijsen scheepene brieff die somme van 2£ verschenen meije 1561.
Bij verwiltcueringe van pertie verstellen scheepenen desen dach van rechte ten
naesten voort tsijnen vermaen
- Jan van Leijen heijst ter vierschaere d’onderwinders van de goe van Domis Jans Reijgers
die somme van 6£ 10s nae uijtwijsen van obligatie, noch van rente 2£, ende Marinus
Marinuss (MPS: Marinus Marinuss Beelboom) als getrouijt hebbende die weduwe
van Domis Jans die bekendt die schult, ende nae verwiltcueringe van pertie zoe
verstellen scheepene desen dach van rechte ten naesten, voort tzijne vermaen
- Cornelis Nicolaess Vlaeminck heijst ter vierschaere Jan Jans Bette, ende dat van coope van
zaet twelck Cornelis voorn. van Jan Jans Bette gecocht heeft, ende niet gelevert en
heeft, heijst daervooren 3£. Bij verwiltcueringe van partie verstellen scheepen desen
dach van rechte, ten naeste, voort tzijnen vermaen
RAZE 3518, W1-74, fol 9, 16-9-1561
- Jan Jans Vleeck heijst ter vierschaere Jan Poppe die somme van 5 gulden van schaepen,
heijst noch ter vierschaere Jan de Weever die somme van 7s van plat zaet. Bij
verwiltcueringe van pertie verstellen scheepenen desen dach van rechte ten naeste,
voort tsijne vermaen
- Jan Jans Vleeck heijst ter vierschaere Govaert Danckaerts nae uijtwijsen tregister fol 7.
Schepenen wijsen hem ten derden dach, ende partie laet hem toe dat den derden dach
zal dienen op zaterdaege naestcomende
RAZE 3518, W1-75, fol 9v, 16-9-1561
- Cornelis Jacobs Boudewijns heijst gelevert met alle solemniteijt van rechte dat eender
leveringe van erve toe behoort, ende dese voors. erve es gelegen in twee perceelen
ende es gecogt om 16£ den hoop. Actum 16-9-1561 ter presentie als vooren (MPS:
verder niet aangevuld. Deze acte is ook doorgestreept)
De twee acten van fol 8v nl die van Jan van Leijen en Cornelis Nicolaess Vlaeminck worden
hier herhaald. Waarom?)

RAZE 3518, W1-76, fol 10, 27-9-1561
Ingeschreven 21-9-1561 ende dach van rechte gehouden 27-9-1561 ter presentie van
schepenen Pieter Geerts (MPS er staat Pier Gertsen), Jan Jans Vleeck, Matthijs Jans
Widts, Jan Jacobs Stoffs, Pauwels Diericks, Pieter Jans Rooshil
- Adriaen Gilliss nomine Jacob Domiss heijst ter vierschaere Cornelis Jans Molenaere nae
uijtwijsen tregister fol 6 (MPS: rest blanco)
- Adriaen Gilliss nomine Anthonij Corneliss (MPS: Anthonij Corneliss Mensheere?) heeft
gelevert met alle solemniteijten van rechte dat eender leveringe van huijsen toe
behoort, een huijs ende es gestaen inde prochije van Waerde opten ambachtsheeren
vroone (O. S. N. den heerewech, W. Gillis Vijt (MPS er staat Wijt), ende heeft
gelevert Cornelis Jans molenaere om 10,5£, 9 gulden reet ende 9 gulden tsiaers.
Meteen eronder: Cornelis Jans molenaere bekent wel ende deuchdelijck schuldich te
weesen Anthonij Corneliss (MPS: Anthonij Corneliss Mensheere?) die somme van
7£ 10s verschijnende bij paijmenten waer aff dat eerste paijment vervallen ende
verschijnen zal meij anno 1562, ende voort alle jaer 9 gulden tot die volle betaelinge
toe
RAZE 3518, W1-77, fol 10v, 27-9-1561
- Jacob Jans Andriess heijst ter vierschaere Willem Corneliss die somme van 7s 10 mijten
ende dat van goet dat hij gecocht heeft int sterfhuijs van Anthonij Voorstock. Bij
verwiltcueringe van partie verstellen scheepenen desen dach van rechte ten naesten,
voort tot Jacob Jans vermane
Ingeschreven op 5-10-1561 ende dach van rechte 11-10-1561 ter presentie van schepenen
(MPS: er staat niet bij wie!)
- Jan van Leijen heijst ter vierschaere Marinus Marinuss (MPS: Marinus Marinuss
Beelboom) nae uijtwijsen tregister fol 8. Marinus voors die belooft Jan van Leijen te
contenteeren tussen dit ende den eersten rechtdach naer alder heijligen, ende dat op
zijn zelfs bewijs. Schepenen verstellen desen dach van rechte ten daege voors.
- Pauwels Matthijss heijst ter vierschaere Cornelis Jacobs? Cock (MPS: ik denk dat dit
Cornelis Janss Cock is) die somme van 4s ter causen van boonen. Schepenen wijsen
dese vierschaere ten derden daege behalve partie een kennelijcke wete
RAZE 3518, W1-78, fol 11, 27-9-1561
- Jan Jans Vleeck heijst ter vierschaere Jan Matthijss uijt den naem van joncker Jan van
Haesdonck 4£ 10s 2gr, heijst noch borch Jan Barthelmeeuss uijt den naem van Jan de
Jonge, ende Nicolaes Jacobs 24s. Bij verwiltcueringe van partien zoe verstellen
scheepenen desen dach van rechte tussen beijde dese partien ten naesten
- Jan Jans Vleeck heijst ter vierschaere Marinus Engels die somme van 17s 10gr.
Scheepenen wijsen met sententie dat Marinus Engels voorn. zal hebben den derden
dach behoudelijck dies pertie een wete

- Jan Barthelmeeuss heijst ter vierschaere Pauwels Jacobs (MPS: Pauwels Jacobs Vleeck)
die somme van 1£ omdat hij Jan Barthelmeeuss den dijck niet helpen maecken en
heeft. Scheepenen wijsen met sententie dese twee pertien aen goe mannen.
Veraccorderen zij tis wel int goe, veraccorderen zij niet zoe staettet ten naesten dach
van rechte
RAZE 3518, W1-79, fol 11v, 29-10-1561
Vierschaere gehouwen 29-10-1561 ter kennisse van scheepenen Pieter Geerts, Jan Jans
Vleeck ende Pauwels Diericks
- meester Joseph (MPS er staat mester Joeseph) heijst die wedue van Dignus Engels ofte
haer kerckelijcke voocht midtsgaders die voochden van den kinde van Dignus Engels
die somme van 2£ nae uijtwijsen obligatie, noch heijst den zelfden van zeecker
contract gemaeckt te Mechelen inden Keijser die somme van 8£ waer opdat gegeven
es 16 gulden, noch voorts van penningen bij hem van den aenleggers wegen
ontfangen ende bij hem van zijnentwegen verleijt tsaemen die somme van 10£ ter
goeder reeckeninge, ende meester Joseph constitueert ter kennisse van schepenen ad
lites generaelijck ende speciaelijck eene Pieter Geerts een van onse mede
scheepenen, ende noch eenen Leenaert Corneliss ofte Jan Colens zoo cractich ende
machtich ofte mr Joseph daer zelfver present ofte tegenwoordich waere ter presentie
van scheepenen als vooren. Bij verwiltcueringe van partien zoe verstellen
scheepenen desen dach van rechte tot den tweeden dach van rechte, voort tzijnen
vermaen
RAZE 3518, W1-80, fol 12, 29-10-1561
- Boudewijn Andriess als gemachtich van Cathalijna Marinuss (MPS er staat Lijne
Marinuss) heijst ter vierschaere (MPS: wie? en vorige acte niet terug gevonden) naer
uijtwijsen tregister die somma van 8 elle vlasse laecken ende twee ellen wercke
laeckens ofte heijst daervooren 6s 8gr. scheepenen wijsen partie tot den derden dach
behoudelijcken dies partie een kennelijcken wete
- Marinus Corneliss Gort heijst ter vierschaere (MPS: wie?) naer uitwijsen tregister (MPS:
vorige acte niet gevonden) die somme van 25£ 5gr ende dat van borchtochte.
Scheepenen wijsen bij verwiltcueringe van partie zoe verstellen scheepenen desen
dach van rechte ten naesten, voort tzijnen vermaen
RAZE 3518, W1-81, fol 12v, 4-11-1561
Vierschaere gehouwen op 4-11-1561 ter kennisse van schepenen Pieter Geerts, Jan Jans
Vleeck, Matthijs Jans Widts, Pauwels Diericks
- coman Adriaen Willems heijst ter vierschaere Jan Poppe een nieuwe doere (MPS: duere)
ofte 25 gulden daervooren. Schepenen wijsen dit verstelt ten naesten
- Jan Jans Vleeck heijst ter vierschaere Cornelis Jans molenaer die somme van 3£ 15
stuijvers ende noch twee viertelen gerst. Schepenen wijsen verstelt ten naesten dach
vootrs tzijnen vermaen

- Jan Jans Vleeck heijst noch ter vierschaere Cathalijna Pieters begorsden? die somme van
1£, verstelt ten naesten voort tsijne vermaen
- Jan Poppe heijst ter vierschaere coman Adriaen Willems twee steen vlas ofte 8s daer
vooren, noch heijst hij de zelven 35stuijvers noch 1s van schaepenvlees, noch van
ruijntvlees 3s 6gr. Bij verwiltcueringe van partie zoe verstellen scheepenen deesen
dach van rechten ten naesten, voort tsijne vermaen
RAZE 3518, W1-82, fol 13, 4-11-1561
- Leenaert Pauwels heijst ter vierschaere Cornelis Nicolaess Cock als gemachtich van
Cathalijna Marinuss nae uijtwijsen tregister fol 12 waeroppe dat Cornelis Nicolaess
Cock kent niet meer schuldich te zijn dan een hemde laecken, ende daerinne? dat
Cornelis Nicolaess voorn. gecondemneert es, ende pertie verwiltcuert dat den den
dach van rechte verstelt wert ten naesten
Vierschaere gehouwen opten 15-11-1561 ter kennisse van scheepenen Jan Jans Vleeck,
Matthijs Jans Widts, Jan Jacobs Stoffs, Pieter Jans Rooshil
- Leenaert Corneliss nomine Hubrecht Jan Pieters heijst Cornelis Nicolaess Vlaeminck die
somme van 1£ ende dat van coop van teruwe. Scheepenen wijsen met sententie dat
dese twee partien zullen comen bij malcanderen schier ende den naesten dach van
rechte, veraccorderen zij tes goet, veraccorderen zij niet hetzelve recht
RAZE 3518, W1-83, fol 13v, 15-11-1561
- Jan Jans Vleeck nomine Jonas Jacobs heijst ter vierschaere Nicolaes Jacobs ende dat van
schade ende interest twelck Jonas zoude moegen gehadt hebben ende dat bij commen
van zeecker arestement dat Nicolaes op Jonas voorn. zoude moegen gedaen hebben,
ende heijst daervooren die somma van 3£. Waer dat scheepenen wijsen dat dese twee
partien zullen nemen elcxs eene goeden man, veraccorderen zij tis wel int goe,
veraccorderen zij niet hebben zij hetzelve recht dat zij nu ter tijt hebben, ende Jan
Jans Vleeck neempt voor zijn man Pauwels Diericks, ende Nicolaes Jacobs neempt
Jan Nicolaess zijne zoene (MPS Jan Nicolaess Pithouck?)
- Jan Engels heijst ter vierschaere Jacob Jans Andriess nae uijtwijsen tregister fol 7, Nae
aenleggen ende verweeren zoe wijsen scheepenen voor recht zoe als Jacob Jans
Andriess hem zelven verwiltcuert heeft op Jan Engels zelfs bewijs, zoe doet Jan
Engels zijn bewijs aen die teruwe inden Westveerpolder die leijt opt kerckelant, ende
noch voort aen die teruwe liggende opt lant dat Clicker plecht te baenen, ende noch
voort aen een bonte koe. Scheepenen houwen dese schattinge aen haer tot die
genachten behouwelijck dat partie altijt vooren gaen zal hieraff van rechtelijcke
oncosten met panckgelt (MPS: wat is panckgelt) 16 stuijvers 6 mijten opten 29-11.
Zoe heeft Jan Jans ? dese voors. bonte koe beckellengiert ter kennisse van schepenen
Pauwels Diericks ende Pieter Jans
RAZE 3518, W1-84, fol 14, 15-11-1561

- Leenaert Corneliss nomine Hubrecht Jans Pieters heijst in vierschaere Cornelis Nicolaess
Vlaeminck nae uijtwijsen tregister fol 13, ende zoe als dese twee partien tanderen
tien gewesen geweest zijn in goemanne, ende dat alzoe niet gedaen ende hebben zoe
heeft de schepenen beslegen van die boete beide die partien van 3£, ende die partien
zijn daer in gewesen ende gecondemneert, ende dese partien verwiltcueringe van
partie verstellen scheepenen ten naesten behoudelijck dat zij moeten volcommen die
eerste sententie ende daerop heeft den schouijt een versteld evierschaere te weeten
ten naesten
RAZE 3518, W1-85, fol 14v, 19-11-1561
Vierschaere gehouwen 19-11-1561 ter kennisse van scheepenen Pieter Geerts, Jan Jans
Vleeck, Pieter Jans Rooshil
- Jan Willems cuijper nomine jongen Jan Jans heijst ter vierschaere Jacob Jans Andriess nae
uijtwijsen tregister fol 14. Bij verwiltcueringe van partie verstellen scheepenen ten
naesten voort tsijnen vermaen
- Jan Jans Vleeck nomine Jonas Jacobs heijst ter vierschaere Nicolaes Jacobs nae uijtwijsen
tregister fol 14. Bij verwiltcueringe van partie verstellen scheepenen desen dach ten
naesten, voort tot Jan Jans vermaen
- Jan Engels heijst ter vierschaere Pieter Jans Jaspers nae uijtwijsen tregister fol 6.
Scheepenen wijsen met sententie dat Jan Engels zal bijleggen zeecker bescheet tsij
met een transfix ofte ter kennisse van scheepenen ofte dat zijnen hees zal weesen nul
ende van onweerden te weeten van Pieter Engels, ende Jan Engels en heeft dat niet
connen doen, ende den schouijt heeft Jan Engels beslegen van die boete van 3£
parasijsen. Schepenen wijsen den schouijt een verstelde vierschaere ten naesten dan
zoe cractich ende alzoe machtich alst nu zoude moegen weesen
RAZE 3518, W1-86, fol 16 (MPS: fol 15 verdwenen), 19-11-1561
- Leenaert Pauwels nomine Lamme Corijnsen (MPS: Lambrecht Quirijns) heijst ter
vierschaere Jacob Jans Andriess nae uijtwijsen tregister fol 3. Bij verwiltcueringe
van partie zoe verstellen schepenen deesen dach van rechte, voort tot Lambrechts
vermaen
- Cornelis Jacobs Boudewijns nomine Cornelia zijnder moeder heijst ter vierschaere Jacob
Jans Andriess die somma van 5s 2gr, ende dat van coop van een bedde. Bij
verwiltcueringe van partie zoe verstellen scheepenen desen dach van rechte ten
naesten, voort tzijne vermaen
RAZE 3518, W1-87, fol 16v, 3-12-1561
Vierschaere gehouwen 3-12-1561 ter kennisse van scheepenen Pieter Geerts, Jan Jans
Vleeck, Matthijs Jans Widts, Jan Jacobs Stoffs, Pieter Jans Rooshil, Pauwels
Diericks

- Jan Jans Vleeck als penningmeester heijst ter vierschaere Govaert Danckaerts die somme
van 2£ 2s 12gr, ende Adriaen Govaerts die somme van 1£ 2s 9gr, ende dat van een
verstelde vierschaere.
voort Cornelis Jacobs Stoffels van eerste instantie heijst hij 1£ 12s 11gr
heijst noch Pieter Corneliss Bos 16s 4gr
heijst noch Jan Pieters Geerts 1£ 1s 8gr
heijst noch Nicolaes Arents 1£ 2s 15gr
heijst noch Jan Matthijss 3£ 5s 6gr
heijst noch Cornelis Matthijss 2£ 3s
heijst noch Marinus Marinuss (MPS: Marinus Marinuss Beelboom) 1£ 16s 8gr
heijst noch Lodewijck Jacobs 3£ 6s 10gr ter goeder reeckening
heijst noch Jasper Heijndricks 1£ 10s 8gr
heijst noch Marinus Engels 1£ 10s 8gr
heijst noch Jacob Jans Pieters Lemps 1£ 11s 11gr
in de kantlijn: van dese voorn.persoene zijn verstelt ten naesten voort tot Jan Jans
vermaen uijtgesteecken Govaert Danckaerts ende Adriaen Govaerts.
Onder de acte: Aengaende Govaert Danckaerts ende Adriaen Govaerts begeert Jan
Jans Vleeck voort rechte waer op dat schepenen wijsen dat den schouijt noch
andermael voort zoude heijschen die voors. persoone om Jan Jans voors te voldoene
ofte dat den schouijt die penningen zoude opschieten ofte laeten den voors. Jan Jans
zijn zelfde actie ende recht, ende den schouijt heeft Jan voors. dat toe gelaeten.
Op de volgende bladzijde: waerop dat Jan Jans geweesen dat hij zoude zijn bewijs
doen, ende Jan Jans doet zijn bewijs aen Govaert Danckaerts goet te weeten aen
Govaert Danckaerts koijen, ende voort aen zijn ander goet tot zijne penningen, ende
dat gelijcks doet hij aen Adriaen Govaerts goets ende koijen gelijcks hij aen Adriaen
Govaert gedaen heeft
in de kantlijn op het vorige blad: (MPS: moeilijk leesbaar): op 16-12-1561? heeft
Adriaen Govaerts onder schepenen geleijt Jacob Leijss ? gaff voor zijn vaeder
hetzelven tsaemen 10 gulden ?
RAZE 3518, W1-88, fol 17, 19-11-1561
- Arent Domiss heijst ter vierschaere Cornelis Nicolaess Cock die somme van 12s 6gr, ende
dat van verteerde costen ende arbeijt, altijt ter goeder reeckening. Bij verwiltcueringe
van partie verstellen scheepenen ten naesten
- Cornelis Jacobs Boudewijns als schouijt als heere heijst ter vierschaere Dignus Corneliss
de Raet die somme van 5s, ende dat van een boete dat zijn meijsken die asse qualijck
gegoeten heeft. Scheepenen houden dit aen haer ten naesten
- Cornelis Jacobs Boudewijns als schouijt als heere heijst ter vierschaere Jan Poppe van
diergelijcke zaecken die somme van 5s, maer Jan Poppe beloeft metten schouijt over
te commen
RAZE 3518, W1-89, fol 17v, 9-12-1561
Ingeschreven 7-12-1561 ende vierschaere gehouwen 9-12-1561 ter kennisse van schepenen
Jan Jans Vleeck, Matthijs Jans Widts, Pieter Jans Rooshil

- Jan Poppe heijst ter vierschaere Jan Engels ende dat van coope van teruwe ende zaet ende
overgeven van lande die somme van 50 gulden vlaems. Bij verwiltcueringe van
partie verstellen schepenen desen dach van rechte
- Matthijs Jans Widts heijst ter vierschaere Adriaen Pieters de Nacht die somme van 5s 6gr
van een ouwe reeckening ende heijst noch van die pacht van 500 roe lants. Bij
verwiltcueringe van partie verstellen schepenen desen dach van rechte
- Marinus Engels heijst ter vierschaere Jan Poppe ende dat van zeecker gelt dat Marinus Jan
Poppe gegeven op zijn konincks schoete die somme van 15 stuijvers ende dat op zijn
konincks schoete (MPS: twee keer!). Scheepenen wijsen dat dese twee pertien zullen
neemen elxs eene goede man veraccordeeren zij het es wel int goe, accorderen zij
niet zoe hebben zij ten naesten daege van rechte het zelve recht
- Marinus Engels heijst noch ter vierschaere Pieter Jans de Naeijer (MPS: naijger) ter
vierschaere die somme van 17 stuijvers van een reste van een reeckening. Bij
verwiltcueringe van partie zoe verstellen schepenen desen dach van rechte ten
naesten.
RAZE 3518, W1-90, fol 18, 28-12-1561
- Op 28-12-1561 zoe es dach van rechte gehouwen met scheepenen Pieter Geerts, Matthijs
Jans Widts ende Jacob Leijss, aengaende Jan Jans Vleeck ende Govaert Danckaerts
ende Adriaen Govaerts zoe als dat nae uijtwijsen tregister fol 16 Jan voors. dese
voorgenoemde personen ingedinckt heeft ende heeft voort zijn bewijs gedaen aen
twee koijen van Govaert Danckaerts ende aen Adriaen Govaerts een koe, ende
deesen voorn. panden tis scheepenen kennelijck dat dese voors. panden zijn volstaen
ende voldaen behalve datter is geleijt opten laetsten dach van de genachten onder
scheepenen die somma van 10 gulden ende 1 gr voor die twee voors. partien
RAZE 3518, W1-91, fol 18v, 17-1-1562
Ingeschreven op 11-1-1562 ende dach van rechte gehouwen op 17-1-1562 tot kennisse van
schepenen Jan Jans Vleeck, Jan Jacobs Stoffs ende Jacob Leijss, Pauwels Diericks
- Adriaen Voorstock (MPS: Adriaen Jacobs Voorstock) heijst ter vierschaere nomine als
gemachtich van Cornelis Willems weese die somme van 8 gulden 2 stuivers heijst
noch dezelfde Gandolf Pieters die somme van 6£ ter goeder reeckening van dat zijne
pacht aen ginck. Bij verwiltcueringe van partie verstellen scheepenen desen dach van
rechte ten naesten voort tot Adriaen Jacobs vermaen
- Adriaen Voorstock (MPS: Adriaen Jacobs Voorstock) heijst ter vierschaere als voocht van
Cornelis Willems weese Gandolf Adriaens Pieters die somme van 4£ ter goeder
reeckening. Bij verwiltcueringe van partie verstellen scheepenen desen dach van
rechte ten naesten voort tot Adriaen Jacobs vermaen
RAZE 3518, W1-92, fol 19, 17-1-1562
- Barthelmeeus Jacobs (MPS er staat: Meus Jacobs) als voocht van die weese van Cornelis
Huijssen heijst ter vierschaere Jan Nicolaess (MPS: Jan Nicolaess Pithouck?) die

houdinge van Corijn (MPS: Quirijn?) dezelfde weese van Cornelis voors. dat tot op
zijn jaeren ende daegen ofte 30£ daer vooren ofte altijt die helft datte houdenisse van
dien weese zoude moogen costen. Schepenen wijsen met sententie dese pertien haere
vierschaere verstelt ten naesten
- Matthijs Jans Widts heijst ter vierschaere Jacob Jans Andriess die somme van 14 gulden
13gr altijt ter goeder reeckening, noch heijst de zelfden Matthijs voorn. den zelfden
Jacob Jans 4 gulden ende dat van pachte heijst noch den zelfden Jacob voors. van
oude restanten van pachte. Die somme van 14s ter goeder reeckening. Bij
verwiltcueringe van partie verstellen scheepenen desen dach van rechte ten naesten
voort tot Matthijs Jans vermaen
RAZE 3518, W1-93, fol 19v, 19-1-1562
Ingeschreven 18-1-1562 ende dach van rechte gehouwen 19-1-1562 ter kennisse van
scheepenen Jan Jans Vleeck, Matthijs Jans Widts ende Pauwels Diericks
- Jacob Corneliss als gemachtich van Barthelmeeus Jacobs heijst ter vierschaere Jan
Nicolaess (MPS: Jan Nicolaess Pithouck?) naer uijtwijsen tregister fol 9. Naer
aenleggen ende verweeren zoe verstellen schepenen desen dach van rechte ten
naesten voort tot Barthelmeeus Jacobs vermaen
- Jacob Corneliss als gemachtich van Jonas Jacobs nae uijtwijsen tregister fol 14 op Nicolaes
Jacobs. Scheepenen wijsen dat dese twee partien zullen neemen elxs eene goede
(MPS: tussenvoegen man), veraccorderen zij tis wel int goe, veraccorderen zij niet
zoe hebben zij ten naesten daege van rechte hetzelfde recht dat zij nu hebben zoude
RAZE 3518, W1-94, fol 20, 3-2-1562
Vierschaere gehouwen opten 3-2-1562 ter kennisse van schepenen Jan Jans Vleeck, Matthijs
Jans Widts, Pieter Geerts, Jan Jacobs Stoffs ende Jacob Leijss
- Jacob Corneliss nomine Barthelmeeus Jacobs als voocht van die weese van Cornelis
Huijssen heijst Jan Nicolaess ter vierschaere nae uijtwijsen tregister fol 19.
Schepenen wijsen met sententie dat partie zal neemen elxs eenne goe man ofte twee
ende dat die zullen gaen aen die wet van die polder (MPS: college) ende doen daer
onder zouijck hoe dat die penningen gegeven zijn. Veraccorderen zij tis wel int goe
veraccorderen zij niet zoe hebben zij den tweeden dach van rechte hetzelve recht dat
zij nu ter tijt zullen hebben
- Jacob Corneliss nomine Jacob Jans Andriess heijst ter vierschaere Willem Corneliss die
somme van 6s 4gr. Bij verwiltcueringe van partie zoe verstellen schepenen desen
dach van rechte ten naeste voort tsijne vermaen
- Jacob Corneliss nomine Jacob Jans Andriess heijst ter vierschaere Adriaen Jans Loijs die
somme van 50 carolus guldens ofte dat den zelfden Adriaen voorn. zal houden quijte
van zulcken lant als hij van Jacob Jans voors. over zoude moegen genoemen hebben
waerop dat scheepenen geweesen hebben met sententie dat Adriaen Jans Loijs zoude
kennen ofte ontkennen in wat manieren dat hij dat zoude moegen overgenoemen

hebben. Bij verwiltcueringe van partie zoe verstellen scheepenen ten naesten, voort
tot tsijne vermaen
RAZE 3518, W1-95, fol 20v, 25-2-1562
Vierschaere gehouden op 25?-2-1562 ter kennisse van scheepenen Pieter Geerts, Jan Jans
Vleeck, Jacob Leijss, Matthijs Jans Widts, Jan Jacobs Stoffs
- Pieter Geerts nomine meester Joseph heijst ter vierschaere Willem Quirijns (MPS: Willem
Kerijnsen) nae uijtwijsen tregister folio 11. Bij verwiltcueringe van partie verstellen
schepenen desen dach van rechte ten naesten ende voort tsijne vermaen
- Jacob Corneliss nomine de weesen van Cornelis Huijssen heijst ter vierschaere Jan
Nicolaess (MPS: Jan Nicolaess?) nae uijtwijsen tregister fol 19. gewesen beijde
partien aen goede mannen ende Jacob Corneliss neempt den schouijt inden Polder
(MPS: de schout uit de Onse Lieve Vrouwenpolder?) ende Hubrecht Jan Pieters,
ende Jan Nicolaess neempt Matthijs Jans Widts ende Cornelis Jacobs Boudewijns
ende veraccordeeren zij tis wel int goe, veraccorderen zij niet zoe hebben zij over 8
daegen hetzelfde recht dat zij nu hebben zoude
RAZE 3518, W1-96, fol 22 (MPS; fol 21 is niet aanwezig), 25-2-1562
- Pieter Geerts heijst ter vierschaere Dignus Corneliss de Raet (MPS er staat Dingen de
Raet) de somme van 7£ van eenne schepenen brieff, noch van eene schepene brieff
die somma van 4£, noch 9 gulden dat hij dat zelfde kennen zal ofte heijst daervooren
die somma van 10£ daervooren. Bij verwiltcueringe van partie verstellen schepenen
dese dach van rechte ten naesten, voort tsijne vermaen
RAZE 3518, W1-97, fol 22v, 24-3-1562
Vierschaere gehouwen 24-3-1562 ter kennisse van scheepenen Pieter Geerts, Jan Jans
Vleeck, Matthijs Jans Widts ende Pauwels Diericks
- Jacob Corneliss heijst ter vierschaere Jan Nicolaess nae uijtwijsen tregister fol 19, ende dat
op een opgehouden vonnisse ende zijne dach van rechte ende is onder tsclercks
register noch onder scheepenen niet bekent geweest ende den schouijt heeft Jacob
Corneliss als gemachtich van Barthelmeeus Jacobs beckellengiert van een boete van
5s
- Jan Jans Vleeck heijst ter vierschaere Marinus Engels nae uijtwijsen tregister fol 22, ende
voor dese voorgenoemde somme blijft borge vooren als eijgen schult Pauwels
Diericks behalve dat Marinus Engels stelt in Pauwels Diericks handen het zaet dat lijt
op Pauwels Pieters (MPS er staat: Poels Piersen) landt inden Westveerpolder tussen
dit ende tnieuwe zaet zonder het te verporren ofte te vervoeren ter kennisse van
scheepenen als boven
RAZE 3518, W1-98, fol 24 (fol 23 ontbreekt), 24-3-1562
- Cornelis Jacobs Boudewijns heijst ter vierschaere Marinus Marinuss (MPS: Marinus
Marinuss Beelboom?) die somme van 17 gulden ende 15 stuijvers, ende dat van

pachte van lande ende van thiende, ende bij toespreecken van goede mannen ofte
schepenen zoe steldt Marinus Marinuss in handen van Cornelis Jacobs Boudewijns
dat lijt op die zuijtzijde van mijn landt zonder dat te vercoopen ofte te versetten?
voor Cornelis Jacobs betaelt zal weesen ter kennisse van schepenen als vooren
- Willem Quirijns (MPS: Willem Corijns) heijst ter vierschaere Jan Aerts de smidt (MPS:
Jan artsen de smit) die somme van 10s ende dat van beloofde penningen. Schepenen
hebben gewesen met sententie dat Jan Aerts zoude voldoen Willem voors. met gelde
ofte pande, zoe hij niet en compareerde zoe is hij gewesen opten derden dach
RAZE 3518, W1-99, fol 24v
Register vanden jaere 1562 ende dat gehouwen bij schout ende schepenen
RAZE 3518, W1-100, fol 25, 28-5-1562
- Jacob Jans Sijnskercke es gecompareert voor ons scheepene ende dat op 28-5-1562 in
gebannender vierschaere ende heeft gealli(g)eert dat den Westveerpolder niet en
behoort te maecken eeniche wech ende dat den wech behoort gemaeckt te worden
van die geerfde die op andere sijde liggen waeroppe dat Pauwels Diericks antwoort
dat Jacob voors. zoude bijleggen eeniche brieven van vuijlheden? waer doore dat den
zelfden dijck geene wech houden en zoude. Schepenen wijsen met sententie dat
Jacob Jans ontsleegen ende ontlast zal wesen van deesen wech ende dat die geerfde
van die van weerde ofte liggende opt die noortzijde den voors. wech zal houden tot
haere laste
- Cornelis Jacobs Boudewijns als schouijt heijst ter vierschaere Jacob Leijss ende dat uijt
crachte van een bekellengieringe die den voors. schouijt aen hem gedaen hadde, ende
dat van dat hij die tee (MPS: onderste gedeelte van de dijk. Nb. Steketee) van den
dijck berooft had. Ende schepenen wijsen bij verwiltcueringe van partie, verstellen
ten naeste, ende voort tsijnen vermaen
RAZE 3518, W1-101, fol 25v, 28-5-1562
- Pieter Jans (MPS: Pieter Jans Rooshil) heijst ter vierschaere Jan Barthelmeeuss 2s ende dat
van coope van vleesche. Bij verwiltcueringe van partie zoe verstellen scheepenen
desen dach van rechte ten naesten, ende voort tsijnen vermaen
RAZE 3518, W1-102, dubbel gefotografeerd zie fol 27
RAZE 3518, W1-103, dubbel gefotografeerd
RAZE 3518, W1-104, (MPS: gek ingebonden?!), 10-6-1562
Dach van rechte gehouwen opten 10-6-1562 ter presentie van schepenen Pieter Geerts
Pauwels Diericks, Pieter Jans Rooshil, Jan Jacobs Stoffs ende Jan Jans Vleeck
- Cornelis Jans pachtenaere (MPS: dezelfde als Cornelis Jans molenaer?) heijst ter
vierschaere Cornelis Matthijss ende Dierick Jans timmerman die rechte kennisse te
bringen onder scheepenen van alzulcke comanschappe die Cornelis Jans voors.

-

zoude mogen gedaen hebben van lande ende ander zaecken ofte heijst daer elck
vooren die somme van 50 gulden. Bij verwiltcueringe van pertie zoe verstellen
scheepenen desen dach van rechte ende dat op zaeterdaege met rijsen van de zonne
(MPS: prachtige uitdrukking!)
Cornelis Jans pachtenaere heijst ter vierschaere Jan Poppens ende Matthijs Jans
Widts van die zelfde kennisse die hij dese twee persoenen booven voors. is
heijssende ende schepenen wijsen verstelt als vooren
In de kantlijn: Cornelis Jans is beslegen van die boete om dat hij geen bescheedt en
brochte van die wet van die polder, ende Jan Vleeck es zijn borge

RAZE 3518, W1-105 dubbel gefotografeerd
RAZE 3518, W1-106, fol 27 (MPS: was dubbel gefotografeerd)
Vierschaere gehouwen 11-7-1562 ter presentie van schouijt ende scheepenen, scheepenen
Pieter Geerts, Jan Jans Vleeck, Pauwels Diericks, Jan Jacobs Stoffs ende Jan
Nicolaess (MPS: Jan Nicolaess Pithouck), al scheepene
- Cornelis Jacobs Clicker heijst uijt crachte van een arestement ende dat op eenne Jacob Jans
Andriess die reste van een verscheene pacht 11 gulden pacht, ende voort voor den
toecomende pacht borge zoe wel voor den grondt die aengaet Jan Corneliss zijn
behout (MPS: behuwd) stiefzoene als voor zijn eijgen erfve. Schepenen wijsen met
sententie dat Jacob Jans Andriess zoude Cornelis Jacobs voldoen ofte bij gebreecke
dat hij dat niet en doet zoe zoude Cornelis Jacobs opleggen alle rechten vander
vierschaere ende gaen aen hetzelfde goet tot zijn gebreecken toe ende bij aldien dat
Cornelis voors noch aen dat goet niet toe en mach comen zoo mach hij voort gaen
daer hij voorder weet aen te coomen, ende het vlas dat lijt opten grondt van Cornelis
Jacobs voors. dat is geschadt voor eenne stuijver de roe ende dat van noorden inne
van den polderdijck altijt tenden de roe tenden de gelde. Noch zoe blijft Jan Jans
Vleeck borge voor het lant dat Nicolaes de Ketser bezaijt heeft mede streckende
tegens 2gr de roede tot zijne gebreecke van dien grondt daer dat zelfde vlas op
bezaijt lijt
RAZE 3518, W1-107, fol 27v, 11-7-1562
- Jan Jans Vleeck nomine Janneken Stoffels heijst ter vierschaere Pieter Jans Jaspers van
pachte van 1 met 27 roe tegen 13 tgemet. Bij verwiltcueringe van partien verstellen
scheepenen dese vierschaer ten naesten voort tot Janneken Stoffels vermaen
- Jan Jans Vleeck heijst als penninckmeester Jan Matthijss ende dat van die 8s op gemet tot
22 gemet preter 16roe facit 8£ 15s 7gr. Bij verwiltcueringe van pertie zoe verstellen
schepenen desen dach van rechte tussen dit ende maendaege, ende voort tot Jan Jans
vermaen, ende dat behalve dat men dit goet niet verporren ofte vervoeren en zal voor
dat zij veraccordeert zijn met minne ofte met rechte te weeten van tarrest dat Jan
voors. op het goet dat opten polder van Zusterzandt staet
- Jan Jans Vleeck heijst als penninckmeester joncker Jan van Haesdonck ende dat van 4
gemet ende 32 roe facit 1£ 15s 10gr 12mijten. Desen heijs es verstelt als vooren van
het zelfden arrest inden zelfden polder

RAZE 3518, W1-108, fol 28, 11-7-1562
- Noch op huijden 11-7-1562 zoe zijn borge gebleven Pieter Geerts ende dat voor die
pachtinge van de helft van de Meese groot ontrent 4 gemet 27 roe ende dat voor den
toecomende pacht van 1562, ende Jan Jacobs Stoffs blijft borge voor Willem
Quirijns (MPS: Willem Corijnsen) ende dat voor die andere helft van die voors.
Meese den pacht daervan
- Pauwels Diericks heijst ter vierschaere Lodewijck Jacobs ende dat van pachte van 1 met
246 roe facit 10s 9gr. Bij verwiltcueringe van pertie zoe verstellen schepenen desen
dach van rechte ten naesten, ende voort tsijnen vermaen
RAZE 3518, W1-109, fol 28v, 15-7-1562
Vierschaere gehouden op 15?-7 1562 ter kennisse van scheepenen Pieter Geerts, Jan Jans
Vleeck, Matthijs Jans Widts ende Pauwels Diericks
- Jan Jan Vleeck heijst ter vierschaere Govaert Danckaerts die somme van 2£ 7s 3gr, ende
dat van een schellinck vanden meete ende noch van een reste van 1561 2£ 10s. Bij
verwiltcueringe van pertie zoe verstellen schepenen desen dach van rechte ten
naesten, ende voort tot Jan Jans vermaen behalve dat Govaert binnen 8 daegen moet
betaelen die oude resten
- Jan Jan Vleeck heijst ter vierschaere Adriaen Govaerts ende dat van een schellinck opten
met die somme van 1£ 18s 9gr 12mijten, heijst noch van dezelven van een van tjaer
1561 die somme van 1£ 3s 9gr. Bij verwiltcueringe van pertie zoe verstellen
schepenen desen dach van rechte ten naesten, ende voort tot Jan Jans vermaen
behalve dat Adriaen binnen 8 daegen moet betaelen die oude resten
RAZE 3518, W1-110, fol 29, 15-7-1562
- Cornelis Jacobs Boudewijns heijst ter vierschaere Govaert Danckaerts, ende dat van een
reste van een schellinck voor den met (MPS: er staat: meete) over den oucgst 1560
die somme van 13s 7 gr ter goeder reeckening. Bij verwiltcueringe van partie zoe
verstellen schepenen desen dach van rechte ten naesten, partie zonder weete
- Jan Jans Vleeck heijst ter vierschaere Jan Matthijss ende dat van een schellinck opt gemet
die somme van 2£ 9s 1gr 18mijten, noch van 4 gemet 8 roe tot 1s opt gemet facit 1s
8gr
- Jan Jans Vleeck heijst ter vierschaere Jan Matthijss noch van tgeschodt over die polder van
Susterzandt van 22 gemet preter 16 roe tot 8s opt gemet facit 8£ 15s 7gr. Bij
verwiltcueringe van partie zoe verstellen schepenen desen dach van rechte ten
naesten, voort tot Jan Jans vermaen
- Jan Jans Vleeck heijst ter vierschaere Robrecht op Stee (MPS: Robrecht Stockvisch) van
71 gemet 1 roe tot eene schellinck opt gemet facit 3£ 11s 1gr. Bij verwiltcueringe
van partie zoe verstellen schepenen desen dach van rechte ten naesten, voort tot Jan
Jans vermaen

RAZE 3518, W1-111, fol 29v, 15-7-1562
- Jan Jans Vleeck heijst ter vierschaere Jacus Duijckerne ende dat van 53 gemet 7 roe facit
2£ 12s 3gr tot eene schellinck opt gemet. Bij verwiltcueringe van partie zoe
verstellen schepenen desen dach van rechte ten naesten, voort tot Jan Jans vermaen
- Op huijden date als vooren zoe doet arrest eene Pauwels Diericks als gemechtich van
Domis Diericks ende zijn weese op alzulcken grondt als Domis ende zijne weese
zoude mogen toebehoren, ende tarrest es gewesen goet vast ende van weerden,
behoudelijck dies pertie (MPS: wie is dat dan) een weete. (MPS: wordt verder ook
niet uitgewerkt!)
RAZE 3518, W1-112, fol 30, 15-7-1562
- Pauwels Diericks heijst ter vierschaere Lodewijck Jacobs uijt crachte van een verstelde
vierschaere fol 27, nae uijtwijsen tregister verstelt als vooren
- Jan Jans Vleeck nomine Pieter Jans Jaspers heijst ter vierschaere Jacob Jans Pieters Lemps
(MPS: er staat Lemsen) ende dat van dat hij zoude een weije die den zelfden Jacob
Jans Pieter niet en heeft (MPS er staat: heijst) laeten gebruijcken, heijst daer vooren
2£, noch dat heijst den zelfden ? tussen hem ende den voors. Jacob Jans (MPS er
staat: Coppe Jans) ofte heijst daervooren 10s, noch heijst den zelven den voors. Jacob
Jans van een viertal boonen die somme van 4s 4gr. Bij verwiltcueringe van partie zoe
verstellen scheepenen desen dach van rechte ten naesten ende voort tsijnen vermaen
RAZE 3518, W1-113, fol 30v, 21-7-1562
Vierschaere ende dach van rechten gehouwen 21-7-1562 ter kennisse van scheepenen Pieter
Geerts, Jan Jans Vleeck, Pauwels Diericks, ende Pieter Jans Rooshil?
- Pauwels Diericks nomine Domis Diericks zijne broeder heijst Marinus Engels uijt crachte
van areste ende dat van verschenen pachte die somme van 12£ 10s 5gr 8mijten. Bij
verwiltcueringe van partie zoe verstellen scheepenen desen dach van rechte den tijt
van veertien daegenalle dagen open recht ende daer tenden tsijnen vermaene
- Jan Jans Vleeck heijst ter vierschaere eenne Govaert Danckaerts nae uijtwijsen fol 28 ende
Adriaen Govaerts zijne zoone meede als van een verstelde vierschaere in eodem
folio. Bij verwiltcueringe van partie zoe verstellen scheepenen desen dach van rechte
ten naesten, voort tot Jan Jans vermaen
- Jan Jans Vleeck nomine Pieter Jans Jaspers heijst ter vierschaere Jacob Jans Pieters Lemps
nae uijtwijsen tregister fol 30. Jacob Jans neempt te toenen ende goet te doene dat hij
die weije gebruijcken moet bij zoe verde als die weduwe die weije niet en bestorte
met derrinck, zoe zoude Jacob voors. die zelve gebruijcken. Schepenen wijsen ter
vierschaere verstelt ten naesten, ende dat om die getuijgen te volconnen. Ende
schepenen wijsen Pieter Jans dach van rechte verstelt ten naesten dach van rechte
RAZE 3518, W1-114, fol 31, 27-7-1562

- Op huijden 27-7-1562, zoe heeft Cornelis Jacobs Clicker begeert aen scheepenen oft hij
zoude moegen hebben eenne zeeckeren hees ende dat uijt crachte van een verstelde
vierschaere ende dat van een zeecker arest twelck Cornelis Jacobs zoude moegen
gedaen hebben op zijne grondt van zeecker vlas daerop liggende ende zoe als
Cornelis Jacobs daer op die gemeene scheepenen niet en heeft doen gebien zoe heeft
den schouijt den zelfden Cornelis Jacobs voors. bekellengiert van die boete van 5s.
denzelfden dach van rechte es verstelt bij sententie van scheepenen tot maendaege
naestcomende zoe wel van den schouijtwege als van partie ende dat duerdien dat hij
die scheepenen niet en hadde doen gebien
RAZE 3518, W1-115, fol 31v, 29-7-1562
Vierschaere gehouden 29-7-1562 ter presentie van scheepenen Pieter Geerts, Jan Jans
Vleeck, Jan Jacobs Stoffs ende Pauwels Diericks
- Cornelis Jacobs Boudewijns nomine Jacob Jans Pieters Lemps heijst ter vierschaere dese
naergeschreven persoonen Pieter Anthonies (MPS: Pieter Anthionies Smul?),
Cornelis Heijndricks, meester Costen ende Adriaen Verlaere ende es haer heijsende
die rechte kennisse van wat zij zoude moegen gezien ende gehoert hebben van die
pachtinge die Jacob Jans Pieters Lemps gedaen hadde tegens die weduwe van Stoffel
Anthonies oft heijst daervooren elck die somme van 50 gulden
Meester Costen ouijt wesende ontrent 36 jaeren ende Pieter Anthonies ouijt ontrent
30 jaeren ende Cornelis Heijndricks ende Adriaen Verlaere beijde oudt ontrent elck
26 jaeren kennen ende deboseren (MPS: deposeren) op haere eedt deuchdelijcken?
gestaeft, hoe als dat Jacob Jans voors. tanderen tijden dese erfve ofte weije gehadt
hadde ende Jacob Jans ende die weduwe zijn veraccordeert als dat Jacob Jans die
weije voors. zoude moegen gebruijcken behalfve dat die weduwe daeruijt zoude
moegen derricken maer niemant anders als dat Jacob Jans voors. met niemant anders
te doen hebben en wilde. Dit is diezelfde depozanten kennisse
RAZE 3518, W1-116, fol 32, 29-7-1562
- Jan Jans Vleecke nomine Pieter Jans Jaspers heeft gedaen een zeecker verzouijck onder
scheepenen hoe als dat Jacob Jans Pieters Lemps zoude moegen aengenomen hebben
eene zeeckeren toenen van alzulcken weije pachtinge als Jacob voors. zoude moegen
tjegens die weduwe van Stoffel Anthonies ende den voors. Jan Jans begeert te
weeten oft die getuijgen volcomen zijn ofte niet. Scheepenen wijsen met sententie als
dat Jacob Jans Volcomen es met die toenen ende getuijgen van dit gedinck ende
rechtelijcke oncosten tsaemen met scrijfpenningen ende dinchspanden ende getuijgen
te leen? al tsaemen facit 20 stuijvers
Ende zoe als dienzelfden Jacob Jans volcomen es met zijn getuijgen zoe beslaet den
schouijt Pieter Jans Jaspers van die boete van 5s ende heijst daeroppe een verstelde
vierschaere verstelt ten naesten, ende voort tot den schouijts vermaen
RAZE 3518, W1-117, fol 32v, 3-8-1562
Vierschaere gehouden 3-8-1562 ter presentie van Pieter Geerts, Jan Jans Vleeck ende
Pauwels Diericks

