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RAZE 3520, W111, eerste blad, 1567
Register bouijck gehouden bij mij Cornelis Jacob Boudewijns ende dat over tjaer 1567 waervan
schepenen sijn geweest Jan Jans Vleeck, Jacob Jans Sijnskercke, Jan Jacobs Stoff, Jan Pieters
Geerts, Pauwels Diericks, Jan Nicolaess Pithoeck, ende Pieter Pieters Leeuwe.
RAZE 3520, W111, los inliggend, 1567 (MPS: dit moet veel later dan in 1567 geschreven zijn, want
er wordt gesproken over Jan Pieters Geerts wezen!)
- de ghemercken van het lant dat comt uijt den naem van den weesen van Jacomijna Inghels (MPS:
Jacomijna Engels):
Een stuck ghenaemt het beghijne weijcken (O. den Platten dijck, S. Maeijcken Doens, W.
Adriaen Quirijns, N. de kercke);
Noch een stuck saijlant ghelegen in Kerckhouck (O. de kercke, S. Adriaen Quirijns, W. Jan
Pieters Geerts weesen, N. de selve oft de kercke);
Noch twee stucken lants in den selven houck (O. Barthelmeeus Willouts, S. de kercke, W. de
selve, N. Heerenwech);
noch twee stucken saijlants in den selven houck (O. Pieter Jans de Naeijer, S. Jan Pieters
Geerts, W. Matthijs Jans weesen, N. den hoegen wech);
noch een stuck weije ghelegen in den selven houck (O. Jan Pieters Geerts weesen, S. de selve,
W. Heeren wech, N. Jan Jans Vleeck);
noch een stuck saijlants in de Meese (O. Heeren wech, S. Pieter Marentijn, W. de selve, N. Jan
Pieters Lemps);
noch een stuck weije in den selven houck (O. Heerenwech, S. Jacob Jans Pieters Lemps, W.
Pieter Marentijn, N. den heeren wech)
RAZE 3520, W112, los inliggend verso, 1567
-

noch een stucke in de Meese (O. Jan Barthelmeeuss, S. joncker Jan Haesdonck, W. den
tolenaer, N. den Kercke dijck)

RAZE 3520, W112 rechts, fol niet gegeven, 12-5-1567
Dach van rechte 12-5-1567 ter kennisse van schepenen Jan Jans Vleeck, Jacob Jans Sijnskercke, Jan
Pieters Geerts, Pieter Pieters Leeuwe
- Op 12-5-1567 zoo es gecompareerd voor ons schepenen voors. ende heeft begeert te leveren met drie
zondaecgsche geboden onvervallen aaneen, eenne Cornelis Jacobs Boudewijns met zijnder
moeder de quantiteijt van 10 gem lants ofte daerontrent gelegen in diversche percelen (MPS:
aan wie? Servaes Gijbels?). Nae aenleggen ende verweeren tussen Servaes Gijbels als heijser
ter eenre ende Adriaen Gilliss als ghemechtich van Elisabeth Rombouts (MPS: er staat Lisbeth
Rommens) als verweerder ter andere zijde. Desen dach van rechte verstelt ten naeste op
woensdach naestcomende ende Servaes ofte zijne gecommitteerde hebben geprotesteert van
costen, schaden ende intresten. (MPS: wat wordt hier nu mee bedoeld?)
RAZE 3520, W113 rechts, fol 1, 12-5-1567

- Jan Corneliss Oesthoff heijst ter vierschaere ende dat vuijt crachte van te doen gebien de gemeene
schepenen zeekere kennis offer eenigen toen zoude mogen gecomen wesen den welcken Joos
de Wolff tanderen tien voor Paeschen aenghenoomen hadde om te doene van zeecker obligatie
luijdende opten zelfden Joos de Wolff. Schepenen wijsen met sententie zoo als Jan Corneliss
Oesthoff dese zelfde zaecke voor Paeschen anno 1566 begonnen heeft ende nu int jaer 1567
begeert te verheffen dat den voors. Jan Corneliss is vervallen van zijn recht ende dat hij mach
zouijcken met eene nieuwen schrijfpenninck ende den clerck heeft hem bekellengiert (MPS:
becallengiert = betichten) van de boete van 5s
- Coman Adriaen Willems heijst ter vierschaere ende dat uijt crachte van te doen gebien ende dat op
schepenbrieven ende schepenkennisse een stuck lants gelegen in Riethouck de somma van 31
gulden 2s
- Willem Bom heist ter vierschaere ofte Willem Quirijns van zijnen twegen eenen Frans Hubrechts de
somma van 4s ende dat van zeecker bier dat hij zoude mogen gehadt hebben ofte borg voor
hebbend wesen, verstelt ten naesten ende voorts tot Willem Arents (MPS: er staat Aertsens)
vermaen
- Willem Bom heist ter vierschaere ofte Willem Quirijns van zijnen twegen Geertruid Arents dat van
zeeker bier dat eertijts den voors. Willem Bom gelevert heeft aen Tanneken Arents 13 gulden
4 stuijvers, verstelt ten naesten ende voorts tot Willem Quirijns vermaen
RAZE 3520, W114 links, fol 1v, 12-5-1567
- Coman Adriaen Willems nomine Lucas Melchiors heijst ter vierschare ende dat vuijt crachte van te
doen gebien op schepenbrieven ende schepenkennisse het huijs daer Dignus de Raet (MPS:
Dignus Corneliss de Raet) in plach te wonen ende dat van verloopen renten verschenen nu
Lichtmisse 1566 de somme van 18s verstelt tussen dit ende Sint Jansmisse behalve dat een
igelijck van de crediteuren zullen comen bij malcander oft zij mochten veraccorderen,
veraccordeert tis wel int goede, veraccordeert zij niet zoe zullen zij alsoo het selfde recht
hebben datse int ter tijt hebben zonder.
- Duerdien dat coman Adriaen Willems schepen sententie verlachtert (MPS: heeft laten hangen?) ende
niet gehouwen en heeft uijt den naem van Lucas Melchiors zoe es hij gewesen inde boete van
3£ parasissen (MPS: Parijse ponden)
- Coman Adriaen Willems nomine Geertruijt Arents heijst ter vierschare Jan Barthelmeeuss de somma
van 1£ 10s 6gr ende dat van verteerde costen verstelt uit crachte van den derden dach etc.
- Coman Adriaen Willems nomine Geertruijt Arents heijst ter vierschare Matthijs Engels ende dat van
verteerde costen de somma van 7s, verstelt als voren
- Coman Adriaen Willems nomine Geertruid Arents heijst ter vierschare Frans Lambrechts (MPS:
Frans Lammens) ende dat van verteerde costen van 7s 4gr, verstelt als voren
- Cornelis Jacobs Boudewijns heijst ter vierschare Jan Barthelmeeuss 23 £ altijt ter goede rekening. Bij
verwillecuere van partie verstelt ten naeste, behalve dat partie sal comen bij malcanderen ende
rekenen met malcanderen

RAZE 3520, W114 rechts, fol 2, 12-5-1567
- Cornelis Jacobs Boudewijns heijst ter vierschare Jan Pauwels ende dat van verteerde costen 3s 6gr
- Cornelis Jacobs Boudewijns heijst ter vierschare joncker Willem ende dat van verteerde costen 3s
7gr
- Cornelis Jacobs Boudewijns heijst ter vierschare Jan Matthijss als voren 2s 2gr
- Cornelis Jacobs Boudewijns heijst ter vierschare Anthonij Corneliss Mijnsheeren als voren 10s 10gr
Dach van rechte gehouwen op 14-5-1567 ter kennisse van schepenen Jan Jans Vleeck, Jacob Jans
Quinck (MPS: Jacob Jans Sijnskercke), Jan Jacobs (MPS: Jan Jacobs Stoffs), Jan Pieters
Geerts, Jan Nicolaess Pithouck ende Pieter Pieters Leeuwe
- Coman Adriaen Willems heijst ter vierschare Frans Lambrechts (MPS: Frans Lammens) naer
vuijtwijsen tregister fol 1 ende dat vuijt crachte vanden derden dach. Partie geeftet den selfden
Frans Lammens noch eens te mee ende dat altijt vuijt crachte van de derden dach
- Coman Adriaen Willems ende dat vuijt crachte van te doen gebien op een seecker stuck lants ende
dat op schepenbrieve ofte schepenkennisse. Schepenen wijsen verstelt ten naeste ende voorts
alle dage open recht behalve dat partie zal hebben 1 vernachte? wete
RAZE 3520, W115 links, fol 2v, 14-5-1567
- Adriaen Jans heijst ter vierschare Marinus Maertens ende dat vuijt crachte van te doen gebien op
zeekere erve die de voors. Marinus Maertens van de voors. Adriaen Jans gecocht heeft op
schepenbrieve ofte schepenkennisse de somma van 8 £ grooten vlaems te mee gegeven ten
naeste dage van rechte
- Jan Pieters Geerts heijst ter vierschare Jan Jans Bette, Reijnier Jans Bette, Jan Roels (MPS: Roelofs),
Nicolaes de Ketser, Thomas Marinuss ende dat als deken van Sints Sebastiaens gilde, ellijck
de somme van 6s 8gr ende dat van verteerde costen, verstelt te naeste ende voorts tot Jan
Pieters vermaen, nopende coman Thomas ende wat van dander, wert verstelt ten naesten ende
dat vuijt crachte vanden derden dach
- Coman Adriaen Willems nomine Hans Geerts heist ter vierschare Pieter Jans Jaspers de somma van
2s 4gr ende dat van arbeijt, verstelt
- Coman Adriaen Willems nomine Jan Gilliss heijst ter vierschare Jan Barthelmeeuss de somma van
11 gulden zoe van een obligatie als van pachte tsaemen de somma van ? ende Jan
Barthelmeeuss verobligiert hem zelven dit selfs op te brengen tusschen dit ende Sint Jansmisse
op comans Adriaen Willems bewijs
RAZE 3520, W115 rechts, fol 3, 12-5-1567

- Op date voors. zoo hebben schepenen zeecker kennisse gedaen van zeecker levering van lande
twelck Adolf van Ruijtenborch gelevert heeft eenne heer Clement van der Goes ende dat voor
eenne Boudewijn Lambrechts fiscael (MPS: graaflijkheidsverzorger ofte landschatbewaarder)
zoe dat schepenen onder malcanderen bevinden dat den ouwen brief inder vierschare geleijt es
ende dat Adolf van Ruijtenborch ghezeijt heeft men zal een nieuwen brieff maecken naer
vuijtwijsen den ouden brieff uijtgezondert twee gemeten ofte daerontrent behalve dat haer
oock niet kennelijcken en es datter van eeniche ijpoteque ofte onderpant genarreert ofte
geroert en es geweest wandt den ouwen brieff noijt zoo verder geexibeert en es geweest. Ende
aldus gedaen ende geslooten met malcander ende gezamenderhandt onderteijckent ellijcx met
zijn gewoonlijcke merck ofte hanteijcken hier ondergestelt
Nb. Prachtige handmerken (Betere foto maken?)
RAZE 3520, W116 links, fol 3v, 23-5-1567
Vierschare gehouwen 23-5-1567 ter kennisse van schepenen Jan Jans Vleeck, Jacob Jans Sijnskercke,
Jan Nicolaess Pithouck, Pieter Pieters Leeuwe
- Barthelmeeus Willouts heijst ter vierschare ende vuijt crachte van arrestemente Joffrouwe Anna Pels
te weten alzulcke penningen als Jan Engels de selfde joffrouwe Anna Pels voors. schuldich
ende ten achter zoude mogen wesen ende dat nopende tprocess tussen twelck hangt
Valckenisse ende de prochie van Waerde dat deselfde joffrouwe Anna voors. den voors.
Barthelmeeuss daeraff sal quijten ende vrij houwen van tselfde lant dat de voors. vrouwe hem
gelevert heeft ofte heijst daervoren de somma van 100 gouwe croone daervoren ende bij
verwiltcueringe van partie verstelt tot van heden in 14 dagen ende voorts tot Barthelmeeuss
vermaen behalve compt de joffrouwe oft ijmandt van haeren twege die daer voor
verantwoorden wilt zoo zullen zij hebben open recht.
- Adriaen Willems nomine Geertruid Arents heijst ter vierschare Frans Lammens (MPS: Frans
Lambrechts) naer vuijwijsen tregister fol 2 ende dat vuijt crachte vanden derden dach.
Schepenen wijsen met sententie zoe als partie nu en compareerde voor recht dat Geertruid
Arents (MPS: Geertruijdt Aerents) zoude opleggen de rechten van de vierschare ende dat
Frans Lammens zouden bewijsen zijn vrij goet bij zoo verre hij dat nu en dede zoe zoude
Geertruid Arents datzelve doen ende zij doet haer bewijs aen tbedde daerse op slapende es
ende tselfde sal geschat worden binnen de genachten, behalve alle genachten voortgaende
RAZE 3520, W116 rechts, fol 4, 23-5-1567
- Jan Pieters Geerts als deken van Sinte Sebastiaens gilde heijst ter vierschare coman Thomas
Marinuss ende dat naer vuijtwijsen tregister fol 2. Naer aenleggen ende verweeren zoo wijsen
schepenen met sententie zoe als de wiltcuere beijde onderteijckent zoo wel van Sinte
Sebastiaens gilde als van de Heilige Drievuldigheijt, zoo wijsen zij voor sententie deze zelfde
vierschare verstelt totten eersten rechtdach voor Sint Jacobs dach ofte den eerste dach naer
- Jacob Jans Sijnskercke heijst ter vierschare de gemeen schepenen mettet schouijt ende dat vuijt
crachte van te doen gebien de zeecker kennisse ende taxatie van alzulcken goet van groene
noten als den selfden Jacob Jans zoude mogen berooft ende ontplockt werden ende geweest es
van de prochie wegen duer dien datter de prochie haeren dijck uitgehaelt ende geleijt es

geweest ofte heijst daervoren de somma van 10£ vls. Schepenen geven voor antwoorde datse
liever hebben die noote te taxeren dan inden heijs gecondemneert te zijne, ende schepenen
beloofde dese schattinge te doene tusschen dit ende maendage naestcomende behalve dattet
zelfde altijt zal staen tot discretie van de gemeen geerfde de betalinge daervan te doene
RAZE 3520, W117 links, fol 4v, 5-6-1567
Dach van rechte gehouwen 5-6-1567, ende dat ter kennisse van schepenen Jan Jans Vleeck, Jacob Jans
Sijnskercke (MPS: het staat geschreven als “zijns kercke”), Jan Nicolaess Pithouck, Jan
Jacobs, Pieter Pieters Leeuwe
- den dach van rechte dienende tusschen Barthelmeeus Willouts als heijscher ter eenre ende Joffrouwe
Anna Pels als verweerder ter ander zijden is dienende op als heden datu voors. ende coman
Adriaen Willems als gemachtich van Barthelmeeus Willouts is te vreden ende geeftet te mede
tot den naesten dach van rechte ende voort tot Barthelmeeus Willouts vermaen
- Jan Jans Vleeck als penninckmeester over de prochie van de Waerde ende heijst ter vierschare
Govaert Danckaerts ende dat van 3s 4gr opt gemet geschoten tot laste van oochst ende jaer 67
de somma van 7£ 3s 11gr 6 mijten ende noch van een oude reste van de 15 stuvers opt gemet
facit 11s 9gr. Schepenen wijsen met sententie nopende de gulden vanden mete (MPS: elk
gemet een gulden) Govaert Danckaerts gecondemneert inden heijs ende voort van de reste van
de 15 stuvers is gewesen in twee goede mannen veracoorderen zij tis goet, veraccordeerden zij
niet zoe hebben zij ten naesten het zelfde recht datse nu hebben zouden hier anbone?, zoo es
Jan Jans Vleeck tevreden ende geeftet hem te mee tot van heden in acht dagen. Jan Jans
neempt Cornelis Jacobs Boudewijns ende Govaert Jan Nicolaess Pithouck
- Coman Adriaen Willems nomine Jacob Pieters heijst ter vierschare Jan Barthelmeeuss ende dat van
verteerde costen ende van arbeijt tsaemen de somma van 9 gulden. Bij verwiltcueringe van
partie verstelt ten naesten ende dat vuijt crachte van den derden dach
- De genachten van Jacob Pieters op Frans Lammens dienende die zijn als heden dienende ende Jacob
Pieters geeftet den voors. Frans Lammens noch te mede den tijt van drie weken
RAZE 3520, W117 rechts, fol 5, 5-6-1567
- Adriaen Gilliss nomine Elisabeth Rombouts (MPS: er staat Rommens) heijst ter vierschare de
gemeen schepenen ende dat vuijt crachte van te doen gebien oft haer kennelijck is dat Jacob
Leenaerts tanderen tien te weten den 11den dag van september 1566 ofte ijemande van
zijnentwegen heeft gelevert met rechte zeker 10 gemet lants gelegen inde Grootenpolder ende
off haer oock kennelijck dat Elisabeth met Rombout (MPS: er staat Rommens) als toentertijt
int lant was ende quam met haeren procureur in gebannen vierschare ende begeerde dezelfde
leveringe te beletten zoe heijst dese Adriaen Gilliss dese rechte kennisse van schepenen voors.
oft heijst ellijcke schepen voor zijn hoot 2£ vls daervoren Soe hebben schepenen geantwoort
dat zij liever haere kennisse te doen dan inden heijs gehouden te zijn zoe bringen zij
schepenen voors. voor haere kennisse hoe als dat Elisabeth voors. toens int landt was met
haere procureur voor de vierschare ende begeerde deselfde leveringe te beletten waerop dat
degenen die tlant leverde allegeerde voor recht dat Elisabeth Rombouts bijleggen zoude enige
brieven ofte bescheet waarover dat de leveringe schorten zoude zoe tusschen aenlegger ende

verweerder. Zoe wesen schepenen toentertijd voor sententie dat Elisabeth voors. bijleggen
zoude met enige brieven ofte ander diergelijcke bescheiden zoe verder, zij dat doet twaer int
goe, dede zij tselfde niet dat de selfde leveringe cours ende voortganck hebben zoude
RAZE 3520, W118 links, fol 5v, 14-6-1567
Dach van rechte gehouwen 14-6-1567 ter kennisse van schepenen Jan Jans Vleeck, Jacob Jans
Sijnskercke ende Jan Nicolaess Pithouck
- Balthasar Vilaijn heijst ter vierschare Cornelis Jacobs Boudewijns ende dat als ghemachtich ende
procuratie hebbende van Rombout (MPS er staat Rommendt) van Meeckenborch ende dat
over de reste van de huere van de stove over tjaer 1559 en 1560 2£ 7s 3gr ende noch 7£ 6s
8gr. Dese dach van rechte is aengehouden den tijt van 14 dagen ende voorts tot Balthasars
vermaene
- Den dach van rechte die tusschen Jacob Pieters hadde op Jan Barthelmeeuss die es vercontinueert
ende verstelt ten naesten zoe crachtich ende machtich als hij nu ter tijd zoude moogen wesen
altijt uijt den crachte van den derden dach
- Coman Adriaen Willems nomine Cornelis Hubrechts heijst ter vierschare Jan Engels de somma van
1£ vls ende dat van een reste van den coop van thuijs dat Jan Engels gecocht heeft gestaen int
dorp. Naer aenleggen ende verweeren wijsen schepenen dat partie sal comen bij malcanderen
veraccoorderen zij tis wel int goe, veraccorderen zij niet zoo hebben zij tselfde recht
- Erasmus Pieters heijst ter vierschare ende dat uijt crachte van arrestemente Heijndrick Gaergoet ende
borgen (MPS: of is dit een achternaam?) ofte zoe alse genaempt zijn metten rechte ende dat
van verteerde costen tsaemen ontrent 20 gulden waerop dat gemerckt dat sij banckroetier zijn
zoe heeft Erasmus Pieters als ghemachtich van Pieter Jans Cours? arrest gedaen aen het houijt
ende cordewagens (MPS: kruiwagens) gedaen datse hebben liggende aen den Zantschen dijck
daer zij aengewrocht hebben. Ende schepenen wijsen met sententie dat Erasmus Pieters zoude
opleggen de rechte van den vierschare ende doet zijn bewijs aen alzulcken goet als daer zij
arrest nu gedaen hebben ende zal van nu voort aen die genachten voort gaende
RAZE 3520, W118 rechts, fol 6, 28-6-1567
Dach van rechte 28-6-1567, ter kennisse van schepenen Jan Jans Vleeck, Pauwels Diericks, Jan Jacobs
Stoffels
- Coman Adriaen Willems nomine Cornelis Jans Boer heijst ter vierschare de rechte erfgenamen van
Cornelis Nicolaess Cock ofte de onderwinders van dien ende dat inde uijtwijsen eenne
schepenbrieff de somma van 3£ 10s 2gr twelck geijpotequeert staet op stuck lants gelegen in
Riethouck. Schepenen wijsen datmen partie noch eens voort heijsschen zoude oft se wilden
connen voldoen den claeger met gelde ofte panden ende daerin es niemant gecompareert ende
Adriaen voors. heeft op geleijt die rechten van der vierschare ende doet zijn bewijs aende
terwe die opt lant leijt mette lande ende de genachten zullen van nu aff voort gaen ende
schepenen zullen tselfde schatten binnen die genachten, ende dit landt es geschadt op 33
gulden tgemet ende dat van noorden inne.

- Coman Adriaen Willems nomine Jan Gilliss heijst ter vierschare eenne Jan Barthelmeeuss naer
vuijtwijsen tregister fol 2. Jan Barthelmeeuss verobligeert hem op volstaende panden ende dat
tusschen dit ende 14 dagen alle genachten voortgaende van nu aff ende dese terwe es geschadt
om 2£ de met ende de koe es geschadt op 2£ vls
- Nicolaes Jacobs (MPS: Nicolaes Jacobs opt Hinckelinge) heijst ter vierschare Jan Wouters ende dat
van verschenen penningen de somma van 17 gulden en 10 stuvers. Partie verobligeert hem
tussen dit ende 1 maendt ende dat op Nicolaes Jacobs selfs bewijs
- Nicolaes Jacobs (MPS: Nicolaes Jacobs opt Hinckelinge) heijst ter vierschare Jan Dignuss de somme
van 2£ 3s 7gr ende dat van beloofde penningen. Bij verwiltcueringe van partie verstelt ten
naesten ende uijt crachte vanden derden dach voorts tot Nicolaes Jacobs vermaen
RAZE 3520, W119 links, fol 6v, 28-6-1567
- Coman Adriaen Willems nomine Jacob Pieters heijst ter vierschare Jan Barthelmeeuss naer
vuijtwijsen tregister fol 4. Bij verwiltcueringe van partie verstelt ten naesten dach van rechte
ende dat uijt crachte vanden derden dach
- Coman Adriaen Willems nomine Cornelis Hubrechts heijst ter vierschare Jan Engels naer vuijtwijsen
tregister folio 5. Bij verwiltcueringe van partie verstelt ten naesten dach van rechte ende dat
uijt crachte vanden derden dach
- Jan Wouters heijst ter vierschare Jan Barthelmeeuss ende dat van calijoete (MPS: of culiote, dat is
een belasting op levensmiddelen zie MNW) ende arbeijt tsaemen 2£ 2s ende verstelt ten
naeste voort tot Jan Wouters vermaen
- Cornelis Jacobs Boudewijns heijst ter vierschare Jan Barthelmeeuss naer vuijtwijsen tregister fol 1.
Bij verwiltcueringe van partie verstelt ten naesten dach van rechte ende dat uijt crachte vanden
derden dach
RAZE 3520, W119 rechts, fol 7, 30-6-1567
- Op huijden 30-7-1567 zoo es den dach van rechte gehouden tussen Jacob Leenaerts ende Elisabeth
Rombouts van de Venne. Zoe naer aenleggen ende verweeren zoo stellen schepenen desen
dach van rechte ende dat tot op van heden in acht dagen alsoe tselfde recht te hebben
in de kantlijn: Adriaen Gilliss zeijt dat Servaes gezeijt heeft dat het landt van Gladeus
Hoffstede noijt Rombout van de Venne toebehoort en heeft ende protesteert daer aff
Naer date van dese apontimente ofte sententie zoo es in vriendelijcke behoudende ellijck zijn
voorgaende goet recht, als dat den voorn. dach zal gecontinueert zijn tot 11 ofte 12de dach van
julij eerstcomende om in middelertijt oock te houdene in surseantie (MPS: er staat sersantie)
de antwoorde opte missive van mijn genaediche Heere des Conincx Raet in Hollant,
antwoorde over te zenden in dien des noot wesen zal, al gemerckt den partie is woonachtich
tot Mechelen die bij haere procureur moet veradverteert zijn twelck den voors. Jacob
Leenaerts in de qualiteijt zoo hij procedeert met Adriaen Gilliss als procureur van die kinderen
van Rombout van de Venne gesaemenderhant voor Schepenen gepresenteert hebben. Present
schepenen Jan Jans Vleeck, Pauwels Diericks, Jan Jacobs (MPS: Jan Jacobs Stoffels), Jan
Pieters (MPS: Jan Pieters Geerts) ende Pieter Pieters Leeuwe, Jacob Jans Sijnskercke

RAZE 3520, W120 links, fol 7v, 9-7-1567
Dach van rechte 9-7-1567, ter kennisse van schepenen Jan Jans Vleeck, Jacob Jans Sijnskercke, Jan
Jacobs (MPS: Jacob Jans Stoffs), Jan Nicolaess Pithouck, Pauwels Diericks
- Jan Jans Vleeck als penninckmeester over de prochie van Waerde heijst ter vierschare Adriaen
Anthonies cuijper ende dat van de 20 stuijvers opt gemet de somma van 1£ 10s 6gr ende noch
van 1 reste outs 9 stuvers
- Jan Jans Vleeck als penninckmeester over de prochie van Waerde heijst ter vierschare Adriaen
Jacobs Voorstock de somma van 1£ 3s 1gr 6 mijten
- Jan Jans Vleeck als penninckmeester over de prochie van Waerde heijst ter vierschare Govaert
Danckaerts 8£ 3s 11gr 6mijten
- Jan Jans Vleeck als penninckmeester over de prochie van Waerde heijst ter vierschare Adriaen
Govaerts de somma van 7£ 3s 2gr, ende noch van reste van tjaer 1566 10s
- Jan Jans Vleeck als penninckmeester over de prochie van Waerde heijst ter vierschare Maerten
Jacobs de somma van 3£ 6s 2gr ende noch van een reste van 1566 5s
RAZE 3520, W120 rechts, fol 8, 9-7-1567
- Jan Jans Vleeck als penninckmeester over de prochie van Waerde heijst ter vierschare Cornelis
Huijssen de somma van 3£ 19s 5gr
- Jan Jans Vleeck als penninckmeester over de prochie van Waerde heijst ter vierschare Cornelis Jans
pachtenaer 1£ 18s 4gr
- Jan Jans Vleeck als penninckmeester over de prochie van Waerde heijst ter vierschare Jan Domiss 7£
10s 6gr 6mijten
- Jan Jans Vleeck als penninckmeester over de prochie van Waerde heijst ter vierschare Jan Pieters
Geerts de somma van 6£ 10s 9gr 6mijten, noch van een reste van 1566 11£ 6s
- Jan Jans Vleeck als penninckmeester over de prochie van Waerde heijst ter vierschare Jan Engels
14£ 6s
- Jan Jans Vleeck als penninckmeester over de prochie van Waerde heijst ter vierschare Marinus
Marinuss Beelboom (MPS: Marinus Marinuss Abeelboom) 2£ 8s 6gr, noch van een reste van
de Westveerpolder 2s 7gr
- Jan Jans Vleeck als penninckmeester over de prochie van Waerde heijst ter vierschare Marinus Merts
7£ 3s 2gr
- Jan Jans Vleeck als penninckmeester over de prochie van Waerde heijst ter vierschare Marinus Jans
Pieters Lemps 1£ 13s 3gr 6mijten

- van alle dese voorn partien geeft Jan Jans te mee totten naeste dage dan zoo crachtich ende machtich
als hij nu zoude mogen wesen
RAZE 3520, W121 links, fol 8v, 9-7-1567
- Adriaen Willems nomine Cornelis Hubrechts heijst ter vierschare Jan Engels naer vuijtwijsen
tregister folio 8 schepenen wijsen dat partie zal nemen ellick een goet man, veraccordeeren zij
tis wel int goe veraccoorderen zij niet zoo hebben ten naeste dage van rechte het selve recht
- Adriaen Willems nomine Geertruij Arents heijst ter vierschare Jan Barthelmeeuss naer vuijtwijsen
tregister folio 9. Jan Barthelmeeuss verobligeert hem dat hij zal contenteeren ende voldoen
zijn claeger ende dat op volstaen panden, alle genachten voortgaende, ende heeft zijn bewijs
gedaen aen een zwarte coe
- Adriaen Willems nomine Geertruij Arents heijst ter vierschare Jan Jans Bette van verteerde costen
ende van biere 9s ende heijst noch Reijnier Jans Bette 16s 4gr ende dat van verteerde costen
Bij verwiltcueringe van partie verstelt ten naesten, etc.
- Adriaen Willems nomine Geertruij Arents heijst ter vierschare Matthijs Engels ende dat van
verteerde costen de somma van 9s vls, verstelt
- Cornelis Jacobs Boudewijns heijst ter vierschare Jan Barthelmeeuss naer vuijtwijsen tregister folio 1.
Verstelt
RAZE 3520, W121 rechts, fol 9, 12-7-1567
Dach van rechte 12-7-1567, ter kennisse van Jan Jans Vleeck, Pauwels Diericks, Jan Jacobs (MPS: Jan
Jacobs Stoffs), Pieter Pieters Leeuwe, Jacob Jans Sijnskercke
- Ende dat tusschen Servaes Gijbels als ghemachtich van Jacob Leenaerts tot diens? ter eenre ende
Elisabeth Rombouts van der Venne ter andere zijde nopende de questie vanden processe van
lant van Ghaddens stede hangende in den Grooten Raede van Hollandt ongedecideert (MPS:
er staat ongedissideert). Schepenen wijsen alsnoch naer aenleggen ende verweeren zoo als
tanderen tijden dese twee partien gewesen waeren met sententie datse zouden doen blijcken
Elisabeth (MPS: Lijsbet) datse de voorn erve in rechte staet ende Servaes Gijbels zoude doen
blijcken dat de voors. erve van Ghaddens stede in rechte niet in rechte en stond al binnen den
hove van Hollandt. Zoo gemerckt dat schepenen niet bevinden en connen dat een van beijde
partien volcomen en es int gene dat hij aengenomen hadde zoo houwen zij alle voorgaende
sententie in haer cracht ende vijgeur mits datse sullen in thoff van Hollandt blijven,
verwachtende de sententie te fijnitive? ofte dat partie over weerzijden zal bringen breder
bescheet daerse hem willen mede geven ofte tot dat ons den raet van voors. hoff breder
bescheet over schrijven wat wij metten zaecke doen zal.
in de kantlijn: op dese sententie heeft Servaes Gijbels geappelleert inder qualiteijt als boven
RAZE 3520, W122 links, fol 9v, 19-7-1567

Dach van rechte gehouwen 19-7-1567, ter kennisse van schepenen Jan Jans Vleeck, Jan Jacobs Stoffs,
Jan Pieters Geerts, Jacob Jans Sijnskercke, Jan Nicolaess Pithouck, Pieter Pieters Leeuwe
- Anthonij Poppe heijst ter vierschare Jan Wouters ende van ackerschade de somma van 1£ groote
vlaemsvan tgemet van thoij ende noch 2£ voor de schade van de terwe die Jan Wouters
beesten zoo int hoij ende terwe gedaen hebben. Schepenen wijsen met sententie partie ellijcx
in een goet man, veraccordeerden zij tis wel int goe, veraccordeerden zij niet zoo hebben zij
ten naesten dage van rechte het selve recht dat zij nu hebben zouden
- Adriaen Willems nomine Cornelis Hubrechts heijst ter vierschare Jan Engels naer vuijtwijsen
tregister folio 5. Partie es niet met malcander over comen ende veraccordeert voor schepenen
ende dat gelijck de uijtspraecke daeraff geseijt es
- Coman Adriaen Willems nomine Lucas Melchiors het sterfhuijs van Dignus de Raedt (MPS: Dignus
Corneliss de Raet) ofte onderwinders heijst ende dat uijt crachte van te doen gebien ’t
schepenen brief ende dat van verloopen rente de somma van 8s gr vls. Schepenen wijsen met
sententie naer aenleggen ende verweren, zoo wijsen schepenen voor regct zoo als den schouijt
als heere daerop tsegens of evezeert? als dat dese Lucas (MPS: Luijckxs) met de selfde rente
zal tardeeren ende stille staen tot tenden het jaere ende 6 weken ende die alsdan schoonst bij
leijt zal ’t schoonste recht hebben
RAZE 3520, W122 rechts, fol 10, 19-7-1567
- Coman Adriaen Willems nomine Geertruid Arents heijst Jan Jans Bette ende Reijnier Jans Bette zijn
zoone, ende dat naer uijtwijsen tregister fol 8. Bij verwiltcueringe van partie verstelt
- Coman Adriaen Willems nomine Geertruid Arents heijst ter vierschare Matthijs Engels ende dat near
uijtwijsen tregister fol 8. Bij verwiltcueringe van partie verstelt
- Jan Barthelmeeuss verobligeert hem ? te contenteeren ende te voldoen achtervolgende die loopende
genachten ende dat op woonsdage naestcomende op tselve recht etc.
- Jan Jans Vleeck als penninckmeester over de prochie van Waerde heijst ter vierschare Govaert
Danckaerts naer vuijtwijsen tregister folio 7, verstelt
- Jan Jans Vleeck als penninckmeester over de prochie van Waerde heijst ter vierschare Marinus
Marinuss Beelboom naer vuijtwijsen tregister folio 7, verstelt
- Jan Jans Vleeck als penninckmeester over de prochie van Waerde heijst ter vierschare Jan Pieters
Geerts naer vuijtwijsen tregister folio 8, verstelt
- Jan Jans Vleeck als penninckmeester over de prochie van Waerde heijst ter vierschare Adriaen
Jacobs Voorstock naer vuijtwijsen tregister folio 7, verstelt
- Jan Jans Vleeck als penninckmeester over de prochie van Waerde heijst ter vierschare Marinus Jans
Pieters Lemps naer vuijtwijsen tregister folio 8, verstelt

- Schepenen wijsen voor recht partien gecondemneert inde heijs ende zoo verre den schouijt den
penningen begeert te schieten dat hijt doe indien niet dat Jan Jans selfde doen zoude ende
tselfde uijtwinnen achtervolgens de Raet van Zeelandt. Partien verwiltcuert ? ende es te
vreden dat dese vierschare verstelt es tot?
in de kantlijn: ende zullen hebben 1 kennelijcke wete mits dat hij de pennen geschooten heeft
om zijn bewijs te doen
RAZE 3520, W123 links, fol 10v, 19-7-1567
- Coman Adriaen Willems nomine Jan Wouters heijst ter vierschare Frans Hubrechts de somma 19s
6gr ende dat van coope houijte ofte ouwe bomen. Bij verwiltcuere van partie verstelt
- Coman Adriaen Willems nomine Cornelis Jans Boer heijst ter vierschare de gemeen schepenen ende
dat vuijt crachte van te doen gebien ende heijst haer de regcte kennisse ofter eenich gelt
gecomen es tot behoove van de voors. Cornelis Jans ofte heijst ellijcke schepen daervoren, de
somma van 13s 4gr. Schepenen antwoorden ende begeren liever haer kennisse te doene dan
gecondemneert te zijne inde heijs ende bringen voor haere kennisse datter geen gelt onder
henlieden gebrocht ofte geleijt en es, ende coman Adriaen heeft het lant ende die schattinge
geaccepteert gelijck het geschadt was, de somma bedraecgt 21 gulden 2gr ende noch van
rechtelijke oncosten 6s 1gr en compt tsaemen 22 gulden 11gr
- Cornelis Jacobs Boudewijns heijst ter vierschare de gemeen schepenen ende dat vuijt crachte van te
doen gebien ende es haer heijschende de rechte kennisse wat haer kennelijck es oft te vooren
staet hoe als dat de voors. Cornelis Jacobs in rechte betrocken es geweest, van eene Adriaen
Willems als ghemachtich van Rombout van Meckenborch ende dat van zeecker huere ofte
pachtinge vande meede stoove te Valckenisse ende was hem heeschende een jaerschaere
(MPS: (periode van een jaar) huere twelck was belopende zoe hij zeijde de somma van 7£ 6s
7gr waer op dat veel diverse responsive? antwoorde ter vierschare gealligeert waere, zoo naert
aenleggen ofte verweeren dat de voors. Cornelis Jacobs gewesen wert met sententie ontslegen
ende ontlast van den vierschare mits dat den voors. coman Adriaen Willems hem vermat?
ende aen nam eenne zekeren toon die materie aengaende ende den selfden niet en volcomen
(ende wert daerenboven gecondemneert inde heijs ende es hem heijschendedese rechte
kennisse ofte heijst elcke schepen daervoren de somme van 4£ vls
op volgende blad: zoo es den voors. Cornelis Jacobs de voors. schepenen heeschende dese
kennisse ofte heijst ellicke schepen voor zijn hooft de somma van 3£ vls ende dat de voors.
coman Adriaen Willems altijts bekende betaelt te zijn van twee jaerschaere pachten ofte huere
ontfangen te hebben, waerop ende bovendien Balthasar Vilaijn den voors. Cornelis Jacobs
noch molestatie gedaen heeft ende was hem daer aen kove? Noch heijschende van de zelve
pachtinge 2£ 6s 4gr. Schepenen houwen dese sententie aen haer totten naeste dage van rechte
om haere kennisse te doene
RAZE 3520, W123 rechts, fol 11, 19-7-1567
- Cornelis Jacobs Boudewijns heijst ter vierschare Jan Barthelmeeuss ende dat van gerekende
penningen gelijck wij met malcander gereeckent gepit ende gepaelt hebben zuijvers gelts de
somma van 17£ 8s 7gr. Bij verwiltcueringe van partie verstelt ten naesten uijt crachte van den
derden dach

Zeer kriebelend geschreven: den 10den dach van september?
- Balthasar Vilaijn nomine Rombout van Meckenborch heijst ter vierschare Cornelis Jacobs
Boudewijns naer vuijtwijsen tregister fol 5. Schepenen wijsen met sententie dat Cornelis
Jacobs voors. zoude doen blijcken rechtelijck dat hij de twee laetste jaere voldaen ende betaelt
hadde, ende het eerste ende derde jaer zoude verhaelen op de erfgenaemen van Stoffel
Anthonies ten waere datse zouden doen blijcken datse voldaen ende betaelt hadden, ende
Cornelis Jacobs werde gecondemneert het eerste jaer te voldoen ende te betaelen mits dat hij
zijn verhael zal vinden aen de erfgenaemen van Stoffel Anthonies, ende de dach van rechte
hier es vercontinueert tot alle heijligen, alle rechtdaege open
RAZE 3520, W124 links, fol 11v, 24-7-1567
- Op huijden 24-7-1567 soo heeft Coman Adriaen Willems nomine Barthelmeeus Willouts hem
verobligeert ter kennisse van schepenen dat den dach van rechte tusschen ende juffrouwe
Anna Pels vercontinueert ende verstelt zal worden totten naesten dach van rechte ende voorts
alle daege open recht zoo wanneer dat de juffrouwe int landt zoude mogen comen. Present Jan
Pieters ende Jan Jans Vleeck
Dach van rechte 28-7-1567, ter kennisse van schepenen Jan Jans Vleeck, Jan Nicolaess Pithouck,
Pieter Pieters Leeuwe
- Coman Adriaen Willems nomine Barthelmeeus Willouts heijst in vierschare juffrouwe Anna Pels
naer vuijtwijsen tregister folio 3. Schepenen wijsen met sententie naer aenleggen ende
verweeren desen dach van rechte verstelt totten eersten rechtdach naer de vacantie behalve dat
de penningen die Jan Engels die voors. juffrouwe schuldich soude mogen wesen, ende de
schouijt wert belast de schepenen op haere eedt te belasten te compareren totte zelfden
rechtdach
- in de kantlijn: de juffrouwe die protesteert van costen schaden ende intresten die de voors. Anna Pels
zoude mogen comen van schade ende profijte die zoude mogen loopen opte penningen
RAZE 3520, W124 rechts, fol 12, 1-8-1567
Op huijden den 1-8-1567 zoe heeft Jan Corneliss Aventure arrest gedaen aen alzulcken rondt coolzaet
tot 13 viertel hoe als daer liggende es op zijn zolder toe behoorende Willem Pauwels ter Goes
om alzulcken actie heijs daerop te maecken aenden voors Willem Pauwels ende dat hij met
ander schip toebehorende Pieter Corneliss van der Goes compt laeden op de haevens ofte tveer
dat den voors. Jan Corneliss vanden ambachtsheeren van de prochie van Waerde gehuert heeft
zoe verre de ingesetene ende de gemeente van Waerde voors. streckende es ende niet verder.
Present schepenen Jan Jans Vleeck, Jacob Jans Quijnck (MPS: Jacob Jans Sijnskercke), Jan
Nicolaess Pithouck, ende de dach van rechte dient op maendach naestcomende
- den voorn. Willem Pauwels protesteert van alle costen, schaden ende intreste die hem ter instantie
van deze soude mogen comen
RAZE 3520, W125 links, fol 12v, 18-8-1567
Dach van rechte gehouwen opde 18-8-1567 ter kennisse van schepenen Jan Jans Vleeck, Jacob Jans
Quijnck (MPS: Jacob Jans Sijnskercke), Jan Jacobs Stoffs, Pieter Pieters Leeuwe