- Cornelis Jacobs Clicker doet zeecker verzouijck onder scheepenen oft daer geen penningen
daer op hadde doen gebien ende dat tot zijne behouve aengaende van een zeecker
arest dat hij gedaen hadde op zijn gerondt welck goedt hem aen geschadt was van
scheepenen te weeten vlas bij de roe om eenen stuijver de roe. Tes scheepenen
kennelijck als dat daer geen penningen gecomen en zijn onder scheepenen ende dat
goedt es hem aengeweesen dat hij daer zijne vrieen wille meede doen mach ende dat
gebruijcken
inde kantlijn: Cornelis Jacobs begeert hier eene brieff
RAZE 3518, W1-118, fol 33, 19-9-1562
Vierschaere gehouwen op 19-9-1562 ende dat ter kennisse van scheepenen te weeten Pieter
Geerts, Jan Jans Vleeck, Matthijs Jans Widts, Jan Jacobs Stoffs
- Jan Jans Vleecks als penningmeester heijst ter vierschaere Govaert Danckaerts nae
uijtwijsen tregister fol 28. Bij verwiltcueringe van pertie zoe verstellen scheepenen
desen dach van rechte tot op dincxendaege naestcomende ende voort tsijnen vermaen
- Pieter Geerts als gemachtich van Geert Raff heijst ter vierschaere Jan Aerts de smidt hoe
als dat Jan Aerts de smidt voors. heeft vercocht den voors. Geert Rast (MPS: Geert
Raff) de quantiteijt van 2000 pond (MPS: ijzer?) ende belooft heeft te leveren op
eenne perfixen dach twelck Jan de Smidt voors. niet gedaen en heeft zoe heijst Pieter
Geerts daervooren die somme van 6£, verstelt tot Pieter Geerts vermaen
- Jan Jans Vleecks nomine Boudewijn Andriess heijst ter vierschaere Lodewijck Jacobs hoe
als dat hij niet ter moelen gecomen en heeft achtervolchende tbesteck daer den
ambachtsheeren ofte zijne gecomitteerde die moelen op verhuert heeft, zoe heijst hij
daervooren die somme van 4£, verstelt ten naesten voort tot Jan Jans vermaen
RAZE 3518, W1-119, fol 33v
- Jan Jans Vleecks nomine Boudewijn Andriess heijst ter vierschaere eenne Jan Dignuss hoe
als dat hij niet ter moelen gecomen en heeft gelijck hij behoort, daervooren heest de
zelve die somme van 1£ 10s, verstelt ten naesten voort tsijne vermaen
RAZE 3518, W1-120, fol 34, 26-9-1562
Vierschaere gehouwen op 26-9-1562 ter kennisse van scheepenen Pieter Geerts, Jan Jans
Vleeck, Pauwels Diericks, Matthijs Jans Widts, Jan Jacobs Stoffs, Pieter Jans
Rooshil?, Jan Nicolaess Pithouck
- Pieter Geerts nomine Geert Raff (MPS: let op Raiffeisen) heijst ter vierschaere Jan Aerts
de smidt nae uijtwijsen tregister fol 33. Scheepenen wijsen met sententie dese twee
pertien aen twee goede mannen oft zoe viel meer alst haer belieft, veraccorderen zij
tis wel int goe, veraccorderen zij niet zoe hebben zij ten naeste daege van rechte
hetzelfde recht
- Pauwels Diericks nomine Lambrecht Quirijns heijst ter vierschaere Jacob Jans Andriess
ende dat uijt crachte van doen gebien die somme van 7 gulden ende dat over tjaer

1561 ende van tjaer 1562 2£. Bij verwiltcueringe van pertie verstellen scheepenen
dese vierschaere ten naesten ende voort tot Lambrechts vermaen
RAZE 3518, W1-121, fol 34v, 26-9-1562
- Jan Jans Vleeck als penninckmeester van tSusterzandt heijst ter vierschaere Marinus
Marinuss (MPS: Marinus Marinuss Beelboom) die somme van 4£ 7s 3gr, heijst noch
Jan Matthijss die somma van 8£ 15s 7gr. Bij verwiltcueringe van pertie verstellen
scheepenen dese vierschaere ten naesten ende voort tot tsijne vermaen
- Jacob Jans Andriess heijst ter vierschaere Pauwels Vleeck (MPS: Pauwels Jacobs Vleeck?)
ende dat uijt crachte van areste van zeeckere huere van vlas roote 2s 6gr, noch van
zeeckere arbeijt 2s 6gr, noch van schaede van tweeren? (MPS: weer is ook een ram,
maar of dit hierop slaat weet ik niet!) van den derrinck die somme van 13s 4gr. Bij
verwiltcueringe van pertie verstellen scheepenen dese vierschaere ten naesten ende
voort tot tsijne vermaen
RAZE 3518, W1-122, fol 35
Vierschaere gehouden 7-10-1562, ende dat ter kennisse van scheepenen Matthijs Jans Widts,
Pauwels Diericks, Jan Jacobs Stoffs, Jan Nicolaess Pihouck ende Pieters Jans
Rooshil?
- Jan Poppe de metser (MPS: er staat Jan de metser, is het toch Jan Barthelmeeuss?) heijst
ter vierschaere Adriaen de cuijper ende dat van cozijnen ende steenne die somma van
6s 8gr. Bij verwiltcueringe van pertie verstellen scheepenen dese vierschaere ten
naesten ende voort tot tsijne vermaen
RAZE 3518, W1-123, fol 35v, 24-10-1562
Dach van rechte gehouden 24-10-1562, ende dat ter kennisse van scheepenen Pieter Geerts,
Jan Jans Vleeck, Matthijs Jans Widts ende Pieters Jans Rooshil?
- Cornelis Jacobs Boudewijns heijst ter vierschaere Dierick Jans de timmerman ende dat nae
uijtwijsen eenne schepenbrieff die somma van 1£. Bij verwiltcueringe van pertie
verstellen scheepenen dese vierschaere ten naesten ende voort tot Cornelis Jacobs
vermaen
- Dierick Jans de timmerman heijst ter vierschaere Cornelis Heijndricks (MPS: Cornelis
Heijndricks Grootemaet?) die somme van 1£ ende dat achtervolchens eennen
schepenbrieff. Bij verwiltcueringe van pertie verstellen scheepenen dese vierschaere
ten naesten ende voort tot Diericks Jans vermaen
- Maerten Jans heijst ter vierschaere Jan Jans Vleeck ende dat van zeeckere schattinge die hij
gedaen aen denzelven Jan Jans Vleeck, ende dat achtervolchende zijn besteck
RAZE 3518, W1-124, fol 36, 24-10-1562
- Matthijs Jans Widts nomine Quirijn Jacobs Wentels heijst ter vierschaere Marinus
Marinuss (MPS: Marinus Marinuss Beelboom) de somma van 2£ ende voor dat hij

Quirijn Jacobs voors. niet vollevert ende heijst 25 viertelen rontsaets ende heijst noch
die somme van 9£ 13s 4gr, ende dat van coope van een paert. Bij verwiltcueringe van
partie zoe verstellen schepenen desen dach van rechte ten naeste ende voort tot
Matthijs Jans vermaen
- Jacob Christoffels heijst ter vierschaere Adriaen Pieters de Nacht de somme van 4£ 10s,
ende dat van coope van lande. Bij verwiltcueringe van partie zoe verstellen
schepenen desen dach van rechte ten naeste ende voort tot tzijne vermaen
- Cornelis Nicolaess Cock heijst ter vierschaere Nicolaes Jacobs (MPS: Nicolaes Jacobs op
Hinckelinge?) van eenne zeeckere lantpacht ende dat van een weije groot ontrent 3
gemet 62 roe tot ?s 7 gr per tgemet ter goeder reeckeninge ende van 5 jaeren de
welcke over streeckende zijn waeroppe dat een pondt zoees partie zeijde een ? te
hebben. Bij verwiltcueringe van partie zoe verstellen schepenen desen dach van
rechte ten naeste ende voort tot pertiens vermaen.
RAZE 3518, W1-125, fol 36v, 30-10-1562
Vierschaere gehouwen op 30-10-1562 ende dat voor pertie? ter kennisse van scheepenen
Pieter Geerts, Jan Jans Vleeck, Matthijs Jans Widts, Jan Jacobs Stoffs, Pieter Jans
Rooshil ende Jan Nicolaess Pithouck
- Cornelis Nicolaess Cock heijst ter vierschaere Nicolaes Jacobs (MPS: Nicolaes Jacobs op
Hinckelinge?) ende dat nae uijtwijsen tregister in eodem folio. Bij verwiltcueringe
van partie zoe verstellen schepenen desen dach van rechte ten naeste ende voort tot
Cornelis Nicolaess vermaen
- Jan Jans Vleecke heijst ter vierschaere Cornelis Nicolaess Cock zeecker leeveringe van
rondt zaet ofte heijst daervooren die somma van 2£. Schepenen wijsen met sententie
als dat Jan Jans Vleeck zoude toenen ende goet doen als dat Cornelis Nicolaess Cock
belooft hebben zoude Jan voors. het zaet te leveren, ende dat Cornelis Nicolaess met
Jan Jans tevreden was tot dit goedt doen, heeft Jan Jans genachten om te volcoomen
ende dat achtervolchens de cuere
RAZE 3518, W1-126, fol 37, 30-10-1562
- Matthijs Jans Widts nomine Nicolaes Jacobs (MPS: Nicolaes Jacobs opt Hinckelinge)
heijst ter vierschaere Pieter Jans Arnouts (MPS er staat Pieter Jans Nouijtsen) als dat
den voors. Pieter Jans zoude quijten ende dat van den hees die Cornelis Nicolaess
zoude gedaen hebben aen den voors. Nicolaes Jacobs ofte heijst daervooren die
somme van 300 gulden. Bij verwiltcueringe van partie zoe verstellen schepenen
desen dach van rechte ten naeste ende voort tot Matthijs Jans vermaen
- Matthijs Jans Widts nomine Nicolaes Jacobs (MPS: Nicolaes Jacobs opt Hinckelinge)
heijst ter vierschaere Adriaen Pieters de Nacht die somme van 13s 4gr ende dat van
lantpacht. Bij verwiltcueringe van partie zoe verstellen schepenen desen dach van
rechte ten naeste ende voort tot tzijne vermaen
- Maerten Anthonies heijst ter vierschaere Jacob Jans Pieters Lemps ende dat van diversche
perceelen van tschotgeldt van zeecker vercken die Jacob Jans zoude moogen toe

behooren, ende dat van zoe veel reijsen als elck zoude moegen bedraegen.
Schepenen wijsen met sententie dat elck zoude neemen ? op voetstaens,
veraccorderen zij tis wel int goede, veraccorderen zij niet verstellen schepenen desen
dach van rechte ten naesten ende voort tot Maertens vermaen
RAZE 3518, W1-127, fol 37v, 22-11-1562
Ingeschreven op 22-11-1562 ende dach van rechte gehouwen op 28-11-1562 ter kennisse
van scheepenen Pieter Geerts, Matthijs Jans Widts, Jan Jacobs Stoffs ende Pieter
Jans Rooshil?
- Cornelis Nicolaess Cock heijst ter vierschaere Jan Jans Vleeck ende dat van arbeijt die
Cornelis voors. Jan Jans voors. gedaen heeft die somme van 3£ 14s 8gr. Schepenen
wijsen met sententie desen dach van rechte verstelt ende dat op dinxendaege ende dat
uijt crachte vanden derden dach
- Boudewijn Andriess heijst ter vierschaere Lodewijck Jacobs nae uijtwijsen tregister fol 33.
Schepenen wijsen met sententie als dat Lodewijck Jacobs noch zoude hebben vanden
gezwooren clerck ende dat opten derden dach, compt hij dan antwoorden tes wel int
goe, compt hij niet dat Boudewijn Andriess zoude opleggen die rechten van der
vierschaere ende hebben een schattinge ende geldinge aen zijn goet ende dat op
dinxsendaege naestcomende
RAZE 3518, W1-128, fol 38, 22-11-1562
- Boudewijn Andriess heijst ter vierschaere Willem Quirijns (MPS er staat: Willem Corijns)
den mouwer van dat hij andersins ter moelen geweest heeft dat hij dat terechte aen
brincht hoe veele dat hij andesints gehadt ende gemaelen heeft, ofte heijst daervooren
de somme van 10s. Scheepenen verstellen desen dach van rechte ende dat op
dinxsendaege, behalve partie een weete
Vierschaere gehouden op 8-12-1562 ter kennisse van scheepenen Pieter Geerts Jan Jans
Vleeck, Matthijs Jans Widts, Jan Jacobs Stoffs, Jan Nicolaes Pithouck ende Pieter
Jans (MPS: Pieter Jans Rooshil?)
- Boudewijn Andriess heijst ter vierschaere Lodewijck Jacobs nae uijtwijsen tregister fol 37.
Schepenen wijsen met sententie als dat Lodewijck Jacobs zoude bijleggen tusschen
dit ende 8 daegen dat hij niet en behoort ter moelen te coomen bij aldien dat hij dat
doet tis wel int goede, doet hijt niet daer zal alzoe veel afgaen als scheepenen dinckt
en recht zal wesen
RAZE 3518, W1-129, fol 38v¸8-12-1562
- Boudewijn Andriess heijst ter vierschaere Willem Quirijns nae uijtwijsen tregister fol 38.
Schepenen wijsen met sententie als dat Willem Quirijns zal zweeren ten heijligen dat
Boudewijn Andriess meer zoude gehadt hebben dan zijnnen mouwer ofte dat te
toonen ofte hem te antezeeren van zoe veel als hij zoude moegen andersins gemaelen
te hebben

- Boudewijn Andriess heijst ter vierschaere Jacus Duijnkerne ende Marinus Marinuss (MPS:
Marinus Marinuss Beelboom?) ende dat duerdien dat zij andersins ter moelen
geweest hebben ende den huerder zijne mouwer niet gegeven en hebben, ende heijst
daervooren elcks 1£. Schepenen wijsen met sententie als dat Jacus ende Marinus
Marinuss zullen bijleggen zeeckere brieven van vrijdom van haeren ambachtsheere
dat zij daer niet in gehouwen en zijn ter moelen te coomen, indien dat zij dat doen
binnen drie weecken tis wel int goede, doen zijt niet dat zij zullen Boudewijn
Andriess betaelen van zoe wel als zij andersins gemaelen hebben
RAZE 3518, W1-130, fol 39, 8-12-1562
- Leenaert Pauwels (MPS: Leenaert Poelsen) als gemechtich van Reijnier Nicolaess heijst
ter vierschaere Marinus Marinuss (MPS: Marinus Marinuss Beelboom?)
achtervolgende ende nae uijtwijsen eenne schepenbrieff die somme van 12£ 8s
geypotequeert staende op den boogert in Pletspolder (MPS er staat: Plaetspolder). Bij
verwiltcueringe van partie zoe verstellen schepenen desen dach van rechte ten
naesten ende voorts tot Leendert Poels vermaen
- Adriaen Jacobs priester heijst ter vierschaere Jacob Christoffels de somme van 20 gulden
ende 8 stuijvers ende dat van uijtcoop van eenne hanteijcken. Schepenen wijsen bij
verwiltcueringe van partie zoe verstellen schepenen desen dach van rechte ten
naesten ende voort tot Adriaen Jacobs vermaen
RAZE 3518, W1-131, fol 39v, 8-12-1562
- Cornelis Nicolaess Cock heijst ter vierschaere Jan Jans Vleeck ende achtervolchende
tregister folio 37, ende dat uijt crachte van den derden daege. Bij verwiltcueringe van
partie zoe verstellen schepenen desen dach van rechte ten naesten ende voort tot
Cornelis Nicolaess vermaen
- Jan Jans Vleeck heijst ter vierschaere Cornelis Nicolaess Cock zeecker leeveringe van
rondt coolzaet twelck zoude gelegen hebben toe Jasperseijne (MPS: is dit Jasper
Heijndricks?) ende voort tot zijnent liggende ofte heijst daervooren 2£. Schepenen
wijsen met sententie als dat Cornelis Nicolaess gealijgeert (MPS: gealligeert) heeft in
zijn woorden als dat hij zoude toonen ende goedt doen als dat Jan Jans zoude dat
zelfde zaet moeten ontvangen binnen drie weecken ofte een maendt nae date dat die
coomanschappe gedaen heeft ofte gedaen was van den voors. zaet, ende Cornelis
Nicolaess is geweesen om dat te toonen ende dat binnen die genachten
achtervolgende de cuere van Zeelandt
RAZE 3518, W1-132, fol 40, 12-12-1562
Vierschaere gehouden opten 12-12-1562, ende dat ter kennisse van scheepenen Pieter
Geerts, Matthijs Jans Widts, Jan Jacobs Stoffs, Pieter Jans Rooshil?
- Boudewijn Andriess heijst ter vierschaere Lodewijck Jacobs nae uijtwijsen tregister fol 38.
Nae aenleggen ende verweeren zoe wijsen schepenen met sententie zoe dat
Boudewijn Andriess ende Lodewijck Jacobs zullen twee goede mannen,
veraccorderen zij tis wel int goe, veraccorderen zij niet in acht daegen daer zal noch
alzoe veel af gaen als schepenen dincken en recht zal wesen

- Boudewijn Andriess heijst ter vierschaere Marinus Marinuss nae uijtwijsen tregister fol 39.
Nae aenleggen ende verweeren zoe wijsen scheepenen voor recht als Marinus
Marinuss tandere tijden heeft aengenomen eenne toon ende dat hij dat niet volcomen
en es in denzelfdentoon, zoe eest gewesen in vier goede mannen ende deze Marinus
Marinuss is voort gegaen naar huis ende is bij niemant gecoomen ende schepen
sententie niet volcoomen
RAZE 3518, W1-133, fol 40v, 12-12-1562
- Adriaen Gilliss nomine Dierick Jans de timmerman heijst ter vierschaere Cornelis
Heijndricks nae uijtwijsen eenne schepenbrieff die somme van 1£. Schepenen wijsen
met sententie dat Cornelis Heijndricks zoude coomen antwoorden opten hees die
Adriaen voors. nomine Dierick, dede hijt twaer wel int goe, dede hijt niet Dierick
zoude opleggen alle rechten vander vierschaere ende bewijsen Cornelis vrij eijgen
goedt. Adriaen Gilliss leijt inder vierschaere voor zijn vrij goedt eennen halve
grooten ende voort aen het huijs daer den brieff af spreeckt ofte daer in es.
RAZE 3518, W1-134, fol 41, 12-12-1562
- Adriaen Voorstock heijst ter vierschaere Adriaen Pieters de Nacht ende dat van coope van
lande die somme van 1£ 6s ter goeder reeckening. Bij verwiltcueringe van pertie zoe
verstellen scheepenen desen dach van rechte ten naesten ende voort tot sijne vermaen
- Adriaen Voorstock heijst ter vierschaere Gandolf Pieters de Nacht ofte onderwinders goedt
die somme van 13£ noch 3£ 18s, noch 1£ van eennen brieff ende heijst noch den
brieff ofte heijst daervooren die somme van 50 gulden. Bij verwiltcueringe van pertie
zoe verstellen scheepenen desen dach van rechte ten naesten ende voort tot sijne
vermaen
- Boudewijn Andriess heijst ter vierschaere Jan Barthelmeeuss dat hij andersins ter moelen
gaedt ende dat hij ter moelen voort coomen zoude ofte heijst daervooren die somme
van1£ ende aenbringen zal hoe veele zij andersins gemaelen heeft. Bij
verwiltcueringe van pertie zoe verstellen scheepenen desen dach van rechte ten
naesten ende voort tot sijne vermaen
RAZE 3518, W1-135, fol 41v, 12-12-1562
- Jan Willems de cuijper nomine Gillis de brouwer heijst ter vierschaere Jan Jans Vleeck als
ontfanger vant sterfhuijs van Aemel? Pieters die somme van 13s 4gr, ende dat van
impost. Schepenen wijsen met sententie dat Jan Willems zoude stercken zijnen
bouijck met zijne eedt ende Jan Willems es bereedt geweest schepenen sententie te
volcomen ende pertie heeft hem den eedt ontreegen? ende Jan belooft den cuijper te
voldoen inde kerstdaege
RAZE 3518, W1-136, fol 42, 23-12-1562
Vierschaere gehouden 23-12-1562 ter kennisse van schepenen Pieter Geerts, Jan Jans
Vleeck ende Pauwels Diericks

- Boudewijn Andriess heijst ter vierschaere Jacus Duijnkerne ende Marinus Marinuss (MPS:
Marinus Marinuss Beelboom?) aengaende eenne zeekeren toen dewelcke Marinus
voors. ende Jacus voorn zouden aengenoomen hebben ofte die twee pertien
volcomen zijn vanden zelfden toon ofte niet ende van dezelfden toon is vertoont een
missive van Oel Corneliss rentmeester, ende van dese zaecke zoe als Marinus voors.
tanderen tijden is gewesen in geweest in vier goede mannen ende die uijtspraecke
niet geuijt es geweest zoe heeft den schout den voors. Marinus bekellengiert van die
boete van 5s, ende van die pertie hebben schepenen die sententie aen haer gehouden
tot den naesten dach van rechte die den schout met scheepenen zal leggen
RAZE 3518, W1-137, fol 42v, 23-12-1562
- Cornelis Jacobs Boudewijns als penninckmeester over tjaer 1560 ende dat van den
schellinck van een met over die prochie van Waerde heijst ter vierschaere Matthijs
Jans (MPS: Matthijs Jans Widts) die somme van 1£ 11s 1gr ende dat twijschatte
(MPS: tweeschatten) dat is die somme van 3£ 2s 2gr. Schepenen hebben gewesen
met sententie dat Cornelis Jacobs Boudewijns zoude opleggen die rechten vander
vierschaere ende dat Matthijs voorn. zoude bewijsen zijn vrij goet dede hijt niet dat
Cornelis Jacobs Boudewijns zelve zoude doen, ende Cornelis voors. heeft zijn bewijs
gedaen Matthijs Jans beste paert daertoe die genacten die daertoe staen
- Cornelis Jacobs Boudewijns als penninckmeester over tjaer 1560 ende dat van den
schellinck van een met over die prochie van Waerde heijst ter vierschaere Govaert
Danckaerts die somma van 13 8gr 8mijten ende dat ten twijschatte (MPS:
tweeschatten) dat es die somme van 27s 4gr 16gr. Schepenen hebben gewesen met
sententie dat Cornelis Jacobs Boudewijns zoude opleggen die rechten vander
vierschaere ende dat Govaert zoude bewijsen zijn vrijgoet dede hijt niet dat Cornelis
Jacobs Boudewijns zelve zoude doen, ende Cornelis heeft zijn bewijs gedaen aen
Govaerts beste koe staende die genachten als vooren
RAZE 3518, W1-138, fol 43, 23-12-1562
- Cornelis Jacobs Boudewijns heijst ter vierschaere Marinus Marinuss (MPS: Marinus
Marinuss Beelboom?) die somme van 20 keijsers guldens ende dat van pachte ende
van thiende. Scheepenen wijsen met sententie bij verwiltcueringe van partie zoe
verstellen scheepenen desen dach van rechte tusschen dit ende vastelavent ende dat
op volstaen panden
- Jan Jans Vleeck als penninckmeester heijst ter vierschaere Marinus Marinuss ende dat van
een geschodt van tSusterzandt die somme van 2£ 7s ende noch van een geschodt van
1s opt gemet inde prochie van Waerde die somma van 1£. Schepenen wijsen (MPS:
verder niet afgemaakt)
- Jan Jans Vleeck als penninckmeester heijst ter vierschaere Marinus Engels ende dat van
een geschodt inde prochie van 1s opt gemet van een reste de somma van 14s 8gr. Bij
verwilcueringe van pertie zoe verstellen schepenen desen dach van rechte ten naesten
dach van rechte ten naesten ende dach van rechte nae die vacantie
RAZE 3518, W1-139, fol 43v, 6-2-1563

Vierschaere gehouwen 6-2-1563 (MPS: 1562 stilo curie) ter presentie van scheepenen Pieter
Geerts Jan Jacobs Stoffs, Pauwels Diericks, Jan Jans Vleeck
- Jan Jans Vleeck heijst ter vierschaere Matthijs Jans Widts ende dat van waterpenningen
van den schellinck van een meete die somma van 2£ 9gr
- Jan Jans Vleeck heijst ter vierschaere Adriaen Jacobs Voorstock ende dat van
waterpenningen van den schellinck van een meete die somma van 1£ 3s 11gr
- Jan Jans Vleeck heijst ter vierschaere Hubrecht Jans Pieters ofte het sterfhuijs van dezelfde
ende dat van waterpenningen van den schellinck van een meete die somma van 15s
6gr preter 6mijten
RAZE 3518, W1-140, fol 45 (MPS: 44 ontbreekt), 6-2-1563
- Bij verwiltcueringe van paertie zoe verstellen schepenen desen dach van rechte van dese
drie voornoemde pertien ten naesten op den maendaege naestcomende ende voort tot
Jan Jans vermaen
- Maerten Jans schotter heijst ter vierschaere Hugo Block ende dat van zeecker schottinge
van zijn beesten die Maerten Jans zoude moegen gedaen hebben inden eerste van de
schaepen van twee reijsen van 32 schaepen tot 2 stuijvers het stuck, noch 9 coijgen
tot 6s het stuck, noch eens 25 schaepen ende nu noch eens 5 schaepen tot 2 gr het
stuck
RAZE 3518, W1-141, fol 45v, 6-2-1563
- Jan Engels heijst ter vierschaere eenne Pauwels Jacobs (MPS Pauwels Jacobs Vleeck?) die
somme van 5s 10gr ende dat van daringe. Bij verwiltcueringe van dese pertien
verstelt ten naesten ende voort tot Jan Engels vermaen
- Jan Engels heijst ter vierschaere eenne Marinus Engels die somme van 25 guldens vlaems!
ende zeven maeten teruwe, daervooren 14s. Bij verwiltcueringe van dese pertie
verstelt ten naesten ende voort tot Jan Engels vermaen
RAZE 3518, W1-142, fol 46, 6-2-1563
- Jan Jans Vleeck heijst ter vierschaere eenne Marinus Engels ende dat nae uijtwijsen fol 43.
Bij verwiltcueringe van dese pertie verstelt ten naesten ende voort tot Pauwels
Diericks? vermaen
RAZE 3518, W1-143, fol 46v, 13-2 1563
Vierschaere gehouden op 13-2 1563 ter presentie van schepenen Pieter Geerts, Jan Jans
Vleeck, Pauwels Diericks, Jan Jacobs Stoffs ende Pieter Jans Rooshil?
- Op 13-2-1563 zoe heeft gelevert met vollen rechte eenne Adriaen Jacobs Voorstock die
quantiteijt van 532 roe ofte daerontrent liggende inde Westveerpolder (O. Jan Pieters,
S. Zeedijck, W. erfgenaemen van Pieter de backer, N. den Westveerpolderdijck),

ende dese erfve es gegeven om 39 gulden vlaems de met, d’een helft gereet ende de
reste te Goes Marckt tenden de jaere. Cooman Adriaen Willems eenne brieff
RAZE 3518, W1-144, fol 47, 20-2-1563
Vierschaere gehouden 20-2-1563 ter presentie van scheepenen Pieter Geerts, Jan Jans
Vleeck ende Pauwels Diericks
- Marinus Corneliss Gort heijst ter vierschaere Jan Poppe de metser die somme van 6£ altijt
ter goeder reeckening
- Marinus Corneliss Gort heijst ter vierschaere Dignus de Raet (MPS: Dignus Corneliss de
Raet) die somme van 8£ ter goeder reeckening. Bij verwiltcueringe van partie zoe
verstellen scheepenen dese twee pertien ten naesten dach van rechte ende voort tot
Marinus Corneliss vermaen
- Cornelis Jacobs Boudewijns heijst ter vierschaere Jan Poppe de metser (MPS er staat: Jan
Poppens) die somme van 8£ ter goeder reeckening. Bij verwiltcueringe van partie
zoe verstellen scheepenen dese twee pertien ten naesten dach van rechte ende voort
tot Cornelis Jacobs vermaen
RAZE 3518, W1-145, fol 47v, 27-2-1563
Vierschaere gehouwen op 27-2-1563 ter presentie van schepenen Pieter Geerts, Matthijs
Jans Widts, Pauwels Diericks, Jan Jans Vleeck, Jan Nicolaes Pithouck?
- Jan Jans Vleeck nomine Pieter Jans Jaspers heeft begeert aen den schouijt ofter waren
gedaen drie sondaegse geboden onvervallen aen een om hem zelven te bringen op
zeecker erve groot 2 gemet liggende inden polder van Susterzandt die hij gecost
(MPS: gecocht heeft) voer uijtslach (O. erven van Jan Vijt, S. en W. zeedijck, N.
Balthasar Vilaijn), ende dese erve es gecocht om 2£ 6gr den gemet. Pieter Jans een
brieff
In de kantlijn: compt in gelde de somma van 5£ 10s
RAZE 3518, W1-146, fol 48, 4-3-1563
Vierschaere gehouden opten 4-3-1563 ter kennisse van scheepenen Pieter Geerts, Jan Jans
Vleeck, Pauwels Diericks, Jan Jacobs Stoffs ende Pieter Jans (MPS: Pieter Jans
Rooshil of Pieter Jans Jaspers?)
- Cornelis Jans Boudewijns heijst ter vierschaere nomine Janneken Hubrechtsdr Dignus
Corneliss de Raet ende dat uijt crachte van arestement die somme van 14s 6gr ter
goeder reeckening. Bij verwiltcueringe van pertie zoe verstellen scheepenen de dach
van rechte tot op dinxendaege naestcomende
RAZE 3518, W1-147, fol 48v, 6-3-1563
Vierschaere gehouwen ende dach van rechte op 6-3-1563 ter presentie van scheepenen
Pieter Geerts, Jan Jans Vleeck, Matthijs Jans Widts, Pauwels Diericks ende Jan
Nicolaess (MPS: Jan Nicolaess Pithouck)

- Marinus Corneliss Gort heijst ter vierschaere nomine Geert Egberts (MPS: Geert Egberts
Rast), Jan de metser (MPS: Jan Poppe de metser) ende dat van oude reste die somme
van 4£ 14s ende dat van biere noch van errebeijde ende bier mennen die somme van
14s 6gr, noch 15s ende dat van lanthuere
- Marinus Corneliss Gort heijst ter vierschaere Dignus Corneliss de Raet die somme van 5£
ende dat van biere. Bij verwiltcueringe van rechte van beijde partien ten naesten dach
van rechte elcxs een wete
RAZE 3518, W1-148, fol 49, 20-3-1563
Vierschaere gehouden op 20-3-1563 (MPS: 1562 naer Utrecht, jaarstijl!) ter presentie van
scheepenen Pieter Geerts, Pauwels Diericks, Jan Jacobs Stoffs, Jan Nicolaess
- Cornelis Jacobs Boudewijns nomine Janneken Hubrechtsdr Jans nae uijtwijsen tregister fol
48. Scheepenen wijsen dese twee pertien aen twee goede mannen indien dat zij
accorderen tis wel int goede, accorderen zij niet zoe hebben zij over 8 daege ofte ten
naesten hetzelve recht dat zij nu zouden moegen hebben
RAZE 3518, W1-149, fol 49v, 24-3-1563
Vierschaere ende dach van rechte gehouden op 24-3-1563 ter presentie van scheepenen
Pieter Geerts, Jan Jans Vleeck, Jan Jacobs Stoffs, Jan Nicolaess
- Jan Jans Vleeck nomine Jan de Wielmaecker heijst ter vierschaere Marinus Marinuss
(MPS: Marinus Marinuss Beelboom) die somme van 6£ ter goeder reekening ende
dat van verloopen pachten. Bij verwiltcueringe van pertie zoe verstellen scheepenen
desen dach van rechte
- Cornelis Jacobs Boudewijns heijst ter vierschaere Jan Poppe de metser (MPS er staat: Jan
Poppens) ende Marinus Marinuss (MPS: Marinus Marinuss Beelboom) elck de
somma van 5s ende dat van een bekellengieringe die ick van de dijck gedaen hebbe.
Scheepenen houden desen sententie aen haer gehouden ten naesten daege van rechte,
voort tot mijne vermaen
- Cornelis Jacobs Boudewijns heijst ter vierschaere cooman Adriaen Willems ende dat van
een beckellengieringe van zeecker assche gegooten opten houijck van Arent Domiss
keete, heijst daervooren 5s, verstelt ten naesten, voort tot mijne vermaen
RAZE 3518, W1-150, fol 50, 24-3-1563
- Jan Jans (MPS: Jan Jans Vleeck) heijst ter vierschaere Anthonij Corneliss Mensheere ende
dat van een zeecker coomanschappe die hij tjegens hem gedaen heeft van een huijs
gestaen opten Westveerpolderdijck, ende Jan Jans heeft Anthonij Corneliss
Mensheere over gedraegen met een transport ende dit huijs es gegeven om 19½£
verschijnende bij paijmenten te weten 2£ gereet ende te meije comende anno 1563 1£
ende voort te Bamisse 1564 3£ ende voort alle Bamisse daeraen 3£ ter volder
betaelinge. Partie elcxs een brieff

- Marinus Corneliss Gort heijst ter vierschaere Dignus Corneliss de Raet nae uijtwijsen
tregister fol 48, Bij verwiltcueringe van pertie verstellen scheepenen dit opten derden
dach
RAZE 3518, W1-151, fol 50v, 3-4-1563
Vierschaere ende dach van rechte gehouwen 3-4-1563 ter kennisse van scheepenen Pieter
Geerts, Jan Jacobs Stoffs, Jan Nicolaess Pithouck, Pieter Jans Rooshil?
- Jan Jans Vleeck als penninckmeester van de prochie heijst ter vierschaere Govaert
Danckaerts de somma van 3£ 11s
- Jan Jans Vleeck als penninckmeester van de prochie heijst ter vierschaere Adriaen
Govaerts de somma van 1£ 18s 9gr
- Jan Jans Vleeck als penninckmeester van de prochie heijst ter vierschaere Maerten Jacobs
de somma van 18s 8gr ende noch van een reste 2s
- Jan Jans Vleeck als penninckmeester van de prochie heijst ter vierschaere Jacob
Duijckerne (MPS: Jacus Duijnkerne) de somma van 2£ 13s 1gr 6mijten, noch van
een reste 2s
RAZE 3518, W1-152, fol 51, 3-4-1563
- Jan Jans Vleeck als penninckmeester van de prochie heijst ter vierschaere Jan Jans Bette de
somma van 2£ 4s 5gr
- Jan Jans Vleeck als penninckmeester van de prochie heijst ter vierschaere Jan Poppe de
metser de somma van 17s 5gr
- Jan Jans Vleeck als penninckmeester van de prochie heijst ter vierschaere Andries Sweems
de somma van 1£ 3s 4gr
- Jan Jans Vleeck als penninckmeester van de prochie heijst ter vierschaere Marinus
Maertens (MPS: Marinus Mertsen) de somma van 1£ 17s 10gr
- Jan Jans Vleeck als penninckmeester van de prochie heijst ter vierschaere Adriaen de
Cuijper de somma van 5s. Bij verwiltcueringe van pertie zoe verstellen schepenen
van dese 9 pertien den dach van rechte tot op donderdaege naestcomende dan zoe
cractich alst nu ter tijt zoude moegen wesen
RAZE 3518, W1-153, fol 51v, 8-5-1563
Register gehouwen bij mij Cornelis Jacobs Boudewijns ende dat van den jaere 1563. De
scheepenen Pieter Geerts, Jan Jans Vleeck, Matthijs Jans Widts, Pauwels Diericks,
Jan Jacobs Stoffs, Jacob Leijss ende Jan Nicolaess Pithouck
RAZE 3518, W1-154, fol 1, 8-5-1563

Vierschaere gehouwen op 8-5-1563 ter kennisse van scheepenen Pieter Geerts, Jan Jans
Vleeck, Matthijs Jans Widts, Pauwels Diericks, ende Jan Nicolaess Pithouck
- Jan Jans Vleeck heijst ter vierschaere Cornelis Matthijss ende dat van een reste vanden
schellinck op tgemet die somma van 18s 10gr
- Jan Jans Vleeck heijst ter vierschaere Adriaen Jacobs Voorstock ende dat van een reste
vanden schellinck op tgemet die somma van 7s 6gr
- Jan Jans Vleeck heijst ter vierschaere Pieter Corneliss Bos ende dat van watergelt die
somma van 12s 9gr
- Jan Jans Vleeck heijst ter vierschaere Jan Jans Bette ende dat van watergelt die somma van
2£ 4s 11gr
RAZE 3518, W1-155, fol 1v, 8-5-1563
- Jan Jans Vleeck heijst ter vierschaere Jan Corneliss Oesthoff ende dat van geschoote ofte
watergelt die somma van 8s 3gr
- Bij verwiltcueringe van pertie soe verstellen scheepenen desen dach van rechte tussen Jan
Jans Vleeck ende de pertie tusschen dit ende naeste dach van rechte
- Jan Nicolaess (MPS: Jan Nicolaess Pithouck?) heijst ter vierschaere Pauwels Diericks ende
dat van den pacht van 1562 ende van stroe tsaemen 3£ preter 4gr. Schepenen wijsen
met sententie verstelt ten naesten dach van rechte
- Arent Domiss heijst ter vierschaere Dignus Corneliss de Raet de leveringe van het huijs
daer Dignus voors. nu ter tijt innen woondt twelck Arent gecocht heeft om 36£, 4£
gereet, ofte meije ende alle meije vervolgende gelijcke 4£ ofte heijst daervooren die
somma van 10£. Bij sententie van scheepenen zoe es dese vierschaere verstelt ten
naesten
RAZE 3518, W1-156, fol 2, 22-5-1563
Dach van rechte gehouwen 22-5-1563 ter kennisse van scheepenen Pieter Geerts, Jan Jans
Vleeck, Pauwels Diericks ende Jan Nicolaess (MPS: Jan Nicolaess Pithouck)
- Jan Jans Vleeck als penninckmeester heijst ter vierschaere Matthijs Jans op Moerdamme
van die 10 stuijvers opt gemet die somma van 4£ 6s 1gr
- Jan Jans Vleeck als penninckmeester heijst ter vierschaere Matthijs Jans op Moerdamme
noch van den Westveerpolder van 6 gr opt gemet de somma van 11s
- Jan Jans Vleeck als penninckmeester heijst ter vierschaere Jan Engels van de 10 stuijvers
opt gemet die somma van 6£ 4s
- Jan Jans Vleeck als penninckmeester heijst ter vierschaere Jan Barthelmeeuss van de 10
stuijvers opt gemet die somma van 1£ 16s 6gr

- Jan Jans Vleeck als penninckmeester heijst ter vierschaere Robrecht op Stee (MPS:
Robrecht Reijnouts zie fol 3) van de 10 stuijvers opt gemet die somma van 5£ 18s
4gr
RAZE 3518, W1-157, fol 2v, 22-5-1563
- Jan Jans Vleeck als penninckmeester heijst ter vierschaere Jacob Leijss van de 10 stuijvers
opt gemet die somma van 5£ 9s 2gr
- Jan Jans Vleeck als penninckmeester heijst ter vierschaere jongen Jan Jans ende dat van 6
stuijvers opt gemet die somma van 1£ 5s
- Dese pertien zijn gewesen met sententie opten derden dach te betaelen ofte haer goedt te
schatten voor die somme. Partie een weete
- Jan Jans Vleeck als penninckmeester heijst ter vierschaere Matthijs Jans Widts ende dat als
borge van Heijndrick Vincke die somma van 4s 8gr, verstelt ten naesten
- Jan Jans Vleeck nomine Joos de Keijser heijst ter vierschaere Jacob Jans Pieters Lemps
ende dat van schotgelt van een onge? vercken de somma van 3gr
- Jan Jans Vleeck nomine Joos de Keijser heijst ter vierschaere Cornelis Corneliss ende dat
van schodtgeldt van twee koeijen facit 8 gr. Bij verwiltcueringe van pertie verstelt
ten naesten
RAZE 3518, W1-158, fol 3, 22-5-1563
- Pieter Geerts heijst ter vierschaere Jacob Jans Pieters Lemps ende dat van bierschult die
somme van 32s ter goeder reckening, verstelt ten naesten, voort tot Pieter Geerts
vermaen
- Maerten Doens heijst ter vierschaere Jan Barthelmeeuss van zeecker werck dat Jan
Barthelmeeuss van Maerten voors. genoomen heeft dat hij dat maecken zal ende om
dat zijn kalck bedorven es ofte heijst daervooren 6s 8gr. Scheepenen wijsen met
sententie verstelt ten naesten
RAZE 3518, W1-159, fol 3v, 24-5-1563
Vierschaere gehouden op 24-5-1563 ter kennisse van scheepenen Pieter Geerts, Matthijs
Jans Widts, Pauwels Diericks ende Jan Nicolaes Pithouck, ende dat uijt crachte
vanden derden dach
- Jan Jans Vleeck als penninckmeester heijst ter vierschaere Robrecht Reijnouts nae
uijtwijsen tregister fol 2. Scheepenen wijsen met sententie den Robrecht Reijnouts
gecondemneert inden heijs, ende bij verwiltcueringe van pertie zoe verstellen
scheepenen desen dach van rechte van nu tot zaterdaege naestcomende
Ende voort van Matthijs Jans Moerdamme ende van Jacob Leijss ende Jan Engels
ende Jan Barthelmeeuss. Dese persoone meede verstelt uijt crachte vanden derden
daege

RAZE 3518, W1-160, fol 4, 26-5-1563
Vierschaere gehouden op 26-5-1563 ter kennise van scheepenen Matthijs Jans Widts, Jan
Jacobs Stoffs (MPS: hier staat echt Jan Jacobs Stoffs), Jacob Leijss, Jan Nicolaess
Pithouck ende Pauwels Diericks
- Jan Jans Vleeck als penninckmeester van de prochie van Waerde heijst ter vierschaere
Marinus Maertens (MPS: Marinus Mertsen) ende dat van een geschodt van
10stuijvers opt gemet die somma van 3£ 3s 1gr. Bij verwiltcueringe van pertie zoe
verstellen scheepenen desen dach van rechte tot zaeterdaege naestcomende
- Jan Jans Vleeck heijst ter vierschaere Matthijs Jans Widts nae uijtwijsen tregister fol 2.
Scheepenen wijsen met sententie dese vierschaere van dese twee pertien ten naesten
dach van rechte nae Sincxen
RAZE 3518, W1-161, fol 4v, 26-5-1563
- Jan Poppe de metser (MPS: Jan Poppens) heijst ter vierschaere Marinus Pieters de backer
die somme van 7£ 3s 4gr ende dat van verleijde penningen
- Jan Poppe de metser (MPS: Jan Poppens) heijst ter vierschaere Marinus Pieters de backer
2£ ende dat van beloofde penningen. Bij verwiltcueringe van pertie zoe verstellen
scheepenen desen dach van rechte ten naesten
- Maerten Doens heijst ter vierschaere Jan Barthelmeeuss nae uijtwijsen tregister fol 3. Bij
verwiltcueringe van pertie zoe verstellen scheepenen desen dach van rechte ten
naesten
- Cornelis Nicolaess Vlaeminck heijst ter vierschaere Cornelis Heijndricks die somma van
16 stuijvers ende dat verteerde costen. Verstelt ten naesten voort tot Cornelis
Nicolaess vermaen
- Cornelis Nicolaess Vlaeminck heijst ter vierschaere Janneken Adriaensdr Heijndricksdr die
somma van 10s 6gr ende dat van verteerde costen ende noch 6gr van rechtelijcke
oncosten. Verstelt ten naesten, voort tot Cornelis Nicolaess vermaen
RAZE 3518, W1-162, fol 5, 26-5-1563
- Adriaen Pieters de Nacht heijst ter vierschaere Cathalijna Trijps (MPS er staat: Lijn Tryps)
die somma van 22 stuijvers ende dat van pachte dat Adriaen voors. daervooren?
gegeven heeft. Bij verwiltcueringe van pertie zoe eest verstelt ten naesten, voort tot
Adriaen Pieters vermaen
RAZE 3518, W1-163, fol 5v, 22-6-1563
Vierschaere gehouwen 22-6-1563 ter kennisse van scheepenen Pieter Geerts, Jan Jans
Vleeck, Jan Nicolaess (MPS: Jan Nicolaess Pithouck?) ende Jan Jacobs Stoffs
- Marinus Corneliss Gort heijst ter vierschaere nomine Geert Egberts (MPS: Geert Egberts
Rast), Jan de metser (MPS: Jan Poppe de metser) ende dat van oude reste die somme

van 4£ 14s ende dat van biere noch van errebeijde ende bier mennen die somme van
14s 6gr, noch 15s ende dat van lanthuere (MPS: zie 1562 fol 48v)
- Marinus Corneliss Gort heijst ter vierschaere Dignus Corneliss de Raet die somme van 5£
ende dat van biere. Bij verwiltcueringe van rechte van beijde partien ten naesten dach
van rechte, voorts tot Marinus Corneliss vermaen (MPS: zie 1562 fol 48v)
- Jan Jans Vleeck heijst ter vierschaere Anthonij Corneliss Mensheeren dat hij zoude haelen
een koe de welcke Anthonij voors. van Vleeck gecocht ofte heijst daervooren die
somma van 4£, verstelt opten derden dach, partie een wete
RAZE 3518, W1-164, fol 5 (MPS: dit folnr is tweemaal gebruikt), 14-7-1563
Vierschaere gehouwen 14-7-1563 ter kennisse van scheepenen Pieter Geerts, Jan Jacobs
Stoffs, Jan Jans Vleeck ende Pauwels Diericks
- Cornelis Jacobs Boudewijns als gemachtich van Adriaen Jacobs heijst ter vierschaere
Jacob Oliviers die somma van 3£, ende dat nae uijtwijsen eenne schepenenbrieff.
Scheepenen wijsen met sententie verstelt ten naesten
RAZE 3518, W1-165, fol 5v, 5-8-1563
Vierschaere gehouwen 5-8-1563 ter kennisse van scheepenen Pieter Geerts, Jan Jans Vleeck
ende Pauwels Diericks
- Adriaen Jacobs Baeckert heijst ter vierschaere ende dat uijt crachte van arestemente alle
alzulcken goet als zoude mogen achtergebleven wesen bij de doot van heer Nicolaes
zaliger memorie twelck leijt op de grondt en huijs van Jan de wever die somma van
9s 4gr ende dat van verteerde costen. Scheepenen wijsen met sententie dese
vierschaere tot van heden in acht daegen
Vierschaere gehouwen 28-8-1563 ter kennisse van scheepenen Pieter Geerts, Jan Jans
Vleeck ende Jan Nicolaess Pithouck
- Adriaen Jacobs Baeckert heijst ter vierschaere die gemeen scheepene van die prochie van
Waerde ende dat uijt crachte van te doen gebien ende heijst de zelve zeeckere
kennisse ofter es gecomen eenich gelt ofte penningen tot behouve van Adriaen
Baeckert voors. uijt den naem van wegen tsterfhuijs van heer Nicolaes pastoor van
Valckenisse ofte heijst daervooren die somma van 3£ elck scheepen. Scheepene
wijsen met sententie zoe als daer geen penningen onder scheepenen geleijt en zijn dat
Adriaen voors. zal hebben hetzelve goet ende gaende (MPS: have?) ende dat nae
uijtwijsen de cuere om 10gr het pondt
RAZE 3518, W1-166, fol 6, 28-8-1563
Vierschaere gehouwen 18-9-1563 ter kennisse van scheepenen Jan Jans Vleeck, Pauwels
Diericks ende Jan Nicolaess Pithouck?