- Jan Pieters Geerts als kerckmeester heeft uijt crachte van arrestemente de gemeen erfgenamen van
heer Willem de Houwer ende dat bij gebreecke van zeeckeren dienste daer den voors. heer
Willem in gehouwen was waervan de voors. kerckmeester tselfde hebben moeten betaelen,
heijst altijt ter goeder reeckeninge (MPS: op vertoon van bewijs) de somma van 5£. Jan
Pieters vermeet hem bij te leggen dat commissie gehadt heeft om een ander te hueren inde
plaetse van heer Willem voors. waervan dat men bevindt datti (MPS: zo staat het er!) bij leijt
achtervolgende een missive dat gearresteert zijn alle de vruchten ende incomsten van dien
ende dat tot profijte van de pastorie ende curie van Waerde om daer mede eerlijck te
onderhouden eenne bequame priester ofte vicaris om die voors. pastorie ende curie te
bedienen tot den ende vander prossesse. Schepenen wijsen met sententie naer aenleggen ende
verweeren dat zoe gemerckt Adriaen Willems roert in zijns woorden dat zoo heer Willem
voors. gestorven es naer Vincula Petrij (MPS: heiligendag 1 augustus), dat de voors. thienden
zoude volgen de voors. heer Willem mits dat datti zoude moeten betaelen den dienst vande
voors. cuere tot ca? toe, ofte indien niet zoe de voors. erfgenamen betaelen den voors. heijs
van 5£ voors. ende hier de genachten toe jegens de tijt van een maent van nu ingaende
RAZE 3520, W125 rechts, fol 13, 26-8-1567
Dach van rechte 26-8-1567, ter kennisse van schepenen Jan Jans Vleeck, Pauwels Diericks, Jacob Jans
Quinck (MPS: Jacob Jans Sijnskercke)
- coman Adriaen Willems nomine Jan Barthelmeeuss (MPS: Jan Bertelmeeusen) heijst ter vierschare
Laureijs Adriaens Hollander ende dat uijt crachte van arrestemente de somma van 7 gulden
ende dat van huijshuere. Waeroppe dat Laureijs voors. antwoort zoo als dat Jan Barthelmeeuss
tselfde goet vercocht heeft ende tgoet zijne niet bij is, dattet arrest zoude wezen nul ende
onweerden. Voorts bij verwiltcueringe van partie zoe wert deze dach vercontinueert ende
verstelt tot op maendage naestcomende, behalve dat partie zal comen bij malcanderen ende
rekenen ende pitten ende paelen datse tsaemen met eenne zuijvere hees inde vierschare comen
moegen
Dach van rechte 1-9-1567, ter kennisse van schepenen Jacob Jans Sijnskercke, Pauwels Diericks, Jan
Pieters Geerts ende vuijt crachte van verstelde vierschare ende arrestemente
- coman Adriaen Willems nomine Jan Barthelmeeuss (MPS: Jan Bertelmeeusen) heijst ter vierschare
Laureijs Adriaens Hollander ofte zoe hij genoempt es met rechte vuijt crachte van
arrestemente de somma van 12 gulden. Voors. partie gecondemneert inden heijs, ende coman
Adriaens als gemachtich van Jan Barthelmeeuss voorts. doet zijn bewijs van de schult toe, alle
genachten van nu voort ingaende ende dese twee bedden werden geschadt op 1£ 2s 4gr te
weten de twee bedden met de peelen (MPS: kussens) ende den pijsel (MPS: opbergkast) op 1£
3s 4gr
RAZE 3520, W126 links, fol 13v, 6-9-1567
Dach van rechte gehouden ter kennisse van schepenen Jan Jans Vleeck, Pauwels Diericks, Jacob Jans
Quinck, Pieter Pieters Leeuwe op 6-9-1567

- Jan Corneliss Oesthoff (MPS: er staat Jan Corneliss) als recht voocht van de weesen van Cornelis
Nicolaess Cock heijst ter vierschare Joos de Wolff ofte ijemande van zijnen tweege. Ende dat
vuijt cracht van arrestemente de somma van 4£ 4s ende dat vuijt crachte van een obligatie van
zijnder handt. Schepenen wijsen met sententie naer aenleggen ende verweeren dat zoe werde
Joos de Wolff oft ijemandt van zijnentwege weet te doen blijcken dat de obligatie betaelt es tis
wel int goe indien niet dat Joos de Wolf voors. de voors. obligatie zal ? ende betaelen. ende
heeft daer genachten toe den tijt van 14 dagen
Dach van rechte 10-9-1567 zoe es dach van rechte gehouden ter kennisse van schepenen Jacob Jans
Quinck, Jan Nicolaess Pithouck (MPS: er staat Jan Nicolaess), Jan Pieters Geerts
- Jacob Corneliss metser heijst ter vierschare Jan Barthelmeeuss ende dat van verteerde costen 21s
- Jacob Corneliss metser als gemechtich ende commissie hebbende van Job Pieters heijst ter vierschare
de voors. Jan Barthelmeeuss ende dat van arbeijt ende geleent gelt 1£ 10s naer vuijtwijsen een
obligatie. Bij verwiltcueringe van partie verstelt tot op derde dach salvo partie een wete
RAZE 3520, W126 rechts, fol 14, 10-9-1567
- Barthelmeeus Willouts heijst ter vierschare Juffrouwe Anna Pels ofte ijemande van haere wegene
ende heijst haer naer vuijtwijsen tregister folio 5. Schepenen houden haer aen de sententie die
tanderen tijde geweesen es te weten opde volle bancke
- Coman Adriaen Willems nomine Pieter Jan Jaspers ende vuijt crachte van te doen gebien op
schepenenbrieven ende schepenenkennisse 3£ vls ende dat van jaere 1566. Verstelt
- Willem Quirijns heijst ter vierschare Jan Barthelmeeuss 8£ gr vls ende dat van bierschult ende
gheleende gelden. Bij verwiltcueringe van partie verstelt
Dach van rechten 13-9-1567, ter kennisse van schepenen Jan Jans Vleeck, Jacob Jans Quinck, Pauwels
Diericks, Jan Nicolaess Pithouck
- Jacob Corneliss voor hemzelve ende als ghemachtich van Job Pieters int Spaert heijst ter vierschare
Jan Barthelmeeuss naer vuijtwijsen tregister fol 13. Schepenen wijsen met sententie dat partie
ofte de heijser zoude opleggen die rechte van de vierschare ende dat den verweerder zijn vrij
goet indien hijt dede twaer wel int goede indien niet zoe zo? den heijser zelver doen ende zoe
als den heijser voors. tvrij goet vander voors. Jan Barthelmeeuss niet en weet dat hij zelve zijn
vrij goet zoude bewijsen ofte dat hij zoude gaen in gerechte Valckenisse tot dat hij sijn portie
voldaen hadde ende schepenen geven hem daertoe ghenachten ofte den tijt van naesten daege
van rechten
RAZE 3520, W127 links, fol 14v, 14-8-1567 (NB. niet in volgorde van datum)
- Op huijden den 14-8-1567 zoe es Cornelis ? gecomen voor ons schepenen Jacob Jans Sijnskercke
ende Jan Jans Vleeck ende hij heeft ? alzulcken panden als Jan Barthelmeeuss tanderen tien
niet rechtelijck affgegaen heeft uijt crachte van arreste toebehoorende Laureijs Adriaens
Hollander

Dach van rechte gehouwen op den 20-9-1567 ter kennisse van schepenen Jacob Jans Quinck, Jan
Nicolaess Pithouck, Pauwels Diericks, Pieter Pieters Leeuwe, Jan Jans Vleeck, Jan Jacobs
Stoffs ende Jan Pieters Geerts
- mr Joseph Snellincx als ghemachtich van Frans ende Jeronimus van Cats met haer consorten heijst
ter vierschare de onderwinders goet van Rombout van de Venne van 6 gem 164 roe van
tsgraeve schoote tot 10s op elck gemet tsiaers, verschenen over de jaere 63, 64, 65, 66 met
quitantie over de voorgaende jaeren mij te exhiberen ofte te hebben betaelinge van dien met
noch alzulcke schade ende intrest als de voors. ambachtsheeren ter Cruijningen van egeene
betaelinge hebben geleden ofte geschepen? te lijden, maeckende heijs van zijne comparitie
costen ende intresten tot taxatie van dese vierschare
in alder manieren ende qualiteijt als boven doet deselve gelijcken heijs over 529 roe lants op
den naem van Jan de Jonge. Dese vierschare wert vercontinueert ten naesten dach van rechte
ende voorts tot mr Josepch’s vermaene, behalve dat partie zal hebben een kennelijcke wete
- Adriaen Jacobs molenaere nomine Janneken Cuijpers heijst ter vierschare Jan Jans Bette 9£ grooten
vlaems ende noch van 15s van verloopen rente
- Adriaen Jacobs molenaere voor hem zelven heijst ter vierschare Jan Barthelmeeuss 12s ende dat van
beloofde penningen
RAZE 3520, W127 rechts, fol 15, 20-9-1567
- Adriaen Jacobs molenaere voor hem zelven van sterfhuijs van Jacob Corneliss burchmeester 20
gulden ende dat van afcoop van meede. vercontinueert
- Barthelmeeus Willouts heijst ter vierschare joffvrouwe Anna Pels naer vuijtwijsen tregister folio 3
ende dat uijt crachte van arrestemente, naer aenleggen ende verweeren zoe wijsen schepenen
voor recht dat dit arrest zal wesen nul ende van onweerden ten eijnde dat de voors.
Barthelmeeus niet en weet te maecken eenen claeren heijs wat belastheijt dat alnoch op de
gronden van erve es ende zoe wanneer dat tproces ten eijnde gebracht es dat den voorn.
Barthelmeeus als dan joffrouwe Anna Pels mach zoucken zoe als zijn bederf es.
inde kantlijn: mr Joseph begeert genoteert te hebben dat Barthelmeeus Willouts bekendt heeft
dat joffvrouwe Anna Pels hem belooft heeft aen? dese penningen jaer ende dach ende int noot
es begeert mr Joseph ?noties van brieven
- Coman Adriaen Willems nomine Pieter Jans Jaspers heijst ter vierschare Adriaen Anthonies naer
vuijtwijsen tregister fol 14 ende dat naer uijtwijsen eenen schepenbrief, ende Adriaen
Anthonies (MPS: Adriaen Anthonies Cuper) es gewesen te antezeren (MPS: autoriseren?)
ende te betaelen, ende Adriaen Willems heijst hier op verstelde vierschare
- Adriaen Gilliss nomine Pieter Heijndricks als man ende mombre van Anna van Belois heijst ter
vierschare Cornelis Corneliss hoe als dat Cornelis voors. heeft de thiende van een stick lants
liggende achter Cornelis Jans Pachtenaere, dat den selven die selven thiende zal betaelen naer
taxatie van schepenen ende beloven tselve niet meer te doene oft heijst daervoren 8£ (MPS:
rest moeilijk te lezen)
RAZE 3520, W128 links, fol 15v, 20-9-1567

- Coman Adriaen Willems nomine Macharis Willems heijst ter vierschare Cornelis Boudewijns 3£
ende dat van geleende gelden, ende noch 23s van weijhuere, verstelt
- Pieter Jans Rooshil heijst ter vierschare Jan Jans Bette ende dat achtervolchens een obligatie 3£ 1s
7gr ende noch van verloopen rente 10s, verstelt
- Jan Engels heijst ter vierschare Frans Lambrechts van huijshuere 1£ vls, verstelt
- Jan Engels heijst Janna Geerts 2 £, verstelt
- Coman Adriaen Willems nomine Pauwels Matthijss als gehemachtich ende procuratie hebbende van
zijn meester heijst ten vierschare Heijndrick Heijndricks 2£ vls ende dat van coope van
schapen, verstelt
- Jan Corneliss Oesthoff heijst ter vierschare Jan Barthelmeeuss de quantiteijt van 3,5 viertel
rontcoolsaet twelck verschenen Sint Jacobs dach 1567, ofte heijst daervoren 2£ 3s 4gr, verstelt
RAZE 3520, W128 rechts, fol 16, 20-9-1567
- Jan Corneliss Oesthoff heijst ter vierschare Jan Barthelmeeuss ende dat als ghemachtich ende recht
voocht van de weesen van Cornelis Nicolaess Cock 4£ gr vls ende dat van twee paeijen
vanden huijse gestaen inde prochie daer Cornelis Nicolaess uijt gestorven es, ende heijst noch
de zelve dat hij sal stellen zeecker twee gemeten ende een half vrieen erve onbelast, ende dat
voor die kinderdeel van de paeije van den brieve ofte heijst daervoren 25£ vls, verstelt
- Jan Corneliss (MPS: Jan Corneliss Oesthoff) heijst ter vierschare Joos de Wolf ofte zijn ghemachtich
dat hij zoude blijcken op bringende dat schepenen hem toegelaten hebben, dede hijt tis wel int
goe, indien niet zoe begeert voors. Jan Corneliss voorts recht, ende schepenen wijsen met
sententie zoe als de somme als nu ter tijt noch niet onder en es, zal geven schepenen noch
delaij aen voors. Joos den tijt van heden in acht dagen om tselve noch te volcomen behalve dat
hij het zaterdage voor zonne zijn bescheijt bij zal leggen op verstecken? te zijn
- Adriaen Pieters de Nacht heijst ter vierschare Cornelis Heijndricks Grootemaet 4s 6gr, ende dat van
achtendeel terwe, verstelt
- Pauwels Jacobs (MPS: Pauwels Jacobs Vleeck?) heijst ter vierschare Jan Pieters Geerts 10s ende dat
van schotten van zijn beesten. Schepenen wijsen met sententie dat Jan Pieters voors. zoude
den voors. Pauwels Jacobs antezeren (MPS: autoriseren?) ende betaelen van tgene den voors.
Jan Pieters noch te cort ende ten achter es, verstelt
RAZE 3520, W129 links, fol 16v, 20-9-1567
- Jan Pieters Geerts heijst ter vierschare Jan Engels dat hij zal den voors. Jan Pieters Geerts quijt ende
vrij houden van alzulcken heijs als Pauwels Jacobs op den voors. Jan Pieters Geerts heeft ofte
heijst daervoren 2£. Schepenen wijsen partie ellick aen eenen goede man, veraccorderen zij tis
wel int goe, veraccoorderen zij niet zoe hebben zij ten naesten het selve recht

- Jan Pieters Geerts heijst ter vierschare Janne Geerts dat zij zoude comen reeckenen met den voors.
Jan Pieters zoe wel van tweeskindts wege als van zijnen tweege, verstelt
- Jan Jans (MPS: Jan Jans Vleeck) als penninckmeester over de prochie van Waerde heijst ter
vierschare Marinus Maertens (MPS: Marinus Merts) ende dat van de 20s van de mete?, facit
7£ 3s 2gr
- Jan Jans (MPS: Jan Jans Vleeck) als penninckmeester over de prochie van Waerde heijst ter
vierschare Maerten Jacobs 1£ 9s
- Jan Jans (MPS: Jan Jans Vleeck) als penninckmeester over de prochie van Waerde heijst ter
vierschare Pieter Jans Rooshil 4£ 1s 10gr
- Jan Jans (MPS: Jan Jans Vleeck) als penninckmeester over de prochie van Waerde heijst ter
vierschare Adriaen Govaerts 4£ 8s 4gr
RAZE 3520, W129 rechts, fol 17, 20-9-1567
- Jan Jans (MPS: Jan Jans Vleeck) als penninckmeester over de prochie van Waerde heijst ter
vierschare Jan Dignus (MPS: Jan Dingnus) 4£ 16s 4gr vls, noch van een reste van rontcoolsaet
van jaer 1565 8s 4gr
- Jan Jans (MPS: Jan Jans Vleeck) als penninckmeester over de prochie van Waerde heijst ter
vierschare Jan Barthelmeeuss 4£ 3s noch van een reste van jaer 1566 1£ 10s
- Jan Jans (MPS: Jan Jans Vleeck) als penninckmeester over de prochie van Waerde heijst ter
vierschare Jan Jans Bette 7£ 10s, noch van een reste van een viertel coolsaets 1566 6s 2gr
- Dese voorg. partien is den dach van rechte vercontinueert
- Jan Jans (MPS: Jan Jans Vleeck) als penninckmeester over de prochie van Waerde heijst ter
vierschare Adriaen Anthonies 4s
- Jan Jans (MPS: Jan Jans Vleeck) als penninckmeester over de prochie van Waerde heijst ter
vierschare Adriaen Jacobs van Stock 5s 3gr 6d
- Cornelis Jacobs Boudewijns nomine zijnder huijsvrouwe heijst ter vierschare Jan Pieters Geerts ende
dat van verteerde costen 36s
- Cornelis Jacobs Boudewijns nomine zijnder huijsvrouwe heijst ter vierschare Anthonij Corneliss
Mensheere ende dat van verteerde costen 11s?, verstelt
RAZE 3520, W130 links, fol 17v, 20-9-1567
- Cornelis Jacobs Boudewijns heijst ter vierschare Jan Barthelmeeuss ende dat van gereeckende
penningen 5£ 8s 11gr ende noch van andere zaecken die hij mij te cort es 2£

- Cornelis Jacobs Boudewijns heijst ter vierschare coman Adriaen Willems de rechte kennisse van
tgene dat hij weet van differendt ende questie tusschen mij ter eender ende Balthasar als
heijser ter andere hoe als dat hij tanderen tijde gekendt heeft als die hij bekendt heeft van zijn
meesters wege als ? hebbende van Rommert van Moeckenburch twee jaers pachts oft huere
ontvangen te hebben van de meede stove van Valckenisse, es daervan de rechte kennisse
heijsende ofte heijst hem daervan die somma van 10£, verstelt
RAZE 3520, W130 rechts, fol 18, 27-9-1567
Dach van rechte 27-9-1567, ter kennisse van Jan Jans Vleeck, Jacob Jans Sijnskercke (MPS:
geschreven als “zijns kerkcke”), Jan Jacobs Stoffs, Jan Pieters Geerts, Pieter Pieters Leeuwe,
Jan Nicolaess Pithouck
- Jan Engels heijst ter vierschare Frans Lammens (MPS: Frans Lambrechts) naer vuijtwijsen tregister
fol 15, bij verwiltcueringe van partie verstelt
- Coman Adriaen Willems nomine Pauwels Cortijs heijst ter vierschare Heijndrick Heijndricks naer
vuijtwijsen fol 15, verstelt
- Jan Corneliss Oesthoff heijst ter vierschare Joos de Wolff ofte ijemande die daervoor verantwoorden
wil ende dat naer vuijtwijsen tregister fol 16. Schepenen wijsen voor sententie naer aenleggen
ende verweeren, desen dach van rechte verstelt tot op van heden in 14 dagen om bij malcander
te comen, veraccorderen zij tis wel int goe veraccorderen zij niet zoe hebben zij alsdan het
zelve recht
- Jan Corneliss Oesthoff nomine de weesen van Cornelis Nicolaess Cock heijst ter vierschare Jan
Barthelmeeuss naer vuijtwijsen tregister fol 16. Jan Barthelmeeuss wert gecondemneert inden
heijs ende Jan Corneliss leijt meer vierschare voor zijn vrij goet 1? vlaems ende doet voorts
zijn bewijs aen alle die beesten die Jan Barthelmeeuss voors. zoude moghen hebben ende in
gebreecke voort van betaelinge, doet zijn bewijs van landt datter onbelast es. Schepenen
houden dese schattinge aen (MPS: verder onleesbaar)
RAZE 3520, W131 links, fol 18v, 27-9-1567
- Jan Corneliss Oesthoff (nomine de weesen van Cornelis Nicolaess Cock?) heijst ter vierschare Jan
Barthelmeeuss naer vuijtwijsen tregister fol 15. Schepenen wijsen Jan Barthelmeeuss
gecondemneert inden heijs ende Jan Corneliss voors. doet zijn bewijs aen habitatie die hij in
zijn huijs heeft tin ende metaal ofte gelijck hij ten huijse mach vinden tot de grootte van zijn
schuldt. Schepenen houden dese schattinge aen haer tot den tijt van 14 dagen
- Adriaen Gilliss nomine Pieter Heijndricks als man ende momboir van Anneken van Beloijs heijst ter
vierschare Cornelis Corneliss naer vuijtwijsen tregister folio 15. Schepenen wijsen sententie
naer aenleggen ende verweeren desen dach van rechte verstelt ten naesten daege van rechte,
zoo machtich ende crachtich als hij nu zoude mochen wesen
- Adriaen Corneliss heijst ter vierschare Jan Jans Bette naer vuijtwijsen tregister fol 14 ende dat uijt
den naem van Janneken Cuijpers. Schepenen wijsen met sententie dese vierschare verstelt ten

naeste behalve datse bij malcanderen zullen comen ende reeckenen met malcander tussen dit
ende den naesten dach van rechte
- Adriaen Corneliss heijst ter vierschare nomine Janneken Cuijpers Jan Pauwels zijnder huijsvrouwe
6s 1gr ende dat van winckelwaren. Bij verwiltcueringe van partie verstelt ten naesten, voorts
tot aen Adriaen Jacobs vermaen
- Pieter Jans Rooshil heijst ter vierschare Jan Jans Bette naer vuijtwijsen tregister fol 15. Bij
verwiltcueringe van partie verstelt tot den tijdt van drie weecken, voorts tot Pieter Jans
vermaen
- alle partien die Jan Jans Vleeck in rechte betrocken heeft over acht daege is te vreden dat de selve
vierschare verstelt ende vercontinueert es totten naeste daege van rechte, voorts tot Jan Jans
vermaen
RAZE 3520, W131 rechts, fol 19, 27-9-1567
- Coman Adriaen Willems nomine Geertruijt Arents heijst ter vierschare Anthonij Corneliss
Mensheere 2s 4gr, verstelt ten naeste daege van rechte ende dat vuijt crachte van den derden
dach ende voorts tot Geertruijts vermaen
- Coman Adriaen Willems heijst ter vierschare Cornelis Boudewijns nomine Macharis Willems naer
vuijtwijsen tregister fol 15, verstelt ten naesten ende dat vuijt crachte van den derden dach
- Coman Adriaen Willems doet zeecker arrest ende bestel nomine Lucas Melchiors aen alsulcke
penningen als aen coman Jacob Laureijss rustende onder Jan Jans Vleeck. Schepenen wijsen
voor recht dit arrest voor goet vast ende van weerden behalve partien een kennelijcke wete om
te compareren ende antwoorden opten heijs voetstaens (MPS: op staande voet) ofte den derde
dach
- Jan Pieters Geerts heijst ter vierschare Janna Geerts 3 £ 4s ende dat van gereeckende penningen. Bij
verwiltcueringe van partie verstelt ten naesten
- Cornelis Jacobs Boudewijns heijst ter vierschare Anthonij Corneliss Mensheere naer vuijtwijsen
tregister fol 17, verstelt ten naesten ende vuijt crachte van den derden dach
RAZE 3520, W132 links, fol 19v, 3-10-1567
Dach van rechte 3-10-1567 ter kennisse van schepenen Jan Jans Vleeck, Jacob Jans Quinck, Jan
Jacobs Stoffels, Jan Pieters Geerts, Pauwels Diericks, Jan Nicolaess Pithouck, Pieter Pieters
Leeuwe
- Adriaen Gilliss nomine Pieter Deck (MPS: Pieter Heijndricks Deck) heijst ter vierscharen Cornelis
Corneliss naer vuijtwijsen fol 15. Naer aenleggen ende verweeren zoe wijsen schepenen voor
recht dat Adriaen Gilliss zal bringen zeecker bescheet in wat houcken ende gemercken de erve
gelegen es zoe wel oock van de Lammertiende als van tander ende tusschen dit ende over acht
daege

- Adriaen Gilliss heijst ter vierschare Willem Quirijns ende dat van dienst ende arbeijt 3s 4gr, verstelt
tot Sinte Maertenisse naestcomende alle rechtdaege opde? recht
- Coman Adriaen Willems nomine Macharis Willems heijst ter vierschare Cornelis Boudewijns naer
vuijtwijsen tregister fol 19. Bij verwiltcueringe van partie verstelt ten naesten voorts tot
Adriaen Willems vermaen
- Jan Jans Vleeck als penninckmeester over die prochie van Waerde heijst ter vierschare alle de voorn.
persoone die hij over acht daegen voort geheijst heeft, ende dat naer vuijtwijsen fol 16, ende
bij verwiltcueringe van partie verstelt te naesten daege van rechte
- Jan Engels heijst ter vierschare Frans Lammens (MPS: Frans Lambrechts) naer vuijtwijsen tregister
fol 18. Bij verwiltcueringe van partie verstelt te naesten daege van rechte
RAZE 3520, W132 rechts, fol 20, 3-10-1567
- Jacob Jans Sijnskercke (MPS: er staat “zijns kercke”) heijst ter vierschare die gemeen schepenen zoe
als de prochie berooft heeft zeecker landt daer zij haeren dijck af berooft heeft ende voorts
voor berooft landt datter tanderen tijen berooft es geweest daer hij zecht dat hij den dijck
daeraff gehouwen heeft, heijst dat schepenen zouden wijsen dat hij Jacob voors. zoude
ontslegen ende ontlast wesen, ende dat hij weder zoude hebben dat hem tanderen tijden gecost
zoude hebben den dijck van het eerste oberoofde landt ofte heijst de gemeen schepenen
daervoren de somme van 50 karolus guldens verstelt ten naeste daege van rechten
- Marinus Corneliss Gort heijst ter vierschare Jan Dingnus de somme van 12 viertelen rondtcoolsaets
de welcke des voors. Jan Dingnus gelevert moets hebben Sint Jacobs daege naestcomende ofte
heijst hem voor ellijcke viertel 38 stuivers verstelt tot Sinte Maertenisse, alle rechtdage open
- Jacob Jans Sijnskercke nomine Adriaen Loijs (MPS: Adriaen Jans Loijs) heijst ter vierschare Pieter
Jan Jaspers als dat hij zal comen effenen alzulcken weije ende derrincklandt als hij gepacht
heeft van den voors. Adriaen Loijs vrouwe ofte heijst daer voren de somme van 1 pondt
vlaems. Jacobs Jans es van onweerde gewesen duerdien dat Adriaen Jan Loijs geen procuratie
machtich en was bij te leggen ofte de voors. Jacob Jans van zijnentwege
RAZE 3520, W134 links (MPS: W133 was dubbel gefotografeerd), fol 20v, 3-10-1567
- Jacob Jans Pieters Lemps (MPS: er staat Lemsen) heijst ter vierschare Cornelis Hubrechts 7s 6gr
ende dat van arbeijt, verstelt te naeste daege van rechte voorts tot Jacob Jans vermaen
- Jacob Jans Pieters Lemps heijst ter vierschare Adriaen Cleemmaert (MPS: Adriaen Cleeuwaert) ofte
zoe hij genoemt es met recht de somma van 5s 4gr ende dat van coop van derrinck, verstelt ten
naesten, voorts tot Jacob Jans vermaen
- Jan Pieters Geerts heijst ter vierschare Lodewijck Jacobs ende dat als kerckmeester over 1566, ende
dat van lantpacht van 10s 9gr, verstelt

- Jan Pieters Geerts heijst ter vierschare Jan Engels ende dat als kerckmeester over 1567, ende dat van
zeecker penningen die de voors Jan Pieters zoude mogen comen van de rekening van den jaere
1566 blijckende bij slote van dezelve rekening 7£ 19s, verstelt
- Jan Pieters Geerts heijst ter vierschare Janna Geerts ende dat van een verstelde vierschare naer
vuijtwijsen tregister fol 19, verstelt
- Cornelis Jacobs Boudewijns heijst ter vierschare de gemeen schepenen ende dat vuijt crachte van te
doen gebien ende dat naer vuijtwijsen tregister fol 10
RAZE 3520, W134 rechts, fol 21, 12-10-1567
Dach van rechte 12-10-1567, ter kennisse van schepenen Jan Jans Vleeck, Jan Jacobs Stoffels, Pieter
Pieters Leeuwe, Pauwels Diericks
- Maerten Michiels (MPS: Maerten Machielsen) heijst ter vierschare nomine de kercke van der Doest
Jan Pieters Geerts ende dat vuijt crachte van eenne schepenbrieff ende dat van twee paeijen
(een van jaer 1566 en 1567 elck van 5£ vls compt tsamen 10£ vls altijt ter goede rekening)
heijst noch de selve als ghemachtich van de kercke van der Doest van pachte van 1566 9£ 10s
11gr, bij verwiltcueringe van partie verstelt te naesten daege van rechte ende voorts tot
Maerten Michiels vermaen
- Maerten Michiels (MPS: Maerten Machielsen) heijst ter vierschare nomine de kercke van der Doest
Pieter Jans Jaspers ende dat van thiende gelegen in KerckHoeck ende Bals Hals ende dat van
twee jaeren 1565/1566 tot 8 gulden des jaers facit tsaemen 2£ 13s 4gr
- Jan Jans Vleeck als penninckmeester over die prochie van Waerde heijst ter vierschare Jan
Barthelmeeuss 6£ 10s 7gr ende dat van gereeckende penningen
- Jan Jans Vleeck als penninckmeester over die prochie van Waerde heijst ter vierschare Jan Engels
naer vuijtwijsen tregister folio (MPS: verder niets ingevuld!)
RAZE 3520, W135 links, fol 21v, 12-10-1567
- Jan Jans Vleeck als penninckmeester over die prochie van Waerde heijst ter vierschare Jan Jans Bette
naer vuijtwijsen tregister foli 17
- Jan Jans Vleeck als penninckmeester over die prochie van Waerde heijst ter vierschare ende dat van
de eerste wete eenne Adriaen Jans Loijs 4£ altijt ter goede rekening
- Jan Jans Vleeck als penninckmeester over die prochie van Waerde heijst ter vierschare Govaert
Danckaerts 4£ 7s 11gr
- Jan Jans Vleeck als penninckmeester over die prochie van Waerde heijst ter vierschare Jan Pieters
Geerts 7£ 18s 6gr

- Jan Jans Vleeck als penninckmeester over die prochie van Waerde heijst ter vierschare Jan Matthijss
zoo over die prcogie als over den polder van Zusterzandt (MPS: Susterzandt) tsamene deen
metten anderen 16£ 10s 11gr
- Jan Jans Vleeck als penninckmeester over die prochie van Waerde heijst ter vierschare Marinus
Corneliss Gort 5£ 8s 6gr
- Jan Jans Vleeck als penninckmeester over die prochie van Waerde heijst ter vierschare Pieter Pieters
Leeuwe 5£
- Bij verwiltcueringe van partie verstelt dese voornoemde partien ende dat ten naeste daege van rechte
voort tot Jan Jans vermaen
RAZE 3520, W135 rechts, fol 22, 12-10-1567
- Adriaen Gilliss nomine Pieter Heijndricks (MPS: Pieter Heijndricks Deck, zie fol 23v) heijst ter
vierschare Jan Jans Vleeck, Nicolaes Jacobs ende Jan Dignuss (MPS: Jan Dingna) de rechte
kennisse oft zij weten dat het stuck twelck achter pachtenaers huijs oft het leijt binnen zulcken
gemercken als hij ter vierschare nomineerde te weten O. ende S. off den Heerenwech, W off
de erve van heer Clement ofte het dijcken dat voorbij pachtenaers huijs loopt ende opt zelfde
stuck thiende heeft ofte voortijts gegeven heeft ?, heijst oock noch de selve persoonen oft haer
kennelijck is oft de selve hofstede belast es ende jaerlijcks plchte geven lammerthienden ofte
niet, ofte heijst ellijkc persone daer vooren 10£ vls, ofte de rechte kennisse voors. Schepenen
wijsen met sententie dat de deposante zullen bringen haere rechte kennisse dat zij weten
aengaende den heijs die Adriaen Gilliss hier ter vierschare op haer gedaen heeft, zoe
verwiltcuert partie met malcander dat zij de selve kennisse zullen bringen onder secreet van
schepenen achtervolchende haer depositie ende dat tusschen dit ende veertien daege altijt voor
den dach van rechte.
Ende Adriaen Gilliss heijst hierop verstelde vierschare ende dat opten naesten dach van rechte
RAZE 3520, W136 links, fol 22v, 12-10-1567
- Jan Corneliss (MPS: Jan Corneliss Oesthoff) nomine de erven van Cornelis Nicolaess Cock heijst ter
vierschare Joos de Wolf ofte ijemande die voor verantwoorden wil ende dat naer vuijtwijsen
tregister fol 16. Schepenen wijsen met sententie naer aenleggen ende verweeren zoe als de
zaecken over weerzijden duijster zijn, zoe es dese dach van rechte verstelt tot op 14 dagen bij
zoe verde Joos de Wolf eer compt zoe moet Jan Corneliss hebben een kennelijcke wete
- Jan Corneliss (MPS: Jan Corneliss Oesthoff) nomine de erven van Cornelis Nicolaess Cock heijst ter
vierschare de gemeen schepenen ende dat uijt cracht van te doen gebien ende dat om
versouijck te hebben oft de goede van Jan Barthelmeeuss (MPS: Jan Barthelmeeuss) daer hij
zijn bewijs aen gedaen heeft geschadt zijn ofte niet ende bij verwiltcueringe van partie zo wert
dese vierschare verstelt ten naesten daege van rechte, behalve dat Jan Corneliss blijft staende
opt bewijs als vooren
- Adriaen Gilliss nomine Pieter Verlenden (MPS: Pieter Verlinde?) heijst ter vierschare aen Anthonij
Cousser 5s 3gr ter goede rekening. Schepenen wijsen desen dach van rechte verstelt ten

naesten dach van rechte behalve dat partie zal comen bij malcander ende reekenen met
malcanderen
- Adriaen Gilliss nomine Pieter Verlenden (MPS: Pieter Verlinde? of Pieter Heijndricks?) heijst ter
vierschare Cornelis Heijndricks Grootemaet de somma van 16 stuvers van een achtendeel
terwe waervoor hij belooft hadde te snien 1 gemet terwe, ende heijst noch 1s 2gr van geleende
gelden, facit tsaemen 6s 3gr, verstelt
RAZE 3520, W136 rechts, fol 23, 12-10-1567
- Adriaen Willems nomine Lucas Melchiors heijst ter vierschare (MPS: verder niet ingevuld)
- Jan Pieters Geerts heijst ter vierschare ende dat vuijt crachte van den derden dach, Janna Geerts naer
vuijtwijsen tregister fol 19. Schepenen wijsen Janna Geerts gecondemneert inden heijs ende
Jan Pieters Geerts doet zijn bewijs aen 1 swarte coe ende aen een runt tot zijn penningen toe,
des schattingen houwen dese schattingen aen haer tot tenden die genachten, alle genachten
voortgaende, ende dese coe es geschadt op 13 gulden ende het runt vijff gulden
- Jan Pieters Geerts heijst ter vierschare Jan Engels als kerckmeester over de kercke van Waerde ende
dat naer vuijtwijsen tregister fol 20, bij verwiltcueringe van partie, verstelt ten naesten vuijt
crachte van de derden dach ende opt 25ste dach van october, zoe heeft hem Jan Pieters noch
eens te mede gegeven totten naeste daege van rechte voort tot Jan Pieters vermaen
- Cornelis Jacobs Boudewijns heijst ter vierschare Jan Barthelmeeuss (MPS: Jan Barthelmeeuss) naer
vuijtwijsen tregister fol 17. Schepenen wijsen verstelt ten naeste daege van rechte ende dat
vuijt crachte van den derden
- Cornelis Jacobs Boudewijns heijst ter vierschare Marinus Corneliss Gort, Adriaen Jans Loijs ende
Pieter Jans Rooshil ellijck bijzonder ende ellijck een voor hem ende dat van de boete die zij
verbuert hebben dat zij haere hevensele (MPS: pachtceele) niet gebracht en hebben tjegens de
originaele waterrolle ende hebben geswegen haeren rechten opganck ende oftganck
achtervolchens de kerckewete daerop gedaen, heijst ellijck daervoren te vierschatten gelde
twelck beloopt de somma van 1£ vls, bij verwiltcueringe van partie verstelt ten naesten, ende
dat vuijt cracht vanden derden dach
RAZE 3520, W137 links, fol 23v, 25-10-1567
Dach van rechte gehouwen opten 25-10-1567 ter kennisse van schepenen Jan Jans Vleeck, Jacob Jans
Sijnskercke, Jan Pieters Geerts, Jan Jacobs Stoffels (MPS: Stoffs), Jan Nicolaess Pithouck,
Pieter Pieters Leeuwe
- Adriaen Gilliss nomine Pieter Deck (MPS: Pieter Heijndricks Deck) begeert te weten aen schepenen
oft hij volcomen es van alzulcken zaecke als daer hij tanderen tijde toe gewesen es ende naer
veel aenleggens ende verweeren zoe wijsen schepenen voor recht dat schepenen? dat Adriaen
Gilliss volcomen es van de lammerthienden ende van de gemercken van het stuck lants maer
aengaende oft het voors. stuck lants thiende schuldich es oft niet dat Adriaen Gilliss daer aff
niet volcomen en es duerdien dat hij maer een getuijge daer aff en heeft. Schepenen wijsen wil
(MPS: men zou hier ook Wil als afkorting van Willem kunnen lezen?) Boudewijn Lambrechts

zoneken ontslagen ende ontlast te zijne aengaende Cornelis Corneliss dat hij dat mocht
zouijcken met eene schrijfpenninck als een ander partie
- Jan Corneliss Oesthoff als voocht van de weeskinderen van Cornelis Nicolaess Cock heijst ter
vierschare Joos de Wolff naer vuijtwijsen tregister fol 16. Naer aenleggen ende verweeren zoe
wijsen schepenen voor recht gemerckt dat de zaecken duijster zijn dese vierschare verstelt tot
op 14 daegen ende dat op de volle bancke behalven dat partie zal hebben een kennelijcke
wete.
RAZE 3520, W137 rechts, fol 24, 8-11-1567
Dach van rechte gehouwen 8-11-1567 ter kennisse van schepenen Jan Jans Vleeck, Pauwels Diericks,
Jan Jacobs Stoffels, Jacob Jans Quinck (MPS: Jacob Jans Sijnskercke, Jan Pieters Geerts,
Pieter Pieters Leeuwe
- Boudewijn Lambrechts es gecompareert voor schepenen voors. ende hij heeft geinsinueert schouijt
ende scheepenen ende verbot gedaen dat schepenen geen kennisse accepteeren en zouden ?
RAZE 3520, W138 links, fol 24v, 8-11-1567
- Coman Adriaen Willems nomine Adriaen de Zeu heijst ter vierschare Nicolaes van Damme een
bedde met zijn deecken ende hootpeel ende heijst noch den eventaris (MPS: inventaris) van
zijn sterfhuijs ofte coopdach den welcken onder hem rustende es ofte heijst daer vooren deen
metten anderen de somme van 10£ vls. Schepenen wijsen verstelt ten naesten
- Jan Corneliss Oesthoff heijst ter vierschare Joos de Wolf ofte zijn gemachtich ende dat naer
uijtwijsen tregister fol 16. Joos de Wolf heeft zijne behoorlijcken eedt gedaen als dat de
quitancie die hij Joos ofte zijn gemachtich inden vierschare was leggende, dat die was
spruijtende ende toecomende uijten obligatie die hij Cornelis Nicolaess schuldich was ende
daermede hier ontlast
In de kantlijn: Coman Adriaen heeft verstelde vierschare om zijn oncosten tot een naesten
dach van rechte ende voort tot Adriaen Willems vermaen.
- Cornelis Simons heijst ter vierschare Adriaen Pieters de Nacht van 3£ 10 gr vls ende dat van coop
van paerden ende gereeckende penningen, bij verwiltcueringe van partie verstelt ten naesten
ende voort tot Cornelis Simons vermaen
- Adriaen Gilliss heijst ter vierschare Cornelis Boudewijns 1s ende dat van beloofde penningen,
verstelt
- Jan Jans Vleeck als penninckmeester over de prochie van Waerde heijst ter vierschare de weesen van
Pieter Geerts lantmeter ende dat vanden jaere 1562! en 1563 van waterpenningen ende noch
van tjaer 1560 van tsgraeve Schote tot 13gr opt gemet facit tsaemen 1 £ 6s 2gr
- Jan Jans Vleeck als penninckmeester over de prochie van Waerde heijst ter vierschare de weesen van
Pieter Geerts lantmeter van tjaer 1567 van waterpenningen facit 8s 5gr