- Marinus Corneliss Gort heijst ter vierschaere Dignus Corneliss de Raet nae uitwijsen
tregister fol ?. Bij verwiltcueringe van partie verstellen scheepenen ten naesten, voort
tot Marinus Corneliss vermaen
- Marinus Corneliss Gort heijst ter vierschaere Jacob Jans Andriess die somma van 9s ende
dat van biere uijt den naem van Geert Egberts Rast, ende denzelven Jacob Jans
bekendt die schult, ende bij verwiltcueringe van partie zoe verstellen scheepenen
desen dach van rechte tot Paeschen ende alle rechtdaegen open
- Marinus Corneliss Gort heijst ter vierschaere tsterfhuijs van Jasper Heijndricks die somma
van 6£ altijt ter goeder reeckening. Bij verwiltcueringe van partie zoe verstellen
scheepenen desen dach van rechte ten naeste voort tot Marinus Corneliss vermaen
- Cornelis Jacobs Boudewijns heijst ter vierschaere Dignus Corneliss de Raet die somma van
5s ofte zoe veel meer ofte min als scheepenen dinckt recht te wesen. Bij
verwiltcueringe van partie zoe verstellen scheepenen desen dach van rechte ten
naeste voort tot schouijts vermaen (MPS: Cornelis Jacobs Boudewijns was toen al
schout waarschijnlijk, en niet meer Jan Andriess)
RAZE 3518, W1-167, fol 6v, 25-9-1563
Vierschaere gehouwen 25-9-1563 ter kennisse van scheepenen Jan Jans Vleeck, Matthijs
Jans Widts, Pauwels Diericks
- Adriaen Gilliss nomine Marinus Pieters (MPS: Marinus Pieters de backer) heijst ter
vierschaere uijt crachte van arestement achtervolchende eenne scheepenbrieff zoe
groot als men bevinden zal bijden brieff. Scheepenen wijsen met sententie dat
Marinus Pieters zal achtervolchende zijne schepenbrieff zoe groot als den brieff
vermelt, ende dat Heijndrick Duerincks zouijcken zoude Pieter Poppe met die
obligatie
- Cornelis Jacobs Boudewijns nomine Heijndrick Duerincks heijst ter vierschaere Jan Poppe
de metser (MPS: Jan Poppens) uijt crachte van te doen gebien achtervolgende eenne
schepenbrieff die somma van 3£. Scheepenen wijsen verstelt ten naesten daege van
recht
RAZE 3518, W1-168, fol 7, 25-9-1563
- Cornelis Jacobs Boudewijns nomine Heijndrick Pieters Duerincks heijst ter vierschaere
Geert Pieters nae uijtwijsen eenne schepenbrieff die somma van 4£. Schepenen
wijsen met sententie dese vierschaere verstelt ten naesten behalve dat zij die briefve
vijseteeren zullen
- Cornelis Matthijss heijst ter vierschaere Cornelis Jacobs Boudewijns die somme van 5s
8gr. Scheepenen wijsen dese twee pertien in goede manne, voort ten naesten
RAZE 3518, W1-169, fol 7v, 20-10-1563

Op 20-10-1563 zoe es dach van rechte gehouwen ter kennisse van schepenen Pieter Geerts,
Jan Jans Vleeck, Matthijs Jans Widts, Pauwels Diericks ende Jan Nicolaess
Pithouck?
- Cornelis Jacobs Boudewijns als schouijt heijst ter vierschaere Jacob Jans Pieters Lemps
aengaende een beslach ende bekellengieringe van den hevenseel de somma van 5s.
Scheepenen wijsen bij verwiltcueringe van pertie verstelt ten naesten ommeganck
opten ban
- Cornelis Jacobs Boudewijns als schouijt heijst ter vierschaere Pieter Jans Jaspers
aengaende een beslach aenden dijck van den Westveerpolder van Jan Andries dijck
die Pauwels Vleeck aengenoomen hadde met een ban. Schepenen wijsen desen
vierschaere verstelt ten naesten datmen omgaet opt den ban
Vierschaere gehouwen op 8-11-1563 ter kennisse van schepenen Pieter Geerts, Jan Jans
Vleeck, Matthijs Jans Widts tusschen Cornelis Willems ende Jan Jans de wever uijt
crachte van te doen gebien
- Adriaen Gilliss nomine Cornelis Willems heijst ter vierschaere Jan Jans de wever nae
uijtwijsen eenne schepenbrieff die somma van 1£ ende dat uijt crachte van te doen
gebien. Schepenen wijsen met sententie dese vierschaere verstelt tot van heden in 14
daegen
RAZE 3518, W2-170, fol 8, 10-11-1563
Vierschaere gehouwen 10-11-1563 ter kennisse van scheepenen Pieter Geerts, Pauwels
Diericks, Jan Jacobs Stoffs, Jan Nicolaess Pithouck ende Jacob Leijss
- Cornelis Jacobs Boudewijns heijst ter vierschaere Cornelis Matthijss ende dat
achtervolgende een zeecker beslach aenden dijck gedaen dat hij zijne opganck ende
afganck niet gewesen en heeft die boete van 5s ofte zoe veel meer ofte min als
scheepenen daeraff wijsen. Scheepenen wijsen met sententie verstelt ten naesten,
voort tot mijne vermaen
- Lambrecht Quirijns (MPS: Lammens Querijnsen) heijst ter vierschaere Machiel Adriaens
(MPS: Michiel Adriaens) die somma van 1£ ende dat van die gereede penningen van
een coop van den huijse, noch 1£ van dat verscheenen Bamisse 1563. Bij
verwiltcueringe van pertie zoe verstellen scheepenen desen dach van rechte ten
naesten ende voort tot Lammens vermaen
- Pauwels Diericks heijst ter vierschaere Marinus Engels uijt crachte van areste ende dat van
tjaer 1560, 1561 en 1562 de somma van 22£ 8s 1 gr alle oncosten tot Marinus laste.
Scheepenen wijsen bij verwiltcueringe van pertie dese vierschaere verstelt tot
Palmen? alle daege van rechte open recht pertie een weete
RAZE 3518, W2-171, fol 8v, 28-11-1563
Vierschaere gehouwen 28-11-1563 ter kennisse van scheepenen Pieter Geerts, Jan Jans
Vleeck, Matthijs Jans Widts, Jan Nicolaess Pithouck, Jan Jacobs Stoffs, ende
Pauwels Diericks

- Marinus Corneliss Gort heijst ter vierschaere Adriaen Anthonies de somma van 11 gulden
1s 8gr ende dat van coope van teruwe van tsterfhuijs van Cornelis Pieters van Gendt
- Marinus Corneliss Gort heijst ter vierschaere Michiel Adriaens Adriaens die somma van
31s 9gr ende dat van coop van teruwe van tsterfhuijs van Cornelis Pieters van Gendt.
Scheepenen verstellen ten naeste dach van rechte tot Marinus vermaen
- Matthijs Jans Moerdamme heijst ter vierschaere Jan Poppe de metser (MPS: Jan Poppens)
nae uijtwijsen een oblijgatie van 16 viertelen coolsaets ofte heijst daervooren elck
viertel 10s
- Matthijs Jans Moerdamme heijst ter vierschaere Jan Poppe de metser (MPS: Jan Poppens)
ende dat van pachte van 1562 en 1563 elck jaer 7 achtendeel facit de twee jaere 12
viertelen ofte heijst daervooren elcke viertel 10s. Scheepenen wijsen verstelt ten
naesten daegen van rechten. Partie een wete
RAZE 3518, W2-172, fol 9, 28-11-1563
- Cornelis Jacobs Boudewijns heijst ter vierschaere Hugo Jans Blocks ende dat van een
bekellengieringe de somma van 5s ende scheepenen hebben hem daerin gewesen
achtervolgende de voorgeboden
- Cornelis Jacobs Boudewijns als schouijt heijst ter vierschaere van Jan Matthijss zoe als
zijne dijck tanderen tien besteedt es geweest met den ban ende niet volmaeckt en is
die boete van 5s ende scheepenen hebben hem daer in gewesen, ende den schouijt
daerin in den dijck om den zelfden ?ulder te besteeden van tsheeren wege
- Jan Poppe de metser heijst ter vierschaere Jan Engels de somma van 39 gulden 7 stuijvers
ende dat van coope van teruwe ende 5s van gelaagen ende 6s van drincken, tsaemen
uijtbringende de somma als? Scheepenen wijsen met sententie desen dach van rechte
ten naesten ende bij malcanderen (MPS er staat belcanderen) te comen
RAZE 3518, W2-173, fol 9v, 4-12-1563
Vierschaere gehouwen op 4-12-1563 ter kennisse van scheepenen Pieter Geerts, Jan Jans
Vleeck, Jan Jacobs Stoffs ende Jan Nicolaess (MPS: Jan Nicolaess Pithouck?)
- Jan Jans Vleeck als penningmeester heijst ter vierschaere van waterpenningen Govaert
Danckaerts 1£ 8s 6gr
- Jan Jans Vleeck als penningmeester heijst ter vierschaere van waterpenningen Jan Jans
Bette 1£ 6s 8gr
- Jan Jans Vleeck als penningmeester heijst ter vierschaere van waterpenningen Adriaen
Voorstock 1£ 6s 8gr
RAZE 3518, W2-174, fol 10, 4-12-1563

- Jan Jans Vleeck als penningmeester heijst ter vierschaere van waterpenningen Marinus
Engels 1£ 19s 1gr, verstelt ten naesten ende voort tot Jan Jans vermaen
- Jan Jans Vleeck als penningmeester heijst ter vierschaere van waterpenningen Jacus
Duijcerne 16s 12gr
- Jan Jans Vleeck als penningmeester heijst ter vierschaere van waterpenningen Marinus
Marinuss ende dat van den polder van Zusterzandt (MPS: Susterzandt) 4£ 8s 4gr
- Jan Jans Vleeck als penningmeester heijst ter vierschaere van waterpenningen Jan
Matthijss van den polder van Zusterzandt 8£ 7s 8gr, verstelt ten naesten ende voort
tot Jan Jans vermaen
- Scheepenen verstellen bij verwiltcueringe van pertie zoe verstellen zij tot den naesten dach
van rechte, voort tot Jan Jans vermaen
RAZE 3518, W2-175, fol 10v, 4-12-1563
- Jan Jans Vleeck heijst ter vierschaere Anthonij Corneliss Mensheere de somma van 15s
ende dat ter goeder reckening, verstelt ten naesten voort tot Jan Jans vermaen
- Pieter Geerts heijst ter vierschaere Cornelis Willems de somma van 24s ter goeder
reeckening ende dat van landpacht ofte huere, verstelt ten naesten
- Cornelis Jacobs Boudewijns als gemachtich van Heijndrick Pieters Duerinck ter
vierschaere Geert Pieters ende dat uijt crachte van te doen gebien op eenne
schepenbrieff ende schepenkennisse de somma van 4£, verstelt ten naesten
RAZE 3518, W2-176, fol 11, 4-12-1563
- Cornelis Nicolaess Vlaeminck heijst ter vierschaere Marinus Engels achtervolchende een
obligatie van Marinus Engels de somma van 5s 10gr, gewesen met sententie elck in
goede mannen bij aldien dat zij veraccorderen tussen dit ende den naesten dach van
rechte tis wel int goe, veraccorderen zij niet zoe hebben zij ten naesten tzelve recht
dat zij nu ter tijt hebben zoude
Vierschaere ende dach van rechte gehouden op 10-12-1563 ter kennisse van scheepenen
Pieter Geerts, Jan Jans Vleeck, Matthijs Jans Widts, Jan Jacobs Stoffs, Jan Nicolaess
(MPS: Jan Nicolaess Pithouck?), Pauwels Diericks
- Leenaert Pauwels (MPS: Leenaert Poels) nomine Nicolaes Jacobs heijst ter vierschaere
Cornelis Nicolaess Vlaeminck de somma van 2£ verschenen Bamisse Sinte
Maertenisse wel betaelt zonder schade. Bij verwiltcueringe van partie verstelt ten
naeste
- Leenaert Pauwels (MPS: Leenaert Poels) nomine Nicolaes Jacobs heijst ter vierschaere
Pieter Corneliss Smul ende dat van huere van lande de somma van 9 gulden ende
noch 10s ofte dat hij spitten zoude zeecker landt twelck hij genomen hadde te spitten.
Bij verwiltcuering van partie zoe es dese vierschaere verstelt ten naesten

RAZE 3518, W2-177, fol 11v, 10-12-1563
- Leenaert Pauwels (MPS: Leenaert Poels) nomine Nicolaes Jacobs heijst ter vierschaere Jan
Poppe de metser (MPS: er staat Jan Poppens) de somma van 2£ ende dat van
beloofde penningen, noch 4s ende dat van arbeijt ende zaet dorsen, noch van 600
banden? (MPS: schoven?) de somma van 13 stuijvers, verstelt ten naesten, voort tot
Nicolaes Jacobs vermaen
- Pontiaen Matthijss (MPS: Ponse Matthijss) heijst ter vierschaere Adriaen Pieters de Nacht,
ende dat van ettinge (MPS: doen afgrazen) van gorsse de somma van 4 gulden,
verstelt ten naesten
- Adriaen Jacobs Voorstock heijst ter vierschaere Adriaen Pieters de Nacht ende dat als
voocht van tsterfhuijs van Gandolf Pieters de Nacht achtervolgens de somma van
13£ 2s, noch van houdenisse van 3 kinderen van twee jaeren 4£ 3s, verstelt ten
naesten, voort tot Adriaen Jacobs vermaen alle daege open recht
- Cornelis Nicolaess Vlaeminck heijst ter vierschaere Marinus Engels nae uijtwijsen tregister
fol 11. Bij verwiltcueringe van pertie verstelt ten naesten voort tot Cornelis Nicolaess
vermaen
RAZE 3518, W2-178, fol 12, 10-12-1563
- Jan Jans Vleeck heijst ter vierschaere Govaert Danckaerts nae uijtwijsen tregister fol 9 1£
8s. Schepenen wijsen Govaert Danckaerts gecondemneert ende Jan Jans doet zijn
bewijs aen een van de beste coijen, zoe verde als met gelt genoucg en es tot zijn
breeder bewijs
- Jan Jans Vleeck heijst ter vierschaere Jan Jans Bette nae uijtwijsen tregister fol 9 3£ 8s.
Schepenen wijsen Jan Jans (MPS: Jan Jans Bette) gecondemneert ende Jan Jans doet
zijn bewijs aen een Jan Jans Bette paerden
- Jan Jans Vleeck heijst ter vierschaere Adriaen Jacobs Voorstock nae uijtwijsen tregister fol
9 1£ 6s. Schepenen wijsen Adriaen Jacobs gecondemneert ende Jan Jans doet zijn
bewijs aen een van de beste coijen, es zij niet genoucg op breeder bewijs
- Jan Jans Vleeck heijst ter vierschaere Marinus Marinuss Beelboom (MPS: hier staat echt
Beelboom bij) nae uijtwijsen tregister fol 9 1£ 6s. Schepenen wijsen Adriaen Jacobs
gecondemneert ende Jan Jans doet zijn bewijs aen aen tsticke lants daer den boogert
in leijt op de zuijtzijde vanden huijse, wertet bekellengiert opt breeder bewijs
RAZE 3518, W2-179, fol 12v¸10-12-1563
- Cornelis Jacobs Boudewijns heijst ter vierschaere Geert Pieters nae uijtwijsen tregister fol
10. Scheepenen wijsen verstelt tot den eersten dach van rechte nae corsmisse, dan
zoe crachtich ende zoe machtich alst nu ter tijt zoude mogen wesen
- Cornelis Jacobs Boudewijns heijst ter vierschaere Lodewijck Jacobs ende dat verteerde
costen van tgilde van St Joris de somma van 20 stuijvers, verstelt ten derden daege,
oft opt den dincxendaege

- Matthijs Jans Widts heijst ter vierschaere Nicolaes Jacobs (MPS: Nicolaes Jacobs opt
Hinckelinge) ende dat van coope van lande die somma van 11 gulden 2s 1gr 6
mijten, verstelt ten naesten voort tot Matthijs Jans vermaen
RAZE 3518, W2-180, fol 13, 22-12-1563
Vierschaere gehouden op 22-12-1563 ter kennisse van scheepenen Pieter Geerts, Jan Jans
Vleeck, Matthijs Jans Widts ende Jan Nicolaess Pithouck
- Leenaert Pauwels (MPS: Leendert Pools) als gemachtich van Nicolaes Jacobs (MPS:
Nicolaes Jacobs opt Hinckelinge) uijt crachte van verstelde vierschaere fol 12, ende
dat nae uijtwijsen tregister. Schepenen wijsen opten derden dach (MPS: wie?)
- Leenaert Pauwels (MPS: Leendert Pools) als gemachtich van Nicolaes Jacobs (MPS:
Nicolaes Jacobs opt Hinckelinge) heijst ter vierschaere Jan Poppe de metser (MPS:
Jan Poppens) uijt crachte van verstelde vierschaere fol 13, verstelt
- Leenaert Pauwels (MPS: Leendert Pools) als gemachtich van Nicolaes Jacobs (MPS:
Nicolaes Jacobs opt Hinckelinge) heijst ter vierschaere Jan Jans Vleeck de somma
van 3£ 5gr ende dat ter goeder reeckening van lanthuere noch van pachte van een
gemet lants van drie gulden 9 gulden?, noch van een gemet lants 24 roe van 1563 10s
tgemet altijt ter goeder reeckening, noch de leveringe van een half gemet lants oft
heijst daervooren 5s. Schepenen wijsen dese twee partien dat zij zullen bij
malcanderen comen ende reeckenen met malcanderen tussen dit ende den naeste
dach van rechte die men met schepenen houwen zal
RAZE 3518, W2-181, fol 13v, 22-12-1563
- Pieter Geerts heijst ter vierschaere nomine Geert Pieters eenne Jan Poppe de metser (MPS:
Jan Poppens) dat hij zal affdoen eenne zeeckeren brieff de welcke luijt opt huijs daer
Geert Pieters nu inne woont gelijck hij dat belooft heeft ofte heijst daervooren 100
croonen. Bij verwiltcueringe van pertie zoe verstellen schepenen desen dach van
rechte ten naesten die men naer dertienden dach houwen zal
- Matthijs Jans Widts heijst ter vierschaere Nicolaes Jacobs (MPS: Nicolaes Jacobs opt
Hinckelinge) nae uijtwijsen tregister fol 12, ende uijt crachte van verstelde
vierschaere. Scheepenen wijsen met sententie dat dese twee partien zullen coomen
bij malcanderen schier ende den eersten dach van rechte veraccorderen zij tis wel int
goe, veraccorderen zij niet het zelve recht
- Matthijs Jans Widts heijst ter vierschaere Nicolaes Jacobs (MPS: Nicolaes Jacobs opt
Hinckelinge) ende dat noch van den coop van den huijse daer hij in woont de somma
van 14s 6gr, heijst noch eenne brieff van 42£ die Matthijs Jans Widts betaelt heeft
ofte heijst daervooren 400 guldens. Idem heijst noch de rechte cavelinge vande erve
die zij tsaemen zouden mogen hebben, ende noch voort die gerechte helft van alle
verswegen goet tsij van juweelen ende ander geldt ofte goet, goet dat zoude moegen
wesen dat hij dat sweeren zal hij vooren ende vijfde? (MPS: op volgend blad) van
zijn naeste vrienden naer ofte heijst daer vooren 300 karolus guldens. Schepenen
wijsen dese twee pertien bij malcanderen coomen zullden schier ende dit ende ten

naesten, veraccorderen zij tis wel int goe, veraccorderen zij niet zoe hebben zij tzelve
recht
RAZE 3518, W2-182, fol 14, 22-12-1563
- Leenaert Pauwels (MPS: Leenert Pools) nomine Nicolaes Jacobs (MPS: Nicolaes Jacobs
opt Hinckelinge) heijst ter vierschaere Matthijs Jans Widts de somma van 2£ 3s 4gr.
Idem heijst noch zeecker schedelinge van lande ofte ander pachten ofte heijst
daervooren 20 gulden. Bij verwiltcueringe van pertie verstelt ten naesten voort tot
Nicolaes Jacobs vermaen
RAZE 3518, W2-183, fol 14v, 22-1-1564
Vierschaere gehouwen opten 22-1-1564 ter kennisse van scheepenen Pieter Geerts, Jan Jans
Vleeck, Matthijs Jans Widts, Jan Jacobs Stoffs, Pauwels Diericks ende Jan Nicolaess
Pithouck?
- Marinus Corneliss Gordt heijst ter vierschaere Michiel Adriaens ende dat van coop van
teruwe uijt den naem van tsterfhuijs van Cornelis Pieters van Gendt de somma van
1£ 11s 9gr. Bij verwiltcueringe van pertie verstelt ten naesten voort tot Marinus
Corneliss vermaen
- Nicolaes Jacobs (MPS: Nicolaes Jacobs opt Hinckelinge) heijst ter vierschaere Matthijs
Jans Widts ende Jans Jans Vleeck nae uijtwijsen tregister fol 14, ende zoe als zij
gewesen waeren om te reeckenen met malcanderen eer hij wederom ter vierschaere
quaeme ende dat niet gedaen hebbende zoe heeft den schouijt Nicolaes Jacobs
bekellengiert van de boete zoe cleene als schepenen dinckt recht te wesen.
Scheepenen wijsen Nicolaes Jacobs in de boete van 5s
- Matthijs Jans Widts heijst ter vierschaere Nicolaes Jacobs (MPS: Nicolaes Jacobs opt
Hinckelinge) nae uijtwijsen tregister fol 13. Bij verwiltcueringe van pertie verstelt
ten naesten voort tot Matthijs Jans vermaen
- Pieter Geerts nomine Geert Pieters heijst ter vierschaere Jan Poppe de metser (MPS: Jan
Poppens) nae uijtwijsen tregister fol 13. Bij verwiltcueringe van pertie verstelt ten
naesten
RAZE 3518, W2-184, fol 15, 22-1-1564
- Cornelis Jacobs Boudewijns heijst ter vierschaere Geert Pieters als gemachtich van
Heijndrick Pieters Duerinck nae uijtwijsen tregister fol 10. Bij verwiltcueringe van
pertie verstelt ten naesten voort tot Cornelis Jacobs vermaen
Vierschaere ende dach van rechte gehouwen 29-1-1564 ter kennisse van scheepenen Jan
Jans Vleeck, Pieter Geerts, Matthijs Jans Widts, Jan Nicolaess Pithouck ende Jacob
Leijss
- Marinus Cornelis Gort heijst ter vierschaere Lodewijck Jacobs 2 calveren die hij
Lodewijck Jacobs zijne hondt heeft doot doen bijten ofte heijst voor elck calff 1£

- Marinus Cornelis Gort heijst ter vierschaere Lodewijck Jacobs ende van drie mete 100 roe
ofte daerontrent tot 10 gulden tsiaers ende dat van 1560, 1561, 1562, 1563. Bij
verwiltcueringe van pertie van beijde dese zaecken verstelt ten naesten voort tot
Marinus Corneliss vermaen
- Jan Poppe de metser (MPS: Jan Poppens) heijst ter vierschaere Jan Barthelmeeuss ende dat
van gereeckende penningen de somma van 12s 4gr. Bij verwiltcueringe van pertie
verstelt ten naeste
RAZE 3518, W2-185, fol 15v, 29-1-1564
- Jan Poppe de metser (MPS: Jan Poppens) heijst ter vierschaere Marinus Pieters de backer
achtervolgende een zeecker oblijgatie de somma van 33 gulden. Bij verwiltcueringe
van pertie verstelt ten naeste
- Matthijs Jans Widts heijst ter vierschaere Nicolaes Jacobs op Hinckelinge (MPS: er staat
echt Hinckelinge bij) nae uijtwijsen tregister fol 13. Schepenen wijsen met sententie
dat dese twee personen ellick in twee goemanne aengaende van de custinge (MPS:
costinge, kan zijn: rente op onroerend goed) schier ende dit ende ten naeste dach van
rechte veraccorderen zij tis wel int goe, veraccorderen zij niet als dan hetzelfde recht
behalven zal Matthijs Jans bringen een geteijckende cuere waer op? nae dat die
arbijters gecooren waere is Adriaen Gilliss als gemachtich van Nicolaes Jacobs opt
Hinckelinge gecomen ende heeft ter kennisse van scheepenen geappelleert van een
ende van alle van alle heijsen die Matthijs Jans op Nicolaes Jacobs voors. gedaen
hadde, ende zoe als die zelfde pertien haer arbijters gecoren hadde ende het zelfde
refueert (MPS: weigert) zoe bekellengiert van die boete van 5s ende es daer in
gewesen ende appelleert van de boete zoe wel als van ’t principaele
Matthijs Jans heeft verstelde vierschaere van alle dezelfde heijschen ende zaecken
die int register zoude mogen wesen ende den schouijt des gelijcs van de boete
RAZE 3518, W2-186, fol 16, 29-1-1564
- Cornelis Jacobs Boudewijns heijst ter vierschaere Geert Pieters nae uijtwijsen tregister fol
10. Schepenen wijsen dese vierschaere verstelt ten naeste ende dat op die volle banck
van scheepenen
- Matthijs Jans Widts heijst ter vierschaere de weduwe van Jacob Jans Andriess (MPS er
staat Coppe Jan Andriesen) de somma van 3 gulden ende dat van pachte. Bij
verwiltcueringe van pertie verstelt te naesten, voort tot Matthijs Jans vermaen
- Adriaen Gilliss heijst ter vierschaere als gemactich van Geert Pieters eenne Jan Poppe de
metser uijt cracht van verstelde vierschaere fol 13. Nae aenleggen ende verweeren
wijsen schepenen verstelt ten naeste dage van rechte
- Cornelis Jacobs Boudewijns als deecken van Sint Joris gilde ende dat van tjaer 1562 de
somma van 20 stuijvers ende heijst noch voort den zelfden Lodewijck Jacobs als
gemachtich van Matthijs Jans Widts oock als deecken van tgilde voors. over tjaer
1563 de somma van 26 stuijvers preter 18 mijten. Bij verwiltcueringe van pertie
verstelt ten naesten voort tot Cornelis Jacobs vermaen

RAZE 3518, W2-187, fol 16v, 29-1-1564
- Adriaen Gilliss nomine Nicolaes Jacobs opt Hinckelinge heijst ter vierschaere Jan Jans
Vleeck van lanthuere van eenne met 62 roe tot 15s, ende dat van tjaer 1561 1562,
noch van pachte van een met inden Westveerpolder tot 10s den hoop, ende dat van 3
jaere, noch van 1 met 24 roe tmet ? inde voormet? tot 10s tgemet, heijst noch de
leveringe van eenne halfve met ofte heijst daervooren 5£. Schepenen wijsen dese
vierschaere verstelt ten naesten op de volle bancke
Dach van rechte gehouwen opten 12-2-1564 ter kennisse van scheepenen Jan Jans Vleeck,
Matthijs Jans Widts ende Pauwels Diericks
- Cornelis Jacobs Braenge heijst ter vierschaere Adriaen Jacobs Voorstock 12s, ende dat van
dat zijne hondt Cornelis vercken gebeeten heeft. Scheepenen wijsen dese twee
pertien in twee goe mannen tussen dit ende ten naeste dach van rechte, veraccorderen
zij tis wel int goe, veraccorderen zij niet hetzelve recht dat sij nu hebben zoude.
Matthijs Jans Widts ende Engel Hugos (MPS: Ingel Huijge) zijn zechslien
RAZE 3518, W2-188, fol 17, 12-2-1564
- Adriaen Gilliss nomine Jonas Jacobs heijst ter vierschaere Nicolaes Jacobs (MPS: Nicolaes
Jacobs opt Hinckelinge) de somma van 4£ 10 stuijvers ofte heijst een oblijgatie
autentijck van eenne Reijnier Thomass ende begeert oock copie te laeten onder de
wet van dezelfde oblijgatie, ende bij verwiltcueringe van pertie verstelt ten naesten
voort tot Adriaen Jacobs? (MPS: staat er wel maar moet dit niet Adriaen Gilliss
zijn?)
- Job Pieters als gemachtich van Willem Quirijns (MPS er staat Willem Corijnsen) heijst ten
veirschaere Cornelis Nicolaess Cock eenne de helft van eenne waegen ofte heijst
daervooren de somma van vijf gulden. Scheepenen wijsen verstelt ten naesten
- Job Pieters nomine Willem Quirijns (MPS er staat: Willem Querijnsen) heijst ter
vierschaere Pieter Geerts de somma van 100 gulden ofte ruijminge van alzulcke
steenen als staen op de ambachtsheeren vroene aenclevende de huijsinge van Willem
Corijnsen ende heijst noch van dezelven 3 gulden ende dat van bederfnisse van
zeecker stroe. Bij verwiltcueringe van pertie verstelt ten naeste voort tot Willem
Quirijns vermaen
RAZE 3518, W2-189, fol 17v, 12-2-1564
- Cornelis Nicolaess Cock heijst ter vierschaere Willem Quirijns (MPS er staat: Willem
Corijnsen) ende dat van pachte van een weije achter Adriaen Jacobs Voorstock de
somma van 1£ 3s preter 1gr. Schepenen wijsen dese vierschaere verstelt ten naesten
daege van rechte
- Adriaen Gilliss nomine Jonas Jacobs heijst ter vierschaere Jan Nicolaess Pithouck de
somma van 37 stuijvers van aenboort gelt ende noch 16 gulden van coope van eenne
osse, noch van een lam ofte 5s 10gr daervooren. Schepenen wijsen dese (MPS:
verder niets)

- Jan Colensen nomine Nicolaes Jacobs (MPS: Nicolaes Jacobs opt Hinckelinge) heijst ter
vierschaere Jan Poppe de metser (MPS er staat: Jan Poppens) de somma van 2£ ende
dat van coope van zaet. Schepenen wijsen verstelt den tweeden dach van rechte die
men leggen zal
- Adriaen Gilliss nomine Jonas Jacobs heijst ter vierschaere Jan Barthelmeeuss de somma
van 8 gulden ende dat van verschenen penningen. Schepenen wijsen met sententie
dat Jonas Jacobs tussen dit ende den naesten dach van rechte dat hij leggen zal daer
hij Jan Barthelmeeuss mede belasten zal
RAZE 3518, W2-190, fol 18, 12-2-1564
- Job Pieters nomine Jan Poppe heijst ter vierschaere Jan Barthelmeeuss de somma van 11s
8gr. Scheepenen wijsen dat dese twee goede mannen zullen comen bij malcanderen
ende reeckenen met malcanderen een claer reeeckening ende hebben gecoren eenne
persijcksen dach op maendaege naestcomende
- Cornelis Jacobs Boudewijns heijst ter vierschaere Lodewijck Jacobs ende dat als deecken
van Sint Joris gilde de somma van 20 stuijvers ende als gemachtich van Matthijs Jans
Widts als deecken van Sint Joris gilde over tjaer 1563 26 stuijvers preter 18mijten.
Scheepenen wijsen met sententie Lodewijck gecondemneert inden hees. Lodewijck
Jacobs heeft Matthijs Jans Widts betaelt ende rest mij mijn 20 stuijvers
RAZE 3518, W2-191, fol 18v, 18-2-1564
Vierschaere gehouden opten 18-2-1564 (MPS: 1563 stilo curie) ter curie van scheepenen Jan
Jans Vleeck, Matthijs Jans Widts, Jan Jacobs Stoffs, Jan Nicolaes Pithouck ende
Pauwels Diericks
- Cornelis Jacobs Braenge heijst ter vierschaere Adriaen Jacobs Voorstock nae uijtwijsen
tregister fol 16 als dat Adriaen Jacobs hondt zoude gebeeten hebben Cornelis
vercken waer aff dat Cornelis zecht dat zijn vercken van dier quetsuren gestorven es,
ende heijst daervooren 12s. Scheepenen wijsen verstelt ten naesten dach van rechte
- Adriaen Gilliss nomine Jonas Jacobs heijst ter vierschaere Jan Nicolaes Pithouck nae
uijtwijsen tregister fol 17. Scheepenen wijsen dese twee pertien elck in twee goede
mannen veraccorderen zij tis wel int goede veraccorderen zij niet ten naesten
hetzelve recht
- Adriaen Gilliss nomine Jonas Jacobs heijst ter vierschaere Jan Barthelmeeuss ende dat nae
uijtwijsen tregister fol 17. Jan Barthelmeeuss belooft Jonas Jacobs te voldoene ende
dat op verstelde vierschaere
RAZE 3518, W2-192, fol 19, 18-2-1564
- Adriaen Gilliss nomine Jacob Jans (MPS: Jacob Jan Pieters Lemps? of Jacob Jans
Sijnskercke? Het is Jacob Jans Pieters Lemps) heijst ter vierschaere Jan Jans Vleeck,
Pauwels Jacobs (MPS: Pauwels Jacobs Vleeck?) ende Jan Pieters Lemps zeecker
kennisse van het slop dat daer leijt tusschen Jan de wevers ende cooman Adriaen
Willems de rechte kennisse wat zij daer aff weten oft Jan de wevers huijs aen compt

ofte het ander huijs ofte heijst daer vooren van elck 1£. Scheepenen wijsen als dat
Jan Jans, Jan Pieters Lemps ende Pauwels Jacobs zoude coomen onder tsecreet van
scheepenen ende dat zonder eedt ende bringen als dan Adriaen Willems daerbij.
Veraccorderen zij als dan tis wel int goede veraccorderen zij niet zoe hebben zij het
zelfde recht
- Cornelis Nicolaess Cock heijst ter vierschaere Willem Quirijns (MPS er staat: Willem
Corijnsen) nae uijtwijsen tregister fol 17. Schepenen wijsen verstelt ten naesten
- Willem Quirijns heijst ter vierschaere Cornelis Nicolaess Cock uijtwijsen tregister fol 17.
Scheepenen wijsen verstelt ten naesten behalven dat zij zullen nemen elcks eenne
goeden man
RAZE 3518, W2-193, fol 19v, 18-2-1564
- Adriaen Gilliss nomine Jacob Jans (MPS: Jacob Jans Sijnskercke?) heijst ter vierschaere
Cornelis Matthijss ten 1 duizend meen gereedt zijnde inde stove daer Jacob Jans
zoude moegen gereedt hebben ofte heijst daervooren de somma van 100 guldens.
Schepenen wijsen met sententie dese twee pertien in goede mannen, veraccorderen
zij niet tis wel int goe, veraccorderen zij niet zoe hebben zij hetzelfde recht
- Adriaen Gilliss nomine Jonas Jacobs, Nicolaes Jacobs (MPS: Nicolaes Jacobs opt
Hinckelinge) nae uijtwijsen tregister fol 17. Scheepenen wijsen met sententie dat
Jonas Jacobs zal gaen aenden Reijnier met dese oblijgatie, betaelt hij Jonas tis wel int
goe, betaelt hij niet zoe heeft Jonas den eersten rechtdach daeraen hetzelfde recht

RAZE 3518, W2-194, fol 20, 21-2-1564
Vierschaere gehouden op 21-2-1564 ter kennisse van scheepenen Pauwels Diericks, Matthijs
Jans Widts ende Jan Jacobs Stoffs
- Adriaen Gilliss nomine Jonas Jacobs heijst ter vierschaere Nicolaes Jacobs (MPS: Nicolaes
Jacobs opt Hinckelinge) de leveringe van twee gemeten lants ofte daerontrent ofte
heijst daervooren de somma van 100 gouwe croenen ende Jonas Jacobs is geweesen
te toonen ten rechten genoch wesende als dat bij uijtspraecke geseijt was te weten dat
Nicolaes Jacobs belooft hadde het lant te leveren
inde kantlijn: Jan de Wijelmaecker ende Jonas protesteren van schade ende intrest
Jonas Jacobs die heeft geprotesteert van schaede ende intrest die hij heeft duerdien
dat hem Nicolaes Jacobs niet te rechte gepresenteert en heeft ofte niet te rechte doen
en wilde aengaende de oncosten die Jonas Jacobs gehadt heeft
RAZE 3518, W2-195, fol 20v, 23-2-1564
Vierschaere gehouden op 23-2-1564 ter kennisse van scheepenen Matthijs Jans Widts,
Pauwels Diericks ende Jan Jacobs Stoffs ende Jacob Leijss
- Cornelis Jacobs Boudewijns heijst ter vierschaere Jonas Jacobs ende dat van verteerde
costen de somma van 9s preter 3gr ende noch van een boete daer ick hem aff
beckellengiert hebbe, ende dat van 5s. Scheepenen wijsen met sententie verstelt tot

zaterdaege naestcomende dan zoe crachtich zoe machtich als nu zoude mogen
hebben
Vierschaere gehouden op 26-2-1564 ter kennisse van scheepenen Jan Jans Vleeck, Jan
Jacobs Stoffs ende Jacob Leijss
- Cornelis Jacobs Boudewijns nomine Cornelis Matthijss heijst ter vierschaere Dierick Jans
timmerman, Adriaen Oliviers ende Jacob Oliviers ende dat van zeecker presentatie
die Cornelis Matthijss Jacob Jans Pieters Lemps gepresenteert heeft ofte heijst elck
daervooren de somma van 10£, ende dese voors. personen verobligeren haer zelve
opten derden dach te rechte te coomen ende daerop es versteldt tot opten derden dach
te weten op maendaege naestcomende
RAZE 3518, W2-196, fol 21, 26-2-1564
- Adriaen Gilliss nomine Elisabeth (MPS er staat: Betken) Jacobs Jans Andriess heijst ter
vierschaere Jan Poppe de metser ofte Jan Poppe, ende dat van coope van schaepen
met de overheveninge (MPS: belasting?) van de schorre de somme van 1£ 3s 4gr,
verstelt ten naesten dach van rechte behalven dat zij bij malcanderen coomen zullen
ende reeckenen tegens malcanderen
RAZE 3518, W2-197, fol 21v, 15-3-1564
Vierschaere gehouden op 15-3-1564 ter kennisse van scheepenen Jan Jans Vleeck, Matthijs
Jans Widts, Jan Jacobs Stoffs ende Jacob Leijss
- Adriaen Gilliss nomine Adriaen Jans Loijss heijst ter vierschaere de wedue van Maerten
Doens zaliger memorie zeecker kennisse van overneminge van een coomeschappe
van een huijs dat zoude moegen vercocht wesen ende heijst de zelve comeschappe
ontslegen ende ontlast te wesen ofte heijst daervooren 10£. Scheepenen wijsen met
sententie als dat dese twee pertien zoude kiesen elcks twee goede mannen,
veraccorderen zij tis wel int goe, veraccorderen zij niet zoe hebben zij over 8 daegen
hetzelve recht ende Adriaen Jans kiest Jacob Leijs ende Cornelis Jacobs Boudewijns,
ende de weduwe kiest Jan Jans Vleeck ende Matthijs Jans Widts
- Adriaen Gilliss nomine Willem Quirijns heijst ter vierschaere uijt crachte van verstelde
vierschaere Cornelis Nicolaes Cock fol 17. Schepenen wijsen dat Willem Quirijns
zal hebben het zelve recht opten derden dach ende dat Cornelis Nicolaess Cock zal
hebben een kennelijcke wete ende dat op vrijdaege naestcomende
RAZE 3518, W2-198, fol 22, 15-3-1564
- Jan Jans Vleeck nomine Elisabeth Rombouts (MPS er staat Lisbeth Rommens) heijst ter
vierschaere Jacus Duijckerne ende dat van pachte van tjaer 1563 de somma van 25£
6s 3gr ter goeder reeckening. Schepenen wijsen verstelt ten naeste, alzoe goet recht
als zij nu zouden mogen hebben
- Marinus Corneliss Gort heijst ter vierschaere Jan Poppe de metser ende dat uijt naem van
de weduwe van Maerten Doens de somme van 26s ende dat van erbeijd. Bij

verwiltcueringe van pertie zoe verstellen scheepenen desen dach van rechte ten
naesten
- Marinus Corneliss Gort heijst noch ter vierschaere den zelfden Jan Poppe de metser ende
presenteert zeecker leveringe van een huijs dat Jan Poppe voors. van de weduwe van
Maerten Doens gecocht heeft ende heijst dat Jan voors. dit huijs ontfangen zal naer
alle besproocken voirwaarden ende conditien ofte heijst daer vooren de somma van
10£ ende borge gelijck dat de voorwaerde van den coopdach besprocken es ofte
heijst als vooren
RAZE 3518, W2-199, fol 22v, 20-3-1564
Dach van rechte gehouden op 20?-3-1564 ter kennisse van schepenen Jan Jan Vleeck,
Matthijs Jans Widts, Jacob Leijss
- Willem Quirijns heijst ter vierschaere Cornelis Nicolaess Cock uijt crachte vanden derden
dach ende dat nae uijtwijsen tregister fol 17 te weten voor stellen vanden derden
dach. Ende Cornelis Nicolaess heeft gedeposeert aenden Heijlichen dat hij pertie
daer niet aff schuldich en was
RAZE 3518, W2-200, fol 23, 22-3-1564 (Moeilijk leesbaar, waarschijnlijk was dit het kladje
van Cornelis Jacobs Boudewijns)
Dach van rechte gehouden opten 22-3-1564. Schepenen Jan Jacobs Stoffs, Jacob Leijss, Jan
Nicolaess Pithouck
- verstelt tussen Marinus Corneliss Gort als gemachtich van de weduwe Maerten Doens en
Adriaen Jans Loijss, verstelt opt date dat Jan Poppens zal antwoorden opten heijs
- verstelt tussen Adriaen Jans Loijs tot opte naesten dach van rechte die schout met
schepenen leggen zal algaeder de weduwe van Maerten Doens (MPS: horen deze bij
elkaar?)
RAZE 3518, W2-201, fol 23v
Register van de prochie van Waerde gehouden bij mij Cornelis Jacobs Boudewijns als clerck
van de voors. prochie over tjaer 1564
RAZE 3518, W2-202, fol 1, 18-4-1564
- Op huijden 18-4-1564 zoe heijst ter vierschaere Jan van Haesdonck eenne Cornelis
Matthijss ende dat van een jaer pacht verschenen Bamisse lestleden van alsulcken
landt als hij pretendeert in huere te hebben van joncker Jans voors. ende voorts
concludeert dat den voors. verweerder afstandt zal doen van tvoors. landt ofte
schriftelijcken doen blijcken bij huercelen aent zelve lant eeniche huere te hebben,
maeckende heijsch? costen van schaij ende intrest, ende Cornelis Matthijss als
verweerder alligeert dat hij hem zelven vermeet te toonen ende goet te doene dat hij
dat zelve lant in pachte heeft de heventijt uijt ende mejoncker Jan geeft hem delaij
om tzelve te volcomen tusschen dit ende Sint Jacobs daege naestcomende op

versteecken te zijne van den zelven lande. Schepenen Jan Jans Vleeck, Pauwels
Diericks ende Adriaen Willems
RAZE 3518, W2-203, fol 1v, 18-4-1564
Onderaan het blad (dat verder blanco is): Dignus Corneliss de Raet is gecondemneert inde
boete van 5s ende dat duerdien dat hem den schouijt heeft becellengiert ende dat van
verbaele woorden ende ander onkennelijckheden
RAZE 3518, W2-204, fol 2, 10-6-1564
Vierschaere ende dach van rechte gehouden voor pertie opten 10-6-1564 ter presentie van
schepenen Pieter Geerts Jan Jans Vleeck, Matthijs Jans Widts ende cooman Adriaen
Willems
- Pieter Jans (MPS: Pieter Jans Rooshil?) heijst het sterfhuijs van Jasper Heijndricks de
somma van 12£ 10s voor hem ende voor zijn kint, heijst noch dezelve 2£ ende dat
van tlant liggende inde Zuijtpolder noch van de weije van 7£ die gegeven waeren op
dezelfde weije daeraff aencomende het rechte vierendeel, noch van het lant op Zant
(MPS: polder Sustersandt?) van 4£ die gegeven zijn op het lant in Zant daeraff het
rechte vierendeel compt voor hem met zijn kindt 1£. Bij verwiltcueringe van pertie
zoe verstellen schepenen ten naeste daege van rechte, voort tot Pieter Jans vermaen
- Jan Jans Vleeck heijst ter vierschaere Anthonij Corneliss Mensheere ende dat uijt crachte
van te doen gebien op schepenen brieven ende op schepenen kennisse de somma van
3£ verschenen meije 1564 ende noch van een reste van een koe 28 stuijvers gecocht
van denzelfden Jan Jans voors. Ende schepenen hebben gewesen met sententie pertie
opten derden dach ende duerdien dat tsmaendachs helich dach is zal pertie hebben
dach van rechte op woonsdaege naestcomende, behalve pertie een weete
RAZE 3518, W2-205, fol 2v, 10-6-1564
- Jan Jans Vleeck nomine Nicolaes Jacobs (MPS: Nicolaes Jacobs opt Hinckelinge) heijst ter
vierschaere Jan Poppe de metser (MPS er staat: Jan Poppens) de somma van 2£ ende
dat van coope van zaet ende noch van arbeijt ende bange? (MPS: baeninge?) 39
stuivers ende dat ter goeder reeckening, Bij verwiltcueringe van pertie zoe verstellen
schepenen desen dach van rechte behalve dat zij bij bij malcanderen comen zullen
ende reeckenen met malcanderen tusschen dit ende den naesten dach van rechte
Vierschaere gehouden opten 13-6-1564 ter kennisse van schepenen Pieter Geerts, Pauwels
Diericks ende Adriaen Willems
- Quirijn Adriaens (MPS er staat Corijn Adriaens) heijst ter vierschaere Geert Raff ende dat
uijt crachte van een arestement ende dat van zeeckeren coop van geerste te weten van
zijne was zoe veele als hij Quirijn voors. zoude moegen leveren ende begeert dat
Geert voors. dat zal ontfangen oft heijst daer vooren 3£. Bij verwiltcueringe van
pertie zoe verstellen schepenen desen dach van rechte tot den eersten dat Geert hier
compt aen tlandt ofte op die grondt van waerde dan tzelfde recht te hebben dat hij nu
ter tijt zoude moegen hebben

Vierschaere gehouwen op 14-6-1564 ter kennisse van schepenen Pieter Geerts, Jan Jans
Vleeck, Matthijs Jans Widts, Jan Jacobs Stoffs, Jan Nicolaess Pithouck ende Adriaen
Willems
RAZE 3518, W2-206, fol 3, 14-6-1564
- Dignus Arents heijst ter vierschaere Jacob Jans Pieter Lemps alzulcke zeeckere kennis van
alzulcken comeschappe alzer zoude gedaen wesen tussen Dignus ter eenre ende
Gandolf Adriaens (MPS: Gandolf Adriaens de Nacht?) ter andere zijden ofte heijst
daervooren de somma van 100 karolus guldens. Jacob Jans heeft geantwoort dat hij
liever wilde kennen van tgeven dat hij van de zelver zaecke gesien ende gehoort
hadde dan de voors. somme te geven. Dus Jacob Jans voors. ouijt ontrent 33 jaere
heeft gedeposeert als dat hem van deese zaecke te vooren staet als dat Dignus voors.
vercocht heeft den voors. Gandolf de nombre van 24 achtendeel platzaets tegens 11s
de viertel ende dat op Gandolfs voors. wijs ende int draegen maer wat tijt dat Dignus
besproocken heeft om te leveren ofte dat de voors. vrouwe zoude moeten een jonck
kindt hebben en weet den voors. deposant niet
RAZE 3518, W2-207, fol 3v, 14-6-1564
- Adriaen Gilliss nomine Geert Raff heijst ter vierschaere Jan Poppe de metser (MPS: Jan
Poppens) de somma van 12£ 16s altijt ter goeder rekening. Bij verwiltcueringe van
pertie zoe verstellen schepenen ten naesten, voort tot Adriaen Gilliss vermaen
- Adriaen Gilliss nomine Geert Raff heijst ter vierschaere joncker Willem? (MPS: Willem
Quirijns?) ende dat van biere de somma van 8s. Bij verwiltcueringe van pertie zoe
verstellen schepenen ten naesten, voort tot Adriaen Gilliss vermaen
- Jasper Jans heijst ter vierschaere Jan Barthelmeeuss de somma van 5s ende dat van arbeijt.
Bij verwiltcueringe van pertie zoe verstellen schepenen ten naesten, voort tot Jasper
Jans vermaen
- Willem Quirijns (MPS er staat: Willem Corijnsen) heijst ter vierschaere Jan Poppe de
metser de somma van 2£ 1s ende dat van biere ende heijst noch een koe die den
voors. Willem gecocht heeft op Jan Poppens ?ver? reijse om 15 gulden zoe wanneer
als Jan Poppe wech reijst ? bij verstellen schepenen dit ten naesten, voort tot Willems
vermaen
RAZE 3518, W2-208, fol 4, 14-6-1564
- Adriaen Gilliss nomine Frans Hubrechts heijst ter vierschaere Jacob Jans Sijnskercke
(MPS; er staat echt Sijnskercke bij!) hoe dat wel ende warachtich es dat hij gecocht
heeft de quantiteijt van 11 gemeten lants liggende inde Zusterzandt ende dat om 5s
10gr tgemet ende heijst dezelfde levering van de erfve ofte heijst daervooren de
somma van 10£ te weten 3 zondaecgse geboden. Jacob Jans es gewesen zoe als hij
antwoorde dat hij besproocken hadde tzelfde lant te leveren met een transport. Zoe
wijsen schepenen dat Jacob Jans voors. tzelfde zal toenen ende goet doen dat hij dat
uijt ? ende besproocken heeft tzelfde alzoe te leveren, ist binnen der prochie den
eersten dach van rechte, ist buijten der prochie den tweeden, ist over water den
derden dach, daerop es die vierschaere verstelt

- Jan Engels heijst ter vierschaere Jacob Leijs de somma van 10s ende dat van gluij. Bij
verwiltcueringe verstelt ten naesten voort tot Jan Engels vermaen
- Jan Jans Vleeck heijst ter vierschaere Anthonij Corneliss Mensheere uijt cracht van den
derden dach nae uijtwijsen tregister fol 2. Bij verwiltcueringe van pertie zoe eerste
verstelt ten naesten altijt blijvende inden staet uijt crachte vanden derden dach
behalven partie een weete
RAZE 3518, W2-209, fol 4v, 14-6-1564
- Cornelis Nicolaess Cock heijst ter vierschaere Jan Jans Vleeck 7s 1gr ende dat van de
houdenisse van den dijck, ende noch 2s van 25 viertelen zaets te mennen tscheepe,
noch van 8 (MPS: viertelen) voor ter woon te mennen inde schuere tot 8gr voor elck
voer. Bij verwiltcueringe verstelt ten naeste behalve dat zij bij malcanderen comen
zullen ende reeckenen met malcander tusschen dit ende den naesten
- Adriaen Willems heijst ter vierschaere Cornelis Matthijss van pachte van lande van 13 met
ende ? roe tegens 12s de met ende noch van 2 gemet 60 roe tot 10 gulden den hoop
altijt ter goeder reeckening. Schepenen wijsen met sententie dese vierschaere verstelt
tot den 2de dach van rechte die men met scheepenen houden zal behalven dat zij bij
malcanderen daerentussen comen zullen ende reeckenen met malcanderen ende
bringen eenne claere heijsch inde vierschaere
- Adriaen Willems heijst ter vierschaere Cornelis Heijndricks (MPS: Cornelis Heijndricks
Grootemaet) 9s preter 4gr ende dat coste? Bij verwiltcueringe van pertie zoe
verstellen schepenen ten naesten, voort tot Adriaen Willems vermaen
RAZE 3518, W2-210, fol 5, 29-7-1564
Op 29?-7-1564 dach van rechte gehouden ter kennisse van scheepenen Pieter Geerts,
Pauwels Diericks, Matthijs Jans Widts, Jan Jacobs Stoffs ende coman Adriaen
Willems
- Jacob Jans Sijnskercke (MPS: Sijnskercke staat er echt) begeert sententie van scheepenen
oft hij schuldich is te leggen tot eene dingepant op dijck ende heereweeche, oft maer
1 dinarij? Scheepenen wijsen met sententie dat zij dat aen haer houden duerdien
dattet hier niet veel en gebeurt ten tijt van een maent lanck
- Coman Adriaen Willems heijst ter vierschaere Cornelis Heijndricks nae uijtwijsen tregister
fol 4, verstelt uijt crachte vanden derden dach tot opten naesten dach van rechte
behalve pertie een wete
- Coman Adriaen Willems nomine Jasper Jans (MPS er staat alleen Jans) heijst ter
vierschaere Jan Barthelmeeuss nae uijtwijsen tregister fol 3
RAZE 3518, W2-211, fol 5v, 31-7-1564
Op 31-7-1564 dach van rechte gehouden ter kennisse van scheepenen Pieter Geerts, Jan Jans
Vleeck, Adriaen Willems ende Jacob Nicolaess Pithouck (MPS: er staat nu Pithc bij)

- Matthijs Jans Moerdamme heijst ter vierschaere Jan Jans Poppe (MPS: Jan Poppe de
metser? de quantiteijt van 3 viertelen rontcoolsaet vrij goet tsiaers ende dat van
pachte tjaer 1562 en 1563 ellijck jaer 3 viertelen, ende borge voor tjaer 1564 ende
heijst noch de oncosten van vijff jaere tschooten achtervolgende de quijtantie daer aff
wesende. Schepenen wijsen pertie gecondemneert van de twee jaeren diet? Jan
Poppens bezeten heeft, ende Matthijs Jans moet die ander oncosten zoecken aen
degeene die tlandt bezeten heeft, ende hierop es verstelde vierschaere tot
Woensdaege naestcomende
- Jan van Haesdonck heijst de kennisse die Cornelis Matthijss tanderen tijden aengenoomen
heeft ende geeft hem noch delaij om tzelve te doen tot Woesdaege naestcomende
RAZE 3518, W2-212, fol 5 (MPS: fol 5 twee keer), 2-8-1564
- Op huijden 2-8-1564 zoe zijn gecomen bij malcander mejoncker Jan van Haesdonck ende
Jonas Jacobs ende zij hebben tsaeme comeschappe gedaen als dat Jonas Jacobs
gecocht heeft van mejoncker Jan van Haesdonck gecocht heeft de quantiteijt van 4½
gemet, maer Jonas Jacobs zal maer 4 gemeten betaelen te weten rondtcoolzaet
gelegen inden polder van Zusterzandt inder maniere hiernaer verclaert als dat Jonas
Jacobs moet betaelen voor ellick gemet tot vieren toe 2£ behalven dat Jonas zal
geven nu en mercktdage naestcomende 3£, zoe verder mejoncker voors. het zaet dat
tot Pieter Haesdonck leijt het schepe beschickt, ende die ander 4£ ende reste zal
Jonas Jacobs betaelen nu Goesche jaermarckt eerstcomende 1564 alle dirick zonder
fraude oft bedrcog in kennisse dat dit waer es zoe hebbe ick duer bevelen van beijde
pertien dit geschreven als secretaris van de prochie van waerde dit onderteijckent met
mijn gewonelijcke merck ter maendt jaere ende dach als boven (MPS: mooi
handmerck)
RAZE 3518, W2-213, fol 5v, 18-9-1564
Vierschaere gehouden opten 18-9-1564 ter kennisse van scheepenen Pieter Geerts, Jan Jans
Vleeck, Pauwels Diericks, Adriaen Willems, Jan Jacobs Stoffs
- Adriaen Gilliss nomine joncker Jan van Haesdonck heijst ter vierschaere Jan Poppe de
metser tot zoe veel gebreecke als hij te bouijcke zoude staen. Schepenen hebben
gewesen met sententie dat joncker Jan van Haesdonck opleggen zoude de rechten
van de vierschaere ende bewijsen zijn vrij eijgen goedt. Marinus Corneliss Gordt
blijft borge voor Jan Poppens
- Adriaen Gilliss nomine joncker Jan van Haesdonck heijst ter vierschaere Marinus
Marinuss Beelboom (MPS er staat: Marinus Marinuss) tot 2s vant gemet tot alzoe
veel gemeeten als men bevinden zal bij den treckbouijck. Scheepenen wijsen met
sententie dat Marinus Marinuss zal gecondemneert weesen inden heijs (MPS: verder
niets vermeld)
RAZE 3518, W2-214, fol 6
- Adriaen Gilliss nomine joncker Jan van Haesdonck heijst ter vierschaere Jacob Jans Pieters
Lemps 2s van tgemet tot zoe veel gemeten als men bevinden zal bij den bouijck ofte

overlooper waer op dat Jacob Jans geantwoort heeft dat hij betaelt hadde, ende dat
mejoncker het gelt onder zijn ander goedt gedaen heeft, ende daer eenne toon heeft
begeert te leenne (MPS: of leveren?). Zoe hebben schepenen geweesen met sententie
dat Jacob Jans dat doen zoude achtervolchende de kuere oft binnen den dorpe acht
daege, buijten dorpe 14 daege ende over ’t water 3 weecken
RAZE 3518, W2-215, fol 6v
Vierschaere gehouden opten 13-9-1564 ter kennisse van scheepenen Pieter Geerts, Jan Jans
Vleeck, Pauwels Diericks, coman Adriaen Willems
- Adriaen Gilliss nomine Jacob Jans Pieters Lemps heijst ter vierschaere de gemeene
scheepenen ende dat uijt crachte van te doen gebien wat huerlieder kennelijck es
ofter een stuck zaijerve uijtgederckt (MPS: uijtgedrenckt of uitgedolven?) waere
ende weder om geeffent werde oft zelve goet genoch weesen zoude om de
Conincklijcke majesteijt zijne doemeijne daeraen te hebben ofte niet ende voort doen
doen de prochije inondeerde wat erfve te buijten gegaen wert voor de dijckpenningen
ende heijst de rechte kennisse ofte heijst ellijcke schepen daervoor 10£. Bij
verwiltcueringe van pertie zoe verstellen schepenen desen dach van rechte tot den
naesten dach van rechte op het zelve recht nu ter tijt dienende
RAZE 3518, W2-216, fol 7, 13-9-1564
- Jan Jans Vleeck heijst ter vierschaere Matthijs Jans Widts van een reste van
waterpenningen ende een reste van sterfhuijs van Aemels (MPS: of Ammels?) wege,
tsaemen 13s 2gr ter goeder reckening
- Jan Jans Vleeck heijst ter vierschaere Matthijs Jans Widts van tscraeve schoote over den
ougst ende jaer 1563 de somma van 1£ 2s 1gr
- Jan Jans Vleeck heijst ter vierschaere Marinus Bolcaters (MPS: hij is gelijk aan Marinus
Engels, zie fol 8v) ende dat van waterpenningen de somma van 1£ 6s 10gr
- Jan Jans Vleeck heijst ter vierschaere Marinus Bolcaters ende dat tschraeve schoote van
1563 18s 1gr
- Jan Jans Vleeck heijst ter vierschaere Jan Matthijss ende van tschraeve schoote van 1563
de somma van 1£ 10s 1gr
- Jan Jans Vleeck heijst ter vierschaere Jan Jans Bette ende van tschraeve schoote van 1563
de somma van 1£ 17s 1gr
- Jan Jans Vleeck heijst ter vierschaere Jan Poppe de metser ende dat van zijn zelfs wegen de
somma van 2£ 5s 11gr
- Bij verwiltcueringe van pertie zoe verstellen schepenen desen dach van rechte van alle
dese voorn. pertien ten naesten dach van rechte voort tot Jan Jans vermaen
RAZE 3518, W2-217, fol 7v¸ 13-9-1564

- Pieter Geerts heijst ter vierschaere Pieter Jans Arnouts (MPS er staat Pieter Jans Nouijtsen)
ende dat van ackerschade ende dat de somme van 1£ 3s 4gr. Schepenen wijsen met
sententie dat dese twee pertien aen goede mannen tussen dit ende den naesten dach
van rechte accorderen zij tis wel int goe, veraccorderen zij niet zoe hebben zij tselve
recht
- Pieter Jans (MPS: Pieter Jans Arnouts, zie fol 9v) heijst ter vierschaere Jacob Jans (MPS:
Jacob Jans Pieters Lemps, zie fol 9v) hoe als dat Jacob Jans gegeven heeft Pieter Jans
eenne daelder van te zetten 30 viertelen rontszaets, ende Pieter Jans heeft tzelde zaet
gezet om 34 stuijvers de viertel, ende Jacob Jans heeft belooft zelfde zaet te leveren.
Zoe heijst Pieter Jans dese leveringe ofte heijst daervooren 10s voor ellijcke viertel.
Schepenen verstellen desen dach van rechte ten naesten dan tzelfde recht datse nu ter
tijt hebben zoude
- Pieter Jans (MPS: Pieter Jans Arnouts?) heijst ter vierschaere Cornelis Nicolaess Cock de
somma van 13s 4gr ende dat van overpenningen van een weije. Bij verwiltcueringe
van pertie verstelt ten naesten
RAZE 3518, W2-218, fol 8, 13-9-1564
- Matthijs Jans Moerdamme heijst ter vierschaere Pieter Jans naeijer de somma van 17
gulden ende dat van beloofde penningen. Bij verwiltcueringe schepenen verstelt ten
naesten ofte tot Palmen altijt tot Matthijs Jans vermaen
- Jan Jans Vleeck nomine Pieter Anthonies (MPS: Pieter Anthonies Smul?) heijst ter
vierschaere Cornelis Corneliss ende dat van schottinge van twee paerden somma acht
stuijvers
- Jan Jans Vleeck nomine Pieter Anthonies (MPS: Pieter Anthonies Smul?) heijst ter
vierschaere Adriaen Jacobs Voorstock ende dat van zeecker schottinge de somma
van 15 stuijvers. Bij verwiltcueringe van pertie zoe verstellen scheepenen dese twee
pertien ten naesten
RAZE 3518, W2-219, fol 8v, 21-10-1564
Vierschaere gehouden op 21-10-1564 ter kennisse van scheepen Pieter Geerts, Jan Jans
Vleeck, Matthijs Jans Widts, Jan Nicolaes Pithouck, coman Adriaen Willems
- Jan Jans Vleeck heijst ter vierschaere Marinus Engels nae uijtwijsen tregister fol 7
- Jan Jans Vleeck heijst ter vierschaere Jan Poppe de metser uijt crachte van verstelde
vierschaere de somma van 19s. Schepenen wijsen dese twee pertien tot opten derden
dach
- Willem Corneliss heijst ter vierschaere Jonck Hanne de somma van 18s 4gr van dorsen
ende van derringe 1s 4gr, compt tsaemen 19s 8gr. Schepenen wijsen dit opten derden
dach om te comen zien schatten zijn goet, ten waere dat hij pertie voldeede
- Pieter Jans (MPS: Pieter Jans Arnouts) heijst ter vierschaere Jacob Jans Pieters Lemps nae
uijtwijsen tregister fol 7. Schepenen wijsen met sententie dese twee pertien inde twee

goemanne die daer bij geweest hebben, accorderen zij tis wel int goe, accorderen zij
niet zoe hebben zij ten eersten dach van rechte hetzelfde recht dat zij nu zouden
moegen hebben
RAZE 3518, W2-220, fol 9, 21-10-1564
- Jacob Jans Pieters Lemps heijst ter vierschaere Pieter Jans Rooshil nae uijtwijsen tregister
fol 7. Schepenen wijsen dit zelfde in twee goe mannen van die bij de zaecke geweest
hebben, accorderen zij tis wel int goe accorderen zij niet hebben zij ten naeste het
zelfde recht dat zij nu hebben zoude (MPS: de verwijzing naar fol 7 klopt niet, zie
ook de laatste acte op vorig blad)
- Jan Jans Vleeck nomine Pieter Anthonies (MPS: Pieter Anthonies Smul?) heijst ter
vierschaere Adriaen Jacobs Voorstock fol 8. Schepenen wijsen dese pertie ende dach
van rechte den tijt van drije weecken ende dat hij dat zelfde eerst (MPS er staat: eest)
zouijcken zal die tweet zoude mogen toe behooren, vindt hij daer niet zoe zal hij zijn
zelfde recht hebben dat hij nu hebben zoude
- Jan Jans Vleeck nomine Pieter Anthonies (MPS: Pieter Anthonies Smul?) heijst ter
vierschaere Cornelis Corneliss fol 8. Schepenen wijsen pertie opten derden dach
- Jan Jans Vleeck nomine Jacus Duijckerne heijst ter vierschaere Jan Hectors zeker vree
tussen hem ende den voors. Jan Hectors van een weije ende tander zaeijlandt ende
zeijt dat hij betaelen zoude die derde roe, ende Jan voors. die twee deelen. Schepenen
wijsen dese vierschaere verstelt ten naesten ende voort tot Jacus Duijckerne vermaen.
RAZE 3518, W2-221, fol 9v, 31-10-1564
Dach van rechte gehouden opten 31-10-1564 ter kennisse van schepenen Pieter Geerts, Jan
Jans Vleeck, Matthijs Jans Widts, Jan Jacobs Stoffs, Jan Nicolaess Pithouck, Adriaen
Willems
- Adriaen Gilliss nomine Jacob Jans Pieters Lemps heijst ter vierschaere Pieter Jans Rooshil
nae uijtwijsen tregister fol 6, Jacob Jans heeft aengenomen te toene ende goet te doen
dat hij Pieter Jans dat gelt gepresenteert heeft, Pieter Jans eenne daelder als vooren
om den voors. saet te zetten ende dat binnen de prochie 8 daegen, uijt de prochie 14
daegen, over water drie weecken (MPS: begrijp ik niets van)
- Pieter Jans (MPS: Pieter Jans Rooshil) heijst ter vierschaere Jacob Jans Pieters Lemps nae
uijtwijsen tregister fol 7. Schepenen wijsen met sententie dat Pieter Jans zal toenen
ende goet doen dat hij Jacob Jans tgelt ende gelt genoch gepresenteert heeft om de 25
viertelen te betaelen, binnen de prochie 8 daege, buijten de prochie 14 daegen, ende
over water 3 weecken
RAZE 3518, W2-222, fol 10, 31-10-1564
- Adriaen Gilliss nomine Jacob Jans Pieters Lemps heijst ter vierschaere de gemeen
schepenen ende dat nae uijtwijsen tregister fol 6. Schepenen stellen dese dach van
rechte ten naesten, tselfde recht dat pertie nu zoude mogen hebben

Vierschaere gehouwen op 19-11-1564 ter kennisse van schepenen Pieter Geerts, Jan Jans
Vleeck, Matthijs Jans Widts, Pauwels Diericks, coman Adriaen Willems, Jan Jacobs
Stoffs
- Marinus Corneliss Gort heijst ter vierschaere Jan Poppe de metser de somma van 3£ ende
dat van beloofde penningen, heijst noch dezelfde hoe als dat zij gezeten tot Jan
Adriaens Cock, ende Jan de metser heeft gegeven Marinus Corneliss Gordt zeecker
gelt om te stellen 50 viertelen zaets, ende Marinus heeft het zelfde 50 zaet geset 25
viertelen om 45 stuijvers ende het ander 25 viertelen 45 stuijvers ende 9 mijten, noch
heeft den zelfden Jan Poppe geset 50 viertelen om 46 stuijvers de viertele, ende Jan
Poppe moet hetzelfde al ontfangen, ende dat te weten geldt als leveringe, ende
Marinus heijst daer zeckerheden om zijn penningen te hebben, ofte heijst daervooren
4£. Jan Poppe es gewesen opten derden dach dan te comen antwoorden opte heijs
ofte te zien schatten goet voor de grootte van de schult
RAZE 3518, W2-223, fol 10v, 19-11-1564
- Marinus Corneliss Gort heijst ter vierschaere Dignus Corneliss de Raet de somma van 5£
1s ter goeder reekening, heijst noch dezelfde 8 gulden ende dat uijt naem van
Maerten Doens sterfhuijs. Bij verwiltcueringe van pertie zoe verstellen schepenen
desen dach van rechte ten naesten, voort tot Marinus Corneliss vermaen
- Marinus Corneliss Gort heijst ter vierschaere Michiel Adriaens (MPS er staat Machiel
Adriaens) ende dat van wege sterfhuijs van Cornelis Pieters van Gendt de somma
van 11s 10?gr
RAZE 3518, W2-224, fol 11, 19-11-1564
- Cornelis Jacobs Boudewijns heijst ter vierschaere nomine Jacob Jans Pieters Lemps de
gemeen schepenen ende dat uijt cracht van een verstelde vierschaere fol 6, zoe eerst
Pieter Geerts ouwt 75, Jan Jans Vleeck ouwt 58 jaere, Matthijs Jans Widts ouwt 39
jaere, Jan Jacobs ouwt 35 jaere, Pauwels Diericks ouwt 32 jaere, Adriaen Willems
ouwt 33 jaer, scheepenen der prochie van Waerde kennen alle gesamenderhandt dat
huerlieder geen der andere manieren te vooren en staet dat datter eenich landt ofte
beemde (MPS: weide) te niete ofte blijven dienende en es noch geabandonneert
RAZE 3518, W2-225, fol 11v, 20-11-1564
Vierschaere gehouden op 20-11-1564 ter kennisse van scheepenen Jan Jans Vleeck, Pauwels
Diericks, ende Jan Jacobs Stoffs (MPS: hier staat Stoffs bij)
- Marinus Corneliss Gort heijst ter vierschaere Michiel Adriaens (MPS: Machiel Adriaens)
nae uijtwijsen tregister fol 10. Marinus Corneliss Gort es gewesen met sententie dat
hij zoude opleggen de rechten vander vierschaere ende indien Michiel Adriaens zijn
vrij goet niet en beweese dat hij dat zelve doen, ende heeft inde vierschaere geleijt
1gr voor zijn vrij goet, daeraen zijn bewijs gedaen ende voort aen die erve gelegen
inde Splinter hem aen bestorven bij den doot van Pieternella Vleecks (MPS er staat
Piercke Vleecks) zijnder huijsvrouwen nichte

- Marinus Corneliss Gort heijst ter vierschaere Jan Poppe de metser (MPS: Jan Poppens) nae
uijtwijsen tregister fol 10. Jan Poppe heeft hem vermeten te toenen ende goet te
doene dat Marinus Corneliss Gort (MPS: Gordt) ende Jan Poppe voors. zoude
gebleven hebben in goede mannen zoe wel van de drije ponden als van de
comeschappe van de zaet, ende schepenen (MPS: hebben) hem gewesen dat hij dat
zelfde toonen ende goet doen, ist binnen de prochie ten naeste dach van rechte, ist
buijten den tweede dach, ist over water den dach van rechte, ende schepenen
verstellen desen dach van rechte ten naesten ende voort navenant tot die genachten
overstreecken zijn zeconbeert? dat Marinus voors. zal hebben tselfde recht dat hij nu
zoude moegen hebben
RAZE 3518, W2-226, fol 12, 20-1-1565
Dach van rechte gehouden op 20-1-1565 (MPS: 1564 stilo curie) ter kennisse van schepenen
Jan Jans Vleeck, Jan Jacobs Stoffs ende Adriaens Willems
- meester Joseph Snellincks heijst ter vierschaere op den sterfhuijs van wijlen Dignus Engels
zaliger memorie, eerst reeckening van zeecker verschooten penningen bij hem
verschooten voor Dignus voors. ofte 4£ daervooren, noch heijst den zelven
betaelinge van 8£ als reste van meerdere somme bij hem betaelt als borge staende als
principaele voor Dignus Engels aen eenne Daneel Snellinck ende int cas van de van?
ontkennen vande borge ofte betaelinge presenteert behoorlijcken eedt van dien,
accorderen dexecutie van deesen heijsch ofte sententie die daer op zoude mogen
coomen te houden suspens ter tijt toe hij bij zeeckere persoone zal gedeposeert
hebben bij persoone die daer over geweest hebben, van den voors. borgtochte ende
betaelinge van dien. Noch heijst den zelve den zelven sterfhuijs 2£ volgende
zeeckere obligatie door Dignus voors. onderteijckent van date den 28-3-1554 ons op
heeden geexibeert. Noopende den heijsch van dat hanteijcken es verstelt opten
derden dach ende van die ander twee heijschen ten naesten dat men leggen zal. Den
aenlegger maeckt heijsch van coste
RAZE 3518, W2-227, fol 12v, 22-1-1565
Dach van rechte gehouden op 22-1-1565 (MPS: 1564 stilo curie hollandiae) ter kennisse van
schepenen Pieter Geerts, Jan Jans Vleeck, Pauwels Diericks, coman Adriaen Willems
ende Adriaen Willems (MPS: twee keer genoemd!)
- meester Joseph Snellincks heijst ter vierschaere Willem Quirijns als onderwinders goet van
tsterfhuijs van Dignus Engels ende dat uijt crachte vanden derden dach ende dat nae
uijtwijsen tregister fol 13, Willem Quirijns is gecondemneert van den heijsch van die
obligatie als voren de somma van 2£, ende voort bij verwiltcueringe van pertie zoe
verstellen scheepenen den dach van rechte tot op woonsdaege naestcomende twelck
zal wesen 24-1-1564
RAZE 3518, W2-228, fol 13, 24-1-1565
Vierschaere gehouden 24-1-1565 (MPS: 1564 stilo curie hollandiae) ter kennisse van
schepenen Pieter Geerts, Jan Jans Vleeck, Jan Jacobs Stoffs, Adriaen Willems ende
Pauwels Diericks

- Jacob Jans (MPS: Jacob Jans Sijnskercke zie fol 13v) heijst ter vierschaere Jan Nicolaess
Pithouck dat hij zoude antwoorden op alzulcken heijsch die hij tanderen tien zoude
mogen gedaen hebben op zeeckeren wech die tanderentien met den ban besteedt was
ende daer een gouwe croene aff belooft was heijst daer aff antwoorde ofte die zelve
croone weder. Schepenen verstellen desen dach van rechte ten naesten daege van
rechte diemen met schepenen leggen zal
RAZE 3518, W2-229, fol 13v, 6-2-1565
Dach van rechte gehouwen op 6-2-1565 ter kennisse van schepenen Pieter Geerts, Jan Jans
Vleeck, Pauwels Diericks ende Adriaen Willems
- Jacob Jans Sijnskercke (MPS: Sijnskercke staat er!) heijst ter vierschaere Jan Nicolaess
Pithouck nae uijtwijsen tregister fol 13. Jacob Jans es geweesen dat hij zal doen
blijcken den rechte genoch wesende wat dat schepenen tanderen tijden schepenen
daer aff gewesen hebben binnen 8 daegen ofte 14 daegen ten lancxsten
- Op huijden 6-2-1565 zoe es gecomen voor ons schepenen voors. Elisabeth Adriaens ende
heeft aengenoomen ende bezwooren die rechte voochdie van Jan Heijndricks ende
Margaretha Heijndricks (MPS: Grietken Hendricx), ende Cornelis Jacobs Adriaen
compt tot die weervoochdie van tsmoeders wegen, ende Cornelis Jacobs Boudewijns
compt aen die weervoochdie van tvaeders wegen
RAZE 3518, W2-230, fol 14, 8-2-1565
Vierschaere gehouwen op 8-2-1565 (1564 stilo curie hollandiae) ter kennisse van schepenen
Pieter Geerts, Jan Jans Vleeck, Pauwels Diericks, Jan Jacobs Stoffs, Adriaen
Willems ende Jan Nicolaess Pithouck
- Jacob Jans heijst ter vierschaere Jan Nicolaess Pithouck nae uijtwijsen tregister fol 13. Bij
verwiltcueringe van pertie verstellen schepenen dit zelfde ten naesten daege van
rechte
RAZE 3518, W2-231, fol 14v, 14-2-1565
Vierschaere gehouwen op 14-2-1565 (1564 stilo curie hollandiae) ter kennisse van
schepenen Pieter Geerts, Jan Jans Vleeck, Pauwels Diericks, Adriaen Willems ende
Jan Nicolaess Pithouck
- Jacob Jans Sijnskercke heijst ter vierschaere fol 13 waeroppe dat Leenaert Pauwels (MPS:
Leendert Pools) compt inde woorden van Jan Nicolaess Pithouck ende antwoort dat
Jacob Jans bijleggen zoude van over twee heventien dat Jacob Jans ofte die geerfde
vanden Westveerpolder van den zelven wech vrij geweest heeft, ende noch vrij zijn
gemerckt dat den dijck tusschen Zusterzandt ende den Westveerpolder begaen wert
ende van weerzijden gehouwen wert noch tusschen? Nae aenleggen ende verweeren
wijten schepenen voor recht dat Jacob Jans zal den zelven wech onderhouwen
gelijckerwijs als de gelande van de prochije van de Waerde, ende pertie te weten Jan
Nicolaess Pithouck begeert eenne scheepen brieff

- Marinus Maertens heijst ter vierschaere Cornelis Matthijss ende dat van coope van meede
te weten zijne was ofte heijst voor die zelfde leveringe de somma van 5£, verstelt ten
naesten behalve zal hebben pertie een kennelijcke wete
RAZE 3518, W2-232, fol 15, 19-3-1565
Vierschaere gehouwen 19-3-1565 ter keniisse van schepenen Pieter Geerts, Jan Jans Vleeck,
Jan Jacobs Stoff, Jan Nicolaess Pithouck ende Adriaen Willems
- Leenaert Pauwels (MPS: Leendert Poelsen) als gemachtich van Elisabeth Rommens heijst
ter vierschaere Jacus Duijckerne (MPS: Jacob Duijckerne) ende dat van landpachte
verschenen ende vervallen Catharijna 1564 de somma van 34£ altijt ter goeder
reeckening waerop dat Jan Colensen staende in de woorden van Jacus Duijckerne
geantwoort heeft. Tusschen? aenleggen ende verweeren zoe wijsen schepenen voor
recht dat Elisabeth Rommens zal doen steecken een gebindt (MPS: dwarsbalk) inde
schuere achtervolgende den pacht zelve behalve dat Jacus Duijckerne daer toe geven
moet in afcortinge van den voors. pacht zoe vele als daertoe zoude moegen behooren.
Ende Jacus ofte Jan Colensen staende inde woorden van Jacus voors. heeft
geprotesteert van de schade ende intresten die Jacus daerbij zoude mogen hebben
gehadt. Ende desen dach van rechte es vercontinueert tot den eersten dach van rechte,
voort tot Elisabeth vermaen
ende Leenaert Pauwels als gemachtich van Elisabeth begeert te hebben
achtervolchende den pachtceel borge oft datse zal hebben arest aent zelve goet tot dat
Jacus haer voldaen zoude hebben, ende schepenen wijsen met sententie dat
arestement
RAZE 3518, W2-233, fol 15v, 19-3-1565
- Leenaert Pauwels (MPS: Leendert Poelsen) als gemachtich van Elisabeth Rommens heijst
ter vierschaere Lodewijck Jacobs ende dat van pacht verschenen Maertenmisse 1564
de somma van 22 gulden altijt ter goeder rekening. Schepenen wijsen met sententie
dat hij zoude hebben den derden dach om te zien schatten zijn goet voor de grootte
van de schult behalve zal hebben pertie een kennelijcke wete
Vierschaere gehouden 31-3-1565 ter kennisse van scheepenen Pieter Geerts, Jan Jans
Vleeck, Jan Jacobs Stoff, Adriaen Willems ende Jan Nicolaess Pithouck
- Jan Jans Vleeck heijst ter vierschaere Cornelis Nicolaess Cock ende dat van gereeckende
penningen de somma van 3s 4gr. Bij verwiltcueringe van pertie zoe verstellen
schepenen desen dach van rechte ten naesten
- Jan Nicolaess Pithouck als gemechtich ende sterfhuijs van Matthijs Jans Widts heijst ter
vierschaere de wedue van Jacob Jans Andriess de somma van 13s 4gr vanden oecgst
ende jaer 1563. Bij verwiltcueringe van pertie verstellen schepenen ten naesten
RAZE 3518, W2-234, fol 16, 31-3-1565
- Jan Nicolaess Pithouck als gemechtich ende sterfhuijs van Matthijs Jans Widts heijst ter
vierschaere Adriaen de cuijper de somma van 21s ende dat van lanthuere. Bij
verwiltcueringe van pertie verstelt ten naesten

- Adriaen Willems heijst ter vierschaere Jacob Pieters de somma van 2 gulden 10 stuijvers
ende dat van huijshuere
Vierschaere gehouwen 2-4-1565 (MPS: 1564 stilo curie hollandiae) ter kennisse van
scheepenen Pieter Geerts, Jan Jans Vleeck, Jan Jacobs Stoffs, Adriaen Willems, Jan
Nicolaess Pithouck ende Pauwels Diericks
- Matthijs Jans Moerdamme heijst ter vierschaere Jan Poppe de metser (MPS: Jan Poppens)
ende dat van pachten 1562, 1563 17gulden 10 stuijvers, ende oock den oncost die opt
zelve lant geweest heeft van die 2 jaere ende over 1564 2 viertelen rontzaet ende 2
deelen van een achtendeel ofte 12s voor ellijcke viertel, ende noch heijst den zelve
twee schapen met haer lammeren ofte heijst 8 gulden daervooren, ende noch van een
obligatie 3£ 8s 4gr, ende noch dat hij te rechte daerom geroepen wert 8gr. verstelt tot
opten 3den dach behalve partie een wete
RAZE 3518, W2-235, fol 16v, 4-4-1565
Vierschaere gehouden 4-4-1565 (MPS: 1564 stilo curie hollandiae) ter kennisse van
scheepenen Pieter Geerts, Jan Jacobs Stoff ende Jan Nicolaess Pithouck
- Matthijs Jans Moerdamme heijst ter vierschaere Jan Poppe de metser (MPS: Jan Poppens)
ende dat uijt crachte vanden derden dach ende dat nae uijtwijsen tregister fol 16.
Matthijs Jans es gewesen op te leggen die rechten van de vierschaere ende dat Jan
Poppens zoude bwijsen zijn vrij eijgen goet ende indient Jan Poppe niet en doet zoe
zouijt Matthijs Jans zelver doen, ende Matthijs Jans Moerdamme pertie es
veraccordeert met malcanderen als dat die genachten in gaen zullen van stonde aen
mits dat Jan Poppe zal bewijsen binnen die 14 daegen ende bij aldien dat Jan
Poppens niet en doet zoe mach Matthijs Jans dat zelver doen
RAZE 3518, W2-236, fol 17, 7-4-1565
Dach van rechte gehouden op 7-4-1565 (MPS: 1564 stilo curie hollandiae) ter kennisse van
schepenen Pieter Geerts, Jan Jacobs Stoff, Jan Nicolaess Pithouck, Adriaen Willems
ende Pauwels Diericks
- Jan Jans Vleeck heijst ter vierschaere ende dat uijt crachte van te doen gebien Jan Poppe de
metser (MPS: Jan Poppens) ende dat van tscraeve schoote van 15 gemet 172 roe facit
13s 18gr. Schepenen wijsen met sententie dat Jan Poppens zal hebben den derden
dach om te comen antwoorden opten heijsch voors. ofte te wijsen zijn vrij eijgen goet
om het zelve te schatten naer die grootte van de schuldt
- Jan Jans Vleeck heijst ter vierschaere Marinus Marinuss ende dat uijt crachte van te doen
gebien ende dat van 11 gemet preter 28 roe tot 10s opt gemet facit 5£ 7s 10gr.
Schepenen verstellen dit op crachte vanden derden dach ende dat op maendaege
naestcomende behalve partie een weete
RAZE 3518, W2-237, fol 17v
Register gehouwen bij mij Cornelis Jacobs Boudewijns over tjaer 1565

RAZE 3518, W2-238, fol 1, (MPS: hier wordt geen datum genoemd, zelf vastgesteld) 1-51565
- Adriaen Jacobs (MPS: Adriaen jacobs molenaer?) nomine Janneken Cuijpers heijst ter
vierschaere Jan Pauwels als kerckvoocht van Tanneken (MPS er staat: Tanne) zijnder
huijsvrouwe de somma van 8s 3gr ende dat van laecken
- Adriaen Jacobs nomine Janneken Cuijpers heijst ter vierschaere Reijnier Jans de somma
van 10s 8gr ende dat van Laecken ofte ander goet ter goeder reeckening
- Adriaen Jacobs nomine Janneken Cuijpers heijst ter vierschaere Adriaen Voorstock de
somma van 15 karolus guldens ter goeder reekening
- Adriaen Jacobs nomine Janneken Cuijpers heijst ter vierschaere Anthonij Corneliss
Mensheere de somma van 7s 3gr. Bij verwiltcueringe van pertie zoe verstellen
schepenen desen dach van rechte ten naesten voort tot Adriaen Jacobs vermaen
RAZE 3518, W2-239 (MPS: in “RAZE 3518 opnieuw” met nr 238), fol 1v, 1-5-1565
(opnieuw fotograferen)
- Willem Quirijns (MPS er staat Willem Querijnsen) heijst ter vierschaere Pieter Jans
Rooshil de leveringe van 25 viertelen terwe oft heijst daervooren de somma van 6£.
Schepenen verstellen desen dach van rechte, behalve dat zij zullen spreecken degene
de gene die bij de zaecke geweets hebben ende dat voor den dach van rechte
- Willem Quirijns (MPS er staat Willem Querijnsen) heijst ter vierschaere Pauwels Diericks
de levering van 50 viertelen teruwen ofte heijst daervoren de somma van 50 karolus
guldens. Schepenen verstellen desen dach van rechte ten naeste behalve dat zij zullen
met malcanderen gaen tot de vrouwe daer zijt in gebleeven? hebben voor den dach
van rechte
- Willem Clements heijst ter vierschaere Dignus Corneliss de Raet een brieff
RAZE 3518, W2-240, fol 2, 1-5-1565
- Cornelis Jacobs Boudewijns heijst ter vierschaere Marinus Marinuss ende dat van pachte
van tjaer 1563 4 gulden ende van den ougst 1564 20 gulden facit 4£ (MPS:
berekening £) waer op ick hem schuldich ben 4s, blijft noch zuijver 3£ 16s (MPS:
berekening!). Bij verwiltcueringe van pertie zoe verstellen schepenen desen dach van
rechte ten naeste
Vierschaere gehouden 1-6-1565 ende dat uijt crachte van areste ter kennisse van Jan Jans
Vleeck, Jan Barthelmeeuss ende Pauwels Diericks
- Pauwels Diericks heijst ter vierschaere het sterfhuijs van Marinus Engels ende dat uijt
crachte van arestemente de somma van 21£ ende dat van tjaer 1562, 1563, ende noch
den pacht van 1564 11£ altijt afslaens (MPS: netto, de belasting is al afgerekend) gelt
altijt ter goeder rekening, Bij verwiltcueringe van partie verstelt tot Sint Jansmisse
naestcomende ende voort tot pertiens vermaen

RAZE 3518, W2-241, fol 2v, 2-6-1565
Vierschaere ende dach van rechte gehouden op 2-6-1565 ter kennisse van schepenen Jan
Jans Vleeck, Jacob Jans Sijnskercke, Jan Jacobs Stoffs, Pieter Jans (MPS: Pieter Jans
Rooshil?), Pauwels Diericks ende Jan Barthelmeeuss
- Cornelis Jacobs Boudewijns heijst ter vierschaere Govaert Danckaerts ende dat van
waterpenningen over die prochie van Waerde van 4s per gemet, die somma van 8£
18s 12gr altijt ter goeder reekening ende schepenen wijsen met sententie dat Cornelis
Jacobs voirs. zoude opleggen die rechten van der vierschaere ende dat hij zoude
hebben zijn zelfs bewijs int schoonste ende gereetste van zijn goeden, ende Cornelis
voirs doet zijn bewijs aen die paerden ofte voort aen alzulcken goet als hij als dan
bevinden zal, ende Govaert Danckaerts verobligeert hem als dat hij die penningen
opbringen zal tussen dit ende woensdaege naestcomende, bij zoe verder als dat hij dit
niet en doet zoe zal den schouijt dat zelver schieten ende winnen dat zelver ten
twijschatten (MPS: tweeschatten, dus twee keer de geschatte waarde) weder omme
inne blijcken bij schepene voors
RAZE 3518, W2-242, fol 3, 2-6-1565
- Cornelis Jacobs Boudewijns heijst ter vierschaere Marinus Marinuss (MPS: Marinus
Marinuss Beelboom) ende dat nae uijtwijsen tregister fol 2. Schepenen wijsen met
sententie dat pertie zal hebben den derden dach behalve pertie een wete
- Jan Poppe de metser heijst ter vierschaere Dignus Corneliss de Raet zeecker borge van
coope van vlasse twelck Dignus voors van de de metser voors. gecocht zoude
moegen hebben ofte heijst daervoren de somma van 100 gulden. Schepenen wijsen
dese vierschaere verstelt ten naesten dach van rechte
- Jan Poppe de metser heijst ter vierschaere Aert de Waegemaecker ende dat van verteerde
costen 2£ 3s 4gr ende noch van geleende gelden 5s, ende noch van tjaer 1563 8s ende
van tjaer 1564 11s 6gr. Schepenen wijsen verstelt ten naesten, behalve partie een
wete
- (MPS: hoort dit bij de vorige acte?) Jan Poppe de metser heeft gedaen zeecker arest ende
bestel aen alzulcken goeden alser zouden mogen wesen tsijnen huijse ende es
gewesen van weerden behalve partie een wete
RAZE 3518, W2-243, fol 3v, 2-6-1565
- Willem Quirijns heijst ter vierschaere Pieter Jans nae uijtwijsen tregister fol 1. Schepenen
wijsen dese twee pertien in goede mannen ellicks in een ofte twee zoe als haer en
belijeft, veraccorderen zij tis wel int goe, veraccorderen zij niet zoe hebben zij ten
naesten het zelve recht. Pieter Jans (MPS: Pieter Jans Rooshil?) kiest Jan Jans
Vleeck, ende Willem kiest Jan Nicolaess Pithouck
- Willem Quirijns heijst ter vierschaere Pauwels Diericks nae uijtwijsen tregister fol 1.
Schepenen wijsen met sententie als dat de zaecke ende heijsch zal staen onder de
submitatie dat aen Lijbeken Reijckerts zoude mogen gebleven wesen te weten

opwerts uijt?, ende duerdien dat Willem Quirijns geen observaties ende voortganck
van recht en heeft, zoe heeft hem de schouijt bekellengiert van de boete van 5s
(MPS: waarom?). Willem Quirijns belooft met den schouijt te overcomen
- Cornelis Jacobs Boudewijns heijst ter vierschaere Jan van Haesdonck de somma van 4£ 8s
11gr ende dat van de tweede heerenschulden opt gemet ende Jan Jans (MPS: Jan Jans
Vleeck?) verobligeert hem zelve als dat hij zijn gelt opbringen zal voor Woonsdach
naestcomende oft indien hij dat niet en doet zoe zal den schouijt tzelfde doen ende
innen winnen ten tweeschatten gelde
RAZE 3518, W2-244, fol 4, 6-6-1565
Vierschaere gehouden 6-6-1565 ter kennisse van scheepenen Jan Jans Vleeck, Jan Jacobs
Stoff, Jacob Jans Sijnskercke, Pieter Jans (MPS: Pieter Jans Rooshil?) ende Jan
Nicolaess Pithouck
- Jan Jans Vleeck heijst ter vierschaere Anthonij Corneliss Mensheeren ende dat uijt crachte
van te doen gebien de somma van 3£. Bij verwiltcueringe van pertie verstelt tot den
derden dach ende bovendien zoe eerst verstelt tot zaterdaege naestcomende, zoe
crachtich als machtich als nu ofte opten derden dach zoude moegen wesen
- Job Pieters nomine Jan Barthelmeeuss heijst ter vierschaere Lodewijck Jacobs de leveringe
van 17 viertelen teruwe ofte heijst daervooren de somma van 50 guldens daervooren.
Schepenen verstellen desen dach van rechte ten naesten dach van rechte
RAZE 3518, W2-245, fol 4v, 6-6-1565
- Pieter Jans (MPS: Pieter Jans Rooshil?) heijst ter vierschaere Jan Engels de leveringe van
400 preter 8 roe gelijck de comeschappe zoude mogen gedaen wesen ofte heijst
daervoren de somma van 50 gulden. Schepenen wijsen met sententie dat dese pertien
zullen neemen elcks een man van die daer bij ofte mede geweest hebben, ende
spreecken met malcanderen, veraccorderen zij tis wel int goe, veraccorderen zij niet
zoe heeft een ijgelijck zijn recht dat hij nu mach hebben
RAZE 3518, W2-246, fol 5
Vierschaere gehouden op 16-6-1565 ter kennisse van schepenen Jacob Jans Sijnskercke, Jan
Jacobs Stoffs, Pieter Jans Rooshil
- Jan Barthelmeeuss heijst ter vierschaere Lodewijck Jacobs nae uijtwijsen tregister fol 4.
Schepenen wijsen met sententie dese twee personen in goede mannen, veraccorderen
zij tis wel int goe, veraccorderen zij niet zoe hebben zij ten naesten tzelve recht
RAZE 3518, W2-247, fol 5v¸16-6-1565
Vierschaere gehouwen 6-7-1565 ter kennisse van schepenen Pauwels Diericks, Jan Jacobs
Stoff, Jan Nicolaess Pithouck, Pieter Jans (MPS: Pieter Jans Rooshil) ende Jan
Barthelmeeuss