- Jan Jans Vleeck als penninckmeester over de prochie van Waerde heijst ter vierschare Jan Corneliss
Winter ende dat van tjaer 1566 van een reste 5s 7gr 6m ende dat van tjaer 1567 12s 2gr 12m
- Van dese twee partien verstelt ten naeste ende dat tot Jan Jans vermaen
RAZE 3520, W138 rechts, fol 25, 8-11-1567
- Jan Pieters Geerts heijst ter vierschare Janna Geerts de somma van 18£ grooten vls ende dat van
beloofde penningen ende dat van zeecker vuijtcoop van de weese van Geert Pieters als nu
verschenen ende heijst als borge noch ander 18£ ofte borge daervoren, die vervallen ende
verschijnen zullen Maria Visitatie 1568 aleer deselfde Janna voors. eenich groot? belasten ofte
verzetten zal, bij verwiltcueringe van partie verstelt ten naesten ende voort tot Jan Pieters
vermaen
- Coman Adriaen Willems nomine mr Jan te Cruijningen heijst ter vierschare Nicolaes Corneliss
Ketser 1£ vls dat van zeecker cuere die den voors. mr Jan aen Nicolaes Corneliss gedaen heeft
- Coman Adriaen Willems nomine mr Jan te Cruijningen heijst ter vierschare Frans Lammens (MPS:
Frans Lambrechts) 3s 6gr ende dat van zeecker cuere als vooren
- Coman Adriaen Willems nomine mr Jan te Cruijningen heijst ter vierschare Jan Simons de Ruijse 2s
6gr mede als vooren
- Coman Adriaen Willems nomine mr Jan te Cruijningen heijst ter vierschare Jan Geerts de Naeijer 2s
van zeecker cuere als voren
- Schepenen wijsen desen dach van rechte van dese voorn. partien verstelt ten naesten ende voort tot
mr Jan ofte Adriaen Willems vermaen
RAZE 3520, W139 links, fol 25v, 15-11-1567
Dach van rechten gehouwen 25-11-1567 ter kennisse van schepenen Jan Jans Vleeck, Pauwels
Diericks, Jacob Jans (MPS: Jacob Jans Sijnskercke), Jan Pieters Geerts
- Cornelis Jacobs Boudewijns heijst ter vierschare Jan Barthelmeeuss naer vuijtwijsen tregister fol 17.
partie gecondemneert inden heijs ende Cornelis Jacobs voors. doet zijn bewijs aen tin ende
methael ende aende bedden tot die grootte vande schult toe ende schepenen zullen dese
goeden schatten binnen dese gemercken
- Cornelis Jacobs Boudewijns heijst ter vierschare Willem Quirijns 4p 17s 6gr 18 mijten. Schepenen
wijsen dese vierschare verstelt ten naeste daege van rechte behalve dat partie bij malcander
comen sal, veracoorderen zij tijs wel int goe, veraccordeeren zij niet zoo hebben zij tselve
recht datse nu hebben zouden
- Cornelis Jacobs Boudewijns heijst ter vierschare Jan Nicolaess Pithouck ende dat van tsgraeve
schoote schulden tsaemen 4£ 6s 9gr vls. Schepenen wijsen verstelt ten derden daege op
maendaege comende. Jan Nicolaess verobligeert hem ter kennisse van schepenen Jan Jacobs
Sijnskercke ende Pieter Pieters Leeuwe als dat hij stelt in handen van Cornelis Jacobs voors.

zijn beste paert zonder daer eenich recht meer op te doene ende dat binnen de tijt van 14
daegen
- Cornelis Jacobs Boudewijns heijst ter vierschare Jan Pieters Geerts ende dat van tsgraeve schoote
over tjaer 1565 en 1566 2£ 12s, verstelt tot op maendage naestcomende uijt crachte van den
derden dach
RAZE 3520, W139 rechts, fol 26, 15-11-1567
- Boudewijn Lambrechts nomine Jan Jacobs heijst ter vierschare Jan Barthelmeeuss ende dat van
arbeijt ende meedelven de somma van 4 £ verdiendt Lichtmisse laetstleden, verstelt ten
naesten daege van rechte ende vuijt crachte vanden derden dach
- Pieter Jans Rooshil heijst ter vierschare Jan Jans Bette de somma van 3 £ 1s 8 gr ende noch 7s 8gr
van rente van de zelfde penningen, bij verwiltcueringe van partie verstelt ten naesten ende dat
vuijt crachte vanden derden dach
- Coman Adriaen Willems nomine Adriaen de Zeu heijst ter vierschare Nicolaes de Naijer naer
vuijtwijsen tregister fol 24, verstelt
- Adriaen Pieters de Nacht heijst ter vierschare Heijndrick Heijndricks ende dat coop van schaepen de
somma van 11 gulden, bij verwiltcueringe van partie verstelt
- mr Jan Hugos (MPS: Jan Huijgens) heijst ter vierschare Nicolaes Corneliss Ketser naer vuijtwijsen
tregister fol 25, verstelt
- Jan Jans Vleeck heijst ter vierschare Anthonij Corneliss Mensheeren ende dat vuijt crachte van te
doen gebien de somma van 2 £ achtervolchens de schepenbrief ende noch 5s die den voors.
Jan Jans daervoren betaelt heeft van rente. Anthonij verobligeert hem dat hij den claeger zal
voldoen binnen 14 dagen, doet zijn bewijs ? indien hijt niet en doet ?
RAZE 3520, W140 links, fol 26v, 15-11-1567
- Jan Jans Vleeck heijst ter vierschare als penninckmeester over de prochie van Waerde eene Adriaen
Pieters de Nacht de somma van 12 £ 3s ende dat ter goede rekening
- Jan Jans Vleeck heijst ter vierschare als penninckmeester over de prochie van Waerde Cornelis Jans
Pachtenaer 1£ 9s 7 gr
- Jan Jans Vleeck heijst ter vierschare als penninckmeester over de prochie van Waerde Adriaen
Govaerts de somma van 3 £ 1s 9gr
- Jan Jans Vleeck heijst ter vierschare als penninckmeester over de prochie van Waerde Jan Matthijss
ende dat van een reste van de prochie wegen somma van 7 £ 10s 8gr
- Jan Jans Vleeck heijst ter vierschare als penninckmeester over de prochie van Waerde Jan
Barthelmeeuss de somma van 7 £ 11s 11 gr

- Jan Jans Vleeck heijst ter vierschare als penninckmeester over de prochie van Waerde Jan Engels de
somma van 9 £ 6 s
- Jan Jans Vleeck heijst ter vierschare als penninckmeester over de prochie van Waerde Jan Jans Bette
de somma van 6 £ 14s 9gr
RAZE 3520, W140 rechts, fol 27, 15-11-1567
- Jan Jans Vleeck heijst ter vierschare als penninckmeester over de prochie van Waerde Lodewijck
Jacobs de somma van 4 £ 15 s 6 gr
- Jan Jans Vleeck heijst ter vierschare als penninckmeester over de prochie van Waerde Marinus
Corneliss Gort de somma van 5 £ 10 gr ter goeder rekening
- Jan Jans Vleeck heijst ter vierschare als penninckmeester over de prochie van Waerde Marinus
Maertens (MPS: Marinus Merts) de somma van 7 £ 3 s 2gr
- Bij verwiltcueringe van partie, verstelt ten naeste dage van rechte behalve partie een wete
- Jan Pieters Geerts heijst ter vierschare tgemeen corpus van schepenen ende dat vuijt crachte van te
doen gebien oft haer kennelijck es oft dat daer eenich gelt gebracht es onder schepenen ende
dat vanwege van Janna Geerts oft heijst ellijck daervoor de somma van 1 £, schepenen als nu
hier present als vooren bringen voor haere kennisse als dat zij van dies wege van geene ghelde
en weten ende geen gelt onder haer en hebben, partie verwiltcuert hen dat dese ghenachten
zullen blijven in surseance (MPS: er staat saijzoene?). Schepenen tot op maendage
naestcomende zoo cractich als zij nu ter tijt zoude mogen weesen
- Jan Pieters Geerts heijst ter vierschare Janna Geerts naer vuijtwijsen tregister fol 25, verstelt tot den
derden dach op maendage naestcomende
RAZE 3520, W141 links, fol 27v, 15-11-1567
- Cornelis Jacobs Boudewijns als voocht van zijns wijfs heijst ter vierschare Jan Matthijss als van
beloofde penningen vanwege Anthonij Corneliss Mensheeren de somma van 15s 10gr 1 d
ende noch van zijnentwege 8 s altesaemen van verteerde costen
- Cornelis Jacobs Boudewijns als voocht van zijns wijfs heijst ter vierschare Marinus Marinuss
Beelboom ende dat van een reste van mijnentwege de somma van noch 6s van vlasthienden
ende noch van verteerde costen 6s 3gr, altijt ter goeder rekening, bij verwiltcueringe van
parthe verstelt ten naesten ende dat vuijt cracht van den derden dach
Dach van rechte gehouwen opden 16-11-1567 ter kennisse van schepenen Jan Jacobs Stoffs, Pauwels
Diericks, Jacobs Jans (MPS: Jacob Jans Sijnskercke) ende Jan Nicolaess Pithouck tusschen
Jan Pieters Geerts ter eender ende Janna Geerts ? (MPS: verweerder?) ter andere zijde uijt
crachte van den derden dach

- Jan Pieters Geerts heijst ter vierschare Janna Geerts naer vuijtwijsen tregister fol 25?, schepenen
wijsen voor recht deze vierschare verstelt ten naesten daege van rechte diemen sondaege
comende leggen sal
RAZE 3520, W141 rechts, fol 28, 22-11-1567
Vierschare gehouwen opten 22-11-1567 ter kennisse van Jan Jans Vleeck, Jan Jacobs (MPS: Jan
Jacobs Stoffs), Pauwels Diericks, Pieter Pieters Leeuwe
- Jan Jans Vleecke als penninckmeester over die prochie van Waerde is noch te vreden van alle de
voorn. personen die hij de andere reijse in rechten betrocken heeft, laet vercontinueren ende
verstellen tot op zaterdaege naestcomende behalve dat partie gheen wete meer hebben en
zullen dan met een openbare kerck wete
- Jan Jans Vleecke als penninckmeester over die prochie van Waerde heijst ter vierschare Jan Domiss
ende dat van een reste van de waterpenningen de somma van 1£ 2s 9gr
- Jan Jans Vleecke als penninckmeester over die prochie van Waerde Marinus Marinuss Beelboom van
een reste de somma van 1£ 19s 6 gr.
- Bij verwiltcueringe van parthie verstelt dese 2 partien ten naesten
- Coman Adriaen Willems nomine Adriaen de Zeu heijst ter vierschare Nicolaes van Damme naer
vuijtwijsen tregister fol 24, bij verwiltcueringe van partie verstelt ten naesten
- Coman Adriaen Willems nomine Quirijn Jacobs Wentels heijst ter vierschare Jan Jans Vleeck,
Pauwels Diericks en Pieter Jans Jaspers ellijck voor sijn hoot 2 £ compt tsaemen 6 £ ende dat
van borge als eijgen schult voor eene Jan Jans Bette, bij verwiltcueringe van parthie verstelt
RAZE 3520, W142 links, fol 29v, 22-11-1567
- Cornelis Jacobs Boudewijns heijst ter vierschare Willem Quirijns near vuijtwijsen tregister fol 25?,
bij verwiltcueringe van parthie verstelt ten naesten daege van rechte behalve dat parthie zal
comen bij malcanderen ende dat op dinxsendaege naestcomende oft indien den voors. Willem
niet en compareert om te vereffenen dat hij gecondemneert zal wesen inden heijs
- Cornelis Jacobs Boudewijns heijst ter vierschare Jan Matthijss ende Marinus Marinuss Beelboom
naer vuijtwijsen tregister fol 27, bij verwiltcueringe van parthie verstelt ten naesten ende dat
vuijt crachte vanden derden dach
Vierschare gehouwen opten 29-11-1567 ter kennisse van schepenen Jan Jans Vleeck, Jan Jacobs
Stoffs, Pauwels Diericks, Pieter Pieters Leeuwe, Jan Nicolaess Pithouck
- Cornelis Jacobs Boudewijns heijst ter vierschare Jan Matthijss naer vuijtwijsen tregister fol 27,
verstelt ten naesten daege van rechte ende dat vuijt crachte vanden derden dach

- Cornelis Jacobs Boudewijns heijst ter vierschare Willem Quirijns ende dat van gereeckende
penningen, van zijnentwege 4£ 5s 6gr, ende noch van zijn wijfswege 1£ 15s 11gr 12d, oock
van gereeckende penningen, verstelt ten naesten ende dat vuijt crachte vanden derden dach
RAZE 3520, W142 rechts, fol 30, 29-11-1567 (fol 29 ontbreekt!)
- Jan Jans Bette heijst ter vierschare Janna Geerts ende dat van arbeijt de somma van 4£, bij
verwiltcueringe van parthie verstelt ten naesten ende dat vuijt crachte vanden derden dach
- Coman Adriaen Willems nomine Quirijn Jacob Wentels heijst ter vierschare Jan Jan Vleeck, Pauwels
Diericks ende Pieter Jans Jaspers naer vuijtwijsen tregister fol 29, bij verwiltcueringe van
parthie verstelt ten naesten ende dat vuijt crachte vanden derden dach
- Jan Jans Vleeck mits vervangende Pauwels Diericks ende Pieter Jans Jaspers heijst ter vierschare Jan
Jans Bette naer vuijtwijsen tregister fol 29, bij verwiltcueringe van parthie, verstelt ten naesten
- Jan Corneliss Oesthoff heijst ter vierschare Jan Engels de somma van 1£ 8s 5gr ende noch van een
uijtspraecke van thoij? facit 6s 8gr. Schepenen wijsen met sententie dat dese twee parthien
zullen comen bij malcanderen ende dat tusschen dit ende tweede dach van rechte om bij
malcander noch eens te comen ende nemen daer ? een man oft twee daertoe, ende vereffenen
tselfde noch zoe zij best connen veraccorderen zij tis wel int goe veraccorderen zij niet zoe
hebben zij alsdan het selfden recht dat zij nu daer aff hebben
RAZE 3520, W143 links, fol 30v, 29-11-1567
- Coman Adriaen Willems nomine Jan Gilliss de naeijer heijst ter vierschare Willem Corneliss Joncker
ende dat van beloofde penningen de somma van 16s 2 gr, bij verwiltcueringe van parthie
verstelt ten naesten ende dat vuijt crachte vanden derden dach
- Coman Adriaen Willems nomine Thomas Marinuss ende dat vuijt crachte van arrestemente op eenne
Anthonij Hollander, welck arrest voor schepenen wel kennelijck es, neemaer? es schepenen
niet kennelijck dat het selfde arrest open gedinckt? es, zoe doet den selfden Thomas Marinuss
zeker arrest ende bestel aen alzulcken goeden alsmen vinden zal ten huijse van Jan Wouters?
toebehorende Anthonij Laureijss ende heeft daeroppe dach van rechte op den dinxsendage
naestcomende
- Adriaen Pieters de Nacht heijst ter vierschare Heijndrick Heijndricks naer vuijktwijsen tregister fol
26, bij verwiltcueringe van parthie verstelt ten naeste daege van rechte voort vuijt crachte
vanden derden dach ende es noch tevreden dattet staet tot Adriaen Pieters vermaen
- Jan Pieters Geerts heijst ter vierschare Jan Jans Vleeck ende Pauwels Diericks de rechte kennisse van
alle hetgene dat haer kennelijcken es ende claer te voren staet van zeeckeren vuijtcoop die hij
gedaen heeft jegens Janna Geerts (MPS: Janneken Geerts) van de achtergebleven weese haer
gebleven bij den doot van Geert Pieters voors. ende den voors. Jan Pieters met zijn consorten
als erfgenamen van de selfde weesen ofte heijst ellijck daervooren de somma van 2 £.
Schepenen wijsen met sententie zoe als Jan Pieters tot ? gewesen es geweest aengaende dese ?
dat Janneken? ontslagen ende ontlast zal wesen van denzelven heijs

RAZE 3520, W143 tussengevoegd blaadje met aantekeningen (MPS: zie stukje in de Spuije van Paul
Harthoorn) van Pauwels Vleeck, Jan Engels en de molenaer
RAZE 3520, W144 rechts, fol 31, 29-11-1567
- Boudewijn Lambrechts heijst ter vierschare Jan Barthelmeeuss naer vuijtwijsen tregister fol 26,
verstelt ten naeste vuijt crachte vanden derden dach
- Jan Jans Vleeck heijst ter vierschare Anthonij Corneliss Mensheeren, naer vuijtwijsen tregister fol
26, parthie is noch tevreden dat tselfde recht zal blijven staende ten naeste daege van rechte
uijt crachte vanden derden dach
- Jan Jans Vleeck heijst ter vierschare als pennickmeester over die prochie van de Waerde alle degene
die hij tanderen tien in rechte betrocken heeft naer vuijtwijsen tregister fol 26 ende 27, bij
verwiltcueringe van parthie verstelt tot Corsmisse ende alle rechtdaege open recht behalve
partie een wete
- Boudewijn Lambrechts nomine Jan Pieters Geerts heijst ter vierscharen Janneken Geerts, naer
vuijtwijsen tregister fol 25. Schepenen wijsen naer aenleggen ende verweeren van beijde
parthien dat zij zullen nemen twee goede mannen veraccorderen zij tis wel int goede,
veraccorderen zij niet zoe hebben zij binnen den tweede dach van rechte het selfde recht datse
nu ter tijt hebben zoude ende zij hebben over weerzijden de zaecken gelast ende wel op
woensdaege naestcomende te vergaeren ende bij malcanderen te comen.
RAZE 3520, W145 links, fol 31v, 29-11-1567
- Jan Engels heijst ter vierschare Jan Barthelmeeuss de somma van 8 £ gr vls van verschenen
penningen ende noch borge van thuijs daer Cornelis Nicolaess Cock vuijt gestorven es oft
heijst daervoren de somma van 20 £ gr vls, bij verwiltcueringe van parthie verstelt ten naesten
voorts tot Jan Engels vermaen
- Jan Engels heijst ter vierschare Jan Pieters Geerts de pachtbouijck van ’t kercke landt van de prochie
van Waerde ende heijst noch tconterbouijck ofte tbouijck van t’uijtgeven van de selfde kercke
ofte heijst daervoren de somma van 100 gulden, bij verwiltcueringe van partie verstelt ten
tweede dach van rechte
- Cornelis Jacobs Boudewijns heijst ter vierschare Andries Jans de somma van 9s 4gr ende dat van
huijshueren verschenen meije 1567, bij verwiltcueringe van parthie verstelt ten naesten daege
van rechte, uijt crachte van de derden dach
RAZE 3520, W145 rechts, fol 32, 2-12-1567
Vierschare ende dach van rechte gehouwen opten 2-12-1567 ter kennisse van schepenen Jan Jans
Vleeck, Jan Jacobs Stoffs, Jan Nicolaess Pithouck, Pieter Pieters Leeuwe
- Matthijs Jans Moerdamme heijst ter vierschare Dignus Jans de somma van 32 s 7 gr ende dat van
coop van een huijs gestaen inde prochie van Weerde, verstelt ten naesten daege van rechte uijt
crachte vanden derden dach

- Matthijs Jans Moerdamme heijst ter vierschare Adriaen Anthonies cuijper de somma van 4£ 5s van
beloofde penningen, desen dach van rechte is vercontinueert totten naeste daege van rechte
uijt crachte vanden derden dach
- Jan Jans Vleeck heijst ter vierschare Anthonij Mensheeren naer vuijtwijsen tregister fol 26 ende dat
uijt crachte vande derden dach, verstelt tot Corsmisse naestcomende alle rechtdaegen open
recht uijt crachte vanden derden dach
- Pauwels Jacobs heijst ter vierschare Maerten Heijndricks naer vuijtwijsen tregister fol 29, bij
verwiltcueringe van parthie verstelt ten naeste ende voorts tot Pauwels Jacobs vermaen
- Govaert Danckaerts heijst ter vierschare Jan Barthelmeeuss de somma van 5 £ gr vls ende dat van
coope van meede, heijst noch deselve de somma van 4 £ gr vls van schade ende intrest dat de
voors. Jan Barthelmeeuss niet gelevert en heeft het huijs dat hij jegens hem gemangelt heeft
om mede zulcx als ? haer contract zoude ? gewesen (MPS: moeilijk leesbaar maar
waarschijnlijk inzetten van goede mannen)
RAZE 3520, W146 links, fol 32v, 2-12-1567
- Coman Adriaen Willems nomine Quirijn Jacobs Wentels heijst ter vierschare Jan Matthijss de
somma van 8£ 10s naer vuijtwijsen een obligatie, verstelt
- Jan Jans Vleeck mits vervangende Pauwels Diericks ende Pieter Jans Jaspers heijst ter vierschare Jan
Jans Bette naer vuijtwijsen tregister fol 29 ende den heijs is nu verandert op 2£ ende coman
Adriaen is te vreden van zijn smeesters wegen met die ander 4£ ergo als daer hier aff ontlast
ende van de resterende penningen is den dach van rechte verstelt ten naesten ende voort tot
Jan Jans vermaen
- Coman Adriaen Willems nomine Cornelis Hubrechts heijst ter vierschare Jan Jans Bette de somma
van 6s 8gr ende dat van backen. Schepenen wijsen verstelt ten naesten behalve dat zij bij
malcander comen zullen ende reeckenen met malcanderen ende veraccorderen zij tis wel int
goe, veraccorderen zij niet zoe hebben zij alsdan het zelve recht
- Jacob Jans Pieters Lemps heijst ter vierschare Cornelis Hubrechts de somma van 28 stuvers van
verteerde costen van Sint Joris gilde ende noch 15 stuvers van arbeijt
- Jacob Jans Pieters Lemps heijst ter vierschare Anthonij Cornelis Mensheeren van voors gilde 28
stuvers
RAZE 3520, W146 rechts, fol 33, 2-12-1567
- Jacob Jans Pieters Lemps heijst ter vierschare Adriaen Oliviers van voors gilde 28 stuvers
- Jacob Jans Pieters Lemps heijst ter vierschare Jan Matthijss van voors gilde 28 stuvers ende noch van
derrinck thienden 5s, bij verwiltcueringe van parthie verstelt ten naeste ende voorts tot Jacob
Jans vermaen