- Jacob Jans de wever heijst ter vierschaere Hans de smidt (MPS: Jan Aerts de smidt) 2
lasten derrinck (MPS: derrencks) ofte heijst daervooren 1£. Jacob Jans es gewesen te
toenen ende goet te doene als dat hem Jan de smidt belooft heeft eenne open pit om
te derrincken, zijn die getuijgen binnen de prochie ten naesten dach van rechte, ist
buijten die prochie 8 daegen, ist over water 3 weecken
- Pieter Jans Rooshil (MPS: hier wordt echt Rooshil vermeld) heijst ter vierschaere Jan
Engels nae uijtwijsen tregister fol 4. Schepenen wijsen dese vierschaere verstelt ten
naesten, voort tot Pieter Jans vermaen
- Jan Barthelmeeuss heijst ter vierschaere Lodewijck Jacobs nae uijtwijsen tregister fol 4.
Dese twee personen nemen hier ellicx twee goede mannen ende oppert uijte.
Lodewijck Jacobs neempt Pauwels Diericks, ende Jan Jacobs Stoff, Jan
Barthelmeeuss neempt Jan Nicolaess Pithouck ende Dierick Jans timmerman
RAZE 3518, W2-248, fol 6, 16-6-1565
- Pauwels Jacobs heijst ter vierschaere Jan Pontiaens achtervolchende scheepenbrieff die
somma van 1£. Bij verwiltcueringe van pertie verstellen scheepenen desen dach van
rechte ten naesten
- Cornelis Jacobs Boudewijns heijst ter vierschaere Govaert Danckaerts ende dat van de
waterpenningen over die prochije van Waerde tot 4s op elck gemet ende dat van een
reste die den voors. Govaert noch te cort ende ten achter es die somme van 8£ 18s
12gr. Schepenen wijsen gemerckt dat den voors. Govaert hem zelve verwiltcuert
hadde als dat Cornelis Jacobs zoude mogen doen zijn zelfs bewijs, ende dat altijt
staende op volstaen panden, zoe doet Cornelis Jacobs als gemachtich van mejoncker
Jan van Haesdonck zijn bewijs aen Govaerts beste paert ende aen zijn beste coe ende
dat tot de grootte vande schult met alle rechtelijcke oncosten daerop gedaenende
voort alzoe veel meer tot die grootte van de voors. schult. Ende het peert es geschat
op 33 gulden ende die coe es geschadt op 2£
inde kantlijn: 9£ 3s 2gr 12mijten, noch van de beesten te haelen 1£ 6gr
RAZE 3518, W2-249, fol 6v, 16-6-1565
- Pauwels Diericks heijst ter vierschaere Jan Barthelmeeuss hoe als dat hij Jan
Barthelmeeuss voors. geleendt heeft 8 viertelen teruwen ende heijst die 8 viertelen
teruwe ofte heijst daervooren die somma van 4£. Schepenen wijsen verstelt ten
naesten dach van rechte behalven dat zij met malcander spreecken zullen voor den
dach van rechte
- Inden zelfden dach van rechte gehouwen ende dat uijt crachte van een arest, Adriaen
Gilliss nomine Cornelis Huijsen heijst ter vierschaere Jan Poppe de metser (MPS er
staat: Jan Poppens) uijt crachte van arest de somma van 8s van verschenen pachten
ende noch 1 derdendeel van 1 viertel ront zaets, ende noch borge voor den
toecomende pacht. Verstelt op den derden dach de clocke 8 hueren tzelfde recht dat
hij zoude mogen hebben
RAZE 3518, W2-250, fol 7, 11-7-1565

Vierschaere gehouwen op 11-7-1565 ter kennisse van schepenen Jacob Jans Sijnskercke, Jan
Jans Vleeck ende Jan Nicolaess Pithouck
- Pauwels Diericks heijst ter vierschaere Jan Barthelmeeuss nae uijtwijsen tregister fol 6. Jan
Barthelmeeuss is gewesen met sententie als dat hij Pauwels Diericks zoude leveren
zulcke acht viertelen teruwe als hij zoude mogen ontfangen hebben ofte dat hij
betaelinge zoude doen van 4£ voors. Hieroppe heeft Pauwels Diericks verstelde
vierschaere ten naesten tzelve recht hebbende dat hij nu zoude mogen hebben
RAZE 3518, W2-251, fol 7v, 13-7-1565
Vierschaere gehouwen op 13-7-1565 ter kennisse van schepenen Jacob Jans Sijnskercke, Jan
Jacobs Stoffs ende Pauwels Diericks
- Willem Quirijns (MPS er staat Willem Querijnsen) heijst ter vierschaere Pieter Poppe
Keijser ende dat uijt crachte van areste de somma van 7£ 16s, ende dat ter cause van
biere, waervoren dat hij borge gebleven es als eijgen schult. Scheepenen hebben
gewesen met sententie dat Pieter Poppe voors. zal hebben den derden dach ende dat
uijt de prochie niet te gaene ende dat op cracht ende gewelt behalve dat hij ten
derden daege mach hem zelven noch comen verantwoorden, mits hebbende noch een
wete, ende mits dat den derden dach dient op zondaege naestcomende zoe dient den
zelfden dach op maendaege
- Jan Pieter Geerts uijt den naem van tsterfhuijs van Pieter Geerts heijst ter vierschaere
Pieter Poppe Keijser ende dat uijt crachte van een arestement de somme van 18
gulden. Ditzelfde es gewesen als vooren
RAZE 3518, W2-252, fol 8, 21-7-1565
Vierschaere gehouwen op 21-7-1565 ter kennisse van schepenen Jacob Jans Sijnskercke,
Pauwels Diericks, Jan Jacobs Stoffs
- Pieter Jans Rooshil heijst ter vierschaere Jan Engels nae uijtwijsen tregister fol 4. Dese
twee pertien verwiltcueren malcanderen ende neemen gesamenderhant ellijcks eenne
goeden man ende dat opwert uijte, dezelfde zaecke in rechten niet meer te comen?
- Jacob Jans de wever (MPS er staat: Jacob Jans) heijst ter vierschaere Jan Aerts de smidt
(MPS: zo staat het er) nae uijtwijsen tregister fol 5. Schepenen wijsen met sententie
hoe als dat hij tanderen tien aengenoemen heeft eennen zeeckeren toen. Ende
schepenen wijsen als dat den zelfden Jacob Jans volcomen es in zijne toen. Jan Aerts
de smidt heeft Jacob Jans bewesen zijn 2 lasten derrincks in zijn derrinck lant. Jan
Aerts heeft belooft met den (MPS: verder niet afgemaakt)
RAZE 3518, W2-253, fol 8v, 21-7-1565
- Nicolaes Jacobs (MPS: Nicolaes Jacobs opt Hinckelinge) heist ter vierschaere Jacob de
wagemaecker de somma van 5 gulden 5gr! ende dat ter causen van eennen halven
baeck (MPS: spek?). Nicolaes Jacobs geeft Jacob voors. te mee tot Goesche marckt
naestcomende, ende dat ter kennisse van schepenen

- Cornelis Jacobs Boudewijns heijst ter vierschaere Nicolaes Jacobs opt Hinckelinge (MPS;
dit staat er echt!) de somma van 4s van 4 brieven, ende noch vant overzetten van een
hoffstede 2s 6gr daer Cornelis Nicolaess Cock uijt gestorven es. Nicolaes Jacobs is
geweesen ende gecondemneert inde vier schellingen van de brieven, ende voort van
den heijsch van den huijse ofte hoffsteede dat es verstelt 14 daegen, voort tot
Cornelis Jacobs vermaen
RAZE 3518, W2-254, fol 9, 21-7-1565
- Willem Quirijns heijst ter vierschaere Pieter Poppe Keijser uijt crachte van een verstelde
vierschaere ende arestement nae uijtwijsen tregister fol 7. Willem voors. vermeet
hem te toenen ende goet te doene als dat Pieter Poppe zoude mogen geseijt hebben
doe mijn broer bier al waer dat waert tot 50 tonnen ick maecke mijn eijgen schult aff
maer en es altijts tot noch niet meer heijsende dan de somme voors. ende Willem
voors. es gewesen het zelfde te volcomen, is binnen de prochie 8 daegen, ist buijten
de prochie 14 daegen, ist over waeter 3 weecken
- Willem Quirijns heijst ter vierschaere Pieter Poppe Keijser (MPS: Pieter Poppens) ende dat
als gemechtich van Willem Aerts Bom uijt crachte van areste de somma van 2£ 18s
ende dat uijt crachte van een verstelde vierschaere. Schepenen wijsen bij
verwiltcueringe van pertie tot op maendaege naestcomende behalven altijts blijvende
int arest als vooren
RAZE 3518, W2-255, fol 9v, 23-7-1565
Vierschaere gehouwen op 23-7-1565 ter kennisse van schepenen Jan Jans Vleeck, Jacob
Jans Sijnskercke, Pauwels Diericks ende Pieter Jans (MPS: Pieter Jans Rooshil)
- Adriaen Gilliss nomine Jan Aerts de smidt heijst ter vierschaere Jacob Jans de wever de
somma van 1£ ende dat van schade ende intresten de welcke hij zoude mogen gedaen
hebben van zeecker grachten die den voors. Jacob zoude mogen toegeschooten
(MPS: toegedolven) hebben, ten twee steen?
- Adriaen Gilliss nomine Willem Quirijns heijst ter vierschaere heer Rogier capelaen ende
Dignus Corneliss de Raet de rechte kennisse onder tsecreet van schepenen wat zij
gehoort ende gesien hebben tussen Pieter Poppe Keijser (MPS er staat: Piers Poppe)
ter eender sijde ende Willem Quirijns ter andere sijde van zeecker borgctochte voer
Jan Poppe de metser (MPS er staat: Jan Poppens) zijnen broer van seecker quantiteijt
van bier twelck Jan Poppe voors. van Willem Quirijns voorseijt gehadt heeft, ofte
heijst daervooren de somma van 10£
RAZE 3518, W2-256, fol 10, 23-7-1565
- Heer Rogier ouijt ontrent 31 jaeren heeft rechtelijcken gekent op den eedt van zijn
priesterschap hoe als dat Jan Poppe de metser es vertoent geweest eenen bierbouijck
van Willem Quirijns voorn. dat hij gaerens (MPS: iets over bier?) gelt gehadt hadde
wandt de rest alleenlijck groeijde, waerop dat Jan Poppe geantwoort heeft dat hij niet
wel bijden gelde en was. Ende ons heeft geseijt Pieter Poppe Keijser tot Willem
Quirijns en wilt niet laeten mijn broer bier te doene ofte leveren want ick daer borge
voor bin als eijgen schult tot 50 tonnen toe ofte daerontrent, want waer hij compt ick

zalt zelver voor hem betaelen. Waerop Willem Quirijns geseijt heeft: wel goede
mannen neempt daer kennisse aff oft schier tavent ofte morgen te passe quaeme.
Ende Dignus Corneliss de Raet ouijt ontrent 50 jaeren heeft hetzelfde gedeposeert
ende gekent bij eede gestaeft alle tgene dat heer Rogier gedeposeert ende gekendt
heeft. Schepenen wijsen met sententie dat Willem Quirijns volcomen es vant zelfde
dat hij aengenomen hadde
RAZE 3518, W2-257, fol 10v, 23-7-1565
- Adriaen Gilliss nomine Willem Quirijns heijst uijt crachte van verstelde vierschaere, welck
verstelde vierschaere es spruijtende uijt crachte van een arestement. Schepenen
wijsen met sententie dese vierschaere verstelt tot op zaeterdaege naestcomende,
behalven partien een wete
Vierschaere gehouwen op 5-9-1565 ter kennisse van schepenen Jan Jans Vleeck, Jacob Jans
Sijnskercke ende Pauwels Diericks
- meester Joseph Snellincx heijst ter vierschaere Willem Quirijns ende dat op eenen
schepenbrieff de somma van 1£ met oncosten daerop gedaen. Willem Quirijns is
geweesen opten dach om te comen antwoorden ofte te zien schatten zijn metten allen
oncosten daerop gedaen, zoe wel van zijn vocatie als die rechtelijcke oncosten waer
aff den zelfden meester Joseph protesteert ende dat voor schepenen
RAZE 3518, W2-258, fol 11, 5-9-1565
- Dignus Arents heijst ter vierschaere Jan Barthelmeeuss ende dat van coope van meede te
weten 15s van ellijck met tot zoe veel gemeten alsmen zoude mogen bevinden, noch
heijst dezelven hoe als dat hij die meede niet gewiet en heeft, heijst daervooren 8£.
Ende aengaende van den coop beckent den voors. Jan Barthelmeeuss mits dat hij
zecht dat hij dach aenden penningen heeft tot Kersmisse naestcomende, aengaende
van wijen (MPS: wieden?) vermeet hem dat te toenen ende goet te doenen dat de
voors. erfgenaemen van Matthijs Jans Daniels (MPS er staat Daneelsen) moesten
wien ende plocken tot de spaede toe. Ende Jan Barthelmeeuss es daertoe gewesen, ist
binnen die prochie ten naeste daege van rechte, ist et buijten den tweeden, ist over
waeter den derden. Bij verwiltcueringe van partie zoe verstellen schepenen desen
dach van rechte tussen dit ende Palmen alle rechtdaege open, behalve partie een
kennelijcke wete.
RAZE 3518, W2-259, fol 11v, 7-9-1565
Vierschaere gehouwen 7-9-1565 ter kennisse van schepenen Jan Jans Vleeck, Jacob Jans
Sijnskercke (MPS er staat: Jacob Jans), ende Pauwels Diericks ende dat uijt crachte
vanden derden dach tussen meester Joseph ende eenne Willem Quirijns
- meester Joseph Snellincx heijst ter vierschaere Willem Quirijns nae uijtwijsen tregister fol
10 ende dat opten zelfden heijsch dien hij tander tijt (MPS: zin niet afgemaakt).
Schepenen wijsen met sententie aengaende van de vocatie boven die rechtelijcke
oncosten dat hem meester Joseph hem daer beter (MPS er staat: bet) op zoude
verzien ende behelpen tzij van boven oft zoe alst zijnen raet bedraecgt
in de kantlijn: mester Joseph begeert hieruijt dese sententie acte

- Op huijden 11-9-1565 zoe es gecomen voor ons schepenen Jan Jans Vleeck, Jan Jacobs
Stoffs ende Jan Barthelmeeuss, Jacus Duijckerne (MPS: Jacob Duijckerne) ende
Elisabeth Rombouts (MPS er staat: Elisabeth Rommens) zijn veraccordeert als dat
Jacus belooft alle die beesten te blijven in areste die Jacus zoude mogen hebben op
die stede van die erfgenaemen van Rombouts voorn. ende dat tot der tijt toe die
zelfde stede besaijt es, ende alsdan zoe mach Jacus met de zelfde goeden doen dat
hem belieft, ende dat tussen dit ende zes ofte acht weecken
RAZE 3518, W2-260, fol 12, 19-9-1565
- Op huijden 19-9-1565 dach van rechte gehouwen ter kennisse van schepenen Jan Jans
Vleeck, Jacob Jans Sijnskercke, Jan Jacobs Stoffs ende Pauwels Diericks
- Jan Barthelmeeuss heijst ter vierschaere Jan Pieters Geerts de rechte kennisse van zeecker
comeschappe van mee de welcke Jan Barthelmeeuss voors. zoude mogen gedaen
hebben tsegens eennen Matthijs Jans Daniels wes hij daer van gezien ofte gehoort
heeft ofte heijst daervooren de somma van 50 karolus guldens
- Jan Pieters geeft voor antwoorde als dat hij liever die rechtveerdige kennisse te bringen
onder tsecreet van schepenen dan die voors. somme te geven. Ende den zelfden
deposant ouwt wesende ontrent 35 jaeren heeft gekendt ende gedeposeert ende dat
bij eede gestaefft als dat Jan Pieters voors. es gecomen t’Antwerpen inde Croone
ende heeft daer vinden zitten Matthijs Jans Daniels ende Jan Barthelmeeuss voors.
met (MPS: verder op W2-261, fol 12v) meer andere goede mannen, ende hebben
geweest in woorden van de comeschappe van mee, als dat Jan Barthelmeeuss onder
veel woorden ende weerwoorden dat Jan Barthelmeeuss geseijt heeft ziet ick will die
ick will die mee wel copen, maer ick wil die mee vrij ende vranck int stove gelevert
ende beschickt hebben zonder mijne cost, ende op dese woorden zoe es die
comeschappe duer gegaen midts dat den voors. Matthijs mochte trecken roe uijt roe.
Dit es die kennisse die den zelfden deposant gekendt ende gedeposeert heeft ende
daer ginckt ten gelaege 8s 8gr, ende den vercooper moest de helft corten
RAZE 3518, W2-262, fol 13, 21-9-1565
Vierschaere ende dach van rechten gehouwen 21-9-1565 ter kennisse van scheepenen Jan
Jans Vleeck, Jacob Jans Sijnskercke, Pauwels Diericks, Jan Jacobs Stoffs, Pieter Jans
Rooshil ende Jan Nicolaess
- Jan Jans Vleeck heijst ter vierschaere Nicolaes Jacobs opt Hinckelinge hoe als dat zij
geseten hebben ten huijse van Tanneken Arentsdr ende den voors. Nicolaes Jacobs
gecocht zoude hebben van Jan Jans Vleeck ontrent 5 gemet lant luttel min ofte meer,
dat Jan Jans hem dezelfde erve vercocht heeft om 6£ tgemet, ende Jan Jans heijst
hem dat Nicolaes voors. dat zoude kennen ofte ontkennen ofte heijst daervooren de
somma van 12£, ende Nicolaes Jacobs kent ter kennisse van schepenen dat de
comeschappe alzoe geschiet ende gedaen is, mits dat daer ten gelaege ginck 3s 4gr,
ende indien hetzelfde lant ontgift (MPS: in rechte, eene beslissing nemen waarbij aan
iemand het eigendom van een onroerend goed ontnomen werd, of iemand iets
ontmaken) ofte ontaenboort (MPS: aenboort: bloedverwant of maag die als zoodanig
bij verkoop van vastgoed het recht van voorkeur ofte naasting heeft) werde, zoude

Nicolaes Jacobs daervooren hebben 5s. Schepenen verstellen dese vierschaere ten
naesten, voort tot Jan Jans vermaen
RAZE 3518, W2-263, fol 13v, 21-9-1565
- Jan Corneliss Coster heijst ter vierschaere Jan Barthelmeeuss de somma van 2£ 18s 8gr
ende dat van coope van vlasse. Bij verwiltcueringe van pertie verstelt ten naesten,
voort tot Jan Corneliss vermaen
- Op huijden 21-9-1565 zoe es gecomen in gebannender vierschaere een Jan Barthelmeeuss
ende heeft gebrocht inder vierschaere diversche sertificatie van eenne zeeckeren toon
waertoe dat Jan Barthelmeeuss gewesen es geweest op 5-9 zoe als dat Jan
Barthelmeeuss moeste volcomen opten tweeden dach van rechte, zoe verder dat hij
zijn getuigen binnen den lande, zoe es Jan Barthelmeeuss gecomen opten 2 de dach
van rechte ende heeft sijn sertificatie doen visiteeren ende opleesen, ende heeft daer
voort rechte begeert. Zoe heeft den schouijt schepenen gemaent, ende schepenen
hebben gewesen als datmen voort heijschen zoude alle degene die begeerden te
hooren die sententie van die kennisse de welcke de deposanten gekendt ende
gedeposeert hadden bij vermaen van schouijt ende bij vonnisse van schepenen
(verder op W-264, fol 14). Zoe zijnser alle voort geheijst ende nae dat zij alle
voortgeheijst zijn geweest zoe heeft Jan Barthelmeeuss oft zijn gemechtich noch
voorts recht begeert voort bij vermaen van den schouijt. Zoe hebben schepenen
gewesen met sententie nae dat zij die sertificatie geoopent ende wel gevisiteert ende
overgemerckt hebben als dat den voors. Jan Barthelmeeuss volcomen was van tgene
dat den voors. Jan Barthelmeeuss aengenomen hadde, ende zoe als den voors. Jan
Barthelmeeuss volcomen gewesen es geweest zoe heeft den gemechtichden van Jan
Barthelmeeuss den coop vande voors. meede geabandonneert ende te buijten gegaen
misdt alle die oncosten daer op gedaen
RAZE 3518, W2-265, fol 14v, 6-10-1565
Vierschaere gehouden op 6-10-1565 ter kennisse van schepenen Jan Jans Vleeck, Jacob Jans
Sijnskercke, Pauwels Diericks, Jan Jacobs Stoffs, Jan Barthelmeeuss ende Pieter Jans
Rooshil (MPS: hier staat Rooshil erbij)
- Jan Jans Vleeck heijst ter vierschaere dese naer geschreven personen:
inde eersten Adriaen Jans Loijs ende dat van geschoten van de 4s opt gemet, facit 5£
5s 5gr 6mijten
heijst noch Jan Matthijss over die prochie ende Zusterzandt facit 8£ 19s 6½ gr
Cornelis Matthijss 5£ 1s 2½ gr
Jan Jans Bette 4£ 8s 10gr 18mijten
Jan Nicolaess Pithouck 7£ 6s 6gr
Cornelis Corneliss 6£ 3s 6gr
Cornelis Corneliss noch 5£ 11s 7½gr
Jan Jacobs Stoffs 5£ 4s 11gr 12mijten
Lodewijck Jacobs 6£ 7s 2½gr
RAZE 3518, W2-266, fol 15, 6-10-1565
-

Adriaen Pieters Nachts 5£ 9s 6½gr

-

Marinus Maertens 3£ 15s 9gr
Cornelis Boudewijns 1£ 15s 9gr
Jan Barthelmeeuss 1£ 10s 4gr
Marinus Marinuss Beelboom 3£ 16s 8gr 12mijten
Pieter Jans Jaspers 18s
Nicolaes Jacobs 17s 1gr 6mijten
Jacus Duijckerne (MPS: Jacob Duijckerne) ½£ 7s 9gr 12mijten
Jan Engels inde Vierhuijzen 7£ 11s 8gr 12mijten
Marinus Corneliss Gordt 1£ 7s
weduwe van Maerten Doens 3£ 4s 2gr 12mijten
Matthijs Jans Daniels 6s 12mijten
Jacob Willems 9s 1gr 6mijten
Nicolaes Arents 1£ 13s 1gr 12mijten
Jacob Jans Sijnskercke 3£ 17s 1gr 12mijten
Pauwels Diericks 3£ 3s 3gr
Govaert Danckaerts 4£ 14s 12 mijten

RAZE 3518, W2-267, fol 15v, 6-10-1565
-

Andries Adriaens Zweems 2£ 2s 6gr
Jacob Jacob Stoffs 4£ 2s 11gr 12mijten
Cornelis Jacobs Stoffs 2£ 9s 4gr 12mijten
Jan Poppe 2£ 15s 2gr

Bij verwiltcueringe van pertie zoe wert dese vierschaere vercontinueert ende verlenckt tot
opten dach van rechte behalve datmen geen pertien geen wete maer doen en zal met
een kerckwete zondaege naestcomende
- Jan Jans Vleeck heijst ter vierschaere Jan Nicolaess Pithouck van tsgraeve schote van een
reste van den jaere 1564 de somma van 1£ 10gr
- Jan Jans Vleeck heijst ter vierschaere den jonge Jan Jans oeck van tsgraeve schote van
1564 1£ 3s 1gr
- Jan Jans Vleeck heijst ter vierschaere Cornelis Matthijss van beloofde penningen de
somme van 4£ 11s, ende bij verwiltcueringe van pertie verstelt ten naesten van
Cornelis Matthijss wegen behoudelijcken dies dat Jan Jans zal doen zijn zelfs bewijs
- voort van die andere partijen es verstelt ten naeste daege van rechte
RAZE 3518, W2-268, fol 16 (MPS: let op hier gaat de datering van de akten weer terug naar
1560!!!!! )
Register van scheepen kennisse
Copie (MPS: hier wordt waarschijnlijk het Register van
Transport en Plechhten bedoeld, dat altijd apart van het register van schepenakten
werd bijgehouden)
Ordonnantie gemaeckt bij Jan Staes drossaert ten lande van Reemst als ambachtsheere,
schouijt scheepenen der prochije van Waerde, Damps (MPS: Daems?) Jan van Heecke
mester tot Monsterhouijck met Jan Adriaens Dijkgraeve van die waeteringe als

representeerende mijne heere de prelaet, Ende die kercke van der Doest, meester Heijndrick
secretaris van Mechelen, zoe voor hem zelven als gedeputeerde van die gemeen geerfde
wonende binnen Mechelen, joncker Arent Butkens (MPS er staat: Butteckens), joncker Jan
van Haesdonck, Gillis Vijdt, zoe voor hem zelven als voor Rombout Vijdt zijnen broeder
met diversche andere gelande der prochie van Waerde voors. midtschaders Jan de
Wijelmaecker als geerfde van Waerde ende Westveerpolder
inden eersten is geordonneert ende geaccordeert dat dat nu voortaen als in
d’ordonnantie in voorleden jaer gemaeckt den Westveerpolder gelden zal op zijn
gemeeten, gemet ende gemetsgelijcke met die voorn. prochije in alle rijswercken,
zoe van rijs steenen, welie rijs (MPS: wilgenten rijs) als arbeijt die gedaen ende
geleijt zullen werden voor den voors. polder behoudelijcken dat die zelve (W2-269,
fol 16v) polder in geen verder ongewoonlijcke costen met dier voorseijder prochije
gelden zal, dies zoe zal den zelfden polder oeck blijven belast in haeren dijcken
Die penninckmeester zullen van nu voort aen gehouden zijn alle die costen van
alzulcken rijswercken als voors. met alle zijn dependenties te brengen inde
reeckening in een capittel aen ende aen? zonder daer eenich ander uijtgeven daerinne
te mengelen
es voorts geordonneert ende geaccordeert datmen tuijterste leggende vandt hooft
afbreeecken zal alzoe leeche onder tleech waeter alst tselfde zoude moeggelijck
weesen om doene midtschaeders oock tnieuwe werck af te breecken ende op te
ronden ofte repareren zulcx als dat bij de breedste gelande, schouijt ende schepenen
wel ondersocht ende gevisteert zijnde geordonneert zal werden, welck hooft ende
rijswerck ter zijden gemaeckt ende beswaert zal werden met steenen ter voornoemde
ordonnantie naer den heijs vande wercke, ten meesten orboor ende profijt vander
voors. prochije ende polder
(W2-270, fol l7) tot welcke werck ter voorn ordonnatie gecooren ende geordonneert
zal werden eende commijs die tselfde rijs, steenen met alle zijn dependentie op
zijnen eedt ontfangen zal tot alzulcken kueringen ende besteck als alle tselfde bij
schouijt ende schepenen ten minsten prijse op haerlieder eedt gecocht zal werden
welcke commijs alzulcxs gestelt wesende zal gehouden zijn zijn eedt te doene alle
tselfde rijs dat daer verwiecht (MPS: verwerkt) zal werden, indien tselfde niet en is
leverbaer volgende den coop ende kueringe te mencken (MPS: beperken of
beknibbelen?) zulcxs dat de voors. prochije ende polder zoe naer alst moegelijcken
es, voldaen mach werden, zal oock sweeren rechtveerdelijcken te kerfven (MPS: op
de kerfstok zetten?) ende alzoe sedullen van zijnen ontfangen onder zijn handt sulcxs
als dat behoort te passeeren, zal oock gehouden zijn te zweren die rijswerckers ende
arbeijders haer dachgelden getrouwelijck op te kerfven ende alsdan daervan
rechtvaerdiche ordonnantie onder zijn handt te passeeren
(W2-271, fol l7v) sal oock gehouden zijn opten eedt voors. alle steen scheepen
haeren zentbrief te vijfvrien? bij haeren peilbrief ofte die accorderen ende alsdan
onder op den zentbrief onder zijn handt te teijckenen ende te verifieren waer ende tot
wadt daege die voors steene gelost ende ontfangen zullen weesen
Ende daer es geschoeten tot laste van den eerst 1560 overmidts tachterweesen van
zeeckeren rijs ende steenen over die prochije voors. 15 stuijvers ende tot laste van
den Westveerpolder 12 stuijvers om daermede te vervallen ende te betaelen alzulcke
achterstallen alsmen bevinden zal tot laste vanden voorn. prochije ende polder, naer
uijtwijsen dordonnantie opte laetste voorgaende reeckeninge gemaeckt te behoeren,
midtschaeders oock omme te vervallen ende te betaelen die profijtelijcke ende
noetelijcke wercken, diemen bevinden zal ter ordonnantie als vooren die voors.
prochije behoufelijcke gewracht? ende geleijt te werden, van welcke geschoeten die

-

-

-

penninckmeester nu ter tijt ontfangen zal die twee derdendelen ende tander derden
deel te Bamisse daernaervolgende
(W2-272, fol 18) Es noch geordonneert dat den nieuwen penninckmeester zal
gehouden weesen zijn reeckening te doene, van die gehele grootte zoe van die
prochije als van die voors. polder ende dat nae uijtwijsen die geteijckende
overloopers, welcke reeckening hier furnieren zal naer uijtwijsen dese ordonnantie,
ende dat naer stijl van reeckening zulcxs dat int een bladt niet meer bevonden en
wert, dan int andere ende zal oock gehouden weesen gefurniert te zijne van dubbel
van die zelfde reeckeninge
Es noch geordonneert ende geaccordeert datmen alle jaere den reeckening van die
voors. prochije ende polder doen zal den tweeden zaeterdach inde Vasten op 21-51560
Onderteijckent bij mij Cornelis Jacobs Boudewijns, schepenenclerck der prochije
van Waerde (MPS: volgt een prachtige handtekening van Cornelis Jacobs
Boudewijns)

RAZE 3518, W2-273, fol 19, 15-6-1560 (MPS: het probleem met de datering is dat in de
volgende akten niet het jaartal gegeven wordt, maar alleen de dag en de maand. Pas
op fol 28v (of fol 1 want de schepenclerck begon toen elk jaar opnieuw met fol 1)
wordt het jaartal gegeven). Aan de hand van het jaartal op fol 28v heb ik het jaartal
toegevoegd.
(MPS: hier begint waarschijnlijk het Register van Transport en Plechhten, dat altijd
apart van het register van schepenakten werd bijgehouden)
- Jan Cole (MPS er staat Jan Coolensen) heijst op 15-6-1560 als gemachtich van eennen
Jacob Thomass ende dat naer uijtwijsen eenen scheepene brieff, heijst hij doen
gebien t’huijs daer Cornelis de moelenaere in woondt ender dat naer uijtwijsen briefs
ofte ijemandt die daer voeren verantwoorden wildt. Schepenen wijsen verstelt ten
naesten daege van rechte
- 16-6-1560: Nicolaes Jacobs opt Hinckelinge heeft gelevert aen eenen Pieter Jans Arnouts,
met drie zondaecgse ende twee weecken geboeden ende dat onvervallen aan een
ende eenen rechtdach inde weecke daertoe dienende een stick lants groot 438 roe
luttel min ofte meer gelegen int Spaert (O. erfgenamen van Cornelis Joriss, S.
Heerenwech, W. Jan Dignuss ofte dier meer leggen metten rechte, N. Marinus
Heijndricks), ende dese erfve es gegeven om 6£ tgemet, den helft gereet ende
dandere helft in een jaer daernaer ende dese erfve es gelevert bij vermaenen van den
schouijt ende bij sententie van schepenen, ende met alle solempniteijten van rechte
die tot eender leevering van erfve toebehoort. Pertie elcxs een brieff
RAZE 3518, W2-274, fol 19v, 22-6-1560
- Op huijden 22-6-1560 heijst Jan Cole (MPS er staat Jan Coolensen) als gemachtich van
Jacob Thomass ende dat uijt crachte van een verstelde vierschaere het huijs daer
Cornelis de moelenaer in woont ofte onerwinders goet als vooren. Schepenen wijsen
verstelt van maendaege compt in 8 daegen
- 22-6-1560: Pieter Corneliss Smul (MPS er staat bovengeschreven: Anthonies) heeft
getransporteert eene Jacob Jans Andriess een huijs gestaen binnen die prochije van
Waerde in touwt dorp staende op ambachtsheeren vroene (O. Jacob Jans Boedt, S.

Heerenwech, W. ende N. Jacob de decker) Ende dit huijs es gegeven om 4£, 1£
gereet ofte ter levering ende meije 1561 1£ ende voert alle meijen 1£ totter volder
betaelinge, pertie elcxs een brief
- Op huijden 26-6-1560 heeft Jan Andriess als gemachtich van Janneken Jacobs weduwe van
Jacob Geluck zaliger memorie ende hij heeft begeert van die moeders weegen, dat zij
wesen zoude recht voocht gelijck als dat behoort ende zij heeft die rechte voochdie
bezworen, ende Adriaen Jacobs Geluck heeft aengenoemen die toeziende voochdie,
ende dat van tvaeders wegen
RAZE 3518, W2-275, fol 20, 22-6-1560
- den schout als heere heeft gedaen drie sondaecgse geboden ende twee weecken geboeden
onvervallen aan een om te comen aen alzulcken goedt om te inventrijseeren ende te
vercoopen ter presentie van schepenen als achter gebleven es bij de doot van Marinus
Engels, ende den schouijt isser in geweesen als heere
- Op huijden 7-7-1560 zoe heeft Maerten Michiels (MPS: Maerten Machielsen) zijn
begeerte gedaen ende dat uijt den naem van men heere prelaet tweeten van tsueeren
(MPS: afwateren) van den waeter van den Nieuwenpolder die menheere prelaet daer
nu onlancxs gedijckt heeft (MPS: is dat de Susterzandt?)
- Op huijden 10-7-1560 zoe heeft Jan Jans Vleeck als gemachtich van Geert Diericks ter
kennisse van schepenen Matthijs Jans Widts, Pauwels Diericks, Jacob Leijss, heeft
hij gelevert die quantiteijt van 5 gemet 133 roe lants gelegen in Peulken (MPS er
staat: Puelgen) in die prochije van Waerde (MPS: aan wie?)
- Op huijden 13-7-1560 zoe heeft Adriaen Jacobs (MPS: Adriaen Jacobs Geluck?) tot
Cloetinge een arest gedaen aen alzucke penningen als zouden mogen rusten onder
die weduwe van Jacob Geluck aencomende Cornelis de backer vander Goes, ende
dat uijt crachte van borchtochte (MPS er staat buertochte). ter kennisse van
schepenen Matthijs Jans Widts, Jacob Leijss, Jan Jacobs Stoffs, Jan Jans Vleeck
RAZE 3518, W2-276, fol 20v
- Op huijden 17- (MPS: verder niet aangevuld)
RAZE 3518, W2-277, fol 21, 22-9-1560
- Op huijden 22-9-1560 zoe hebbe ick Frans Loerens? geconstitueert ende machtich
gemaeckt eene Cornelis Jacobs Boudewijns ende dat om alzulcke goeden, schulden
ofte paijebrieven ofte andere renten te moegen heijsen ofte maenen ende oock
ontfangen alsdaer zoude moegen aencomen van Wensel van Polanen, ende es dat ter
kennisse van schepenen Jan Jans Vleeck ende Pieter Geerts
- Op huijden 22-9-1560 zoe heeft Jan Beest geconstitueert ende machtich gemaeckt,
constitueert ende maeckt machtich midts deesen eene Jan Jans Vleeck om alzulcke
penningen ende schulden te ontfangen ende inne te winnen metten rechte als hem
zoude moegen aencomende in de prochije van Waerde ofte elders tsij waers dattet
zoude moegen weesen binnen den lande ofte daerbuijten om dese voors. penningen

tontfangen ende quitantie daervan te geven ofte ick Jan Beest daer selver present
ende tegenwoordich waere. Schepenen Pieter Geerts, Pauwels Diericks
RAZE 3518, W2-278 links, fol 21v, 16-12-1560
- Op huijden 16-12-1560 zoe heeft Jacob Jans op Moerdamme gelevert eenen coman
Adriaen Willems ende eene Jan de smidt (MPS: Jan Aerts de smit) die quantiteijt van
6 gemet 177 roe ende dat met drie sondaegse geboden ende twee weecken gebooden
ende eene bescheijden dach van rechte in die weeck daertoe dienende ende voort met
alle solemniteijten van rechte dat eender levering van erfven toe behoort, ende dese
erfve is gelegen inde prochije voorn. inden Cleijnenpolder (O. Macharis Corneliss
erfgenamen, S. den ouden dijck, W. Macharis Corneliss erfgenamen, N. den
polderdijck), ende dese erfve es gecocht ende gegeven voor 29 gulden tgemet gereet
gelt ende dese coman Adriaens ende Jan Aerts de smidt voor. hebben dese voors.
erfve tsaemen. Schepenen Pieter Geerts, Jan Jans Vleeck, Pauwels Diericks
inde kantlijn: een stuck 4 gemet 117 roe (O. Macharis Corneliss erfgenaemen, S. den
ouwen dijck, W. Cornelis Nicolaess, N. niet vermeld)
daaronder in de kantlijn: noch 2 gemet 75roe (O. ende W. Macharis Corneliss
erfgenaemen, S. ende N. den ouwen dijck ende den noortdijck)
RAZE 3518, W2-278 rechts, fol 22, 16-12-1560
- Op 16-12-1560 zoe heeft Jacob Jans voorn. (MPS: Jacob Jans op Moerdamme) noch
gelevert eenne Adriaen Anthonies Voorstock de quantiteijt van 3 gemet preter 16 roe
lant te weeten met drie sondaecgse geboden ende twee weecken geboeden ende eene
bescheijden dach van rechte in die weecke daertoe dienende ende voort met alle
solemniteijten van rechte dat eender Leveringe van erfve toe behoort, ende dese
voors. erfve is geleegen inde prochije van waerde in den Cleenenpolder (O. Adriaen
Jacobs, S. den ouwen dijck, W. dier erfgenaemen van Macharis Corneliss, N. den
polderdijck), ende dese erfve es gecocht om 19 gulden tgemet gereet gelt die twee
gemet, ende den 3den met is verschijnende bij paijemente te weeten Goesche marckt
naestcomende 1561 die een helft, ende Goesche marckt 1562 die reste. Schepenen
Pieter Geerts, Jan Jans Vleeck, Pauwels Diericks
RAZE 3518, W2-279 links en rechts (dubbel gefotografeerd)
RAZE 3518, W2-280 links, fol 22v (let op de data die lopen niet op!)
- Op huijden den 20-10-1560 zoe heeft Nicolaes Jacobs geconstitueert ende machtich
gemaeckt, constitueert ende maeckt machtich mits desen eene genaempt Matthijs
Jans Widts
- Op huijden 21-10-1560 zoe heeft Jan Gilliss (MPS: Jan Gilliss de naeijer) over
getransporteert ende gedraecgen, transporteert midts desen aen Lambrecht Quirijns
(MPS er staat: Lomme? Corijnsen) een huijs gestaen inde prochije van Waerde (O.
Cornelis Nicolaess (MPS: Cornelis Nicolaess Cock), S. Heerenstraete, W. Aemel
Pieters, N. Dierick den timmerman), ende dit huijs es gegeven om 14£ ende daer
staet op den penninck 16, ende moet alle jaere gegeven van rente 9s preter 1gr, ende
is ter presentie van schepenen Jan Jans Vleeck, Jacob Leijs, elcxs een brieff
inde kantlijn: te weeten bij paijementen 3£ gereet ende voort alle maertenmisse

RAZE 3518, W2-280 rechts, fol 22v, 18-11-1560
- Op huijden 18-11-1560 zoe heeft Gillis Vermaere geconstitueert ende machtich gemaeckt,
constitueert ende maeckt machtich midts desen eene Adriaen Corneliss, ende dat als
macht hebbende van heer Cornelis Quirijns (MPS er staat Cornelis Corijnsen) om
alzulcken recht te hantieren voor allen heeren hoven, bancken ende gerechten, daer
desen Gillis voorn. als gemachtich van heer Cornelis voorn. ofte hij daerzelver ofte
heer heere Cornelis voorn. daer present ofte tegenwoordich waere. Ter presentie van
scheepenen Pieter Geerts, Jan Jans Vleeck, Jan Jacobs Stoffs
- Op huijden 7-12-1560 zoe heeft Cornelis Corneliss getransporteert ende overgedraegen,
transporteert ende draecgt over eene Jan Jacobs Stoffs een huijsinge gestaen inde
prochije van Waerde op die vroone van meester Hubrecht, opt welcke vroone tenden
den Kerckwech, ende dit huijs is gegeven om 14£, verschijnende bij paijmenten 9
gulden gereet ende voort 9 gulden tsiaers ende dese eerste paijge zal verschijnen
1561 altijt Goesche marckt Bamisse wel betaelt altijt verseeckert opt zelve huijs
inde kantlijn:hier moet 3£ uijt blijven
RAZE 3518, W2-281 links, fol 23v, 9-12-1560
- Op huijden 9-12-1560 zoe esser gedaen drie zondaegse geboden ende twee weecken
geboden onvervallen aan een om te bringen alzulcken weeskinderen ofte onbejaerde
kinderen alser achtergebleven zijn bij de doot van Anthonij Engels onder rechtvoocht
ende recht wedervoocht waeroppe dat een ommevraginge gedaen es van den schouijt
de moeder van voors. kinderen en zoude wesen recht voocht van die kinderen voors.
Ende schepenen hebben geweesen met sententie die moeder rechtvoocht behoorde te
wesen ende die te bezweeren, ende Magdalena die moeder van de kinderen die voors.
kinderen die voochdie beswooren. Ende desen voors. moeder heeft haer kinderen
belooft 1£ ende voort verzeeckert op eene brief luijdende opt huijs daer Matthijs Jans
Vlaeminck nu in woont, ende houdende die voors. kinderen etende, drinckende te
lieve ende te lee gelijck een goede moeder haer kinderen es schuldich te houden
RAZE 3518, W2-281 rechts, fol 24, 1-2-1561
- Op huijden 1-2-1561 zoe heeft Jan Corneliss (MPS: Jan Corneliss Coster, of Jan Corneliss
Cock?) over getransporteert ende gedraegen, transporteert ende draecgt over midts
desen eenne Barthelmeeus Jacobs een keete staende inden Westveerpolder inden
houijck van den dijcke bij tveer, rontomstaende tussen den dijck ende Heerewech,
ende dit voors. huijs ofte keete is gecocht ende gegeven aertvast ende nagelvast om
die somme van 16 gulden verschijnende bij paijmenten 4 gulden gereet ende 1£
tsiaers tot die volle betaelinge toe, ende Barthelmeeus Jacobs zal dit huijs ofte keete
besitten rechtelijck ende vredelijck voor zijn vrij eijgen goedt. In presentie van
scheepenen Matthijs Jans Widts, Pauwels Diericks.
RAZE 3518, W2-282 links, fol 24v, 12-2-1561
- Op huijden 12-2-1561 zoe heeft bekent Cornelis Nicolaess Cock schuldich te wesen de
weesen van Anthonij Adriaens ofte Matthijs Jans Moerdamme als gemachtich van de
weesen voorn. die somma van 40 gulden vlaems (MPS: moeten dit ponden vlaems

zijn?), verschijnende Bamisse 1561, ende Cornelis Nicolaess voorn stelt tot
ijpoteecke ende onderpant een stick lants groot 3 gemet ofte daerontrent genaempt
Den Zoeten Grondt geleegen inde Meese. Schepenen Pauwels Diericks, Matthijs
Jans Widts, Jan Jans Vleeck
- Op huijden 19-2-1561 zoe heeft Nicolaes Jacobs (MPS: Nicolaes Jacobs opt Hinckelinge)
gelevert eene Cornelis Jacobs Boudewijns die quantiteijt van 3 gemet 11 roe lants,
ende dat uijt crachte van drie sondaecgse geboeden ende twee weecken geboden
ende eene bescheijden dach van rechte inde week daertoe dienende, ende dese erfve
es gegeven om 45 gulden den met, ende es gelegen inde prochije van Waerde in
Kerckhouijck in drie perceelen binnen zijn gemercken ende dat in drie perceelen een
stuck groot anderhalf gemet 7 roe (O. Pieter Geerts, S. de Cruijsemeet, W. Pieter
Geerts, Jan Corneliss, N. Cornelis Jans Boer)
RAZE 3518, W2-282 rechts, fol 25, 19-2-1561
- Op huijden 19-2-1561 nae thof van Hollant (MPS er staat: 1560 nae thof van Hollant), zoe
heeft Matthijs Jans Vlaeminck over getransporteert een huijs gestaen inde prochije
van Waerde (O. ende N. Heerenstraete, S. Hemmecken, N. Jacob Jans (MPS: Jacob
Jans Sijnskercke?), ende dit huijs es gegeven om 23£ te weetene 5£ gereet, ende
voort Goesche marckt anno 1561 2£, ende voort alle Goesche marckten 2£ tot die
volle betaelinge toe. (MPS: aan wie?)
RAZE 3518, W2-283 links, fol 25v, 26-2-1561
- Op huijden 26-2-1561 (MPS: 1560 stilo hollandiae) heeft Jan de Wijelmaecker over
getransporteert ende gedraegen, transporteert ende draecgt over midts desen eene
Cornelis Matthijss een half huijs gestaen inde prochije van Waerde (O. den
Heerenwech, S. Pieter Jacobs, W. ende N. mr Gillis Reijns), ende dit voorn. huijs es
gegeven om 14£ 7s verschijnende Goesche marckt nu naestcomende anno 1561.
Scheepenen Pieter Geerts, Matthijs Jans Widt, Pieter Jans (MPS: Pieter Jans Rooshil)
- Op huijden 26-2-1561 (MPS: 1560 stilo hollandiae) zoe heeft arest gedaen Jan de
Wijelmaecker aen alzulcken penningen volgende zeecker obligatie luijdende 12£ 7s
3½ gr, ende den schouijt heeft een ommevraginge gedaen offer ijemant tegens ofte
mee zeggen wilde hij zoude arest hebben ofte niet, ende zoese geheijst ende volheijst
zijn zo eest arest geweesen goet vast ende van waarde. Schepenen Pieter Geerts,
Matthijs Jans Widt, Pieter Jans (MPS: Pieter Jans Rooshil) te weeten dat de
penningen comen moeten van Jacob Jans de corte (MPS: Jacob Jans Pieters Lemps,
ende die penningen comen aen de dochter van Laureijs Adriaens (MPS er staat
Lauwereijs Adriaensen) ofte haere voocht
RAZE 3518, W2-283 rechts, fol 26, 29-3-1561
- Op huijden 19-3-1561 zoe heeft Jan Poppe de metser begeert aenden schouijt offer waeren
gedaen drie zondaecgse geboden ende twee weecken gebooden onvervallen aen een
ende eene bescheijden (MPS: vastgesteld) dach van rechte in de weecke daertoe
dienende om hem zelven t’onthuijsen ende zijne cooper te huijsen van alzulcken
huijs als daer die toon (MPS er staat: boom) toe bekendt waere, ende dit voors. huijs
es gestaen inde prochije voorn.(O. die Heerestraete, S. Pieter Jans Naeijger. W. den

boogert, N. cooman Adriaen Willems) ende dit voors huijs es gegeven om 52£
verschijnende meije 1561 ende voort alle meije 4£ totter voller betaelinge toe. Ende
Jan Poppe voorn. heeft dit voorn. huijs gelevert eenne Geert Pieters voor zijn vrij
eijgen goet tot een erffelijck besit ende Jan Poppe belooft dat zelver huijs voorv.
alzoe vrij te maecken als hij begeert vrij gelt te ontfangen, ende Geert Pieters heeft
dit huijs ontfangen als cooper ende stelt tot ijpoteque het zelver huijs ende voort zijn
goet, ende voort zoe heeft den schouijt alle voort geheijst offer ijemant tegens ofte
meede zeggen wilde, ofte Jan Poppe en zoude zijn huijs leveren daer die toon (MPS
er staat: boom) bekendt waere ende daer es niemant gecompareert dan alleene Geert
Pieters die bekendt was als cooper ende es gelevert met alle solemniteijten van rechte
dat eender leveringe van huijsen toe behoort. Schepenen Pieter Geerts, Jan Jans
Vleeck, Matthijs Jans Widts
RAZE 3518, W2-284 links, fol 26v, 29-3-1561
- Op huijden den 29-3-1561 zoe heeft Maeijcken Sweems getransporteert ende
overgedraegen, transporteert ende draecgt over midts desen eenne Andries Zweems
haeren zoone een huijs gestaen inde prochije van Waerde opten ambachtsheere
vroone met noch 200 roe gelegen in de vrien polder (MPS: Onse Lieve
Vrouwenpolder) (O. den zeedijck, S. Matthijs Jans (MPS: Matthijs Jans Widts? of
Matthijs Jans Moerdamme), W. Matthijs Jans (MPS: Matthijs Jans Widts? of
Matthijs Jans Moerdamme), N. den Vrienpolderdijck) ende dat voors. huijs es
gegeven metter erfven om 21£ verschijnende bij paijementen waeraff de eerste paije
verschijnen meij 1563 2£ ende voort alle meije 2£ tot die volle betaelinge gedaen zal
wesen. Schepenen Jan Jans Vleeck, Jan Jacobs Stoffs, Pauwels Diericks
RAZE 3518, W2-284 rechts, fol 27, 29-3-1561
- Op huijden den 29-3-1561 zoe heeft voor ons schepenen gecomen eenen Marinus Marinuss
als getrouwd hebbende de weduwe van Domis Jans Reijgers zaliger memorie ende
hij heeft bekendt wel ende deuchdelijck schuldich te weesen Maeijcken Sweems de
somme van 15£ verschijnende bij paijementen te weeten Goesche marckt 1561 4£
ende Goesche marckt 1562 4£, Goesche marckt 1563 4£ ende Goesche marckt 1564
3£, altijt Goesche marckt Bamisse (MPS staat er wel Bamisse?) wel betaelt zonder
schade ende in gebreecke van betaelen zoe stelt Marinus Marinuss voors. tot
ijpoteque ende onderpandt een stuck lants gelegen inde prochije van Waerde in de
Pletspolder groot 2 gemet oft daerontrent altijt metter noete dier op licht (O. den
zaijdijck, S. Marinus Marinuss, W. den Zantdijck, N. joncker Jan van Borre)
Schepenen Jan Jans Vleeck, Jan Jacobs Stoffs, Pauwels Diericks
RAZE 3518, W2-285 links, fol 27v, 29-3-1561
- Op huijden den 29-3-1561 zoe heeft Jacob Jans Andriess gelevert met drie sondaecgse
geboeden ende met twee weecken geboden ende met eene bescheijden dach van
rechte inde weecke daertoe dienende heeft hij gelevert 1 met met ½ quartier gelegen
inde Westveerpolder (O. Jan Poppe wesen (MPS er staat: Jan de metser), S. den
zeedijck, W. Willem de smits weese, N. de Westveerdijck ende dese voors. erfve is
gegeven om 7£ tgemet gereet gelt den eersten penninck met de laetsten, ende daer es
lijfcoop gegeven 3s 4gr ende worttet ontgift oft ontaenboort zal Pieter Jans (MPS:
Pieter Jans Rooshil?) als cooper 10s daervooren hebben ende zij zijnder alle

volheijst? gister een ?, ende alle die daer eenich gelt aen pretendeeren moecgte, ende
tes gedaen met alle solempniteijten van rechte dat eende leveringe van erfven
toebehoort. Schepenen Jan Jans Vleeck, Jan Jacobs Stoffs, Pauwels Diericks
RAZE 3518, W2-285 rechts, fol 28 (MPS: blanco)
RAZE 3518, W2-286 links, fol 28v
Register van schepenenkennisse over 1561
RAZE 3518, W2-286 rechts, fol 1, 6-5-1561
- Cornelis Jacobs Boudewijns heest ter vierschaere Dignus Corneliss de Raet ende Digna
(MPS er staat Dingen) zijn huijsvrouwe die rechte kennisse van dat zij gedaen,
gesien ende gehoort hebben van die daet ende doot van Govaert de Wever twelck
Hubrecht Jacobs zoude moegen gedaen hebben dat zij die rechte kennisse onder
secreet van schepenen bringen, dat zij daer aff gesien ende gehoort hebben ofte haer
elcxs daervooren die somme van 100 keijzers gulden (MPS: is dit hetzelfde als
carolus guldens)
Op huijden 6-5-1561 zoe heeft Dignus Corneliss de Raet out wesende ontrent 44
jaeren gedeposeert ende gekent op zijne eedt die hij gedaen heeft aengaende een
zeecker armoede ende dootslach die tsijnen huijse gebuert es geweest ontrent den
meijdach 1560 van dat hij daer af gesien ende gehoort heeft zoe kent hij dat (MPS:
W2-287 links, fol 1v) deesen Hubrecht Jacobs gezeten heeft ofte gestaen voor coman
Adriaens ende heeft willen een meijscken daer in haelen om te drincken ende ? ende
tmeijsken is over een andere vrouwe die inde doere zadt in huijs gesprongen ende
deesen Govaert zat me? voor die doore zoe zeijt desen voorn. Hubrecht tot Govaert:
zoe gaet gij eens meede drincken, ende Govaert es mede gegaen. Dit is Dignus
kennisse met zijn huijsvrouwe tsaemen dat Hubrecht voorn. desen Govaert zelve in
haelde, voort gingen zij tsaeme opde kaemer, ende Dignus Corneliss is achter aen
gegaen zoe heeft Hubrecht voorn. een schenck kanneken genomen ende heeftet vol
biers geschonken, ende heeftet desen Govaert gebrocht ende Govaert heeftet gewacht
ende heeft eens gedroncken ende heeftet truijt half uijt gedroncken, zoe zeijde
Hubrecht (MPS: W2-287 rechts, fol 2) Govaert drinckt uijte cont gij niet een pocken
uijt gedroncken, ick hebbe mijne uijt gedroncken, ende doen nam Govaert het potken
ende dranck noch eens, ende toecgde? Hubrecht dat potken zoe leegelijcken ende
zeijde ist noch niet uijte, ende met dat hij zijn hant zoe lichtelijcken met dat potcken
uijtsteecken zoude zoe en wast noch niet keluij? uijt zoe datter noch wat in was ende
dat spertelde dat in Hubrecht aensichte ende ofte oogen, ende metteijn (MPS:
meteen) snapte Hubrecht zijn pongaert uijt ende stack Govaert in zijn borst, met dien
seijde Govaert ick hebbe genoch ende ginck die kaemer aff, met deijn zeije Hubrecht
zo est mij leet dan. Schepenen Pieter Geerts, Jan Jans Vleeck ende Pauwels Diericks
RAZE 3518, W2-288 links, fol 2v, 6-5-1561
- Cornelis Jacobs Boudewijns als gemachtich van Hubrecht Jacobs den zeeckeren kennisse
van een paijs die gedaen es van een questie van een dootslach dat dat zelve bij den
aflijvigen gepaijseert es ende bijden bij den misdragen ende es voort ter vierschaere
heesen Dignus Corneliss de Raet, Jacob Jans schipper. meester Costen ende Stoffel

Pauwelss, ende heeft dese voor. persoone de rechte wat zij daer aff gezien ende
gehoort hebben ofte heest daer elcxs vooren de somma van 100 gulden
RAZE 3518, W2-288 rechts, fol 3, 6-5-1561
- Op huijden 6-5-1561 zoe hebben dese naegeschreven personen gedeposeert ende gekent
aengaende zeker traktaet van eenen paijs daer zij bij ende meede zouden geweest
hebben ven eene Hubrecht Jacobs ende eene Govaert de wever, ende daer zijn die
persoonen toe bedwongen met rechte, zoe kent mr Costen ouijtwesende ontrent 35
jaeren ende meester wesen van den gewonden man, ende Dignus Corneliss de Raet
ouijt wesende 44 jaeren ofte daerontrent, ende Jacob Jans schipper ouijt wesen
ontrent 25 jaeren. Dese drie personen kennen all drie uijt eenen monde als dat mr
Costen ginck tot Jaspers (MPS: Pieter Jans Jaspers) daer een knecht dier bleef thuijs
lach ende ginck hem vermaecken. Toen begeerde Hubrecht Jacobs op mr Costen dat
hij op Govaert begereb? ende vraegen zoude off hem believen zoude te paijseren oft
hem believen zoude dat Hubrecht Jacobs tot Govaert commen wilde off dat (MPS:
W2-289 links, fol 3v) Govaert bij Hubrecht comen wilde ende alst mr Costen
Govaert dus gebracht hadde om den paijs te maecken, zoe heeft Govaert zelver
terstont met mr Costen tot Hubrecht gecomen, ende als hij in huijs quam, zoe boden
sij malkander goeden dach ende Hubrecht voors. heeft Govaert leetschappe getoont
ende die hant gegeven . Govaert heeft Hubrecht oock die hant gegeven ende zij
hebben twee ofte drie maet gedroncken, ende tot paijse gesproocken, ende Hubrecht
heeft Govaert om vergevenisse geboden, ende Govaert heeft hem die misdaet
ganselijck vergeven, zegende Hubrecht al waert dat ick moegen sterve zoe vergeve
ick u ganselijck met goeden herten, ende Hubrecht is in zijn buerse gegaen, ende
heeft hem twee daelders gepresenteert ende gebooden, ende Govaert zeijde ick en
begeere van u niet een mijte ende betaelt den meester, ende bleef alsdan gedaen ende
geslooten
RAZE 3518, W2-289 rechts, fol 4 (MPS: blanco)
RAZE 3518, W2-290 links, fol 4v, 15-5-1561
- Op huijden 15-5-1561 zoe es gecomen voor ons schepenen Jan Jans Vleeck, Jan Jacobs
Stoff, Pauwels Diericks eene Jan Aerts de smidt ende hij heeft over getransporteert
ende gedraegen, transporteert ende draecgt over mits desen eene Jan Poppe de metser
(MPS er staat Jan Poppens) een huijs gestaen inde prochije van Waerde op den
ambachtsheeren vroone (O. die kercke van Waerde, S. Cornelis Corneliss, W.
heerenstraete, N. het kerckenhuijs), ende hetzelve huijs es gegeven om 5£
verschijnende van nu Bamisse comende in 4 jaeren te weten Bamisse 1565 dan te
betaelen den eersten penninck metten laetsten. Ende Jan Poppe stelt to ypoteque ende
onderpandt hetzelver goet, ende voort op alle zijn goet goet present ende toecomende
RAZE 3518, W2-290 rechts, fol 5, 12-5-1561
- Op huijden 12-5-1561 zoe heeft gecomen voor ons schepenen eenen Jan Jacobs alias Roels
neeve ende hij heeft bekendt wel ende wettelijcken schuldich te zijne aen den
Cornelis Willems de somme van 2£ ende dat 1£ te betaelen binnen 14 daegen nae
date van deesen (MPS: verder niet afgemaakt)

RAZE 3518, W2-291 links, fol 5v, 21-5-1561
- Op huijden 21-5-1561 zoe heeft Adriaen Gilliss als gemachtich van Gandolf Pieters de
Nacht gelevert uijt crachte van drie zondaegse geboden ende twee weecken ende een
bescheijden dach van rechte inde weecke daertoe dienende een huijs met boomen
ende erfve vervolgend?, ende dit voorn. huijs is gestaen inden Grootenpolder metter
erfven ende oock metter last die daer op staet, die erfve groot wesende ontrent 9½
gemet (O. Pauwels de cuijpers erfgenamen, S. den Dooldijck, W. Stoffel Jacobs ofte
Cornelis Jacobs, N. vliet van Hinckelinge), dit voorn. huijs metter boomen ende die
voorn. last es gegeven om die somme van 56£, boven die last die daer op staet te
weten 7£ ter leveringe ende 8£ tsiaers te weten altijt den 21 ste dach van meije, ende
dat totter voller betaelinge toe ende dit voorn. huijs boomen ende erfve es gelevert
met alle solemniteijten van rechte dat eender leveringe van huijs boomen ende erfven
toe behoort
in de kantlijn: Lodewijcks (MPS er staat: Louwijck) brief es gemaeckt (MPS: Is de
cooper die hier niet vermeld wordt, misschien Lodewijck Jacobs)
RAZE 3518, W2-291 rechts, fol 6, 21-5-1561
- Op huijden 21-5-1561 zoe heeft Jan Andriess als gemachtich van Gandolf Pieters (MPS:
Gandolf Pieters de Nacht) met zijn consoorten (MPS: medestanders) gelevert twee
sticken lants geleegen inde prochije van Waerde inden houijck genaempt ’t Spaert
groot wesende 2 gemet 25 roe, eerste stuck groot wesende 1 gemet 25 roe (O. ende S.
Cornelis Jacobs Boudewijns, W. Balten Hectors, N. die erfgenaemen van Jacob Jans
Coster), noch een ander gemet (O. Balten Hectors, S. Heerewech, W. Jan Andriess
met zijn consoorten, N. erfgenaemen van Jacob Jans Coster), ende dese voors. erve
es gegeven om 6£ preter 11 stuijvers d’een helft ter leveringe ende dander helft Sinte
Maertenmisse nu naestcomende, ende dese voors. erfve es gelevert eenen Adriaen
Pieters de Nacht met alle solemniteijten van rechte dat eende leveringe van erffven
toe behoort te weten met drie sondaegse gebooden, ende twee weecken gebooden,
ende den bescheijden dach van rechte inde weecke daertoe dienende.
in de kantlijn: pertie elcxs een brieff. Adriaens brieff es gemaeckt. Daaronder
Adriaen Jacobs oock een brieff ende dat van Cornelis Willems weese van die helft
van die penningen
RAZE 3518, W2-292 links, fol 6v, 21-5-1561
- Op huijden 21-5-1561 zoe heeft Jan de Wijelmaecker met zijn consoorten Quirijn Jobs,
ende hij heeft gelevert met drie sondaegse gebooden, ende twee weecken gebooden,
ende den bescheijden dach van rechte inde weecke daertoe dienende gelevert eennen
Arent Domiss een huijs gestaen inde prochije van Waerde opden ambachtsheeren
vroone (O. Heerenstraete, S. t’rijse pidt, W. mr Gillis Reijns, N. Pieter Jans Jaspers),
ende dit voorn. huijs es gegeven om die somme van 18£, 3£ Kersmisse anno 1559!?,
ende voorts alle kersmissen 3£ totter volder betaelinge toe
in de kantlijn: Jan de Wijelmaecker een brieff het tweede deel in 15 ende penningen,
ende oock Quirijn twee deels in vijven, ende Arent Domiss een van zijn huijs
RAZE 3518, W2-292 rechts, fol 7, 21-5-1561

- Op huijden 21-5-1561 zoe heeft Willem Corneliss als gemachtich van Cornelis Jacobs
gelevert met drie sondaegse gebooden, ende twee weecken gebooden, ende den
bescheijden dach van rechte inde weecke daertoe dienende, eenne Jan Engels een
stuck lants gelegen in Kerckhouijck (O. Jacomijna Engels (MPS er staat Mijne
Ingels), S. die kercke, W. die kercke ofte dier meer liggen met rechte, N.
Heerenwech). Ende dese erfve es gegeven om 9£ den hoop, ende dat gelt als
leveringe, ende dese erfve es gelevert met alle solemniteijten van rechte die eender
leveringe van erfven toe behoort, ende dat Jan Engels voor zijn moeder
RAZE 3518, W2-293 links, fol 7v, 4-6-1561
- 4-6-1561: Cornelis Jans pachtenaere veroblieert hem zelven ende dat aengaende van
zeecker goet dat zoude moegen liggen op den boogert ende Coolhoff dat van zulcke
vruchten die op dat zelve goet zoude mogen liggen twelck Willem Pieters gearesteert
heeft, ende Cornelis voorn. belooft dit zelfde goedt in handen te laeten van Willem
Pieters ofte te saemen in een schuere te voeren, ende dat uijt te laeten dorsen tot
profijt van die pachtere meest schuldich es meest bijleggen zal zonder fraude ofte
bedroch ter kennisse van schepenen Jan Jans Vleeck, Matthijs Jans Widts, Jan Jacobs
Stoff, Jacob Leijss
- Op 22-7-1561 zoe heeft gelevert Jan Jans Vleeck als gemachtich van Geert Diericks
gelevert eenne Jan Couijthals een stuck lants gelegen in de prochie van Waerde inden
Grootenpolder (O. ende S. ende W. ende N. Jan Vijt), ende es groot 253 roe, ende
noch een stuck 2 gemet preter 3 roe gelegen in die zelfde polder (O. ende S. Balten
Hectors, W, Jan Vijts, N. Pauwels Pieters), gelevert met volle rechte ter kennisse van
schepenen Pieter Geerts, Jan Jans Vleeck, Pauwels Diericks
RAZE 3518, W2-293 rechts, fol 8, 4-6-1561
- Op huijden 4-6-1561 zoe zijn die penningen ofte het watergelt besteedt ter bode ende dat
ter kennisse van scheepenen ende dat dit geschodt groet es 8 stuijvers op tgemet tot
zoe veel gemeten als men bevinden zal bij die overlopers van die prochie daervan
zijnde, ende desen ontfanger heeft bedinckt van den honderden te weeten van elck
100£ tot zijne salaris voor zijne ontfanck 3£ 19s 6gr, wel verstaende dat het zaecke
waere datter noch meer opt gemet geschooten wierde dat zal altijt weesen nae
advenant gelijck hier voren genomineert es, ende deese zelfde aenneemer es
gehouwen ende te formeren? te maecken van elcke reekening twee ende te stellen
elck artijcul op hem zelven zoe wel van den Westveerpolder daer hij in belast wert
als van den prochije. Ende dese penninckmeester heeft aengenoemen te ontfangen
Jan Jans Vleeck, ende heeft gestelt tot borge voor diezelfde penningen cooman
Adriaen Willems, geschiet. Ter presentie van Jan Andriess schouijt, Matthijs Jans
Widts, Jan Jacobs Stoffs, Jacob Leijs ende Pieter Jans Rooshil
RAZE 3518, W2-294 links, fol 8v, 30-6-1561
- Op huijden 30-6-1561 zoe heeft Cornelis Joriss beckent wel ende wettelijcken schuldich te
zijne eene Jan Jans Vleeck, ende dat van beloofde penningen de somme van 4£ waer
af dat die 2£ verschijnen zullen nu meije naestcomende 1562, ende d’ander 2£ meije
1563 tot die volle betaelinge toe, geschiet ter kennisse van schepenen Jan Jacobs
Stoff, Jacob Leijss ende Pieter Jans (MPS: Pieter Jans Rooshil)

Vierschaere gehouden 2-8-1561 ter kennisse van schepenen Matthijs Jans Widts, Jan Jacobs
Stoff, Pieter Jans Rooshil
RAZE 3518, W2-294 rechts, fol 9, 2-8-1561
- Philips Rombouts van der Venne heijst ter vierschaere Jacob de carnaet (MPS: een alias
voor Jacob (MPS: Jacus) Duijckerne) uijt crachte van areste die somme van 11£ 11s
8gr van den jaere ende oecgst 1560, heijst noch dezelve van een jaere 1561 te weten
van pachte die somma van 34£ 12s 8gr, heijst noch dezelven Jacus (MPS: Jacob de
carnaet) zeecker borge den tijt gedurende van zijn zeeven jaeren pachte, ofte heijst
daer vooren die somme van 1 duijsent gulden, Jacus de carnaet zijn vrij goet ende
Jacob bewijst Rhilips Rombouts aen zijn koeijen staende tot zijn genachten den tijt
van 14 daegen. Voort van die 34£ ende voort vanden hees van die borge van die
1000 gulden, es verstelt ende vercontinueert den tijt van 14 daegen te weten tussen
Philips ende Jacob de carnaet
dese voorn koijen zijn getaxeert ende dat op 4-8-1561, ende dat bij schout ende
scheepenen, ende daer zijn zes koijen ende zijn gewardeert ofte getaxeert duer een
(uijtgestoocken die coe met de belle) dat bij den hoop ende dat om 12£
RAZE 3518, W2-295 links, fol 9v, 22-8-1561
Vierschaere gehouden op 22-8-1561 ter kennisse van schepenen Jan Jans Vleeck, Matthijs
Jans Widts, Jan Jacobs Stoff, ende dat tussen Philips Rombouts van de Venne (MPS
er staat Philip Rommens van der Venne)
- Adriaen Gilliss nomine Philips Rombouts ende dat nae uijtwijsen tregister fol 8.
Schepenen wijsen met sententie nae aenleggen ende verweeren zoe als Philips
Rommens zeecker procuratie bij geleijt heeft ende dat van die van Borre, waer tegens
dat Jacob voorn inde vierschaere gebrocht heeft een zeecker hanteijcken van Gillis
van Borre bij zijn signet onderteijckent dat welcke jonger es geweest als dat Philips
voorn. supersedeeren? (MPS: nalaten) zoude, ende dat die goeden met de gemeten
staen zoude als borge. Schepenen wijsen bij verwiltcueringe van pertie, ende dat den
tijt van 14 daegen om als dan borgen te stellen
RAZE 3518, W2-295 rechts, fol 10, 6-9-1561
- 6-9-1561: Adriaen Gilliss nomine Philips Rombouts van der Venne heijst ter vierschaere
Jacob Duijckerne nae uijtwijsen tregister fol ?. Scheepenen wijsen verstelt, zo es
Jacob geene procuratie en heeft tot dinxsendaege naestcomende
Vierschaere gehouwen 9-9-1561 ter kennisse van schepenen Jan Jans Vleeck, Jan Jacobs
Stoff, Matthijs Jans Widts, Jacob Leijs, Pieter Jans (MPS: Pieter Jans Rooshil)
- Adriaen Gilliss nomine Philips Rombouts heijst ter vierschaere Jacob Duijckerne nae
uijtwijsen tregister fol 8. Schepenen wijsen met sententie nae aenleggen ende
verweeren dese vierschaere verstelt tot morgen naestcomende, ende dat op die volle
bancke
RAZE 3518, W2-296 links, fol 10v, 10-9-1561

Vierschaere gehouwen op 10-9-1561 ter kennisse van schepenen Pieter Geerts, Jan Jans
Vleeck, Pauwels Diericks tussen Philips Rombouts van der Venne ende Jacus
Duijckerne (MPS: Jacob Duijckerne) nae uijtwijsen tregister als vooren. Bij
verwiltcueringe van pertie zoe verstellen schepenen dese dach van rechte tot den
eersten dach van recht die men zondags naestcomende leggen zal
Vierschaere gehouwen op 16-9-1561 Germaen Willems (MPS er staat Maene Willems)
nomine Jacob Duijckerne heijst ter vierschaere Philips Rombouts uijt crachte van
areste zoe als Jacus Duijckerne pachtzeel luijdt dat Philips Rombouts zoude moeten
maecken die caemer ende die schuijre een bindt langer zoe als dat niet gedaen en es,
heijst Germaen Willems daervooren 2000 gulden. Schepenen wijsen met sententie
dat zij zullen neemen elxs twee goe mannen, veraccorderen zij tis wel int goe,
accorderen zij niet zoe hebben zij ten naesten dach van rechte. Jacus kiest Matthijs
Jans Widts ende Jacob Leijss, ende Philips Rombouts kiest Jan Jans Vleeck ende
Cornelis Jacobs Boudewijns
- Adriaen Gilliss nomine Philips Rombouts heijst ter vierschaere Jacus Duijckerne (MPS:
Jacob Duijckerne) nae uijtwijsen tregister fol 8. Scheepenen wijsen verstelt ten
naesten dach van rechte
RAZE 3518, W2-296 rechts, fol 11, 16-9-1561
- Adriaen Gilliss nomine Philips Rombouts heijst ter vierschaere die gemeen schepenen oft
haer kennelijck es dat Philips uijt crachte van areste dat Jacob Duijckerne zijn
beesten ende andere goeden zouden blijven in areste tot Maertensmisse, oft haer oft
niet, oft heeft daervoor elcke schepen 4£. Bij verwiltcueringe van pertien, zoe
verstellen scheepenen desen dach van rechte tot den naesten dach van rechte
- 21-9-1561: Cornelis Jacobs Boudewijns nomine Jacob Duijckerne heijst ter vierschaere
Philips Rombouts naer uijtwijsen tregister fol 10. waerop dat Adriaen Gilliss nomine
Philips Rombouts antwoort dat Jacob Duijckerne toenne ende goet doen zoude wat
schade dat Philips den zelfden Jacob gedaen hadde, waerop dat Cornelis Jacobs
nomine Jacob Duijckerne heeft geantwoort dat Philips Rombouts zoe als die
pachtzeel merckelijk spreeckt dat die zelve Rombouts ofte Philips belooft hadde die
kamer te maecken ende die schuer te lengen, ende oock vooren stondt inden
pachtzeel dat die belofte behoorde voor te gaene. Schepenen wijsen met sententie zoe
als dat die zelve pachtzeel merckelijck spreeckt dat Philips eerst al vooren zijn
belofte te voldoen zal, te weeten die caemer opmaecken ende die schuere een bint
lengen, ende zoe lange sesseeren zal van borge te heijsen, waerop dat Adriaen Gilliss
nomine Philips heeft daer (MPS: W2-297 links, 11v) aen boven zijn vierschaere
beckendt gemaeckt ende heeft noch altijt geheijst nae uijtwijsen tregister fol 8, ofte
den zelven hees als vooren waer dat den schouijt Adriaen Gilliss besleegen heeft van
de boete van 5s, ende Adriaen Gilliss heeft geappelleert van een ende van al
noch daer en boven zoe heeft Adriaen Gilliss nomine Philips Rombouts heeft
geprotesteert van schade ende intresten die hij daer bij gehadt heeft
noch op den zelfden dach zoe presenteert Philips borge te stellen voor het zelve
werck te maecken ende te volcommen

-

ende den schouijt heest zijn vierschaere doen vercontinueren te wetten van tbeslach
dat hij Adriaen Gilliss gedaen hadde, ende dat tot den eersten dach van recht, voort
tzijne vermaen

RAZE 3518, W2-297 rechts, fol 12, 11-10-1561
- 11-10-1561: Matthijs Jans (MPS: Matthijs Jans Widts?) heijst gelevert eenne Nicolaes
Jacobs (MPS: Nicolaes Jacobs opt Hinckelinge) een huijs gestaen binnen die prochije
van Waerde (O. Jan Jans Vleeck, S. Jacob Jans Sijnskercke, W. ende N.
Heerenstraete), ende dit huijs es gegeven om 25£
waer inne zeecker different tussen die twee pertien gereesen es waer inne dat den
schouijt haer twee personen voors. besleegen heeft van die boete van 5s, zoe wijsen
schepenen dese vierschaere tot Matthijs Jans vermaen dan zoe cractich alzoe
machtich alzo nu ter tijt es
RAZE 3518, W2-298 links, fol 12v, 29-10-1561
- Op huijden 29-10-1561 soe heeft Jacob Jans Sijnskercke (MPS er staat: Sins kercke)
begeert aen scheepenen offer waeren gedaen drie zondaecgse geboden onvervallen
aan een ende eene bescheijden dach van rechte inde weecke daertoe dienende om
hem zelven tonterfven ende zijne cooper terfven waerop dat Jacob Jans coopman nu
gecompareert en is zoe es dese vierschaere verstelt ten naesten daege van rechte
- Jacob Jans Andriess beckent wel ende duechdelijk schuldich te zijne Marinus Corneliss
Gort als gemachtich van die weesen van Anthonij Heijndricks Boogaert (MPS er
staat Boogert) die somme van 5£ 18s 4gr, welcke voors. somme desen voorn. Jacob
Jans besitten zal op rente tot Jacobs daege anno 1562, dan zoe moet hij geven voor
rente, dat hij dese penningen zoe lange gebruijckt, 2,5 gulden, verobligeerende hem
zelfs persoons ende voort alle zijnen goeden eersten een stuck lants inden
Westveerpolder (O. Domis Diericks, S. (MPS: belendingen niet afgemaakt)), (MPS:
W2-298 rechts, fol 13) ende voort opt Spaert daer die voorn. aff spruijtende es, ende
noch twee koijen, voort op alle zijne goeden present ende toecomende ter kennisse
van scheepenen Pieter Geerts, Pauwels Diericks, Jan Jans Vleeck.
RAZE 3518, W2-298 rechts, fol 13, 19-11-1561
- 19-11-1561: Jonas Jacobs die constitueert eene Jan Jans Vleeck ad lites generael ende
speciaelijck ofte Jonas Jacobs daer zelver present ofte tegenwoordich waere, ende dat
ter presentie van scheepenen Pieter Geerts ende Matthijs Jans Widts
RAZE 3518, W2-299 links, fol 13v, 4-11-1561
Op huijden 4-11-1561 zoe heeft Reijnier Nicolaess gelevert met drie zondaegse geboden
onvervalle aen een nomber van lande ende dat bij den hoop om 25£ ofte daerontrent,
gelegen in Rijethouck (O. Jasper Heijndricks, S. Jacob de decker (MPS: is dit Jacob
Oliviers de decker?), W. mr Gillis Reijns, N. Dignus Corneliss de Raet), ende daer
cooper es Cornelis Simons
Cornelis Simons transporteert ende draecgt over met alle solemniteijten van rechte
dat eender transport van erfve toe behoort, dit voorn lant dat gelevert es eenne
Cornelis Jans Molenaere

- Jacob Jans Sijnskercke doet zijne dach van rechte verstellen tussen hem ende Maerten
Doense schier, ende dit ende vastelaevent, behoudelijck zal hebben pertie een wete
RAZE 3518, W2-299 rechts, fol 14, 9-12-1561
- Op 9-12-1561 zoe heeft gelevert die gemeen erfgenaemen van Jan Andriess zaliger
memorie, een huijs gestaen inde prochie van Waerde opt ambachtsheeren vroene (O.
Jan Jans de wever, S. het Hemmeken, W. Jan Jans Vleeck, N. Heerenstraete), ende
dit voorn. huijs es gegeven om 24£, verschijnende bij paijmenten te weten Baemisse
1562 3£ meertenmisse wel betaelt zonder schade, ende voort alle jaeren daeraen 3
gelijcke £ tot de volle betaelinge ende voors. huijs is gelevert met alle solemniteijten
van rechte dat een transport van huijsinge toe behoort ter kennisse van scheepenen
Pieter Geerts, Jan Jans Vleeck, ende Pauwels Diericks (MPS: aan wie?. in de kantlijn
staat dat de erfgenamen een brief krijgen, maar ook coome Adriaen. Dus ik neem aan
dat het geleverd is aan coman Adriaen Willems)
RAZE 3518, W2-300 links, fol 14v, 23-12-1561
- Op huijden 23-12-1561 zoe es voor ons scheepenen Pieter Geerts, Jan Jans Vleeck,
Matthijs Jans Widts, eenne Marinus Marinuss (MPS: Marinus Marinuss Beelboom)
ende hij heeft beckent wel ende duechdelijck schuldich te zijne eene Cornelis
Anthonies als voocht van Janneken Nicolaess, ende dat van d’eender zijde, ende
noch van Willem Pieters als kerckelijck voocht van zijnder huijsvrouwe van d’andere
zijde die somme van 16£ ende dat te betaelen binnen vier paijmenten te weeten 4£
Sint Jacobsdaege nu eerstcomende 1562 4£, ende voort alle jaeren 4 gelijcke £ tot die
voors. somme betaelt zal wesen ende voort zoe zal deze voors. Marinus geven alle
jaere rente van die penningen die hij onder hem houden zal nae advenant te weeten
die penninck?, ende wat zoe staet tot ijpoteque een stick lants genaempt Den Boogert
(O. Cornelis Jacobs Boudewijns, S. mr Heijndrick, W. Zeedijck, N. het huijs) ende
voort op alle zijn goet present ende toecomende
RAZE 3518, W2-300 rechts, fol 15, 23-12-1561
- Op 23-12-1561 zoe heijst Cornelis Jans Molenaere over getransporteert ende gedraecgen,
transporteert ende draecgt over een huijs gestaen binnen die prochije van Waerde
(O., S. N. Heerewech, W. Gillis Vijt), ende dit huijs es gegeven om 10£ ende twee
gulden (MPS: dit laatste er bovengeschreven), verschijnende bij paijementen te
weeten meije 1562, 9 gulden ende voort alle jaeren vervolgende gelijcke 9 gulden tot
die voors. somme betaelt zal wesen, ende es gelevert aen Heijndrick Heijndricks
RAZE 3518, W2-301 links, fol 15v, 8-12-1561
- Op 8-12-1561 zoe heeft Cornelis Jans Molenaere gebrocht die rechte kennnisse onder
scheepenen aengaende Govaert Danckaerts ende Adriaen Govaerts van zekere koijen
die Jan Jans Vleeck of geleedt heeft met rechte ende geeijgent heeft, ende heeft die
zelfde beesten begeert te hebben, zoe zijnse gecomen op die dreeve ende die
huijsvrouwe van Adriaen voorn. is haer te gemoete gecommen, ende heeft gezeijt:
Vleeck wat begeert gij. Vleeck heeft geseijt: ick comme om die koe, die ick of
geschadt hebbe. Toen antwoorde die vrouwe: ghij en zult die koe niet hebben ofte ick

zal u leeven hebben oft ghij tmijne. Toen antwoorde Vleeck: Vrouwe en staet geen
moijte aen omt kijven ofte vechten (MPS: verder niets meer)
- Op 3-2 1562 (MPS: 1561 stilo curie) zoe heeft gelevert Jan Jans Vleeck nomine heer
Willem d’ouwe (MPS: heer Willem Houwer) een huijs gestaen inde prochie van
Waerde op Jan Staes ambacht (O. Janna Poldermans, S. den Heerewech, W. Cornelis
Jacobs Boudewijns, N. Janna Poldermans), ende dit voors. huijs es gegeven om 21£,
ende 3£ gereet, ende 3£ 3gr Sint Jacobs daege 1563, ende voort alle Sint Jacobs
daege 3£ tot die volle betaelinge toe, ende dat huijs es gelevert Adriaen Anthonies
(MPS: Adriaen Anthonies de cuijper) ende moet helpen onderhouden het heck van
het slop d’een helft, dies zoe moet Adriaen voors. meede in- ende uijt-rijden
RAZE 3518, W2-301 rechts, fol 16, 3-2-1561
- Op 3-2 1562 (MPS: 1561 stilo curie) zoe heeft gelevert Cornelia Jacobs Boudewijns
weduwe over getransporteert ende gedraegen, transporteert ende draecgt over
Aegken Harrents (MPS er staat: Aecgte Herrens) een huijs gestaen in de prochije van
Waerde int ouijt dorp opten ambachtsheere vroone (O. Adriaen Anthonies, S.
Heerewech, W. Dignus Willems, N. Cornelia Jacobs Boudewijns weduwe), ende dit
huijs es gegeven om 6£ verschijnende bij paijmenten te weeten meije anno 1562 1£
ende voort alle meije 1£ tot die volle betaelinge toe
- Op 3-2 1562 (MPS: 1561 stilo curie) zoe heeft gelevert Aegken Herrens over
getransporteert ende gedraegen, transporteert ende draecgt over Janna Adriaensdr
(MPS: Janneken Adriaensdr Nacht?) een huijschen gestaen opten Plattendijck op
Jacob Jans Sijnskercke erfve, behalve moeten tsiaers 6gr uijtgaen die Jacob voors.
ontfangen moet ende dit huijsken is gegeven om 3£ verschijnende bij paijmenten te
meije 1562 1£ ende voort alle jaere ende meije 10s tot die volle betaelinge toe
RAZE 3518, W2-302 links, fol 16v, 25-2-1562
- 25-2-1562: Erasmus Pieters als gemachtich van Andries? de Haese heeft gelevert Matthijs
Jans Moerdamme die quantiteijt van 4 gemet 20? roe lants gelegen in de prochije van
Waerde inde Vrienpolder (MPS: Vrijenpolder) (O. erfgenamen van mr Jan
Blomborg, S. menheere prelaet van der Doest, W. Jacob Leijss, N. dijck), ende es
gegeven om 7£ tgemet d’een helft gereet ende d’ander helft in een jaer daernaer.
Schepenen: Pieter Geerts, Jan Jans Vleeck, Matthijs Jans Widts
in de kantlijn: pertie elcxs een brief van die helft van die penningen
- 25-2-1562: zoe heeft Jacob Leijss (MPS: je kunt dit ook lezen als Jacob Loijss!) gelevert
eenne Adriaen Jacobs Voorstock die quantiteijt van 2 ½ met preter 7 roe gelegen in
Noortvere (O. Jan Nicolaess Pithouck, S. ende W. erfgenamen van Robrecht
Stockvis, N. de zelfde erfgenaemen voors.) ende es gegeven om 25£ preter 6
stuijvers den hoop d’een helft gereet ende d’ander helft in een jaer daernaer.
Schepenen: Pieter Geerts, Jan Jans Vleeck, Matthijs Jans Widts. Pertie elcxs een
brief een helft van die penningen, ende Adriaen van het lant
RAZE 3518, W2-302 rechts, fol 17, 4-3-1562

- Op huijden 4-3-1562, zoe heeft coman Adriaen Willems gelevert met drie szondaegse
geboden onvervallen aen een eenne Adriaen Jacobs Voorstock de quantiteijt van ?
gemet lants geleegen inden Cleenenpolder (O. Jan Nicolaess Pithouck, S. vroone van
Robrechts Stockvis, W. Jan Nicolaess Pithouck), N. polderdijck), van tander stuck
bewesten, ende es groot 2 gemet 55? roe (O. Jan Nicolaess Pithouck, S. vroone van
Robrechts Stockvis, W. Jan Nicolaess Pithouck met Cornelis Nicolaess cum suis, N.
polderdijck), ende dese voors. erve es gegeven om 36£, verschijnende bij paijmenten
te weten Sint Jacobs daege 1562 Baemisse zonder schaede 12£ ende voort alle jaere
ende Jacobs dach daeraen 12 gelijcke ponden tot die volle betaelinge toe. Schepenen:
Pieter Geerts, Jan Jans Vleeck, Matthijs Jans Widts.
RAZE 3518, W2-303 links, fol 17v,
- 9-3-1562: Balthasar Vilaijn als gemachtich van Jan in Henegouwen heeft gelevert met
vollen rechte 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. Heerewech, W.
joncker Arent Buttekens), noch een stuck inde Zuijtpolder groot ontrent 7 gemet (O.
ende N. Heerewech, W. Arent Buttekens, noch in Bals Hals 2 gemet 67 roe (O.
coman Adriaen Willems, S. Heerewech, W. Cornelis Matthijss, N. kinderen van
Pauwels de cuijper), noch in Bals Hals een stick groot 242 roe (O. ende W. Pauwels
de Cuijper erfgenaemen, N. de weese van Cornelis Hubrechts, S. Cornelis Matthijss),
noch in Bals Hals 400 roe (O. Cornelis Hubrechts 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), noch 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 rechte 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
RAZE 3518, W2-303 rechts, fol 18
- Op 26-1-1562 heeft beckent Willem Quirijns (MPS er staat Willem Corijnsen) schuldich te
zijne Adriaen Jans als voocht van Cornelis Daemens weese, Jacob Corneliss
genaempt die somme van 6£ welck voors. somme Willem voors. (MPS er stond:
Willem Corneliss maar Cornelis is doorgestreept) besitten zal die tijt van 4 jaeren
ende niet langer ten waere dat hem bij voochden ende weervoochden toegelaten
wierde, midts dien dat Willem alle jaeren zal geven van rente de penninck zesthiene
ende het laetste jaer zal hij opleggen het hoetgelt (MPS: hoofdgelt) met die verloopen
rente ende stelt tot verzeeckeringe zijn huijs daer hij inwoont ende voorts een stuck
lants gelegen inden Westveerpolder, ende voort alle zijne goedt present ende
toecomende
RAZE 3518, W2-304 links, fol 18v