- Boudewijn Lambrechts nomine Jan Gilliss de naeijer heijst ter vierschare Janna de wedue van Geert
Pieters (MPS: Janna Geerts) zaliger memorie de somma van 7 £ 6s 8gr ende achtervolgende
ende naer vuijtwijsen eenen schepenbrieff getransporteert aen de wesen van Pieter de Backer,
verstelt ten naesten daege van rechte
- Boudewijn Lambrechts nomine Jan Jacobs Roel heijst ter vierschare Jan Barthelmeeuss naer
vuijtwijsen tregister fol 26. In de kantlijn: nopende tbeslach dat den schouijt gedaen heeft is
aengehouden totten naesten dach van rechte tusschen hem en Jan Barthelmeeuss. Naer
aenleggen ende verweeren wijsen schepenen met sententie van tschoonste recht dat Jan
Barthelmeeuss zal doen toenen ende goet doen dat hij den aennemer van de wercke voldaen
heeft den ? voor al ende dat den aennemer ontfangen heeft het gelt dat den zelfden Jan Jacobs
verdient zoude mogen hebben ende Jan Barthelmeeuss neempt den toenen aen ende heeft daer
toe genachten den tijt van 14 daegen
RAZE 3520, W147 links, fol 33v, 13-12-1567
Dach van rechte gehouwen opten 13-12-1567 ter kennisse van schepenen Jan Jans Vleeck, Pauwels
Diericks, Jan Nicolaess Pithouck, Pieter Pieters Leeuwe
- Govaert Danckaerts heijst ter vierschare Jan Barthelmeeuss naer vuijtwijsen tregister fol 32, bij
verwiltcueringe van parthie verstelt ten naesten voort tot Govaert Danckaerts vermaen
- Boudewijn Lambrechts nomine Jan Pieters Geerts heijst ter vierschare Janna Geerts, naer vuijtwijsen
tregister fol 25, naer aenleggen ende verweeren zoo wijsen schepenen voor recht zoe als
Bouwen Lambrechts is heijschende als vooren waer op dat Lenaert Pools zeijt datse bij ende
inder vierschare comen met naeckte woorden ende geen bescheet en hebben zoo doen
schepenen om beters wille ende verstellen dese dach van rechte ten naesten daege van rechte
ende dat op de volle bancke
- Boudewijn Lambrechts heijst ter vierschare nomine Jan Gilliss Janna Geert (MPS: Janna Geerts
Pieters) naer vuijtwijsen tregister fol ? ende verzouckt zoe als hij verstaen heeft datter
tanderen tijden een sententie zoude gegaen wesen dat Jan Gilliss zoude rusten tot dat den
brieff uijt Vlaenderen betaelt zoude wesen ende verzouckt daer zeecker penningen aff om den
heijs claerder te bouijcke te doen zetten ende zoe als schepenen als noch niet openlijck en
weten zoe nemen zij tregister tot haerder assistentie ende verstellen daer op den dach van
rechte ten naeste van haer verclaers van tgene zij weten daer int (MPS: of uijt) te doene
RAZE 3520, W147 rechts, fol 34, 13-12-1567
- Cornelis Jacobs Boudewijns heijst ter vierschare Jan Matthijss near vuijtwijsen tregister fol 27.
Schepenen wijsen met sententie dat men Jan Matthijss noch eens zoude voort heijschen waert
zaecke dat hij daer ijet op wiste te zeggen twaer wel int goe, quaeme hij niet zoe wijsen
schepenen partie gecondemneert ende dat Cornelis Jacobs voors. zoude opleggen de rechten
vander vierschare ende bewijsen zijn vrij goet, ende Cornelis Jacobs doet zijn bewijs aen zijn
beste coe, wertse bekellengiert (MPS: wert dit betwist dan:) zoe mach hij comparant zijn
bewijs verder doen ende zal geschadt werden binnen den genachten

Vierschare ende dach van rechte gehouwen op den 23-12-1567, ter kennisse van Jan Jans Vleeck,
Pieter Pieters Leeuwe, Jan Jacobs Stoffs, Pauwels Diericks, Jan Nicolaess Pithouck ende Jan
Pieters Geerts
- Boudewijn Lambrechts nomine Jan Gilliss heijst ter vierschare Janna Geerts naer vuijtwijsen
tregister fol 33, schepenen brengen voor haere kennisse als dat kennelijck es dat Jan Poppe
tanderen tijden belooft heeft voren rente de somma van 10s des jaers mitsgaders dat zoe
wanneer Heijndrick Duerinck ofte zijne erfve voldaen ende betaelt zoude wesen ende alsdan
zoude den zelfden Jan Gilliss (MPS: Jan Giellissen) met? zijnen brieff ontfangen naer
inhouden vanden selfden brieff (MPS: werd nog meer vermeld maar is onleesbaar)
RAZE 3520, W148 links, fol 34v, 23-12-1567
- Boudewijn Lambrechts heijst ter vierschare nomine Jan Jacobs Rool naer vuijtwijsen tregister fol 33
ende begeert te weten of den voors. Jan Barthelmeeuss volcomen es van den toendie hij
tanderen tijden te weten 3-12-1567 aengenomen heeft, zoe geven schepenen voor sententie
zoe als zaterdach laetstleden gheene dach van rechte ghehouden en es dat den zelfden Jan
Barthelmeeuss noch zoude mochen conde ende bringen zijn getuijghen voor hoot om de zelfde
kennisse als noch te doene. Schepenen wijsen voor recht desen dach van rechte verstelt tot op
morgen voor de noene mits dat de parthien zouden hebben een kennelijcke wete
- Boudewijn Lambrechts heijst ter vierschare nomine Jan Pieters Geerts Janna Geerts, naer vuijtwijsen
tregister fol 25, bij verwiltcueringe van parthie verstelt to woensdaege naestcomende als
morgen behalve dat zij zullen kiesen ellijck twee goede mannen voor haere procureurs, ende
Jan Pieters neempt Pauwels Diericks ende Pieter Pieters Leeuwe, ende Janna Geerts ofte
Lenaert Pools neempt Jan Jans Vleeck ende Jan Nicolaess Pithouck, veraccorderen zij tis wel
int goe, veraccorderen zij niet zoe hebben zij als morgen (MPS: je zou misschien ook kunnen
lezen: maecgen of te wel familieleden) tselfden recht
RAZE 3520, W148 rechts, fol 35, 17-1-1568 (Ander handschrift, stilo curie 1567)
Dach van rechte gehouwen ter kennisse van schepenen Jacob Jans Quijnck, Jan Pieters Geerts, Jan
Nicolaess Pithouck, ende Pauwels Diericks ende dat op 17-1-1567, stilo curie hollandiae
- Jan Pieters Geerts heijst ter vierschare Jan Engels naer vuijtwijsen tregister fol 20, bij
verwiltcueringe van partie verstelt ten naesten voort tot Jan Pieters vermaen
- Jan Pieters Geerts heijst ter vierschare Janna Geerts naer vuijtwijsen tregister fol 25, schepenen en
vonden niet dat zijne dach van rechte nu bekendt en es? (MPS: rare formulering!)
- Jan Corneliss (MPS: Jan Corneliss Aventuere) heijst ter vierschare Lodewijck Jacobs ende dat van
veerschatte dat den voors. Lodewijck Jacobs gebrocht heeft tot scheeps boorde te Valckenisse
zoe van baelen als van anders, tsaemen de somma van 9 carolus guldens, zoe voer 1 ofte 2
jaere, bij verwiltcueringe van partie verstelt ten naesten ende voort tot Jan Aventuerens
vermaen

- Cornelis Jacobs Boudewijns nomine zijnder huijsvrouwe voor zijnentwege 20s 2gr ende van de
retorijcke wege 27s ende noch van kercke wege 3s 7gr en compt tsaemen 2 £ 11s (MPS: maar
van wie eist hij dat?)
- Cornelis Jacobs Boudewijns heijst ter vierschare Jan Wouters ende dat van verteerde costen de
somma van 14s, verstelt
RAZE 3520, W149 links, fol 35v, 17-1-1568
Vierschare ende dach van rechte gehouwen op 28-1-1567 stilo curie hollandiae ter kennisse van
schepenen Jacob Jans Quinck (MPS: Jacob Jans Sijnskercke, geschreven als Quint) Jan Jacobs
Stoffs, Jan Pieters Geerts, Pieter Pieters Leeuwe, Jan Nicolaess Pithouck
- Coman Adriaen Willems nomine Joris Jans (MPS: Joris Jans Sijnskercke) heijst ter vierschare Pieter
Jans Jaspers een reeckening die gedaen es tusschen hem ende Joris Jans huijsvrouwe ende
noch een tresoorken twelck hij Jacomijna belooft heeft voor pijne ende arbeijt ende noch 2
ellen vlaslaecken ofte heijst daervoren voor de reeckening ende tanderen tsaemen 6 £ vls, bij
verwiltcueringe van partie verstelt ten naesten ende voort tot Joris Jans vermaen
- Coman Adriaen Willems nomine Dignus Jans heijst ter vierschare Adriaen Pieters de Nacht de
somma van 2 £ 15s 12gr ende dat van arbeijt, bij verwiltcueringe van partie verstelt tot naesten
voort tot Dignus Jans vermaen
- Coman Adriaen Willems heijst ter vierschare nomine Jan Matthijss eene Jan Barthelmeeuss de
somma van 16 gulden 7 stuvers, verstelt
- Jacob Jans Pieters Lemps heijst ter vierschare Cornelis Hubrechts naer vuijtwijsen tregister fol 32?,
bij verwiltcueringe van parthie verstelt ten naesten daege van rechte
RAZE 3520, W149 rechts, fol 36, 17-1-1568
- Jacob Jans Pieters Lemps heijst ter vierschare Jan Matthijss van verteerde costen van St Joris gilde
28s ende noch van derrinck thiende 5s ende noch van Looffthiende (MPS: is dit thienden van
bietenloof?) £1, van dese twee eerste heijsen bekende parthie schuldich te zijne, nopende van
’t loof dat es verstelt ten naesten daege van rechte
- Coman Adriaen Willems nomine Jan Aventuere heijst ter vierschare Lodewijck Jacobs naer
vuijtwijsen tregister 35, schepenen wijsen met sententie zoe de kerckweten expresselijcke
vermellen (MPS: vermelden) dat een ijgelijcke van de gemeente zullen comen tot den
ambachtsheeren veere dat den zelfden Lodewijck Jacobs zoude contenteeren van de twee
meebaelen ende voort aengaende het aender is gewesen in twee goede mannen veraccorderen
zij tis wel int goe, veraccorderen zij niet zoo hebben zij het zelfden recht ten naesten
- Coman Adriaen Willems nomine Jan Pieters Geerts heijst ter vierschare naer vuijtwijsen tregister
Janna Geerts fol 25, bij verwiltcueringe van partie verstelt totten naesten daege van rechte uijt
crachte vanden derden dach

- Cornelis Jacobs Boudewijns heijst ter vierschare Marinus Marinuss Beelboom de somma van 10s zoe
van verteerde costen ende van thiende altijt ter goede reekening
- Cornelis Jacobs Boudewijns heijst ter vierschare Cornelis Hubrechts ende dat van verteerde costen
de somma van 3s, bij verwiltcueringe van partie verstelt ten naesten ende dat vuijt crachte
vanden derden dach
RAZE 3520, W150 links, fol 36v, 14-2-1568
Dach van rechte gehouden 14-2-1567 stilo curie hollandiae ter kennisse van schepenen Jan Jans
Vleeck, Jacob Jans Quinck, Jan Pieters Geerts
- Coman Adriaen Willems nomine Joris Jans heijst ter vierschare Pieter Jans Jaspers naer vuijtwijsen
tregister fol 35, bij verwiltcueringe van partie verstelt ten naesten ende dat vuijt crachte van
den derden dach behalve partie een wete
- Jacob Jans Pieters Lemps heijst ter vierschare Jan Matthijss naer vuijtwijsen tregister fol 36 bij
verwiltcueringe van partie verstelt ten naesten ende dat vuijt crachte van den derden dach
- Jacob Jans Pieters Lemps heijst ter vierschare Cornelis Hubrechts naer vuijtwijsen tregister fol 35 bij
verwiltcueringe van partie verstelt ten naesten ende dat vuijt crachte van den derden dach
behalve partie een wete
- Jan Pieters Geerts heijst ter vierschare Janna Geerts verstelt ten naesten ende dat vuijt crachte van
den derden dach behalve partie een wete
- Jan Pieters Geerts heijst ter vierschare Jan Engels naer vuijtwijsen tregister fol 20, gewesen dat partie
zal comen bij malcanderen ende reeckenen ende pitte ende palen met malcander,
veraccorderen zij tis wel int goe, veraccorderen zij niet zoe hebben zij tennaeste zelfde recht
RAZE 3520, W150 rechts, fol 37, 14-2-1568
- Jacob Jans Quijnck (MPS: Quint?, Jacob Jans Sijnskercke) heijst ter vierschare nomine Adriaen Jans
Loijs Pieter Jans Jaspers dat hij zal comen effenen de weije die hij van Adriaen Jans Loijs
gecocht heeft uijt den naeme van Anna de Jonge ofte heijst daervoren de somma van 1£ vls
ende heijst noch van schade ende intresten dattet selfde niet gedaen es de somma van 1 £ vls,
bij verwiltcueringe van partie verstelt ten naeste
RAZE 3520, W151 links, fol 37v, 21-2-1568
Vierschare ende dach van rechte ghehouwen op 21-2-1567 stilo curie hollandiae ter kennisse van
schepenen Jan Jans Vleeck, Jacob Jans Quijnck, Jan Jacobs Stoffs, Jan Pieters Geerts, Jan
Nicolaess Pithouck ende Pieter Pieters Leeuwe
- Jan Pieters Geerts is te vreden dat de dach van rechte dienende is als nu ter tijt hem als heijser ter
eender ende Jan Engels als verweerder ter ander zijden es te vreden dat den selfden
vercontinueert es tot naesten dach van rechte

- Coman Adriaen Willems nomine Geertruijd Arentsdr (MPS: True Arents) heijst ter vierschare
Cornelis Hubrechts ende dat van verteerde costen de somma van 5s 10gr
- Coman Adriaen Willems nomine Geertruijd Arentsdr (MPS: True Arents) heijst ter vierschare
Matthijs Engels ende dat van verteerde costen de somma van 5s
- Coman Adriaen Willems nomine Geertruijd Arentsdr (MPS: True Arents) heijst ter vierschare
Andries Jans ende dat van verteerde costen de somma van 4s 1gr
- Bij verwiltcueringe van partie verstelt ten naesten ende dat van dese 3 voors. personen ende dat vuijt
crachte vanden derden dach
- Coman Adriaen Willems nomine Joris Jans heijst ter vierschare Pieters Jans Jaspers naer vuijtwijsen
tregister fol 36 ende dat vuijt crachte van den derden dach, ende wert verstelt duerdien de
partie absent es ofte over water ende dat gelijck alst verstelt was
- Jan Jacobs Stoffs heijst ter vierschare Jan Barthelmeeuss ende dat als deecken van St Joris gilde van
de jaere 15665s ende van de jaere 1567 3s 9gr compt tsaemen 10s 2gr. bij verwiltcueringe van
partie verstelt ten naeste ende voort tot Jan Jacobs vermaen
RAZE 3520, W151 rechts, fol 38, 21-2-1568
- Jan Jans de Waele heijst ter vierschare Jan Barthelmeeuss de somma van 3s 4gr ende dat van zeker
uijtspraecke hem uijt gezeijt bij goede mannen, te mee gegeven ten naesten daege van rechte
- Jacob Jans Quijnck heijst ter vierschare Pieter Jans Jaspers naer vuijtwijsen tregister fol 37, bij
verwiltcueringe van partie verstelt ten naesten ende dat uijt crachte vanden derden dach
- Jan Pieters Geerts heijst ter vierschare Adriaen Pieters de Nacht ende dat van ackerschae die den
voors. Adriaen Pieters gedaen heeft met zijn beesten, zoe met paerden, coeijgen, verckens
ende schaepen ende heijst daervoren de somma van 4 £ vls
- Jan Pieters Geerts heijst ter vierschare Adriaen Pieters de Nacht dat hij Adriaen voors. zal doen
delven de scheetgracht recht op en neer gelegen tussen hen beijden gelijck zij besteet es
geweest tot 7 voeten wijt oft heijst de selve daervoren de somma van 4 £ vls, bij
verwiltcueringe van partie verstelt ten naesten
- Adriaen Jans Loijs heijst ter vierschare Jacob Jans Quijnck ende dat van watergelt ende tscrave
schodt met noch een reste van den coop ende dat van een weijcken gelegen in Zuijtpolder
aenden Plattendijck groot ontrent 1 gemet 32 roe tsaemen uijt bringende 6s 2gr, verstelt ten
naeste daege van rechte
RAZE 3520, W152 links, fol 38v, 21-2-1568
- Adriaen Jans Loijs heijst ter vierschare Maerten Heijndricks ter somma van 10s 4 gr vls ende dat van
lanthuere