- Op 28-3-1562 heeft Jan Nicolaes Pithouck beckent wel ende duechdelijck schuldich te
zijne Barthelmeeus Jacobs uijt den ? als voocht van die weese van Cornelis Corneliss
Huijssen, Corijn genaempt, die somme van 6 £ welcke somme van 6£ is spruijtende
ende toecomende bij zeecker uijtspraecke van goede mannen aengaende van die
houdenisse van deze zelfde weese voors als dat Jan Nicolaess tanderen tijden zoude
belast geweest hebben in dese houdenisse, ende met dese voors. somme van 6£ zal
Jan Nicolaess ontsleegen ende ontlast wezen van die zelfde houdenisse, ende dese
voors. somme zal verschijnen bij paijementen te weeten 2£ gereet ende Goese marckt
nu eerstcomende 1562 1£ ende voort alle jaere 1£ tot die volder betaelinge toe.
Scheepenen Pieter Geerts, Jan Jans Vleeck, Matthijs Jans Widts
- Op 25-2-1562 zoe heeft gelevert die gemeen erfgenaemen van Jan Andriess met vollen
rechte eenne Pieter Jans Naijger een stuck lants groot 412 roe gelegen inden
Westveerpolder (O. de waterganck, S. Zeedijck, W. Maerten Machariss, N. de
nieuwen wech), noch hebben die zelfde gelevert een stuck lants lants groot 1,5 gemet
20 roe inden zelfden polder (O. Jan Matthijss, S. Heerewech, W. ?, N. den
Weertdijck)
RAZE 3518, W2-304 rechts, fol 19
- Op 28-7-1562 zoe heeft gelevert Matthijs Jans Widts als gemachtich van Nicolaes Jacobs
(MPS: Nicolaes Jacobs opt Hinckelinge) met een transport overgetransporteert een
sticke lants gelegen inden Westveerpolder groot ontrent 1 gemet ende 10 roe ( O.
Oole Corneliss, S. Zeedijck, W. Nicolaes Jacobs, N. den Westveerdijck), ende
Nicolaes Jacobs met Matthijs Jans Widts kennen haerlijden ten volle ende al
vernocht te zijne den eerste penninck metten laetsten
- Op 22-3-1562 zoe heeft gelevert Jan Aerts de smidt met volle rechten een stick lants groot
3 gemet 97 roe gelegen in twee perceelen inden Cleenenpolder (O. Jan Nicolaess, S.
de vroene van Robrecht Stockvis, W. Jan Nicolaess, N. den polderdijck) ende dese
voors. erfve es gegeven om 35£ 5s verschijnende bij paijmenten te weeten Goesche
marckt anno 1562 Baemisse wel betaelt zonder schaede 11£ 15s, ende alle jaere 11£
15s tot die volle betaelinge. Schepenen Jan Jans Vleeck, Pieter Geerts, Matthijs Jans
Widts
RAZE 3518, W2-305 links, fol 19v
- Op 22-3-1562 zoe hebben Nicolaes Jacobs ende Matthijs Jans Widts overgetransporteert
ende gedraegen, transporteert ende draecgt over eene Jacob Jans Sijnskercke 3½
gemet 32 roe dijcks genaempt den Westveerdijck (O. Domis Diericks ofte dier meer
liggen met rechte, S. de gemeen geerfde van den Westveerpolder, W. Maeijcken
Pieter Nachts (MPS er staat Maije Piers Nachts) cum suis, N. Heerewech) ende dese
erfve es gegeven om 8?£, een gemet? ter leveringe ende voort Sinte Jacobs daege
anno 1563 8£ ende voort alle jaere gelijcke 8£ tot dat voors somme voldaen ende
betaelt zal wezen
RAZE 3518, W2-305 rechts, fol 20
- Op 23-12-1562 zoe heeft Jacob Christoffels gelevert met vollen rechte eenen Marinus
Corneliss Gort die quantiteijt van 3 gemet 136 roe gelegen inden Dooldijck (O. Gillis

Reijns, S. den wech, W. Jan van Haesdonck, N. den Dooldijck), ende dese voors.
erve es gegeven om 8£ 3s 4gr, verschijnende in paijmente te weten het derdendeel ter
leveringe ende voort alle jaeren een gelijcke derdendeel tot die volle betaelinge toe.
Schepenen Pieter Geerts, Jan Jans Vleeck, ende Pauwels Diericks, ende pertie elck
een brieff
RAZE 3518, W2-306 links, fol 20v
Register gehouden bij mij Cornelis Jacobs Boudewijns als scheepenen clerck over die
prochije van Waerde over tjaer 1563 (MPS: er staat 1562, stilo hollandiae of is het
toch 1562?)
RAZE 3518, W2-306 rechts, fol 21
Boven geschreven: De waterpenningen over de oogst 1563 besteedt groot opt gemet 12d
- Op huijden 13-4-1563 zoe es besteedt bij schouijt ende schepenen der prochije van Waerde
ende voort bij die gearfde (MPS: of geerfde: een erf of vast goed in eigendom
hebbende) van die prochije voorn. een geschodt ofte watergelt groot 12gr op elck
gemet tot laste van den ougst 1563. Ende zoe wije dese voorgenoemde? penningen
aen neempt te ontfangen, die zal gehouden wesen borgen te stellen voor die zelfde
penningen als principaele eijgen schuldt ende zal oock gehouden wesen dese
penningen te infuerneren ende te betaelen ter ordonnantie vanden comijs daertoe
geordonneert ende gecoren van de gemeen gebreed gearfde ende gelande van de
prochije voors. Noch zal desen aenneemer gehouden wesen te fuerneren ende te
maecken twee reeckeningen ende te stellen van artijckel tot artijckel elcke oncosten
opt sijne ende bij aldijen dat daer noch eeniche penningen meer geschooten opten
eersten dach van juni ? werden, zoe zal den aenneemer gehouden wesen te ontfangen
naer advenant van den clercken altijt bij den honderden, ende dese penningen heeft
aengenomen Jan Jans Vleeck om 4£ 10s het hondert, ende daer es borge voor
gebleeven als eijgen schuldt Pieter Geerts (MPS er stond eerst: mejoncker van
Haesdonck maar dat is doorgestreept)
RAZE 3518, W2-307 links, fol 21v blanco
RAZE 3518, W2-307 rechts, fol 22
- Op huijden 16-5-1563 (MPS: 1562 stilo curie) zoe heeft getransporteert ende
overgedraegen, transporteert eende draecgt over mits desen Jan Nicolaess (MPS: Jan
Nicolaess Pithouck?) eenne Adriaen Jacobs Voorstock die quantiteijt van 3 gemet 96
roe gelegen in twee percelen inden Cleijnenpolder (O. Jan Nicolaess Pithouck, S.
vroone van Robrecht Stockvis erfgenamen, W. Jan Nicolaess cum suis, N. den
Polderdijck), ende dese erfve es gegeven om 10£ 12s 4gr, verschijnende bij
paijmenten te weten Goesche merckt Baemisse naestcomende zonder schade het
erste gerechte derdendeel van die penningen, ende voort alle jaere een gelijcke
derden deel tot die voors. schuldt ende somme al betaelt zal wesen, ende voort zoe
stelt desen Adriaen Jacobs tot ypoteque ende onderpandt hetzelve goet ende landt,
ende voort alle zijne goeden nu present ende toecomende, ter presentie van
schepenen Pieter Geerts, Pauwels Diericks, Pieter Jans Rooshil

RAZE 3518, W2-308 links, fol 22v
- Op 10-6-1563 zoe es voor ons schepenen hieronder geschreven gecomen ende
gecompareert eenne Pieter Jans Arnouts, ende hij heeft geconstitueert ende mechtich
gemaeckt, contstitueert ende maeckt mechtich midts desen eenne genaempt Dooleer?
ofte zoe als hij genaempt es met met rechte woonende tot Barstroo in Vlaenderen om
te dingen ende te winnen uijt zijne naeme
in de kantlijn: den hees es groot 9 gulden 6gr te heesen aen Joos de cuijper tot
Baerstroo
- Op 8-4-1563 zoe is voor ons schepenen gecomen eenne Dignus Corneliss de Raet, ende hij
heeft bekendt wel ende deuchdelijcke schuldigc te zijne eenne Jan Corneliss van
Beest die somme van 20£ ende dat van afcoop van zijn huijs, te betaelen Paeschen
1563 10£ ende voort Paeschen 1564 10£, ende Dignus voors. belooft bij aldien dat
Dignus voors. die eerste paije ofte 10£ niet en betaelde voor beloken Paeschen
naestcomende zoe zullen die 20£ al verscheenen weesen, ende Jan Beest voors. ofte
zijn gemachtich zal in zulcke gevallen moegen executeeren het voors. huijs ofte
Dignus andere goeden die hij stelt tot ijpoteque ende onderpandt. Schepenen Pieter
Geerts, Matthijs Jans Widts ende Pauwels Diericks
RAZE 3518, W2-308 rechts, fol 23 (MPS: het jaartal 1563 klopt niet!)
- Besteet op 11-7-1562 die groote hoele inden Kerckwech MPS er boven geschreven: te
leggen tweede deel van een vorst), ende dat te maecken met eecken plancken lanck
15 voet ende twee duijme dicke ende tenden op weerzijden te maecken met deijlen
op elcke zijde eender? werck van drie deijlen pietten? stellende recht op ende needer,
ende alzoe te aerden op die planken eenne voet dicke, bringende het zelfde werck
alzoe viercant oppe naer den hees van den werck, ende alzoe gemaeckt es zal men
leggen die onderhouijten dier nu opliggen aen weerszijden tot stuijt houijten tot
behelpinge van die planken, ende dese zelfde hoele heeft aengenomen Arent Domiss
ende dat om 3£, ende dat ter kennisse van schepenen Pieter Geerts, Jan Jans Vleeck,
Pauwels Diericks, Jan Jacobs Stoffs, Jan Nicolaess Pithouck
- Noch besteet op 11-7-1562 dat huelcken dat daer leijt opten ende van den Westveerdijck
tegens den Noort, te weten te over cleennen (MPS: bedekken?) met deijlen met 6 ofte
zeven ruwekens (MPS: plankjes van ruw hout?), ende die deijlen daerop te naegelen
zoes dat behoort, ende op weerzijden tot inden gracht den wech tot opt endeken van
het huelcken viercandt op te delven, nae den hees van de wercke, habet Jan Nicolaess
voor 4s 2gr ter presentie schepenen Pieter Geerts, Jan Jans Vleeck, Pauwels Diericks,
Jan Jacobs Stoffs, Jan Nicolaess Pithouck
RAZE 3518, W2-309 links, fol 23v
- Op huijden 2-9-1562 zoe es voor ons schepenen gecomen Adriaen Anthonies (MPS:
Adriaen Anthonies de cuijper), ende heeft beckendt wel ende deuchdelijck schuldich
te zijne eenne Cornelis den Roen die somme van 2£ 10s, Adriaen voors. moet dese
somme betaelen ende bringen van nu en zondaege naestcomende in drie weecken,
ende dat tot Cruijningen ten huijse van Cornelis voors. op die verbuerte zoe lange als
Adriaen voors. in gebreecke daer aff es op eenne gulden tsdaecgs. Schepenen Jan
Jans Vleeck, Pauwels Diericks, ende Jan Jacobs Stoffs

- 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 dach van rechte 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 Lambrechts cum suis, N. Heerenwech),
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
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 duechdelijck vernocht 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 gecocht 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 Machiel), ende die weeskinderen van
Gerolf van Wulvene ende noch 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 noch 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 gecocht
hebben Boudewijn Lambrechts (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 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?) gecocht heeft ende die come aen Boudewijn Lambrechts 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
RAZE 3518, W2-310 rechts, fol 25
- Op huijden 26-9-1562 zoe heeft Jan Jans Vleeck nomine meester (MPS er staat: mester)
Heijndrick van Meere gelevert een sticke arve gelegen in de prochije van Waerde in
? (MPS: Peulgen?) ( (O. weese van Cornelis Willems, S. Arent Butgens, W. Pieter
Geerts, N. Heerewech), ende dese erve is gegeven om 9£ den hoop d’een helft gereet

-

ende tander helft tenden jaere daernaer. Jan Vleeck begeert eenne brieff van die helft
van die penningen, ende Pieter Jans Rooshil (MPS: is hij de koper?) eenne brieff van
die arve
ende Jan Jans Vleeck heeft hieroppe een verstelde vierschaere ten naesten ende voort
tot Jan Jans vermaen

- Op 26-9-1562 zoe heeft bezwooren Pieter Jans (MPS: Pieter Jans Rooshil) die rechte van
zijn weeskindt dat hem gebleven es bijde doot van Janneken Heijndricks ende es ter
kennisse van scheepenen Pieter Geerts ende Jan Nicolaess Pithouck, ende Adriaen
(MPS: wie?) heeft aengenomen die weervoochdie
RAZE 3518, W2-311 links, fol 25v
- Op 29-10-1562 heeft Maeijcken Laureijsdr (MPS: Maijcken Lauwereijs) over
getransporteert het rechte thienste deel van het huijs daer Arent Domiss nu ter tijt
inne woondt te weten dat den brieff luijdende was die somme van 18£ van welcke
voors. somme Maeijcken Laureijsdr voors. beckendt vol ende al betaelt te zijne van
haer paert ende deel van den voors. brieff. Dit es gedaen ter kennisse van schepenen
Pauwels Diericks, ende Jan Jacobs Stoffs.
RAZE 3518, W2-311 rechts, fol 26
- Op huijden 13-11-1562 zoe es voor ons schepenen gecomen eenne Dignus Corneliss de
Raet ende dat door begeert van Cornelis Arnouts (MPS: Nellis Nouijtsen) ende heeft
gekent ter presentie van schepenen hoe als dat de brieffe den welcken spreckende es
op Gheleijn Cauwe niet meerder en behoort te wesen dan 16£ hem noch beter
dincken dat hij en behoort te wesen maer 14£ dan 16£, welcke 20£ die in desen brieff
gecoomen zijn dat zij daer niet in en behooren te wesen ende dat die 20£ daer met
quaeder cautie (MPS: causie) ende bedroch daer in geset ende gestelt zijn
- Op 8-4-1562 (MPS: let op datum geheel niet op volgorde!) zoe es voor ons schepenen
gecomen eennen Arent Domiss ende heeft beckendt schuldich te zijn eenne Jan
Corneliss van Beest die somma van 22 gulden vlaems, verschijnende in twee
paijmenten te weten Paeschen nu comende 1563 die een helft, ende Paeschen 1564
die reste
RAZE 3518, W2-312 links, fol 26v
- Op huijden 12-12-1562 es gecoomen voor schepenen eenne Jacob Jans Andriess, ende hij
heeft beckendt met zijne vrien wille ende weetenschap wel ende deuchdelijcken
schuldich te zijne eenne jonge Jan Jans op Heijnckenszandt (MPS: Heinkenszand)
die somme van 2£ 4guldens ende dat van gelde dat den jongen Jans voors. Jacob
voors. verschoten heeft welcke voorn. somme ick Jacobs voors. beloove te betaelen
Goese marckt naestcomende 1563 Sinte Maertenmisse wel betaelt ende bij faulte van
betaelinge zoe verbinne ick daerinne mijns persoons ende voort alle mijne goeden
present ende toecomende waer dat die bevonden moegen worden. Schepenen Jan
Jacobs ende Pieter Jans Rooshil ende Matthijs Jans Widts
RAZE 3518, W2-312 rechts, fol 27

- Op huijden 12-12-1562 zoe es gecomen voor schepenen eenne Jacob Christoffels ende hij
heeft over getransporteert ende gedreegen, transporteert ende draecgt over mits desen
eenne Jacob Jacobs zijne zoone die quantiteijt van 12 roe landts ofte daerontrent
geleegen in den Dooldijck (O., S., N. Jacob Christoffels, W. Jan van Haesdonck),
ende Jacob Christoffels beckendt hem zelven vol ende al betaelt te zijne den eerste
penninck metten laetste. Schepenen Pieter Geerts, Matthijs Jans Widts, Jan Jacobs
Stoffs
RAZE 3518, W2-313 links, fol 27v
- Op huijden 20-2-1563 (MPS 1562 stilo curie) zoe es voor ons schepenen gecomen ende
gecompareert eenne Marinus Marinuss (MPS: Marinus Marinuss Beelboom), ende
heeft beckendt wel ende deuchdelijcken schuldich te zijne eenne Cornelis Matthijss
(MPS er staat Neel Matthijss) als recht voocht van Jan Matthijss zaliger memorie die
somme van 12£ 8s welcke voors. somme Marinus voors. onder hem houden zal den
tijt van drie jaeren te weten teerste jaer ingaende meije 1563, ende zal alle jaere
moeten geven van rente 1£ tsaiers ende Marinus voors. die verseeckert dese voors.
somme met die verloopen rente Den Boogert op die zuijtzijde vanden huijse ende
voort alle zijn goet present ende toecomende. Schepenen Jan Jans Vleeck ende Jan
Nicolaess Pithouck
RAZE 3518, W2-313 rechts, fol 28
- Op huijden 27-2-1563 zoe heeft Matthijs Jans Widts over getransporteert ende gedraegen,
transporteert ende draecgt over midts desen eenne Jonas Jacobs die quantiteijt van 2
gemet lants luttel min of meer gelegen inden polder van Zusterzandt (O. joncker
Haesdonck, S. Zeedijck, W. Jasper Heijndricks, N. Zanddijck), ende dese voors.
erfve es gegeven om 16 gulden tgemet te betaelen nu Sint Jacobs daege
naestcomende d’een helft, ende Sinte Jacobsdaege 1564 die reste. Schepenen Pieter
Geerts, Jan Jans Vleeck. Partie elck een brieff
RAZE 3518, W2-314 links, fol 28v
- Op huijden den 7den dach van rechte! (MPS: clerck in de boonen!, waarschijnlijk van
Maart) zoe heeft Jan de Wijelmaecker gelevert met vollen rechte de quantiteijt van
7? gemet 85 roe ofte daerontrent lants gelegen inden Kerckhouijck ofte Plassemeet
(O. Pieter Geerts, S. Plattendijck, W. coman Adriaen Willems, N. ? (MPS: niet
vermeld)) ende dese erfve es gegeven om 14£ (MPS: tgemet?), verschijnende bij
paijmenten te weeten Maertenmisse 1562 (MPS: waarschijnlijk stilo curie) een
gemet ofte 14£ ende alle jaere 14£ tot de volle betaelinge toe, ende Jan de
Wijelmaecker heeft zijn huijsvrouwe daer present tegenwoordich gebracht, ende
partie begeert elcx een brief (MPS: aan wie verkocht? Jacob Jans! zie volgende acte)
- Opten 6-3-1563 zoe heeft Jacob Jans (MPS: Jacob Jans Sijnskercke of Arnouts?) geleevert
met volle rechte eenne Jan de Wijelmaecker 3 gemet preter 3 roe ende es gegeven
om 21£ den hoop midts noch 6£ te transporteren van verloopen pachte van het zelve
lant, ende dit lant es gelegen inden Pletspolder (O. Zaaidijck, S. huijs daer Marinus
Marinuss (MPS: Marinus Marinuss Beelboom) inne woont, W. den zanddijck, N.
Cornelis Jacobs Boudewijns), ende Jacob Jans beckendt hem van dese erfve vol ende
al betaelt te zijne den eersten penninck metten laetsten. Ende Jan de Wijelmaecker

beckendt hem betaelt te zijn van die twee deel van hondert 17£ 2s 4gr, welcke es
beloopende 46£ 16s 10gr. Partie elcxs een brieff
RAZE 3518, W2-314 rechts, fol 29
- Jan Jans Vleeck nomine heer Willem d’Ouwe heeft getransporteert ende draecgt over mits
desen eenne Pieter Laureijss eenne brieff ende brieffs rechte, ende alle dat den
tegenwoordiche brieff begrijpt spreeckende ende luijdende op eenne heer Adriaen
Leijss. Schepenen Pieter Geerts, Jan Jans Vleeck, ende Matthijs Jans Widts
RAZE 3518, W2-315 links, fol 29v
- Opten 6-3-1563 zoe heeft Jan de Wijelmaecker eenne coman Adriaen Willems de
quantiteijt van 18 gemet ofte daerontrent gelegen in twee percelen inden eersten
inden Kerckhouijck (O. ende S. den Plattendijck, W. Jacob Jans, N. Pieter Geerts),
noch een stick inden zelfden houijck (O. den Plattendijck, S. ende W. Pieter Geerts,
N. Cruijsemeet), noch inden zelven houijck (O. Cornelis Jans Boer, S. Adriaen Jans
(MPS: Adriaen Jans Loijs?), W. Marinus Pieters de backer, N. de wech), noch in de
Meese (O. Heerewech, S. Janna Poldermans, W. Pieter Jacobs, N. erfgenaemen van
Macharis Machariss), noch inden zelven houck (O. Heerewech, S. erfgenaemen
Macharis Machariss, W. waterganck, N. erfgenaemen Pieter Ram), noch inden
zelven houck (O. Heerewech, S. Cornelis Pieters (MPS: Cornelis Pieters van Gendt),
W. waterganck, N. mr Gillis Reijns), noch inden zelven houijck (O. ende N.
Heerewech, S. Cornelis Nicolaess Cock, W. mr Gillis Reijns), noch inden zelven
houck (O. mr Gillis Reijns, S. waterganck, W. Jan de Coster inden polder, N.
Kerckendijck), noch inden zelven houck (O. waterganck, S. waterganck, W. Jan van
Haesdonck cum suis, N. mr Gillis Reijns), ende dese voors. erve es gecocht om 10£
3s 4gr tgemet, verschijnende bij 3 paijmenten te weten meije 1563 den eersten
termijn ende derdendeel, ende voort alle meije den derden daege tot die volle
betaelinge, ende coman Adriaen stelt ijpoteque ende onderpant hetzelfde landt ende
zoe verder alst coman Adriaen belieft zoe mach coman Adriaen van hetzelfde
vercoopen als die ersten paije gegeven es. Partie elcxs een brieff
RAZE 3518, W2-315 rechts, fol 30
- Op 24-3-1563 zoe heeft gelevert Jacob Jacobs met zijn consoorten eenne Nicolaes Jacobs
die quantiteijt van 1 met 24 roe liggende inden Westveerpolder (O. Maeijcken Pieters
de Nacht, S. de zeeweere, W. Nicolaes Jacobs, N. den Westveerdijck), ende dese
erfve es gegeven om 36 gulden 10 stuijvers te weten met drie zondaegse geboden
onvervallen aen een.
- Op 24-3 1563 zoe heeft gelevert (MPS: wie? misschien ook Jacob Jacobs?) met een?
transporteert ende over gedraegen met alle solemniteijten van rechte dat eender
transport van huijsinge behoort, een huijsken gestaen opten Westveerdijck opt
ambachtsheeren vroone (O. Heerewech, S. Zeedijck, W. Domis Diericks, N.
Anthonij Corneliss (MPS: Anthonij Corneliss Mensheere) ende es gelevert eenne
Cornelis Heijndricks om 10£ 10s verschijnende bij paijmenten te weten 8 gulden
gereet, ende meije 1564 1£, ende voort alle meijen 1£ tot die volle betaelinge toe
RAZE 3518, W2-316 links, fol 30v

- Op 4-3-1563 zoe heeft over getransporteert ende gedraegen eenne Hubrecht 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
Lambrechts, N. Heerewech), 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
- Op huijden 9-4-1563 zoe es gecomen voor ons scheepenen eenne Pieter Jans Jaspers ende
heeft over getransporteert ende gedraegen eenne heer Willem de Ouwer een huijs
gestaen inde prochije van Waerde int tout dorp (O. ende N. Janna Poldermans, S.
Heerestraete, W. Cornelis Jacobs Boudewijns)
RAZE 3518, W2-316 rechts, fol 31
- Op huijden 9-4-1563 zoe heeft Pieter Jans Jaspers gelevert eenne heer Willem Douwer een
huijs gestaen inde prochije van Waerde (O. Heerestraete, S. Arent Domiss, W. den
bogert, N. Jasper Heijndricks), ende Pieter Jans Jaspers voors. beckendt hem te volle
ende al betaelt te zijne den eerste penninck metten laetsten, ende hij belooft dat huijs
alzoe vrij te maecken als hij daer vrij gelt aff ontvangen heeft
- Op 9-4-1563! (MPS: ik lees 1562 jaarstijl?) zoe heeft beckendt Adriaen Anthonies
schuldich te zijne eenne Pieter Jans Jaspers die somme van 18£ verschijnende bij
paijmenten te weten nu Sinte Jacobsdaege anno 1563 3£ ende voort alle Sinte
Jacobsdaege daeraen gelijcke 3£ tot die volder betaelinge toe
RAZE 3518, W2-317 links, fol 31v
Register van schepenen kennisse over tjaer 1563 bij Cornelis Jacobs Boudewijns scheepenen
als vooren
RAZE 3518, W2-317 rechts, fol 1
- Op huijden 8-5-1563 zoe heeft Jacob Jans Andriess over getransporteert ende gedraegen,
transporteert ende draecgt over mits desen eenne Michiel Adriaens (MPS: Machiel
Adriaens) een huijs gestaen inde prochije van Waerde int oudt dorp op
d’ambachtsheeren vroone (O. Cornelia weduwe Jacob Boudewijns (MPS: Cornelia
Jacobsdr Boudewijnsdr), S. Heerenstraet W. Jacob de decker (MPS er staat Coppen
de Decker, is dit Jacob Oliviers?), N. Janna Poldermans weije?), ende dit voors. huijs
es gegeven om 22£ verschijnende bij paijementen te weten 3£ gereet ende 2£
Bamisse naestcomende, ende voort alle Bamisse daernaer volchende 3£, ende voort
tot die volle betaelinge toe, ende dese voors. hofstede es belast met 14 stuijvers
tsiaers aencomende Jan de Jonge. Present als scheepenen Jan Jacobs Stoffs, Matthijs
Jans Widts, ende Jan Nicolaess Pithouck. Partie elcxs een brieff, de gerede
penningen hieraf blijft noch 19£ vls
van dese 22£ compt Lambrecht Quirijns zonder de gereede penningen de somma van
10£ 10s verschijnende bij paijmenten te weten bamisse eerstcomende 1£ ende voort
alle Bamisse daernaer 2£ tot die 10£ 10s al betaelt zullen wesen

-

Jacob Jans Andriess compt noch van de blijvende penningen de somme van 8£ 10s
verschijnende bij paijmenten te weten bamisse naestcomende 1£ ende bamisse 1564,
1565, 1566 ende 1567 1£ tsiaers ende bamisse 1568 9 gulden en 1569 2£

RAZE 3518, W2-318 links, fol 1v
- Op huijden 9-5-1563 zoe es voor ons schepenen gecomen eenne Cornelis Willems den
Roon ende hij heeft geconstitueert ende machtich gemaeckt, constitueert ende
maeckt machtich midts desen eenne Leenaert Corneliss ad lites generalijck ende
specialijck oft Cornelis voors daer zelve present ende tegenwoordich waer.
Schepenen Jan Nicolaess Pithouck ende Jan Jans Stoffs
- Op huijden 24-6-1563 zoe hebben die gemeen erfgenaemen van Macharis Corneliss over
getransporteert ende gedraegen, transporteert ende draecgt over mits desen eenne
Matthijs Jans Widts een gemet lants gelegen inden Grootenpolder (O. Nicolaes
Jacobs op Hinckelinge met Matthijs Jans Widts gemeen, S. Jan Guldens erfgenamen,
W. Nicolaes Jacobs op Hinckelinge met Matthijs Jans Widts gemeene, N. Jacob
vlascoopers erfgenaemen), ende dese voors. erve is gegeven om 39 gulden den hoop
gereet gelt, ende Matthijs Jans een brieff
RAZE 3518, W2-318 rechts, fol 2
- Opten 26-5-1563 zoe heeft over getransporteert ende gedraegen, transporteert ende draecgt
over midts desen Matthijs Jans Widts eenen Nicolaes Jacobs op Hinckelinge de
quantiteijt van 250 roe lants gelegen inde Westveerpolder (O. Nicolaes Jacobs op
Hinckelinge ofte dier meer liggen met rechte, S. Heerewech, W. Jan Matthijss weese,
N. Westveerdijck), ende voors, erfve es gegeven om 37 gulden tgemet gereet gelt,
ende Matthijs Jans belooft dese voors. erfve alzoe vrij te maecken als hij daer begeert
vrij gelt aff te ontvangen. Nicolaes Jacobs eenne brieff
- Opten 10-6-1563 zoe es voor ons schepenen gecomen ende gecompareert de gemeen
erfgenaemen van Maeijcken Wolffers ende hebben gelevert met drie zondaegse
geboden ende dat onvervallen aen een eenne Jacob Christoffels de quantiteijt van 2½
gemet 4 roe gelegen in Noortveere (O. ende S. de vroone van de erfgenamen van Jan
Guldinck (MPS: Jan Gulden), W. Jacob Jacobs, N. de erfgenaemen van Anthonij
Adriaens Voorstock), ende dese erve is gegeven om 17£ 10s den hoop de een helft
ter levering ende d’ander helft Goesche marckt nu eerstcomende 1563. Pertie elcxs
een brieff. Schepenen Pieter Geerts, Jan Jans Vleeck, Pauwels Diericks
RAZE 3518, W2-319 links, fol 2v
- Op ?-6-1563 (MPS: 10-6-1563) zoe zijn gecomen voor ons schepenen die gemeen
erfgenaemen van Jasper Heijndricks zaliger memorie ende hebben gesamenderhandt
gelevert met vollen rechte te weten met drie zondaegse geboden den eenne aen den
anderen onvervallen aen een, een huijs met bomen ende schuijre gestaen inde
prochije van Waerde (O. Heerenstraete, S. heer Willem de Houwer, W. boogert, N.
Pieter Jans Jaspers), ende de vroone van den huijs daer tvoors huijs op staet die es
vrij onbelast van eenige capoenen ofte ander vreemde oncosten, ende dit voors. huijs
is gegeven om 69£ 10s verschijnende bij paijmenten te weten 8£ ter leveringe ende
voort alle Goesche jaermarckten daeraen gelijcke 8£ tot die volle betaelinge toe.

Ende dit huijs es belast met 9£ van welcke 9£ gaet alle jaere 11s tsiaers van rente,
welcke 9£ Cornelis Jacobs Boudewijns neempt tot zijne laste ende es verschijnende
altijt Goesche marckt
(MPS: is de koper van het huijs Cornelis Jacobs Boudewijns? Waarschijnlijk, hoewel
het niet in de acte vermeld wordt)
RAZE 3518, W2-319 rechts, fol 3
- Op 11-6-1563 zoe es gecomen voor ons scheepenen eenne Marinus Marinuss (MPS:
Marinus Marinuss Beelboom), ende heeft over getransporteert ende gedraegen,
transporteert ende draecgt over eenne Jan de Wijelmaecker de quantiteijt van een ½
met lants luttel min ofte meer gelegen inden Pletspolder (O. de Zaijdijck, S. Jan de
Wijelmaecker, W. de Zanddijck, N. Cornelis Jacobs Boudewijns), ende dese erfve es
gegeven om 13 gulden den halven met, ende Marinus voors. beckendt hem zelven te
volle ende al betaelt te zijne den eersten penninck metten laetsten. Scheepenen Jan
Jans Vleeck, Matthijs Jans Widts, Pauwels Diericks
- Op 14-7-1563 zoe hebben die gemeen erfgenaemen van Jasper Heijndricks ende Jan Jans
Vleeck gemeene hebben gelevert met drie zondaegse geboden gezaemenderhandt een
dijck? lanck groot 209 roe (O. Adriaen Pieters de Nacht, S. Heerewech, W.
erfgenamen van Cornelis Joriss, N. erfgenaemen van Jacob de Coster, ende dese
erfve es gegeven om 16 gulden verschijnende Goesche marckt comende den eersten
penninck metten laetsten
Daarchter: Adriaen Pieters Nacht een brieff
RAZE 3518, W2-320 links, fol 3v
- Op 14-7-1563 zoe heeft aengenomen Jan Marinuss van IJersijcke damme te maecken die
sluijs van de prochije van Waerde dichte ende te repareren van alzulcke
inconvenienten ende realen? als daer nu ter tijt zoude moegen wesen, ende als dat Jan
voors. de zelfde gemaeckt heeft dichte zoe hij best can ende mach, zoe zal hij die
opgeven ter kennisse van schouijt ende schepenen, ende onderhouden de zelfde zoe
dichte als hijse nu op geeft tot Sinte Maertenisse naestcomende ende ontfangen nu
die tweede van zijn penningen ende Maertenisse de comende die reste, ende hij geeft
daer aff bedinckt die somma van 39 gulden
RAZE 3518, W2-320 rechts, fol 4
- Op 14-7-1563 zoe heeft Jan Jans Vleeck als gemachtich van de erfgenaemen van Jasper
Heijndricks gelevert met volle rechte de quantiteijt van 1½ gemet 7 roe gelegen
inden polder van Zusterzandt (O. Nicolaes Jacobs op Hinckelinge, S. Zeedijck, W.
erfgenamen van Pieternella Vleeck (MPS er staat Piercken Vleecks) met den
Heerewech, N. Heerewech), ende dese erfve es gegeven om 13 gulden 5 stuijvers
tgemet, ende bruick (MPS: gebruik?) voor zijn coopman inder vierschaere Jacob
Oliviers, ende den voors. Jacob Oliviers begeert vrij goet te hebben voor vrij gelt te
weten van alle voorleden jaeren te weten van achterstallen van capoenen ofte hoe die
zoude mogen wesen tot opten dach van hedenende den voors. Jan Jans als
gemachtich van de voors. erfgenamen bekennen haer vol ende al betaelt te zijne den
eersten penninc metten laetsten
Jacob Oliviers begeert eenne brieff van de erve

RAZE 3518, W2-321 links, fol 4v
- Op huijden 18-8-1563 zoe heeft Cornelis Jans (MPS: Cornelis Jans Molenaer?) ter
kennisse van schepenen Jan Jans Vleeck, Pauwels Diericks ende Jan Nicolaess
Pithouck over getransporteert ende gedraecgen, transporteert ende draecgt over mits
desen eenne genaempt Willem Pieters de Naeijger de quantiteijt van 2 gemet 32 roe
gelegen in Kerckhouijck (O. Quirijn Adriaens, S. Jan Nicolaess Pithouck, W. coman
Adriaen Willems, N. Heerewech), ende dese voors. erve es gegeven om 12£ tgemet
midts dat Cornelis Jans voors. moet corten? 10s opt den hoop, verschijnende bij
paijmenten te weten 4£ ter leveringe ende voort die ander reste zal Willem Pieters
besitten op rente den penninck zesthiene te weten dat die rente ingaen zal onser
Lieve Vrouwendach half oegst ende vervallen op Onser Lieve Vrouwendach daeraen
anno 1564 van tgene dat daer zal blijven staende die somme van 20£ 16s beloopt van
rente tsiaers de somma van 26s ende als den voors. Willem dese rente afleggen wil
zoe mach hijse aff leggen met 4£ teffens, ende dat met de verloopen rente. Pertie
elcxs een brieff
RAZE 3518, W2-321 rechts, fol 5
- Op huijden 18-9-1563, zoe heeft Jan Jans Vleeck gelevert met vollen rechte eenne
Nicolaes Jacobs op Hinckelinge de quantiteijt van een ½ met lants gelegen inden
Westveerpolder met Nicolaes Jacobs gemeene (O. Jan Matthijss, S. Heerewech, W.
niet ingevuld, N. Westveerpolderdijck), ende dese erfve es gegeven om 20 gulden
den half gemet ende dat om gereet gelt. Op dese leeveringe tussen Jan Jans Vleeck
ende Nicolaes Jacobs es gevallen zeeker different (MPS er staat: deferent) zoe dat
den schouijt pertie beslegen heeft van de boete van 5s, ende pertie heeft hetzelfde
gelast in schout ende schepenen tot den naesten dach van rechte, voort tot mijne
vermaene
- Op huijden 21-9-1563 zoe heeft Adriaen Gilliss uijt den naem van Marinus Pieters geheijst
ter vierschaere Heijndrick Duerincks nae uijtwijsen eenen schepenbrieff zoe groot als
men bevinden zal bij den brieff. Schepenen wijsen met sententie verstelt tot op
zaterdaege naestcomende
inde kantlijn: van een dingepandt 1gr voor Heijndrick Duerinck
RAZE 3518, W2-322 links, fol 5v
- Op huijden 10-10-1563 zoe es gecoomen Cornelis Joriss voor ons schepenen, ende hij
heeft over getransporteert ende gedraecgen, transporteert ende draecgt over midts
desen eenne Jacob Jans schipper die gerechte helft van hue schip (MPS: huedeschip)
met alle zijn toebehoorten ende vervolch, ende dat om die somme van 40£ te weeten
Maertenisse 1563 6£ ende voort alle jaeren ende Maertenisse daerna vervolgende
gelijcke 6£ ende tot ijpoteque ende onderpande van betaelinge zoe stelt Jacob Jans
tot borge Marinus Maertens, Jacob Oliviers, Jan Nicolaess Pithouck ende Cornelis
Matthijss
- Op 10-10-1563 zoe es gecoomen voor ons schepenen Jacob Jans schipper ende hij belooft
te quijten alle alsulcken borge als voors. zijn, ende stelt daervoren ten onderpande
alle zijn goet mobiel ende onbelast present ende toecomende hoe ende in wat

plaetsen dat zoude moegen gelegen wesen. Schepenen Jan Jans Vleeck ende Jan
Nicolaess Pithouck
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 rechte eenne Cornelis Matthijss met Cornelis Jacobs Boudewijns gemeene die
quantiteijt van 822 roe gelegen inde prochije van Waerde in Bals Hals (O. mester
Heijndrick, S. den waterganck, W. Boudewijn Lambrechts, N. Heerewech), 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
- Op 25-10-1563 zoe es gecomen voor ons schepenen Pieter Geerts, Jan Nicolaess Pithouck
ende Jan Jans Vleeck eenne Jacob Jans Pieters Lemps (MPS: zo staat het er echt!)
ende hij heeft beckendt midts desen wel ende deuchdelijck ontfangen te hebben van
eenne Jan Corneliss Cock die somme van 10£, welcke voors. somme van 10£ desen
voors. Jacob Jans bezitten ende gebruijcken zal den tijt van drie jaeren, ende zal
geven alle jaere van rente 14s te weten dat de rente ingaen zal nu Alle Heijligenmisse
1563 ende vervallen zal Alle Heijligen 1564, ende zoe voort alle jaere zoe voort op
Alle Heijligen tot die drie jaeren toe, ende alsdan zoe zal den zelfden Jacob Jans
opleggen dezelfde 10£ met de verlopen rente, ende stelt tot ijpoteque ende
onderpandt zijn huijs ende voort alle zijn goet nu present zijnde ofte naemaels
toecomende
RAZE 3518, W2-323 links, fol 8v
- Op huijden 8-11-1563 zoe es gecomen voor ons scheepenen Cornelis Corneliss Joriss ende
hij heeft over getransporteert ende gedreegen, transporteert ende draecgt over midts
desen eenne coman Thomas Marinuss een huijs gestaen inde prochije van Waerde op
ambachtsheeren vroone (O. het kerckhoff, S. kerckslop, W. Heerenstraete, N. de
vroone daer Dignus Jans plach te wonen), ende dit voors. huijs es gegeven om 32£,
verschijnende bij paijmenten waer aff dat de eerste paijment vervallen ende
verschijnen zal nu 14 dagen voor Kersmisse eerstcomende anno 1563 4£ ende voort
alle bamisse daer aen vervolgende ende 3£ tot die voors. somme van 32£ voldaen
ende al betaelt zal weesen, ende dese vroene daer dit voors. huijs op staet es belast
met 3 stuijvers tsiaers ende dat van seijs aencomende Jan de Jonge, ende Cornelis
Joriss belooft dit voors. huijs alzoe vrij te maecken als hij begeert vrij gelt te
ontfangen.
inde kantlijn: op 6-12-zoe heeft Cornelis Joriss ontfangen die eerste paije ter
presentie van den pastoor (MPS: is dit mr Heijndrick?) ende Willem Quirijns de
somme van 4£
RAZE 3518, W2-323 rechts, fol 9
- Op 27-11-1563 zoe heeft Pieter Geerts als gemachtich van Cornelis Jans Boer gelevert met
vollen rechte de quantiteijt van 4 gemet 42 roe lant gelegen inde prochije van
Waerde in Riethouck? (O. joncker Jan van Haesdonck, S. Jacob van Tielborch, W.
Cornelis Nicolaess Cock, N. Jacob van Tielborg), het ander stuck (O. Jacob van

-

Tielborch, S. Jacob van Tielborch, W. Pieter Jacobs, N. Cornelis Nicolaess Cock),
noch een stuck (O. ecclesia hic. S. Adriaen Pieters te Cruijningen (MPS: is dit
Adriaen Pieters de Nacht?), W. erfgenaemen van Pieter de Verlaere, N. joncker Jan
van Haesdonck), ende dese erve es gecocht om 10£ tgemet verschijnende bij
paijmenten te weten tussen Kersmisse eerstcomende 1563 ende alle jaere 10£ 7s tot
die voors. somme van 41£ 8s al betaelt zal wesen. Pertie elcx een brieff
(MPS: aan wie?)
in de kantlijn: desen brieff en moet niet meerder weesen dan 31£ 1s en ?

RAZE 3518, W2-324 links, fol 9v
- Op huijden 4-12-1563 zoe es gecomen voor ons schepenen Pieter Geerts, Jan Jans Vleeck,
Jan Nicolaess Pithouck eenne Pieter Jacobs Christoffels, ende hij heeft over
getransporteert ende gedreegen, transporteert ende draecgt over midts desen eenne
Nicolaes Jacobs op Hinckelinge de quantiteijt van 200 roe lant luttel min of meer,
ende dat bij den hoope gelegen inde prochije van Waerde in Zuijtpolder (O. ende N.
Cornelis Jacobs Boudewijns, S. ende W. den dijck), ende dese erfve es gegeven om
5£ 10s den hoop gereet geldt
- Op 22-12-1563 heeft Adriaen Oliviers gelevert met vollen rechte te weten met drie
zondaegse geboden onvervallen aen een een stuck zaijlandts groot 212 roe lants
gelegen in Kerckhouijck (O. Jan Nicolaess, S. weeskinderen van Pieter Geerts, W.
erfgenaem Rombout van de Venne, N. Jan de Jonge), ende dese erve es gegeven om
4£ den hoop te weten 3£ ter levering ende het laetste £ binnen een jaer daernaer
inde kantlijn: pertien begeren geen brieven
RAZE 3518, W2-324 rechts, fol 10
- Op 23-12-1563 zoe es gecomen Adriaen Jans Poppe ende heeft over getransporteert ende
gedreegen, transporteert ende draecgt over eenne Willem Quirijns een stuck zaijlants
groot 1 gemet 62 roe luttel min ofte meer gelegen in Kerckhouijck (O. ende N. Pieter
Geerts, S. Jacob Jans Sijnskercke, W. Cornelis Jacobs Boudewijns), ende dese erve
es gegeven om 10£ tgemet, de een helft gereet, ende d’ander helft in een jaer
daernaer. Schepenen Pieter Geerts, Jan Nicolaess Pithouck. Pertie elcxs een brieff
RAZE 3518, W2-325 links, fol 10v
- Op huijden 29-12-1563 zoe es gecomen voor ons schepenen eennen Jas Jacobs (MPS:
Jasper Jacobs?), ende heeft hem vermeeten duer toelaten van Adriaen Geluck (MPS:
Adriaen Gelock) de recht voochdie van tkint van Jan Gelock ende dat smoeders
zijde, ende Adriaen Geluck de rechte toeziende voochdie ende dat van tsvaders
weegen. Ende Jas Jacobs heeft die rechte voochdie beswooren, ende begeren elcxs
eenne brieff van die zelfde voochdie, ende Cornelis Jacobs Boudewijns es Jas Jacobs
borge, behalve dat Jas Jacobs belooft te quijten
- Op 29-12-1563 es gecomen voor ons schepenen eenne Adriaen Pieters de Nacht als tnaeste
ende ouste manne hooft van tsvaders weegen, ende heeft hem vermeten ende vermet
gedaen aende rechte voochdie van tweeskint achtergelaeten bijde doot van Gandolf
Pieters de Nacht ende Digna zijnder huijsvrouwe pie memorie (MPS: zaliger
memorie). Ende heeft oock dezelve beswooren achtervolgens de cuere van Zeelandt,

ende Lodewijck Jacobs heeft aengenoomen de rechte weervoochdie van smoeders
weegen, ende zullen alle jaeren doen reeckening ende reliqua, ende Jan Jans Vleeck
es toeziende voocht van smoeders weegen. Jan Jans Vleeck es borch voor Adriaen
Pieters, ende Adriaen Pieters belooft hem te quijten
RAZE 3518, W2-325 rechts, fol 11
- Op huijden 3-1-1564 zoe es gecomen voor ons schepenen Jan Nicolaess den Ouwen, ende
hij heeft gelevert met vollen rechte eenne Heijndrick Adriaens een quantiteijt van 1½
gemet 7 roe lants gelegen in Kerckhouck (O. Pieter Geerts, S. de Cruijsemeet, W.
erfgenaemen van Pieter Geerts lantmeter, N. den ouwen Willem de naeijer (MPS:
Willem Pieters de naeijer)), ende dese erfve es gegegeven om 9£ 10s tgemet ende
d’over gaen binnen?, ende dat Heijndrick Adriaens begeert eenne brieff
- Op 29-1-1564 zoe heeft Adriaen Jacobs gelevert met vollen rechte eenne Jacobs Leijss een
stucke weije gelegen in Noortveere (O. Jan Nicolaess cum suis (MPS: Jan Nicolaess
Pithouck), W. erfven van Robrecht Stockvis, N. den Ouwen dijck), ende dese erfve
es groot 2 gemet 136 roe, ende es gegeven om 27£ den hoop d’een helft ter leveringe
te weten 13£ 10s, ende tenden den jaere noch 13£ 10s. Schepenen Jan Jans Vleeck,
Matthijs Jans Widts, Jan Nicolaess Pithouck. Adriaen Jacobs een brieff
RAZE 3518, W2-326 links, fol 11v
- Op huijden 12-2-1564 zoe es gecomen voor ons scheepenen Jan Jans Vleeck, Matthijs Jans
Widts ende Pauwels Diericks, eenne Geert Pieters, ende hij heeft bekent wel ende
deuchdelijck schuldich te zijne eenne Jan Poppe de metser (MPS: Jan Poppens) tot
Waerde de somme van 52 gulden vlaems! verschijnende bij paijmentenwaer aff dat
dat eerste paijment vervallen ende verschijnen zal meije 1571! 8 gulden ende voort
alle jaeren daernaer 4£ tot die voors. somme van 52 gulden als voldaen ende betaelt
zal wesen, verobligerende tselve opt huijs daer Geert Pieters innen woont ende voort
op alle zijne goet
- Op huijden 12-2-1564 es gecomen voor ons schepenen Jan Jans Vleeck, Matthijs Jans
Widts ende Pauwels Diericks, eenne Geert Pieters, ende hij heeft bekent wel ende
deuchdelijck schuldich te zijne eenne Heijndrick Pieters Duerincks de somme van
22£ verschijnende bij paijmenten te weten meije 1564 4£, ende voort alle jaere 4£ tot
de volle betaelinge toe, verzeeckert op tzelve goet als vooren
RAZE 3518, W2-326 rechts, fol 12
- Op 12-2-1564 zoe heeft Jan Corneliss Coster gelevert met vollen rechten ontrent 4 gemet
luttel min ofte meer gelegen inden Westveerpolder (O. Jan Jans Vleeck, S. ende W.
Zeedijck, N. den Nieuwe wech), ende dese erfve es gegeven om 40 gulden tgemet
van nu in een jaer de een helft van de penningen, ende een jaer daernaer de reste
ende ander helft. Pertie elcxs een brieff (MPS: aan wie?)
RAZE 3518, W2-327 links, fol 12v

Vierschaere ende dach van rechte gehouwen opten 23-2-1564 ter kennisse van scheepenen
Jan Jans Vleeck, Matthijs Jans Widts, Jan Jacobs Stoff, Pauwels Diericks ende Jan
Nicolaess Pithouck
- Op 23-2-1564 zoe es gecomen voor ons schepenen Jan Jans Vleeck, Matthijs Jans Widts,
Pauwels Diericks ende Jacob Leijss, eenne Nicolaes Jacobs, ende hij heeft over
getransporteert ende gedraegen, transporteert ende draecgt over midts desen eenne
Jonas Jacobs de quantiteijt van 2 gemet lants luttel min ofte meer gelegen inden
polder van Zusterzandt (O. joncker Jan van Haesdonck, S. den zeedijck, W.
erfgenaemen van Jasper Heijndricks, N. binnendijck), ende dese voors. erfve es
gegeven om 4£ den hoop verschijnende Goesche marckt naestcomende, ende dese
Nicolaes Jacobs belooft Jonas voors. te houden op dese voors. erfve jaer ende dach,
midts dien dat Jonas Jacobs zal stellen sufficiant borge voor dese penningen. Ende
daer es borge voor gebleven als eijgen schult Matthijs Jans Widts, ende Jonas Jacobs
belooft Matthijs Jans te quijten
RAZE 3518, W2-327 rechts, fol 13
- Op 26-2-1564 zoe es gecomen voor ons schepenen Maeijcken Adriaensdr Michielsdr, ende
heeft ter kennisse van schepenen ende met consente van schepenen getransporteert
ende gedraegen, transporteert ende draecgt over midts desen een huijs gestaen inde
prochije van Waerde int ouijt dorp (O. de weduwe van Jacob Corneliss Boudewijns,
S. de vaete, W. Jacob de decker, N. Janna Poldermans boogert), ende dit huijs is
Elisabeth (MPS er staat: Betken) overgedraegen vrij ende vranck voor zijn vrij eijgen
goedt midts betaelende de last die daer op staet te weten 14 stuijvers tsiaers
in de kantlijn: Betken begeert eenne brieff
RAZE 3518, W2-328 links, fol 13v
- Op 1-3-1564 (MPS er staat: 1563 stilo curie) zoe es gecomen voor ons schepenen eenne
Jonas Jacobs, ende hij heeft gelevert met vollen rechte eenne Foort Pieters de
quantiteijt van 4 gemet lants gelegen inde polder van Zusterzandt (O. joncker Jan van
Haesdonck, S. Zeedijck, W. erfgenaemen van Jasper Heijndricks, N. den Sanddijck),
ende dese erve es gegeven om 14£ tgemet ende dat op condijsie te weten op zeven
jaer dach ende op Jonas lijff te weten compt Jonas Jacobs te sterven voor die 7 jaeren
zoe zal Foort Pieters tzelve landt om niet hebben, ende Jonas Jacobs moet desen
Foort Pieters geven alle jaeren vrijs gelts, van pachte 12 gulden tot zeven jaeren
lanck toe, ende die voors. penningen zullen als die jaeren volloopen zijn alte mael
verschenen zijn. Pertie elcxs een brieff
RAZE 3518, W2-328 rechts, fol 14
- Op 15-3-1564 (MPS: 1563 stilo curie) heeft gelevert met volle rechte eenne Jan Jacobs
Stoff eenne Willem Quirijns (MPS: Willem Corijnsen) 1 gemet 26 roe bij den hoope
om 33 gulden gelegen in Kerckhouck (O. Adriaen Hugos, S. Adriaen Oliviers, W.
Pauwels Pieters, N. Heerewech) verschijnende bij paijmenten te weten Bamisse 1564
de een helft, ende in een jaer daer naer de reste, ende dit is gelevert met alle
solemniteijten van rechte dat eenne leveringe van erve toe behoort. Partie elcx een
brieff

- Op huijden 15-3- 1564 (MPS: 1563 stilo curie) heeft gelevert Marinus Corneliss Gordt uijt
den naem van de weduwe van Maerten Doens een huijs, schueren ende toebehoorten
met zeker landt over in pachte gelijck dat de schriftelijcke voirwaerde daer aff
gemaeckt es ende dat om de somme van 3£ gereet, ende 3 £ tsiaers, ende partie
consenteert om dese vierschaere te verstellen op zaeterdaege ende voort tot Marinus
Corneliss vermaen (MPS: aan wie?)
RAZE 3518, W2-329 links, fol 14v
Register van de prochije van Waerde over tjaer 1564, scheepenen Jan Jans Vleeck, Pauwels
Diericks ende Jan Jacobs Stoff
- Op 15-4-1564 zoe es gecoomen voor ons schepenen Jan Jans Vleeck, Pauwels Diericks
ende Jan Jacobs Stoff eenne Maeijcken Jans de Vlaeminck ende die heeft
geconstitueert ende machtich gemaeckt Jan Jans Vleeck ende den zelven heeft over
getransporteert ende gedraegen, als gemachtich aen Maeijcken voors. de quantiteijt
van 200 roe lant gelegen inden polder van Zusterzandt (O. Jan Jans Vleeck , S. de
guijle, W. joncker Jan van Haesdonck, N. den Heerewech) ende d’ander perceel es
gelegen inde prochije (O. Rombout van de Venne, S. den heerewech, W. Jan Jans
Vleeck, N. Willem Barthelmeeuss) ende dit stuck is groot 108 roe luttel min ofte
meer, ende dese erfve es gegeven om 4£ 10s haers deels, ende Maeijcken kendt hem
zelve daer te volle vernocht ende betaelt te zijne den eersten penninck met den
laetsten (MPS: aan wie?)
RAZE 3518, W2-329 rechts, fol 15
- Op huijden 17-4-1564 zoe es gecoomen voor ons scheepenen Jan Jans Vleeck, ende hij
heeft ter kennisse van schepenen Matthijs Jans Widts, Pauwels Diericks, Jan
Nicolaess ende Adriaen Willems, ende voort bij den ambachtsheere Jan Staes ende
Jan Adriaens (MPS: Jan Adriaens Blancx) dijckgraeve met noch meer gebrede van
de gelande, ende zoe es bij vonnisse van schepenen gewesen nae dat zij alle geheijst
ende volheijst waeren heerschepen ende gemeenten als dat Jan Jans ontslegen ende
ontlast es ende zijne borge uijtgestoocken de zaecken aengaende de questie van de
Westerse Nolle die staet onder prejudictie van schepenen
RAZE 3518, W2-330 links, fol 15v
- Op huijden 25-4-1564 zoe heeft Marinus Corneliss Gordt als gemachtich van de weduwe
van Maerten Doens (MPS: is zij gelijk aen Jacomina Maertens?) ter kennisse van
schepenen over getransporteert ende gedraegen , transporteert ende draecgt over
eenne Jan Hectors een huijs aertvast ende naegelvast staend binnen der prochie van
Waerde op ’t ambachtsheeren vroone (O. Jan de Jonge vroone, S. Jan de Jonge, W.
ende N. den Heerewech), ende dit huijs es gegeven om 29£ 10s verschijnende bij
paijmenten waer af dat dat eerste paijment vervallen ende verschijnen zal Goesche
marckt anno 1565 dan 2£, ende voort alle jaeren en Goesche marckten daer naer
gelijck 2£ tot die volle betaelinge toe
in de kantlijn: Jacomijna Meertens brieff es gemaeckt
RAZE 3518, W2-330 rechts, fol 16

Op 2-5-1564 zoe heeft Jan de Wijelmaecker gelevert met volle rechte te weten met drie
sondaegse geboden onvervallen aen een met eennen dach van rechte inde weecke
daertoe dienende eenne Marinus Corneliss Gordt de quantiteijt van 20 gemeten lants
luttel min ofte meer gelegen inden Westveerpolder (O. ende S. den binnendijck, W.
de weese van Engel van Zange, N. den Nieuwen wech) ende (MPS: in de kantlijn:
200 roe (O. waterganck, S. de Nieuwe Wech, W. de prelaet, N. Westveerdijck), ende
dese erve es gegeven om 12£ tgemet 2 gemet reet (MPS gereet) te weten meije 1564
24£ ende voort alle Meije daeraen vervolchende gelijcke 24£ tot de volle betaelinge
toe. Pertie begeert elcxs een brieff stelt tot ypoteque hetzelve lant ende voort alle zijn
goet
in de kantlijn: Jan de Wijelmaecker heeft zijnen brieff nu gelicht opten 15-5-1568
RAZE 3518, W2-331 links, fol 16v
- Op huijden 1-7-1564 zoe es gecomen voor ons schepenen voors. eenne Willem Pieters de
naeijer, ende heeft rechtelijcken aengenomen die rechte voochdie van die onbejaerte
weesen hem achtergelaeten bij de doot van Pieternella Jans zijnder huijsvrouwe, eene
genaempt Pieter Willems ende t’ander een meijsken genaempt Angenita Willemsdr,
ende heeft die rechtelijcken beswooren ende belooft die te beschutte? ende te
beschermen ende alle jaere daervan reeckeninge ende reliqua te doene
- Op huijden 24-7-1564, zoe es gecomen voor ons schepenen Jan Jans Vleeck, Pauwels
Diericks ende Adriaen Willems eenne Cornelis Jacobs Boudewijns als gemachtich
van Jan Jans Haeverman, ende heeft rechtelijck versocht aende vierschaere Pieter
Geerts ende Cornelia de wedue van Jacob Cornelis Boudewijns de rechte kennisse
van tgeene dat haer zoude moegen weten aengaende van Jan Jans Haeverman oft hij
eenich goet tzij van wat dat zoude moegen wesen, zoe heeft Pieter Geerts ouwt
wesende ontrent 70 jaer gedeposeert ende Cornelia oock ouwt wesende ontrent 70
jaeren, hebben gesaemenderhandt gekent rechtelijck bij eede gestaeft als dat haer niet
kennelijck en is dat Jan Jans Haeverman eenich goet van Jan Haeverman de Jonge
zijne vaeder vercocht, verport ofte vervoert heeft ende dat haer oock wel te vooren
staet dat den ouwen Jan Haevermans te Valckenisse gestorven end begraeven es.
RAZE 3518, W2-331 rechts, fol 17
- Op huijden 11-10-1564 zoe es gecomen voor ons schepenen Pieter Geerts, Jan Jans Vleeck
ende coman Adriaen Willems eenne Jan de Wijelmaecker ende hij heeft gelevert met
vollen rechte eenne Marinus Corneliss Gordt ende dat uijt den naem van Jacomijna
Maertensdr de quantiteijt van 3½ gemet ofte daerontrent gelegen inde Pletpolder (O.
den Zandijck, S. Marinus Marinuss Beelboom, W. den zanddijck, N. Cornelis Jacobs
Boudewijns cum suis) ende dese voors. erfve es gegeven om 7£ 10s het gemet ende
dat geldt als leveringe
- Op huijden 14-10-1564 zoe es voor ons schepenen Tanneken Davids (MPS er staat Tanne
Davidts) ende heeft over getransporteert ende gedraegen, transporteert ende draecgt
over Marinus Corneliss Gort als gemechtich van Jacomijna Maertens een huijs
gestaen inde prochije van Waerde aertvast ende naegelvast staende op
ambachtsheeren vroone (O. ende S. Heerenstraete, W. kerckhoff, N. Adriaen
Priesters) ende dat huijs es gegeven om 11£ te weten 3£ ter leveringe, ende voort alle
jaere ofte Bamisse daernaer 9 gulden tot die volle betaelinge toe

-

in de kantlijn Copmijne Meertens (MPS: Jacomijna Maertens) brieff es gemaeckt

RAZE 3518, W2-332 links, fol 17v
- Op 14-10-1564 (MPS: jaar toegevoegd!) zoe es voor ons schepenen Pieter Geerts, Jan Jans
Vleeck, ende Pauwels Diericks, eenne Jan Nicolaess (MPS: Jan Nicolaess Pithouck)
ende hij heeft gelevert met vollen rechte eenne Adriaen Jans Loijs 2 perceelen van
lande gelegen in Kerckhouck, het eene perceel groot ½ gemet 3 roe ende het ander es
groot 212 roe (O. den Plattendijck, S. Pieter Geerts weesen, W. de Cruijsemeet, N.
Jan de Jonge), ende dese voors. erfve es gegeven om 8£ tgemet d’een helft gereet
ende het ander deel en reste Bamisse naestcomende anno 1565
- Op huijden 19-11-1564 zoe es gecomen voor ons schepenen eenne Jan Dignuss, ende hij
heeft gelevert met vollen rechte eenne Nicolaes Jacobs op Hinckelinge de quantiteijt
van 2 gemet 24 roe gelegen inden Zuijtpolder (O. Jacob Jans Pieters Lemps, S. ?, W.
erfgenaemen van Jasper Heijndricks, N. Tanneken Cornelisdr), ende dese erfve es
gegeven den hoop om 15£ gereet gelt, ende duerdien dat Nicolaes Jacobs neempt Jan
Dignuss een verstelde vierschaer ten naesten ende Nicolaes Jacobs begeert eene
brieff
RAZE 3518, W2-332 rechts, fol 18
- Op huijden 22-1-1565 (MPS: 1564 stilo curie hollandiae) zoe zijn veraccordeert meester
Joseph Snellinck ende Willem Quirijns (MPS er staat: Willem Corijnsen), ende dat
van zeecker proceduren luijdende opt sterfhuijs van Dignus Engels als dat Willem
Quirijns beckendt ende belooft schuldich te weesene den voors. meester Joseph de
somma van 7£ 6s 8gr, ende dat ter cause van zeecker appointemente (MPS: regeling,
afspraak) ende beloofde penningen verschijnende bij paijmenten waer aff dat den
eersten termijn vervallen ende verschijnen zal nu binnen een maent ofte zes weecken
naestcomende 1£ ende nu Goesche marckt eerstcomende anno 1565 gelijcke £ ende
voort Goesche 1566 9 gulden 1567 9 gulden, 1568 9 gulden ende Goesche marckt
1569 5 gulden, verbindende hierinne mijns persoons ende het huijs daer ick (MPS:
wie is ik: waarschijnlijk Willem Quirijns) nu ter tijt inwoone, stellende tzelfde tot
een speciaele ijpoteque ende onderpandt. Schepenen Pieter Geerts, Jan Jans Vleeck
ende Pauwels Diericks
in de kantlijn: ende hiermede kenden pertien aen weerzijden gecontenteert te zijne
van alle zaecke die zij metten anderen hebben principaelijck toserende? tsterfhuijs
van Dignus Engels
RAZE 3518, W2-333 links, fol 18v
- Op huijden 24-1-1565 (MPS: 1564 stilo curie hollandiae) zoe es gecomen voor ons
schepenen naer gespecificeert eenne Adriaen Jans (MPS: Adriaen Jans Poppe, zie
volgende acte) een stuck zaijerve groot ontrent 5 quartier gelegen in Pithouck (O.
erven van Gillis Vijt, S. Pauwels Pieters, W. Heerewech, N. Jacob van Tielborch),
ende dese erfve es gegeven om 15£ den hoop ter leveringe 10£ ende Corsmisse
naestcomende anno 1565 15 gulden ende Corsmisse 1566 15 gulden ende reste ?
(MPS: aam wie?)

- Op huijden 24-1-1565 (MPS: 1564 stilo curie hollandiae) zoe heeft Adriaen Jans Poppe
gelevert met volle rechte een stucken zaijlants groot ontrent ½ met, liggende in
Kerckhouck (O. Adriaen Jans voors. S. ecclesia hic, W. Geert Pieters te Bieselinge,
N. Pieter Geerts), ende dese erfve es gegeven om 25 gulden den hoop gereet geldt
RAZE 3518, W2-333 rechts, fol 19
- Op huijden 26-1-1565 (MPS: 1564 stilo curie hollandiae) zoe es gecomen voor ons
schepenen Jan Jans Vleeck, Pauwels Diericks ende coman Adriaen Willems eenne
Jan Cornelis Coster ende heeft gelevert met vollen rechte eenne Pieter Jans Rooshil
met den toeziende voocht van Heijlcken zijnder weese de quantiteijt van 3 gemet
lants inden Grootenpolder (O., S., W. ende N. Jan inden Hellen), ende dese erfve es
gegeven om 6£ tgemet een gemet ter leveringe ende voort alle jaere den 26-1 een met
tot die volle betaelinge.
- Op huijden 26-1-1565 (MPS: 1564 stilo curie hollandiae) zoe es gecomen voor ons
schepenen eenne Adriaen Oliviers ende heeft over getransporteert ende gedraegen ,
transporteert ende draecgt over midts desen Cornelia weduwe van Jacob Corneliss
Boudewijns een huijs gestaen inde prochije van Waerde opt ambachtsheeren vroone
(O. ende W. Heerewech, S. Geert Pieters, N. Cornelis Hubrechts), ende dit voors.
huijs is gelevert met alle solemniteijten van rechte dat eender leveringe van huijsen
toebehoort, aertvast ende naegelvast. Adriaen Oliviers bekendt hem zelve ten volle
ende al betaelt vanden voors. huijse
RAZE 3518, W2-334 links, fol 19v
- Opten 26-1-1565 (MPS: 1564 stilo curie hollandiae) zoe heeft Cornelia de weduwe van
Jacob Corneliss Boudewijns getransporteert ende over gedraegen, transporteert ende
draecgt over midts desen Adriaen Oliviers een huijs gestaen inde prochije van
Waerde int outdorp (O. de Schittemeet, S. Adriaen de cuijper (MPS: Adriaen
Anthonies de cuijper) ofte dier meer liggen met rechte, W. den Heerenstraete, N.
weduwe van Jacob Jans Andriess), ende Adriaen Oliviers moet toegeven opt huijs
dat Cornelia voors. van Adriaen voors. heeft die somma van 14£, verschijnende bij
paijmenten te weeten meije anno 1565 2£ ende voort alle meije vervolgende 2
gelijcke £ tot die volle betaelinge toe ende van dese vroene op de zuijt oost zie
(MPS: zijde) vanden huijse moet jaerlijcks geven 2 capoenen
- Opten 27-1-1565 (MPS: 1564 stilo curie hollandiae) zoe heeft Adriaen Oliviers over
getransporteert ende gedraegen, transporteert ende draecgt over midts desen als
toeziende voocht van het weeskindt van Pieter Jans Rooshil hem gebleven bij de doot
van Janneken zijnder huijsvrouw zaliger memorie een huijs aertvast ende naegelvast
met 1 met erfve ende ½ met vroone ofte daer ontrent daer Pieter Jans (MPS: Pieter
Jans Rooshil) nu ter tijt inne woont (O. Pieter Geerts, S. Jan Engels, W. Rombout
van Meckenborch cum suis, N. Heerewech), ende voors. huijs met bomen ende de
voors. erfve ende vroone es gegeven het kindtsdeel voor 13£ 10s, verschijnende bij
paijmenten waer aff dat eerste paijment vervalen ende verschijnen zal Sinte Jacobs
dach 1565 15 gulden, ende voort alle jaere ende Jacobsmisse gelijcke 15 gulden tot
volle betaelinge toe
RAZE 3518, W2-334 rechts, fol 20

- Opten 8-2-1565 (MPS: 1564 stilo curie hollandiae) zoe es gecomen Adriaen Jacobs
Voorstock voor ons schepenen voors., ende heeft aengenomen die rechte voochdie
van die onbejaerde kinderen hem gebleven bij de doot van Janneken zijnder
huijsvrouwe eenne genaempt Elisabeth (MPS er staat: Bette) de outste, die middel
eerste Jan Adriaens, ende het jonckste Aegken (MPS er staat: Aecgtken) ende heeft
die zelfde voochdie bezworen, ende neempt tot assistentie Jacob Jacobs zijnen
broeder van tvaderswege, ende Mattheus Maertens zijne stiefzoene van
tsmoederswege
- Op huijden 8-2-1565 zoe es gecomen voor ons schepenen Cornelis Jacobs Boudewijns als
gemachtich van Elisabeth Adriaensdr (MPS: Elisabeth Adriaensdr Voorstock zie
vorige acte), ende heeft gelevert met vollen rechte eenne Jan Barthelmeeuss een
stuck lants groot 1½ met 6 roe gelegen in Kerckhouck (O. Pieter Pieters, S. de
Cruijsemeet, W. Pieter Geerts weduwe, N. Willem Pieters de naeijer), ende dese
erfve es gegeven om 13£ de met Goesche marckt 1565 20 gulden, ende voort alle
jaeren 20 gulden ende het laetste jaer 3£ tot die volle betaelinge toe. Partie elcxs een
brieff
RAZE 3518, W2-335 links, fol 20v
- Op huijden 15-3-1565 (MPS: 1564 stilo curie hollandiae) zoe es gecomen voor ons
schepenen Pieter Geerts, Jan Jacobs Stoffs, Pauwels Diericks ende Jan Jans Vleeck,
te weten Jacob Leijs, ende hij heeft rechtelijcken aengenomen die voochdie van de
zijn onbejaerde kinderen een genaempt Maeijcken, ende het ander es genaempt ?
(MPS wordt niet gegeven), ende Jacob Leijss heeft aengenomen die rechte voochdie,
ende Jacob Leijss begeert tot zijnder assistentie Jacob Meijers (MPS: Jacob Dignuss
Meijers) ende Jacob heeft de voors. voochdie van moederswege aengenoomen, ende
Cornelis Jacobs Boudewijns is begeert van tvaederswegen
- Op huijden 20-3-1565 zoe es gecomen voor ons schepenen Pieternella, ende heeft
rechtelijck aengenomen bij schout ende scheepenen, ende heeft bezworen die rechte
voochdie van die twee onbejaerde kinderen haer gebleven bij de doot van Matthijs
Jans Widts een genaempt Cornelis (MPS er staat: Neesken) ende den ander Jan
Matthijss, ende Jan Dignuss vermeet hem aen die rechte toeziende voochdie van
vaderswege, ende Marinus Jans vermeet hem aen die weer voochdie van des
moederswege
RAZE 3518, W2-335 rechts, fol 21
- Op huijden 6-10-1565 zoe es gecomen voor ons schepenen hier onder geschreven eenne
Cornelis Jacobs als gemachtich van die kinderen van ende weese van Maerten Jacobs
ende heeft gelevert met vollen rechte een huijs met ontrent 50 roe erven gestaen ende
gelegen inden Cleenenpolder (O. Adolf van Ruijtenborch, S. Cornelis Nicolaess
wesen cum suis, W. Robrecht Stockvis, N. twegelinck), ende die erfve is gelegen
inden voors. houijck (O. Willem de Smits weese, S. twegelinck, W. Jan Matthijss, N.
Adriaen Jacobs met zijn weese (MPS: Adriaen Jacobs Voorstock) ende dit huijs
metter erve es gegeven om 50£, 40 gulden Goesche marckt laetstleden anno 1565,
ende voort alle Goesche marckten 40 gulden tot die volle betaelinge toe (MPS:aan
wie? Aaan Adriaen Jacobs Voorstock, zie volgende acte)

RAZE 3518, W3-1 links, fol 21v
- Op huijden 6-10-1565 zoe es gecomen voor ons schepenen eenne Adriaen Jacobs
Voorstock ende heeft gelevert met volle rechten een huijs met ontrent 50 roe erven,
ende dit huijs is gestaen inden Cleenenpolder opt ambachtsheeren vroone inde
gemercken als vooren ende de voors erve meede als vooren, ende dit voors. huijs is
als nu gegeven om 43£ met de erve 4£ gereet, ende voort alle Goesche marckten 4£
tot die volle betaelinge, ende pertie begeert ellicxs een brieff (MPS: aan wie?)
- Op huijden 6-10-1565 heeft gelevert met volle rechte Adriaen Jacobs (MPS: Adriaen
Jacobs Voorstock) eenne Cornelis Matthijss als gemechtich van Mattheus Maertens
een stuck lants gelegen inden Cleenenpolder groot 2 gemet (O. Gillis Reijns, S.
Robrecht Stockvis, W. Adriaen de cuijper (MPS: Adriaen Anthonies de cuijper), N.
de polderdijck), ende dese erve es gegeven ende gecocht om 7£, ende gereet gelt
ende Adriaen Jacobs belooft dese erve alzoe vrij te maecken als daer begeert vrij gelt
aff te ontfangen
inde kantlijn: Cornelis Matthijss begeert eenne brieff van de erve
RAZE 3518, W3-1 rechts, fol 22
- Op huijden 14-4-1565 (MPS: 1564 stilo curie hollandiae) zoe zijn gecomen bij malcander
Willem Pieters de Naeijer als vader ende rechtvoocht vande weesen hem gebleven
bij de doot van Pieternella zijnder huijsvrouwe zaliger memorie ende wederom die
weervoochden van tsmoeders wegen, ende zijn vriendelijck met malcanderen
veraccoordeert ende uijtcoop gedaen van de zelve achtergebleven goeden van
Pieternella zaliger memorie voors. ende in alder manieren hiernaer volgende als dat
Willem Pieters voors. moet houden de zelve weesen te weten Angenita (MPS er staat
Angniete) ende Pieternella (MPS er staat: Pierken) Willems te lieve te leede reende
cleende zieck ende gesondt, bruijloften kinderen heessen? alle tzelfde zoe als dat
behoort, ende dat op haer mondige jaeren, ende zoe wanneer dat het jonckste kindt
bejaert es een jaer daernaer zoe moet Willem Pieters gehouden wesen te betaelen zie
zelve voors. kinder die somme van 18£ bij alzoe verder als de voors. kindt ofte
kinder van doene hebben, ende indien dat die voors. kinder ofte kindt tot genen?
Goede Anker en comen zoe zal dat zelve geldt ende penningen blijven rustende
onder Willem Pieters voors. ende als die kindt ofte kinderen te heijelicken comen,
moet een ijgelijck zijn gelt ende deel opleggen ende indien dat daer een van de voors.
kinder quaeme te sterven zoe zal dat comen op het lancst levende kindt ende comen
die kinder tegaeder te sterven zoe zal Willem die zelfde penningen in drie termijnen
betaelen een jaer naer de doot van tlaetste kindt 6£ ende alle jaere 6£ tot die volle
betaelinge in handen van gerechte erfven diet aencomen zullen
in de kantlijn: verzeeckert op 2 stucken erve gelegen in Kerckhouck? (O. Jacomijna
Engels (MPS er staat Mijne Ingels), S. de kercke hic, W. Pieter Jan Jaspers (MPS er
staat: P Jaspers), N. Macharis Willems), noch 1 stuck (O. Heerewech, S. Macharis
Willems, W. Pieter Jans voors., N. Jan Nicolaess)
RAZE 3518, W3-2 links, fol 22v (opnieuw gefotografeerd)
- Op huijden 15-4-1565 (MPS: 1564 stilo curie hollandiae) zoe es gecomen voor ons
schepenen Jan Jans Vleeck, Adriaen Willems, ende Jan Jacobs Stoffs, eenne Cornelis

Hubrechts ende hij heeft over getransporteert ende gedraegen, transporteert ende
draecgt over eenne Jan Pauwels een huijs gestaen inde prochije van Waerde opt
ambachtsheeren vroone (O. ende N. Jan Barthelmeeuss, S. Cornelia de wedue van
Jacob Boudewijns, W. Heerenstraete), ende dit huijs es gegeven om 26£,
verschijnende bij paijmenten te weten 4£ ter leveringe ende voort jaere meije
comende in een jaer 3£, ende voort alle jaere meije 2£ tot die volle betaelinge toe
- Op huijden 15-4-1565 (MPS: 1564 stilo curie hollandiae) zoe es gecomen voor ons
schepenen Jan Jans Vleeck, Adriaen Willems, ende Jan Jacobs Stoffs, eenne Stoffel
Pauwels ende heeft over getransporteert ende gedraegen, transporteert ende draecgt
over midts desen eenne Cornelis Hubrechts een huijs gestaen inde prochije voors. op
de ambachtsheeren vroone (O. Maerten Machariss, S. de priesterie, W. Heerwech, N.
Willem Quirijns), ende dit huijs metten ovekeete ende die struijcks (MPS:
waarschijnlijk brandhout) zijn voorts vercocht aertvast ende naegelvast, ende zijn
gegeven om 31£, d’een helft ter leveringe ende d’ander helft tenden jaer daernaer
midts dat Cornelis Hubrechts belooft te bringen onder ende in handen van Stoffel
Pauwels eenne brieff van 10£ tot een speciaele hypoteque
RAZE 3518, W3-2 rechts, fol 23 (opnieuw gefotografeerd)
- Op 11-4-1565 es gecomen voor ons schepenen Jan Jans Vleeck, Adriaen Willems, ende
Jan Jacobs Stoffs eenne Pauwels Diericks als voocht ofte constituant van Domis
Diericks, heeft gelevert met vollen rechte eenne Jan Barthelmeeuss een huijs,
schuere, boom ende erfve groot 2 gemet 8 roe gestaen ende gelegen inde prochije
van Waerde op d’ambachtsheeren vroone (O. ende S. Heerenstraete, W. Pieter
Jacobs, N. Adriaen Willems) ende dit voors huijs schuere, boom ende erve es
gegeven om 106£, 10£ ter levering ende voort alle jaere daer naer 10 gelijcke £ tot
die volle betaelinge toe
- Op huijden 10-4-1565 (MPS: 1564 stilo curie hollandiae) zoe es gecomen voor ons
schepenen Jan Jans Vleeck, Adriaen Willems, ende Jan Jacobs Stoffs eenne Dignus
Corneliss de Raet ende heeft over getransporteert ende gedraegen, transporteert ende
draecgt over midts desen eenne Pieter Geerts den Ouwen de caemer daer Dignus
voors. nu ter tijt innen woont gestaen inde prochije van Waerde (O. houck van het
huijs daer Dignus inne woont, S. Jan Barthelmeeuss, W. Heerenstraete, N. voors.
huijs), ende Dignus was Pieter Geerts voors. te cort ofte ten achter van 11£ van
welck 11£ Dignus dese voors. caemer over getransporteert heeft mitsgaeders dat
Dignus dezelfde caemer zal blijven gebruijcken mits dat hij dezelfde 11£ zal betaelen
Sint Jacobs daege 1566 2£ ende voort alle jaere ende Sinte Jacobsmisse gelijck 2£ tot
die voller betaelinge ende als die brieven gecasseert ende dan zal de voors. caemer
onbelast wesen
RAZE 3518, W3-3 links, fol 23v (opnieuw gefotografeerd)
Register van schepenen kennisse vanden jaere 1565
- Op huijden 11-7-1565 zoe es gecomen voor ons schepenen voors. die gemeen erfgenaemen
mitsgaders de wedue van Cornelis Nicolaess Cock ende hebben gesamenderhandt
over getransporteert ende gedraegen, transporteren ende draegen over midts desen
Jan Barthelmeeuss (MPS er stond eerst Nicolaes Jacobs op Hinckelinge) een huijs

gestaen inde prochije van Waerde opt ambachtsheeren vroone (O. Jacob Jans
schipper, S. den meet genaempt Hemmeken, W. Jan Aerts de smidt, N.
Heerenstraete) ende dit voors. huijs es gegeven om 45£ 10s verschijnende bij
paijmenten te weten 4£ gereet ofte ter leveringe, ende voort alle jaer daernaer
gelijcke 3£ tot die volle betaelinge toe, hijpoteque hetzelve huijs (MPS: verder niet
leesbaar)
RAZE 3518, W3-3 rechts, fol 24 (opnieuw gefotografeerd)
Op huijden 3-8-1565 zoe es gecomen voor ons schepenen Pauwels Diericks ende hij heeft
rechtelijcken aengenomen die recht voochdie ende oock beswooren van Jacomijna
Pauwels (MPS er staat: Jacomijnken) zijnder dochter hem gebleven bijde doot van
Maeijcken zijnder huijsvrouwe zaliger memorie ende Domis Diericks als van
tvaeders zien (MPS: zijden) ende doet vermet aan toeziende vochdie ende Frans
Corneliss Bollert? compt van de toeziende voochdie van tmoeders zien. Ter presentie
van schepenen van Jans Jans Vleeck, Jacob Jans Sijnskercke ende Jan
Barthelmeeuss.
RAZE 3518, W3-4 links, fol 24v
- Op huijden 2-10-1565 zoe es gecomen voor ons schepenen Jan Jacobs Stoffs, Pieter Jans
Rooshil, Jan Nicolaess Pithouck, Pauwels Diericks ende Jan Jans Jans Vleeck, eenne
Jan Jans Vleeck ende heeft gelevert met vollen rechte eennen Nicolaes Jacobs op
Hinckelinge de quantiteijt van 5 quartier lants gelegen inden Westveerpolder (O.
Jacob Jans Sijnskercke, S. Jan Engels, W. Nicolaes Jacobs op Hinckelinge, N.
Heerewech), ende dese erfve es gegeven om 6£ tegemet gelt als leveringe, voort
noch eenen ½ met inden voors. polder (O. Jan Matthijss, S. den zeedijck, W.
Nicolaes Jacobs op Hinckelinge, N. Westveerdijck), ende es gecocht om 21 gulden
den halven met met gelt als leveringe ende tot deser erfve es dat volle recht
gehantiert met schijnder sonne met staende baecken ende in gebannender vierschaere
ende voort met alle solemniteijten van rechte dat eender leveringe van erven toe
behoort. Jan Jans Vleeck heeft verstelde vierschaere ten naesten
RAZE 3518, W3-4 rechts, fol 25
- Op huijden 2-10-1565 zoe es gecomen voor ons schepenen eenne Cornelis Jacob
Boudewijns als gemachtich van Adriaen Estricx ende heeft gelevert met volle
rechten eennen Jan Jans Vleeck de qualiteijt van 6 gemet 72 roe een stuck gelegen in
Kerckhouck 2 gemet 247 roe (O. de weese van Pieter Geerts lantmeter, S. Jacomijna
Engelsdr, W. Heerewech, N. Adriaen Oliviers, noch een stuck gelegen in den
Zuijthouck 1 gemet 83 roe (O. S. ende N. mr Gillis Reijns, W. Heerewech), noch een
stuck gelegen in de Meese groot 2 gemet 40 roe (O. Jan Corneliss de Coster, S.
joncker Jan van Haesdonck, W. Jan Barthelmeeuss, N. Heerewech), dese erfve es
gegeven dese voors. sticken den hoop om 81£ 14s 10gr te betaelen in vier paijmenten
te weten 1 vierde paert gereet, ende voort alle Bamisse daernaer comende een
gelijcke vierde paert tot die voors. somme al voldaen ende betaelt zal wesen, ende
Jan Jans Vleeck stelt tot speciaele hypoteque ende onderpandt het zelve goet ofte
erfve ende niet weder? midts dat zoe wanneer dat Vleeck heeft betaelt twee paijen
zoe mach hij zoe verder het hem belast vercopen het stuck voor die? om de derde
paije mede te betaelen

-

in de kantlijn: ellicke paije beloopt 20£ 3s 9gr
op volgend blad: ende tot deser erfve es dat volle recht gehantiert te weten bij
schijnder zonne bij staende baecken ende in gebannender vierschaere ende voort met
alle solemniteijt van rechte dat eender leveringe van erven toe behoort

RAZE 3518, W3-5 links, fol 25v
- Op huijden 2-10-1565 zoe es gecomen voor ons schepenen eenne Cornelis Jacob
Boudewijns als gemachtich van Adriaen Estricx ende heeft gelevert met volle
rechten 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 Lambrechts ofte dier meer liggen met rechte, N.
Marinus Maertens (MPS er staat Marijnis Mertsen)), noch een stuck gelegen inden
zelven houck groot 1½ gemet 15 roe (O. Marinus Maertens (MPS: en er boven
geschreven de waterganck), S. W. ende N. Boudewijns Lambrechts), ende dese erfve
es gecocht 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 eeniche 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
recht gehantiert ende daer es gestelt tot ypoteque het zelve lant ende erfve ende niet
verder, verstelt tot 14 daegen
RAZE 3518, W3-5 rechts, fol 26
- Op huijden 31-3-1565 (MPS: 1564 stilo curie) zoe es gecomen voor ons schepenen eenne
coman Adriaen Willems ende heeft gelevert met volle rechte eenne Jan Engels de
quantiteijt van 2 gemet lants ofte daer ontrent gelegen in Kerckhouck (O. Willem
Pieters de Naeijer, S. Adriaen Jans Poppe, W. Pieter de backers weese, N.
Heerewech), ende dese erfve es gegeven om 9£ 10s tgemet gereet gelt. Jan Engels
(MPS er bovengeschreven: Mijne Engels) een brieff, Jan Engels brieff es gemaeckt
- Op huijden 1-4-1565 zoe es gecomen voor ons schepenen Adriaen Willems, Jan Jacobs
Stoff ende Jan Nicolaess Pithouck, eenne genaempt Cornelis Corneliss ende heeft
haer beckendt wel ende duechdelijck schuldich te zijne Willem Corneliss joncker de
somma van 3£, verschijnende bij paijmenten waervan dat de eerste paijment
vervallen ende verschijnen zal Sinte Jacobs daege anno 1569 de helft ende Sint
Jacobs daege 1570 9 gulden ende 1571 10s, verzeeckert op het huijs daer hij innen
woont
inde kantlijn: joncker Willem een brieff
RAZE 3518, W3-6 links, fol 26v
- Op huijden 3-4-1565 (MPS: 1564 stilo curie) zoe es gecomen voor ons schepenen Jacus
Duijckerne (MPS: Jacob Duijckerne) ende Elisabeth Rombouts van de Venne (MPS
er staat Elisabeth Rommens), ende zijn veraccordeert als dat Jacus nu gereet geven
zal 7£ ende voort de reste nu Sinxsen eerstcomende de reste te weten van de pacht
1564, ende Jacus veroblieert hem dit zelfde te betaelen opten dach voors. ofte 8
daegen daernaer ende dat op sHeeren Reaele executie, dies zoe en es den timmer van
die schuere niet maer Elijsabeth moet de schuere daer de molen in staet dichte te
maecken dat Jacus die gebruijcken mach

RAZE 3518, W3-6 rechts, fol 27
- Op huijden 3-4-1565 (MPS: 1564 stilo curie) heeft gelevert met volle rechte Cornelia
Willem Jans de quantiteijt van 200 roe lants inden Cleenenpolder (O. Jan Nicolaess
Pithouck cum suis, S. erfgenaemen van Robrecht Stockvis, W. Jan Nicolaes voors.,
N. Adriaen Jacobs (MPS: Adriaen Jacobs Voorstock) met zijn weese), ende dese
erve es gegeven om 6£ te Bamisse laetstleden 3£ ende Bamisse 1566 3£
in de kantlijn: Cornelia begeert een brieff ende Mattheus Maertens (MPS er staat;
Teeus Merts) oock een brieff
- Op huijden 3-4-1565 (MPS: 1564 stilo curie) heeft gelevert met volle rechte Jan Engels
eenne Pieter Jans Rooshil de quantiteijt van 300 preter ? roe gelegen in Peulgen (O.
Jan Pieters (MPS: Jan Pieters Geerts?), S. ende W. R? van Mockenborch, N. Pieter
Jans Rooshil), ende dese erve es gegeven om 45 gulden tgemet ende om gereet gelt
RAZE 3518, W3-7 links, fol 27v
- Op huijden 8-10-1565 zoe es gecomen voor ons schepenen Jan Jans Vleeck, Jan Jacobs
Stoffs ende Jan Nicolaess Pithouck (MPS: Pithouck staat er inderdaad?) ennen
genaempt (MPS: acte verder niet afgemaakt)
RAZE 3518, W3-7 rechts, fol 28
- Op huijden 8-10-1565 zoe es gecomen voor ons schepenen eennen Jan Pieters Geerts ende
hem vermeeten aende rechte voochdie van die weese van Pieter Geerts ende heeft
daer op zijnen behoirlijcken eedt gedaen als recht voocht ende heeft dat gedaen als
outste ende naeste manne hooft van de voors. weese ende heeft genomen tot zijnder
assistentie van tvaerswegen als toeziende voocht ende van tsmoeders wegen Adriaen
Willems (MPS: zowel van vaders als van moederswege!) ende die hebben tzelfde
belooft op haer manne waerheijt tzelfde wel ende deuchdelijcke te helpen regieren
- Op huijden 8-10-1565 zoe es gecomen voor ons schepenen eennen Jan Corneliss Oesthoff
ende es gewesen met sententie van schepenen dat hij zoude wesen recht voocht als
outste ende naeste manne hooft binnen die versche van Zuijtbevelandt (MPS: binnen
den zeedijck gelegen land) van tsmoeders wegen ende dat van onbejaerte weesen van
Corneliss Nicolaess Cock ende Janneken die bejaert es die heeft den voors. Jan
Corneliss oock tot haere voocht genomen ende Jan Corneliss heeft dat bezworen,
ende Nicolaes Corneliss es genomen als toeziende voocht van tsvaders wege ende
Cornelis Jacobs es gecoren van tsmoederswege
inde kantlijn: schepenen Jan Jans Vleeck, Jan Nicolaess Pithouck ende Jan Jacobs
Stoff
RAZE 3518, W3-8 links, fol 28v
- Op huijden 22-10-1565 zoe es gecomen voor ons schepenen Jan Jacobs Stoff, Pauwels
Diericks ende Jan Barthelmeeuss eennen Matthijs Jans Vlaeminck ende Maeijcken
(MPS: Maeije) zijnder suster, ende Matthijs Jans heeft hem beckendt ten volle ende
al betaelt te zijn van zijn appert ende deel van den coop van Jan Jans Vleeck huijs
daer hij inne woont ende Maeijcken zijn zuster kent haer zelven ten volle ende al

betaelt te zijne van haer deel van voors. huijs ende haer deel van de erve die haer van
haer moeije aen bestorven es ende dat tot de volle betaelinge toe
- Op huijden 20-11-1565 zoe es gecomen Adriaen Willems ende heeft gelevert met vollen
rechte eennen Jan Engels de quantiteijt van 1 gemet lants luttel min ofte meer ende es
gecocht om 12£ tgemet ende es gelegen inde Meese (O. ende N. den heerenwech, S.
de erfgenaemen van Cornelis Nicolaes Cock, W. mr Gillis Reijns), ende Jan Engels
begeert eennen brieff van de erve, ende coman Adriaen Willems heeft daer genomen
een verstelde vierschaere gedurende de tijt van drie weecken
RAZE 3518, W3-8 rechts, fol 29
- Op huijden 20-11-1565 es gecomen Adriaen Willems ende heeft over getransporteert ende
gedraegen, transporteert ende draecgt over eenne Jacob Oliviers de quantiteijt van
2½ gemet 27 roe gelegen in Kerkhouck (O. Plattendijck, S. ende W. coman Adriaen
Willems, N. Godelieve ?), ende tot dese erfve es dat volle recht gehantiert dat een
leveringe van erve toe behoort, ende coman Adriaen Willems stelt tot een ypoteque
het stuck gelegen inden houck te weten een jaer lanck oft taenboort wierde, hem zijn
garandt daeraen te mogen verhaelen
RAZE 3518, W3-9 links, fol 29v
- Op huijden 29-11-1565 zoe es gecomen voor ons schepenen Jan Jans Vleeck, Jan
Nicolaess Pithouck ende Pieter Jans Rooshil eennen genaempt Cornelis Willems
ende heeft over getransporteert ende gedraegen, transporteert ende draecgt over
midts desen eennen Pieter Anthonies Smul, een huijs gestaen ende dat opt
ambachtsheeren vrooen (O. ende S. Heeren wech, W. Ool Corneliss, N. Jacob Jans
(MPS: Jacob Jans Sijnskercke?), ende dit voors. huijs es gegeven om 4£ ende 5s, 3£
ter leveringe ende Corsmisse 1566 1£, ende tvoors. huijs es gelevert aertvast ende
naegelvast.
- Op huijden 29-11-1565 zoe es gecomen voor ons schepenen Jan Jans Vleeck, Jan
Nicolaess Pithouck ende Pieter Jans Rooshil eennen genaempt Pieter Anthonies
Smul ende heeft over getransporteert ende gedraegen, transporteert ende draecgt over
eennen Joris Jans een huijs gestaen inde prochije van Waerde int ouijt dorp op de
ambachtsheeren vroone (O. Heerenstraete, S. Cornelis Nicolaess (MPS: Cornelis
Nicolaess Vlaeminck?), W. de zelve, N. Dierick den timmerman), ende dit voors.
huijs es gegeven om 8£ 12s 4gr, 3£ gereet ende te Bamisse naestcomende 1£, ende
voort alle bamisse 1£ tot die volle betaelinge toe
RAZE 3518, W3-9 rechts, fol 30
- Op 23-2-1565 zoe es gecomen voor ons schepenen eenne Jan Jans Vleeck als gemechtich
van de wedue van Jacob Jans Andriess ende heeft getransporteert ende over
gedraegen, transporteert ende draecgt over eenne Willem Simons een huijs aertvast
ende naegelvast gestaen inde prochie van Waerde opt ambachtsheeren (MPS staat
boven: Jan de Jonge) vroone (O. Adriaen Oliviers, S. Heerenstraete, W. Jacob de
decker (MPS er staat: Coppen den decker. Is dit Jacob Oliviers?), N. Schittemeet),
ende dit voors huijs es gecocht om die somma van 22£ 10s verschijnende bij
paijmente te weten dat dese voors. weduwe brieff niet meerder gemaeckt en moet

-

werden dan 12£ 10s, 1£ ter leveringe ende voorts te Bamisse comende 1£, ende voort
alle jaere ende Bamisse daernaer 1 gelijcke £, ende zoe wanneer Lambrecht Quirijns
laetste paije vervalt ende verschenen es zoe moet se 9 gulden ontfangen ende voort
alle Bamisse daernaer 2£ tot die volle betaelinge toe
in de kantlijn: pertie elcxs een brief, Bettens (MPS: heette de weduwe Elisabeth of
wordt hiermee bedoeld Pieter Jans Bette?) brief es gemaeckt
(MPS: uit de belendingen constateer ik dat dit een huis uit het “oudt” dorp is.)