- Adriaen Jans Loijs heijst ter vierschare Jacob Jans Pieters Lemps zeecker gebruijck van een weije
gelegen inde Boterdijck zoo lange als den voorn. Jacob Jans die selfde weije van zijn vrouwe
moege gepacht hebben ofte heijst daervoren de somma van 50 gulden, verstelt
- Coman Adriaen Willems nomine Adriaen Pieters de Nacht heijst ter vierschare Jan Pieters Geerts
ende dat van zeker ackerschade de somma van 7 £ vls zoe van meede ende van zaet, verstelt
ten naesten
- Adriaen Pieters de Nacht heijst ter vierschare Heijndrick Heijndricks ende dat naer uijtwijsen
tregister fol 26, Heijndrick Heijndricks verobligeert hem te betaelen de somma van 8 gulden
tussen dit ende Palmen ende dat op volstaen panden
- Jacob Jans Pieters Lemps heijst ter vierschare Jan Matthijss ende dat naer vuijtwijsen tregister fol 36,
schepenen wijsen met sententie nopende different van de Loof thiende dat den selfden Jacob
Jans geen looff thienden hebben en zal ten zij dat Jacob Jans eenich bescheet weet bij te
leggen tsij met octroije ofte eenich ander oude thiende brieven dat de prochie voor de vloet
plachte te geven. Indient hij doet twaer goet, indien niet dat den selfden Jan Matthijss zoude
ontslegen ende ontlast te zijn vande selfde vierschare
RAZE 3520, W152 rechts, fol 39, 21-2-1568
- Jan Pieters Geerts heijst ter vierschare Janna Geerts near vuijtwijsen tregister fol 25, near aenleggen
ende verweeren zoe wijsen schepenen dattet haer niet kennelijck en is dat Jan Pieters
commissie (MPS: opdracht, zie MHB) gehadt heeft van Adriaen Anthonies (MPS: is hij
getrouwd met een andere zuster van Jan Pieters Geerts?) ende Godelieve zijnder zuster (MPS:
dat is de zuster van Jan Pieters Geerts) ende dat ter kennisse van schepenen voor den uijtcoop
gedaen tussen hem ende Janna Geerts (MPS: Janneken Geerts zijn suvere (MPS: staat er wel
maar wat betekent het?)) ofte haer weese, neemaer tsoude eeniche van dien wel kennelijck
wesen als doen goede mannen die over de prochie als doen ter tijt noch gheen eedt gedaen en
hadden, ende nopende de heijs van hem zelve ende oock voor de weese van Pieter Geerts, die
hij hier uijt trecken wil, zoe wijsen schepenen voor sententie dat Jan Pieters zoude doen
blijcken hoe ende in wat manieren dat dese uijtcoop gedaen zoude wesen, zoo perticulier ofte
int principale, ende heeft daertoe genachte achtervolgende de cuere van Zeelandt
RAZE 3520, W153 links, fol 39v, 28-2-1568
Vierschare ende dach van rechte gehouwen opten 28-2-1567 stilo hollandiae ter kennisse van
schepenen Jan Jans Vleeck, Jacob Jans Sijnskercke, Jan Jacobs Stoffs, Jan Pieters Geerts,
Pieter Pieters Leeuwe, Pauwels Diericks
- Adriaen Jans Loijs heijst ter vierschare Jacob Jans Quijnck (MPS: Quint, Jacob Jans Sijnskercke)
ende dat naer vuijtwijsen tregister fol 38, schepenen wijsen met sententie, naer aenleggen ende
verweeren dat partie zal nemen ellijck een goede man, veraccorderen zij tis wel int goe,
veraccorderen zij niet zoe hebben zij ten naesten het zelfde recht
- Adriaen Jans Loijs heijst ter vierschare Jacob Jans Pieters Lemps naer vuijtwijsen tregister fol 38,
schepenen wijsen met sententie dat partie sal kiesen ellijck eenne goede man, veraccorderen

zij tis wel int goe, veraccorderen zij niet zoe hebben zij ten naesten het zelfde recht, Adriaen
Jans Loijs kiest Jan Engels ende Jacob Jans kiest Jan Hectors
- Coman Adriaen Willems nomine Joris Jans heijst ter vierschare Pieter Jans Jaspers naer vuijtwijsen
tregister fol 36, schepenen wijsen met sententie dat Joris Jans ende Pieter Jans zullen comen
bij malcanderen ende reeckenen ende pitten ende palen noch eens ende nemen ellijcxs een
goet man veraccorderen zij tis wel int goe, veraccorderen zij niet zoe hebben zij ten naesten
het zelfde recht ende Pieter Jans neempt Jan Jans Vleeck ende Joris Jans ofte zijn
ghemachtichde die kiest coman Thomas
- Jannijn Jans (MPS: Jan Jans de Waele) heijst ter vierschare Jan Barthelmeeuss naer vuijtwijsen
tregister fol 38, bij verwiltcueringe van partie, verstelt
RAZE 3520, W153 rechts, fol 40, 28-2-1568
- Jacob Jans Quint (MPS: Jacob Jans Sijnskercke of Quijnck) heijst ter vierschare Pieter Jans Jaspers
naer vuijtwijsen tregister fol 37, bij verwiltcueringe van partie verstelt te naesten daege van
rechte ende voort tot Jacob Jans vermaen
- Coman Adriaen Willems nomine Geertruid Arents heijst ter vierschare Cornelis Hubrechts naer
vuijtwijsen tregister fol 37 Geertruid Arents doet haer bewijs ende partie es gecondemneert
inden heijs ende doet bewijs aen beste bedde ende voort aen huijsraet tot de grootte van de
schult de schattinge binnen de genachten ende de genachten van nu voortgaende
- Coman Adriaen Willems nomine Geertruid Arents heijst ter vierschare Matthijs Engels naer
vuijtwijsen tregister fol 37, bij verwiltcueringe van partie verstelt te naesten daege van rechte
ende voort tot Geertruid Arents vermaen altijt vuijt crachte vanden derden dach
- Jan Pieters Geerts heijst ter vierschare Jan Jans Vleeck Pauwels Diericks ende coman Adriaen
Willems ende heijst haer de rechte kennisse van tgene dat zij gezien hebben ende gehoortvan
alzulcken uijtcoop als hij zoude mogen gedaen hebben tjegens Janna Geerts van alzulcken
achtergelaeten goederen van de weese haer gebleven bijde doot van de Geert Pieters ofte heijst
ellijck daervoren de somma van 50 gulden vls, bij vonnisse van schepenen wert dese dach van
rechte vercontinueert totten naesten dach van rechte dat partie haer daer noch ? beraeden
zoude hoe dattet met? de zaecke ?
RAZE 3520, W154 links, fol 40v, 28-2-1568
- Jan Pieters Geerts (MPS: er staat Jan Pieters) heijst ter vierschare Jan Engels als kerckmeester over
de kercke van Waerde de somma van £4 10s 5gr. Is gewesen met sententie dat Jan Engels zal
met Jan Pieters Geerts comen bij schouijt ende schepenen nu maendaege naestcomende ten
huijse van Cornelis Jacobs Boudewijns ende bringen over een staet van de nieuwe kercke hoe
vele hij bijde selfde reeckening te cort ofte tover compt ende zoe wat men bevindt dat Jan
Engels schuldich es dat sal hij binnen 8 dagen ofte voor den tweeden dach van rechte betaelen
ende dat hij Jan Engels zal binnen de maent in winnen de schulden die de kercke zoude mogen
aencomen oft indien Jan Engels daer aff inn gebreecke es dat hij den voors. Jan Pieters zal
antozeeren (MPS: autoriseren?) tot de grootte (MPS: het volgende is doorgestreept) van den
hees inde ? voor opten vloer ? bij ponde en pondt voor 4gr, noch opten selfden vloer 10 tene

schotels, geschadt elck ? £ 7s, ende noch opten selfden vloer 6 croesen ende een wijnpinte
tsaemen geschadt op 2s
- Jacob Jans Quint heijst ter vierschare Pieter Jans Rooshil ende dat van coope van 1 schuere de
somma £2, verstelt ten naesten daege van rechte ende dat vuijt crachte vanden derden dach
RAZE 3520, W154 rechts, fol 41, 6-3-1568
Vierschare ende dach van rechte gehouwen op 6-3-1567 stilo curie hollandiae dat ter kennisse van
schepenen Jan Jans Vleeck, Pauwels Diericks, Jan Pieters Geerts, Jan Jacobs Stoffs (MPS: er
staat Jan Jacobs)
- Jan Pieters Geerts heijst ter vierschare het sterfhuijs van Dignus Corneliss de Raet ofte onderwinders
goets ende dat vuijt crachte van te doen gebien op schepenen brieven ende schepen kennisse
de somma van 2 £ vls verschenen Sint Jacobs dach anno 1567 waer aff tot ypoteque staet de
caemer van Dignus Corneliss de Raet voors. Schepenen wijsen met sententie dat dese
vierschare vercontinueert zal wesen totten tijt dat tjaer ende 6 weecken gepasseert zal wezen
ende alsdan een ijgelijcx zijn schuldt duechdelijck ende rechtvaerdelijck bij bringen zal
- Boudewijn Lambrechts nomine Jan Pieters Geerts heijst ter vierschare Jan Jans Vleeck, Pauwels
Diericks ende coman Adriaen Willems ende naer vuijtwijsen tregister fol 40 ende dese voors.
drie personen bringen voor haere kennisse ende de persoonen bij haer behoirlijcken eede, als
dat haer kennelijcke es ende claer te vooren staet als dat Janna Geerts voors. gedaen heeft
zeeckere vuijtcoop tjegens Jan Pieters Geerts als outste mannen hoot ende oom van de
achtergebleven weese van Geert Pieters zalige memorie, in alder manieren hiernaer volghende
als dat Janna Geerts voors. belooft heeft te houwen dit voors. weeskindt op zijn mondige jaere
zoe als dat behoort ende naer kostuijme van den lande (MPS: volgende pagina) ende zoude
zoe wanneer tvoors. kindt bejaert waere een jaer naer date van dien betaelen £18 ende noch
een jaer daernaer noch £18 ende ingevalle tvoors. weeskint quaeme te sterven zoe zoude de
voors. Janna Geerts betaelen een jaer naer de doot van voors. kinde in handen van de
successeurs van dezelven kinderen £18 ende in een jaer daernaer noch £18, comen tsaemen de
somma van £36. Schepenen wijsen het aennemen ende het goet doen volcomen
achtervolgende trecht register
RAZE 3520, W155 links, fol 41v, 6-3-1568
- Bouwen Lambrechts nomine Jan Pieters Geerts begeert voort rechte nae tvolcomen van de thoen
ende dat nae vuijtwijsen den eersten heijs fol 25, zoe noch naer veel diversche woorden van
aenleggen ende verweeren zoe wijsen schepenen voor tschoonste recht dat de wedue zal
gecondemneert zijn inden hees als vooren ende dat achtervolchende den volcomen thoon van
den vuijtcoop. Ende Lenaert Pools (MPS: Pools is hetzelfde als Pauwels) heeft gheappelleert
van de selve condemnatie waer op dat Boudewijn Lambrechts begeert te hebben zeker cautie
ende borge voor alle costen die gedaen zijn ofte noch gedaen zouden mogen worden waerop
schepenen wijsen voor tschoonste recht dat zoe wanneer tselfden appel verheven zal worden
ter plaetse daer dat dienende behoren en begeeren zal dat den voors. Boudewijn Lambrechts
oft hem ? zijn beclach mach doen zoot zijn begeert es
In de kantlijn: getaxeert van rechte costen voor schepenen 2s ende de clerck voor zijn moeijte
van schrijven 1s

- Jan Jans de Waele (MPS: er staat: Jannijn Jans) heijst ter vierschare Jan Barthelmeeuss naer
vuijtwijsen tregister fol 38, bij verwiltcueringe van partie verstelt tot Palmen, alle rechtdaegen
open, behalve partie een wete
RAZE 3520, W155 rechts, fol 42, 6-3-1568
- Boudewijn Lambrechts nomine Adriaen Jans Loijs heijst ter vierschare Jacob Jans Pieters Lemps
near vuijtwijsen tregister fol 38. Schepenen wijsen met sententie naer aenleggen ende
verweeren van beijde partien dat zoe verder begeert Jacob Jans te zweeren met Jan Corneliss
Cock dat hetgene dat aen Adriaen Jans Loijs den voors. Jacob Jans heijsende es contrarie es
dat hij tselve metten voors. Jan Corneliss aennemen mach. Indien hij t van hem weert, zoe
moet Adriaen Jans Loijs tselve metten Jan Corneliss zelver doen, dat tgene hij hier
heijschende es wel ende waerachtich es
- Coman Adriaen Willems nomine Jan Stoffels heijst ter vierschare Frans Lambrechts (MPS: er staat
Frans Lammens) de somma van 4s 8gr ende dat van verteerde costen, bij verwiltcueringe van
partie verstelt ten naesten daege van rechte ende dat vuijt crachte van den derden dach
- Den dach van rechte tusschen Jacob Jans Quint (MPS: Jacob Jans Sijnskercke) als heischer ende
Pieter Jans Rooshil als verweerder ter andere zijden es vercontinueert ten naesten altijt vuijt
crachte van den derden dach
RAZE 3520, W156 links, fol 42v, 13-3-1568
Dach van rechte gehouwen op 13-3-1567 stilo curie hollandiae ter kennisse van schepenen Jan Jans
Vleeck, Jan Jacobs (MPS: Jan Jacobs Stoffs), Jan Nicolaess (MPS: Jan Nicolaess Pithouck),
Pieter Pieters Leeuwe
- Jan Jans Vleeck als penninckmeester over de prochie van Waerde heijst ter vierschare Lodewijck
Jacobs ende dat van tgene dat hij van tlants wegen verschooten heeft te weten ten tweeschatte
(MPS: tweeschatten van het dubbele van de waarde) gelden? van verloopen jaere ofte ten
vooren facit 28 gulden ende noch van rechtelijcke costen £7 ende Jan Jans wert gewesen met
sententie dat hij zal toonen ende goet doen dat Lodewijck Jacobs ende hij comparant voors
tzeggen dat tusschen hem Lodewijck Jacobs ende Jan Jans Vleeck voors zoude mogen ghezeijt
ende verpeijt (MPS: op straffe verbieden, boete) weesen tsaemenderhant zouden moegen te
buijten gegaen weesen ende hebben tselfde met malcanderen ghemaeckt, zoe heeft Jan Jans
daertoe den tijt ende genachten binnen de prochie acht daegen, daerbuijten 14 daegen
- Jan Corneliss Oesthoff heijst ter vierschare Jan Barthelmeeuss de somma van 20 gulden 4 stuvers
mette oncosten dier toe noch toe op geloopen zijn. Jan Barthelmeeuss verobligeert hem op
volstaende panden tot de grootte van zijn schult ende dat de tijt van 14 daegen ende dat tot Jan
Corneliss vermaen
- Adriaen Pieters de Nacht heijst ter vierschare Lodewijck Jacobs ende dat van gereeckende penningen
de somma van 5 £ 7 s, bij verwiltcueringe van partie verstelt ten naeste daege van rechte

- Dach van techte tusschen Jacob Jan Quinck ende Pieter Jans Rooshil is vercontinueert opten naeste
daege van rechte ende dat vuijt crachte vanden derden dach
RAZE 3520, W156 rechts, fol 43, 13-3-1568
- Dach van rechte tusschen Jan Stoffs ende Frans Lambrechts is vercontinueert opten naeste daege van
rechte ende dat vuijt crachte vanden derden dach
- Adriaen Jans Loijs heijst ter vierschare Jan Cornelis Cock de rechte kennisse van tgene dat hij
ghezien ende gehoort heeft tusschen hem als heiser ter eender, ende Jacob Jans Pieter Lemps
als verweerder ter anderen zijde, ende dat van zeker pachtinge ende oneigeninge van weije
ofte zaijlande gelegen inde Dooldijck ofte heijst hem daervoren de somma van 50 karolus
guldens ende zoe als Adriaen Gilliss van wege Jacob Jans Pieters Lemps gheappelleert heeft
zoe begeert Adriaen Jans Loijs hierop verstelde vierschare, ende dat ten naesten daege van
rechte
In de kantlijn: Adriaen Gilliss appelleert voor vonnissen van desen thoon ende dat van alle
heijsen die Adriaen Jans op Jacob Jans gedaen heeft aengaende het overgeven van dese heijs
van de weije ofte zaijlant
- Adriaen Willems nomine Jan Jan Pieters Lemps heijst ter vierschare Marinus Marinuss (MPS:
Marinus Marinuss Beelboom) de somma van 9 viertelen rontcoolsaet preter 1 maete, twelck
hij Sint Jacob misse laetstleden gelevert moest hebben, ofte heijst daervoren de somma van 3
£ vls, verstelt ten naesten ende dat vuijt crachte van den derden dach, voort tot zijnen vermaen
- Adriaen Gilliss nomine Cornelis Hubrechts heijst ter vierschare Jan Jans Bette ende dat van arbeijt
ofte backen de somma van 7s 8 gr, bij willecuere van partie verstelt ten naesten ende dat vuijt
crachte van den derden dach
RAZE 3520, W157 links, fol 43v, 13-3-1568
- Erasmus Pieters nomine Zoete Jan Matthijss (MPS: is dit de vrouw of een dochter van Jan Matthijss.
Gezien dat er in de kantlijn van een wees gesproken wordt, aangenomen dat het zijn dochter
is) heijst ter vierschare Marinus Marinuss (MPS: Marinus Marinuss Beelboom) als dat hij
ontfangen heeft van wegen de voors. wesen Zoetten de somma van 12 £ vls welcke 12 £
voors. hij bezitten ende gebruijcken zal den penninck zesthiene waervan als nu vier jaer van
verlijt? rente verschenen zouden weesen ofte zijt wel meer ofte min alsmen bij eeniche ouwe
brieven ofte registers zoude mogen bevinden ende dat hij Marinus de zelfde zoude comen
bekennen ofte daervoren de somma van 100 guldens daervoren ende Marinus Marinuss es
gecompareert ende dat voor ons schepenen voors. ende hij heeft bekent als dat de voorsaet van
hem dese voors. somma van 12 £ ontfangen heeft ende datter vier jaeren rente verloopen zijn
ofte zoo veel meer ofte min alsmen noch als voren zoude mogen bevinden
In de kantlijn: Erasmus Pieters als gemachtich van de weese 1 brieff
- Pauwels Diericks heijst ter vierschare Jan Domiss, Stoffel Jacobs als successeurs van sterfhuijs van
Digna Maertens (MPS: Dingne Meertens) zalige memorie ende dat gesaemender handt van
beloofde penningen de somma van 5 £ 8s. Bij verwiltcueringe van partie verstelt ten naesten,
voort tot Pauwels Diericks vermaen

Vierschare ende dach van rechte ghehouwen 17-3-1567 stilo hollandiae ter kennisse van schepenen
Jan Jans Quint, Pauwels Diericks, Jacob Stoffs
- Jan Jans Vleeck als pennickmeester over de prochie van Waerde heijst ter vierschare Jan
Barthelmeeuss ende dat van waterpenningen de somma van 6 £ 7s 9gr
RAZE 3520, W157 rechts, fol 44, 13-3-1568
- Jan Jans Vleeck als pennickmeester over de prochie van Waerde heijst ter vierschare Jan Jans Bette
ende dat van waterpenningen ende schraven schoote de somma van 8 £ 16s 5gr, bij
verwiltcueringe van partie verstelt ten tij? van zaterdagc compt in 8 dagen zonder meer weten
- Jan Jans Vleeck als pennickmeester over de prochie van Waerde heijst ter vierschare Jan Nicolaess
Pithouck ende dat van waterpenningen de somma van 7 £ 18s 8gr
- Jan Jans Vleeck als pennickmeester over de prochie van Waerde heijst ter vierschare Marinus
Maertens ende dat van waterpenningen ende schraven schoote tsaemen de somma van 9 £ 17s
6gr, voort van dese drie partien wert te mee gegeven ten naeste daege van rechte
- Jan Jans Vleeck als pennickmeester over de prochie van Waerde heijst ter vierschare Geert Pieters
ofte de weese van Pieter Geerts lantmeter zaliger memorie ende dat van waterpenningen ende
tsgraeve schodt van diversche jaeren blijckende ofte achtervolchende zijnen bouijck, ende dat
van 2 gemet 270 roeden compt tesaemen de somma van £1 5s 9gr, bij verwiltcueringe van
partie verstelt ten naesten, voort Jan Jans vermaen
RAZE 3520, W158 links, fol 44v, 19-3-1568
Dach van rechte gehouwen opten 29?-3-1567 stilo hollandie ter kennisse van schepenen Jan Jans
Vleeck, Jacob Jans Quijnck, Jan Jacobs Stoffs, Pauwels Diericks, Pieter Pieters Leeuwe
- Jacob Jans Quinck heijst ter vierschare Pieter Jans Rooshil naer vuijtwijsen tregister fol 40, bij
verwiltcueringe van partie verstelt ten naesten daege vann rechte ende dat vujit crachte van
den derden dach
- Pieter Jans Rooshil heijst ter vierschare Jan Nicolaess Pithouck de quijtinge van den heijs die Jacob
Jans Quint op Pieter Jans gedaen heeft oft heijst daervooren de somma van 100 karolus
guldens daervooren, bij verwiltcueringe van partie verstelt ten naesten ende dat vujit crachte
van den derden dach
Dach van rechte gehouwen 22-3-1567 stilo hollandiae ter kennisse van schepenen Jan Jans Vleeck,
Pauwels Diericks ende Pieter Pieters Leeuwe
- Jan Engels heijst ter vierschare Jan Stoffels ende dat vuijt crachte van arrestement ende dat van
huijshuere de somma van 16s 8gr ende zoe als partie noch geen wete gehadt en heeft, zoe wert
verstelt tot Palmen alle daeg open recht
RAZE 3520, W158 rechts, fol 45, 27-3-1568

Dach van rechte ghehouwen op 27-3-1567 stilo hollandiae ter kennisse van schepenen Jan Jans
Vleeck, Jan Jacobs Stoffs, Pauwels Diericks, Jan Nicolaess Pithouck, Jan Pieters Geerts
- Pauwels Diericks heijst ter vierschare Jan Wouters ende dat van verschenen penningen
achtervolgende transport ende actie van eenne schepenbrieff de somma van 32 £ 6s 8gr, bij
verwiltcueringe van partie verstelt ten naeste daege van rechte, ende dat uijt crachte vanden
derden dach
- Coman Adriaen Willems nomine Thomas Marinuss heijst ter vierschare Heijndrick Heijndricks ende
dat van verteerde costen de somma van 9s 8gr, bij verwiltcueringe van partie verstelt ten
naeste daege van rechte, ende dat uijt crachte vanden derden dach
- Coman Adriaen Willems nomine Quirijn Jacobs Wentels Jan Barthelmeeuss de somma van 15s, bij
verwiltcueringe van partie verstelt ten naeste daege van rechte
- Adriaen Gilliss nomine Lodewijck Jacobs heijst ter vierschare Adriaen Pieters Nacht de somma van
6s 8gr van beloofde penningen noch 3s 4gr van de lammerthiende ende begeert noch
ruijminge van zeecker dammen omdat hij zijn weatere sueeren zoude ofte heijste daervooren
de somma van 4 £, bij verwiltcueringe van partie verstelt ten naeste daege van rechte, ende dat
uijt crachte vanden derden dach
RAZE 3520, W159 links, fol 45v, 27-3-1568
- Coman Adriaen Willems heijst in vierschare Marinus Marinuss (MPS: Marinus Marinuss Beelboom)
de somma van 20s vls ende dat van coope van hoije, ten naesten daege van rechte
- Jan Jans Vleeck als penninckmeester over die prochie van Waerde heijst ter vierschare Jan Jans
Bette, Jan Nicolaess Pithouck ende Jan Barthelmeeuss naer vuijtwijsen tregister fol 43 ende
44, bij verwiltcueringe van partie verstelt ten naesten daege van rechte
- Jan Jans Vleeck als penninckmeester over die prochie van Waerde heijst ter vierschare Marinus
Maertens (MPS: Marinus Mertsen) naer vuijtwijsen tregister fol 44, partie wert
gecondemneert behalev dat Jan Jans Vleeck hem dilageert (MPS: uitstel geven?) tot op
maendaege naestcomende dan al tselve te doene dat hij ofte den schouijt nu doen zoude
- Den dach van rechte tusschen Jacob Jans Quijnk ende Pieter Jans Rooshil is vercontinueert tot opten
naesten dach van rechte, zoe crachtich als hij nu zoude moegen wesen
- op huijden den 3-4-1567 stilo hollandiae zoe es den dach van rechte tusschen Jan Jans Vleeck als
heere ter eender ende Jan Jans Bette, Jan Nicolaess Pithouck ende Jan Barthelmeeuss (MPS:
de rest verdwenen)
RAZE 3520, W159 rechts, fol 46, 12-4-1568
Dach van rechte ghehouwen opten 12-4-1567 stilo hollandiae ter kennisse van schepenen Jan Jans
Vleeck, Jacob Jans Quinck, Pauwels Diericks ende Jan Jacobs Stoffs

- Cornelis Jans Boudewijns heijst de gemeene schepenen ende dat uijt cracht van te doen gebien de
rechte kennisse van tgene dat zij zouden moegen ghezien ende gehoort hebben van ende uijten
monde van coman Adriaen (MPS: Adriaen Willems) als staende doen ter tijt inde woorden
van Rombout van Mockenburch dat hij hem bekende te volle ende al betaelt te zijne van twee
jaerschaere pachts van de medestoove van Valckenisse ende was hem noch heisende van een
jaer schaere pachts twelck was de somma van 7 £ 6s 7gr
RAZE 3520, W160 rechts, fol 47, 12-4-1568 (MPS: linkse kant blanco)
- Cornelis Jacobs Boudewijns heist ter vierscharen coman Adriaen Willemsen de Rechte kennisse te
bringen onder ’t secreet van schepenen van ’t gene dat hij weet aengaende den hees die hij
tanderen tijden opten Cornelis Jacobs ghedaen heeft aengaende van de huere van de
meedestove als dat hij toen ter tijt bekende van den voors Cornelis Jacobs ofte zijne meesters
ontfangen hadden twee jaeren, dat hij tselfde als noch zal kennen ofte heist hem daervooren de
somma van 10$ vls, eerste pertie heeft bij geleijt zeecker memorie van wegen zijn meesters
ende schepenen du(n)ckt hem daer mede ghenoch
- Jacob Jans Sijnskercke heijst ter vierschare Pieter Jans Jaspers naer vuijtwijsen tregister fol 37.
Schepenen wijsen voor recht dat dese sententie aen haer blijft tot donderdachs naestcomende
om de selfde sententie te ?
RAZE 3520-1, W161 links, fol 1, 12-4-1568 (MPS: Volgens de pagina-nummering is dit vroeger een
apart boek geweest want het begint hier weer met fol 1, tenminste dat is pas op fol 3 te zien!)
Register ghehouwen bij mij Cornelis Jacobs Boudewijns over den jaer 1568 (MPS: geen datum
vermeld!) waervan schepenen zijn over tvoors. jaer Jan Jans Vleecke, Jacob Jans Quinck, Jan
Jacobs Stoffs, Pauwels Diericks, Cornelis Corneliss (MPS: Cornelis Corneliss Meech?), Jan
Nicolaess Pithouck, Pieter Pieters Leeuwe
- Cornelis Jacobs Boudewijns heijst ter vierschare ende dat van verteerde costen Jan Engels de somma
van 17s 11gr, ende noch van een reste van vercoopdaege
- Cornelis Jacobs Boudewijns heijst ter vierschare ende dat van verteerde costen Jan Barthelmeeuss de
somma van 30s 8gr 18mijten, ende noch van een reste van vercoopdaege facit 1 £ 9s 2gr
21mijten
- Cornelis Jacobs Boudewijns heijst ter vierschare ende dat van verteerde costen coman Neeske ofte
Cornelis Hubrechts de somma van 4s 5gr
- Cornelis Jacobs Boudewijns heijst ter vierschare ende dat van verteerde costen Jan Pieters Geerts de
somma van 7s 5gr
- Cornelis Jacobs Boudewijns heijst ter vierschare ende dat van verteerde costen Jan Wouters de
somma van 5s 2gr
- Cornelis Jacobs Boudewijns heijst ter vierschare ende dat van verteerde costen Reijnier Jans Bette de
somma van 7s 6gr

- Cornelis Jacobs Boudewijns heijst ter vierschare ende dat van gereeckende penningen Frans
Hubrechts de somma van 2 £ 7s 1gr
RAZE 3520-1, W161 rechts, fol 2, 12-4-1568
- Cornelis Jacobs Boudewijns heijst ter vierschare Hans de Smidt ende zijn zoone 2 £ 5s 9g 7m
- Cornelis Jacobs Boudewijns heijst ter vierschare ende dat van verteerde costen Adriaen Pieters de
Nacht 16s 2gr
- Cornelis Jacobs Boudewijns heijst ter vierschare ende dat van verteerde costen Frans Lambrechts
(MPS: Frans Lammens) 3s 3gr
- Op al dese voors. persoone wert deb dach van rechte vercontinueert totten naeste dach van rechte
behalve partie een kennelijcke wete ende dat vuijt crachte van den derden daege
RAZE 3520-1, W162 links, fol 2v, 15-5-1568
Vierschare ende dach van rechte gehouwen op 15-5-1568 ter kennisse van schepenen Jan Jans Vleeck,
Jan Jacobs Stoffs, Pauwels Diericks, Pieter Pieters Leeuwe
- Coman Adriaen Willems nomine Lucas Melchiors (MPS: Luijckas Melsior) ende hij te rechte
betrocken ende dat uijt crachte van te doen gebien op schepenbrieven ofte op schepenkennisse
achtervolchende een wettelijcke brief die hij inder vierschare leggende was daervoor ende
inbegrepen stondt tot een speciale hypoteque het huijs aent kerckslop daer vuijtgestorven es
Dignus Corneliss de Raet (MPS: Dingnen Corneliss) ende de somma die hij coman Adriaen
voors. hierop heijschende es is groot met die verloopen rente tsaemen 17£ 6 gr. Schepenen
wijsen met sententie dat den schouijt een overvraginge doen zoude ofte ijemande is dier
tjegens ofte mede zeggen wilde ofte Lucas voors. zoude zijn ypoteque volgen metten rechte
quamer ijemande dier tjgens seijde twaer wel int goe, niemant dat Lucas op zoude leggen de
rechten van de vierschare ende doen zijn bewijs aen selfde ypoteque tot de grootte van zijn
schult twelck hij alzoo gedaen heeft ende schepenen zullen die ypoteque schatten binnen die
genachte behalve die genachten van heden desen dach voort gaen zullen ?
- Coman Adriaen Willems nomine Frans Lammens (MPS: Frans Lambrechts) heijst ter vierschare
Pieter uijt de polder ende dat van arbeijt de somma van 5s 10gr, bij verwiltcueringe van partie
verstelt ten naeste ende dat vuijt crachte van den derden dach
- Pieter Jans Arnouts (MPS: Nouijtsen) heijst ter vierschare Jan de Smidt hoe als dat waerachtich es
dat hij Jan voors. zeker weten bij persone ende brieven (MPS: of staat er bueren?), zoe hij
Pieter Jans voors. zecht omdat hij Pieter Jans zoude comen wonen tot de prochie van Waerde
mits onder alle woort ende weerwoort dat den voors. Jan de Smidt zoude gelevert hebben ofte
toegeseijt heeft te leveren, zoe ontkent Jan de smit het tselve zulcx belooft heeft te leveren.
Schepenen wijsen met sententie (MPS: verder onleesbaar!)
RAZE 3520-1, W162 rechts, fol 3, 15-5-1568

- Adriaen Pieters de Nacht heijst ter vierschare Pieter Pieters Dolle (MPS: is dit dezelfde als Pieter
Pieters Leeuwe) de somma van 10s 6gr ende dat van drincken ende verteerde costen, bij
verwiltcueringe van patie verstelt ten naesten uijt crachte van den derden dach
- Cornelis Jacobs Boudewijns heijst ter vierschare Jan Barthelmeeuss naer uijtwijsen tregister fol 1,
Jan Barthelmeeuss voors. verobligeert hem te betaelen Madeleene (MPS: je kunt ook lezen
madeleere, Madelaere heeft volgens het genealogisch woordenboek de betekenis van
beheerder, maar het lijkt op Madeleene is de vrouw van CJB) vande verteerde costen ende de
heijs van mij Cornelis Jacobs te betaelen zijne heijs tussen dit ende Sint Jan met schraeve
schot op zijn selfs bewijs ende volstaende panden.
- Cornelis Jacobs Boudewijns heijst ter vierschare Jan Pieters Geerts naer vuijtwijsen fol 1
- Cornelis Jacobs Boudewijns heijst ter vierschare Frans Hubrechts naer vuijtwijsen tregister als
vooren fol 1. Schepenen wijsen partie gecondemneert. Cornelis Jacobs doet zijn bewijs aen de
beste schaepen totten grootte van de schult
- Cornelis Jacobs Boudewijns heijst ter vierschare Frans Lammens (MPS: Frans Lambrechts) als
vooren fol 2 gewesen als vooren, gecondemneert ende partie doet zijn bewijs aen zijn huijsraet
twelck hij int huijs heeft daer hij in woont bevinden sal ende de genachten zullen van nu voort
aen ingaen als vooren
RAZE 3520-1, W163 links, fol 3, 15-5-1568 dubbel gefotografeerd
RAZE 3520-1, W164 links, fol 3v, 2-6-1568
Vierschare ende dach van rechte ghehouwen opten 2-6-1568 ter kennisse van schepenen Jan Jans
Vleeck, Jan Jacobs Stoffs, Pauwels Diericks, Pieter Pieters Leeuwe
- Erasmus Pieters heijst ter vierschare Nicolaes Jacobs op Hinckelinge de rechte kennisse te bringen
onder tsecreet van schepenen van tgene hij weet ende claer van voren staet nopende de thiende
van de Vrijen Polder ghelegen eens deels onder de prochie van Cruijningen ende deels onder
de versinge van den prochie van Waerde oft heijst den selfden Nicolaes Jacobs daervoren de
somma van 100 carolus gulden
- Nicolaes Jacobs ouijt ontrent 77 jaer heeft rechtelijk bij den behoorlijken eede hem bij den schouijt
ghestaeft, verclaert ende gedeposeert, deposeert ende verclaert bij desen als dat hij over
veertich jaeren zeecker landt ghebaent heeft in den voorseiden Vrien polder (MPS:
Vrijenpolder) als nu ter tijt eens deels ghelegen inde versinge van Cruijningen ende eens deels
ghelegen in de versinge van Waerde als waer zoe hij verclaert als nu den binnendijck over
loopende is, den welcken lijt tusschen Cruijningen ende den voors prochie van Waerde de
welcke erve die hij toens besittende ende gebruijckt was van Engels Pauwelijne den welcken
hem de selve erve verpacht hadde. Dat de deselfde erve ende landt toen ter tijt thiende
ghegeven heeft te weten 3 ofte 4 jaer voor de inundatie, verdre oft breeder en kendt den
deposant niet.
In de kantlijn: onleesbaar
RAZE 3520-1, W164 rechts, fol 4, 12-6-1568

- Pieter Arnouts (MPS: Pieter Noutsen) heijst ter vierschare Jan Barthelmeeuss naer vuijtwijsen
tregister fol? te weten dat hij een gevel op maecken ende metsen zoude van thuijs twelck hij
van de selfden Jan Barthelmeeuss gecocht heeft achtervolchende zijne coop ofte heijst
daervooren de somma van 4 £ vls. partie verobligeert hem te comen binnen 14 daegen naer
Sinxsen int werck ende es dan daer niet uijt te scheijden voor twerck voldaen zijn zal
- Pieter Arnouts nomine meester Logier heist Janneke Cornelisdr ende dat van zeker curie ofte cuere
dewelcke den voors. mr Logier ghedaen heeft aen de nichte van de voors Janne Cornelisdr de
somme van 2s, verstelt ten naesten daege van rechte uijt crachte vanden derden dach behalve
partie een wete
- Pieter Pieters Leeuwe heist ter vierschare Jan Pieters Geerts ende dat van verschoten penningen de
somma van 1£ 4s 11gr, verstelt ten naesten daege van rechte uijt crachte vanden derden dach
RAZE 3520-1, W165 links, fol 4v, 7-7-1568
Vierschare ende dach van rechte 7-7-1568 ter kennisse van schepenen Jacob Jans Quinck, Pauwels
Diericks, Jan Jacobs Stoffs, Jan Nicolaess Pithouck
- Nicolaes Jacobs op Hinckelinge heijst ter vierschare Nicolaes Corneliss Nicolaess de somma van 16s
8gr ende dat ter causen van huijshuere
- Nicolaes Jacobs op Hinckelinge heijst ter vierschare Marinus Willems ende dat van een reste van
eenne paijmentbrieff de somma van 10s gr vls, bij verwiltcueringe van partie verstelt ten
naesten ende voort tot Nicolaes Jacobs vermaen van beijde partien
Vierschare ghehouwen opten 27-8-1568 ter kennisse van schepenen Jan Jans Vleeck, Jacob Jans
Quinck, Jan Jacobs Stoffs, Pauwels Diericks, Pieter Pieters Leeuwe
- Jan Jans Vleeck als penninckmeester over den polder van Zusterzandt heijst ter vierschare Marinus
Corneliss Gort van zesse (ge)met 200 roe altijt ter goede reekening tot 4 gulden opt gemet, den
somma van 5 £ vls
- Jan Jans Vleeck als penninckmeester over den polder van Zusterzandt heijst ter vierschare Marinus
Corneliss Gort over den Westveerpolder van 17 stuivers tot 20 gemet 2 roe, facit 2 £ 15s 8gr
- Jan Jans Vleeck als penninckmeester over den polder van Zusterzandt heijst ter vierschare Jan
Matthijss over Zusterzandt tot 4 gulden opt gemet, van 26 gemet 170 roe 17 £ 14s. Noch van
tjaer 1567 van tgene dat onder malcanderen gereeckent hadde, facit tsaemen 3 £4s. Ende noch
van Westveerpolder (MPS: onleesbaar)
RAZE 3520-1, W165 rechts, fol 5, 27-8-1568
- Jan Jans Vleeck als penninckmeester over den polder van Zusterzandt heijst ter vierschare Adriaen
Pieters de Nacht van den jaere 1567 3£ 12s 8gr ende noch van Jan Bettens wege dat zij onder
malcanderen geassigneert heeft? compt tsaemen 4 £12s 8 gr. Heijst van den Westveerpolder
van 15 gemet 26 roe tot 17 stuvers opt gemet facit 4 £ 8s

- Jan Jans Vleeck als penninckmeester over den polder van Zusterzandt heijst ter vierschare Lodewijck
Jacobs van den jaere 1567 van een reste, facit 1 £ 3s 4gr
- Jan Jans Vleeck als penninckmeester over den polder van Zusterzandt heijst ter vierschare Willem
Quirijns als gemachtich van den erfgenamen van Pieter Geerts lantmeter van 1 reste van
verleden jaere facit tsaemen 1 £ 6s 2 gr
- in de kantlijn: van alle dese voors. partien is vercontinueert tot op zondage naestcomende, end dat
uijt cracht van den derden dach, partie 1 wete
- Pieter Pieters Leeuwe als penninckmeester van de prochie van Waerde over tjaer 1568 heijst ter
vierschare Lodewijck Jacobs van 36 gemet ende 217 roe, tot 2s opt gemet, facit 3 £ 8s 5gr
- Pieter Pieters Leeuwe als penninckmeester van de prochie van Waerde over tjaer 1568 heijst ter
vierschare Jan Pieters Geerts van 39 gemet 65 roe, facit 3£ 18s 5gr
- Pieter Pieters Leeuwe als penninckmeester van de prochie van Waerde over tjaer 1568 heijst ter
vierschare Jan Matthijss als vooren ende dat van 59 gemet ende 24 roe tot 2s opt gemet facit
5£ 19s 2gr
- dese drie partien is de vierschare vercontinueert totten naeste daege van rechte ende dat uijt crachte
vanden derden dach, partie ellick een wete
- coman Adriaen Willems nomine Quirijn Jacobs Wentels heijst ter vierschare Jan Barthelmeeuss de
somma van 15s, verstelt ten naeste vuijt crachte van den derden dach
- coman Adriaen Willems nomine Quirijn Jacobs Wentels heijst ter vierschare Willem Corneliss als
vooren zijns wijs (MPS: wijfs?) de levering van 17 viertelen coolzaets ofte heijst daervoren de
somma van 6£ 3s 7gr, heijst noch van verlet van dat zijne waegen tot twee reijsen zoe hij
zeijde tot Waerde geweest heeft de somma van 13s 4gr, bij verwiltcueringe van partien
verstelt ten naesten daege van rechte
RAZE 3520-1, W166 links, fol 5v, 27-8-1568
- Willem Quirijns heijst ter vierschare Heijndrick de molenaere de somma van 6 viertelen masteluijns
(MPS: mengsel van tarwe en rogge) ofte 9 gulden daervoren
- Willem Quirijns heijst ter vierschare Frans Lammens (MPS: Frans Lambrechts) de somma van 6s
- Willem Quirijns heijst ter vierschare Hans de lapper van huijshuere ende verteerde costen tsaemen 4s
2gr. Bij verwiltcueringe van partie verstelt ten naesten ende dat vuijt crachte vanden derden
dach
- Op huijden 3-9-1568 zoe heeft Pieter Marentijn als commissie ende volle procuratie hebben van
Anna vanden Driele zijnde schoonmoeder de weduwe wijlen Robrecht Stockvisch ende hij
heeft heijs gemaeckt op zeecker beesten de welcke hij gevonden heeft op den grondt van den
voors. weduwe, te weten 2 koijen ende 4 runders ende dat tot voldoeninge van zeecker

achterstellen ende restante van den oegst jaere 1566 en 1567 waer op Jan Colensen heeft
gheabuseert, ende gheeft voor antwoorde (MPS: wie?) zoe als hij zeecker runderen aen voors.
Cornelis Jans gedaen heeft ende dat om te gorsen de helfte ende zoe als hij zecht begeert te
laeten? die twee voor zijn huere ende dat die andere twee hem behoort te volgen, waerop dat
Pieter voors alligeert dat hij niet en draecge eeniche kennis van zaecken, ende zecht dat hij
tgoet bevonden heeft op zijne grondt ende begeert daerop voorts recht ?, hebben schepenen
gewesen met sententie dat zij zouden kiesen ellijcks 1 goede man, accoorderen tis wel int
goede, veraccorderen zij niet zoe hebben zij tzelve recht voet staens, ende partie en es nu
veraccordeert zoo es voorts recht begeert, ende zoe naer aenleggen ende verweeren zoe wijsen
schepenen voor recht dat zoe als hij Pieter voors. tselfde arrest gedaen heeft dat den selfden
zoude hebben schattinge ende gelden aen zijn goet daer hij tarrest aengedaen heeft, ? dese
schattinge aen haer tot den tijt van 14 daegen. Dese 2 koijen zijn geschat voor 22 gulden ende
vier runderen d’een 3£ d’ander 4£
RAZE 3520-1, W166 rechts, fol 6, 4-9-1568
Op huijden 4-9-1568 zoe esser vierschare ende dach van rechte gehouden ter kennisse van scheepenen
Jan Jans Vleeck, Jacob Jans Quinck, Jan Jacobs Stoffs, Cornelis Corneliss, Pauwels Diericks,
Jan Nicolaess Pithouck, Pieter Pieters Leeuwe
- Coman Adriaen Willems nomine Quirijn Jacobs Wentels heijst ter vierschare Janneken Cornelisdr
ofte haere kerckelijcken voecgt ende dat naer vuijtwijsen tregister fol 5. Partie wert
gecondemneert ende den voors. comparant doet zijn bewijs aen tselve zaet ende voort aen
ander goet dat men ter huijse zoude moege bevinden van bedde oft ander goedt ende begeertet
geschat te hebben voor den zonne onderganck, ende dit zaet es geschat op 37 stuvers ellijcx
ghelijck nu leicht
- Coman Adriaen Willems nomine Quirijn Jacobs Wentels heijst ter vierschare Jan Barthelmeeuss naer
vuijtwijsen tregister fol 5, bij verwiltcueringe van partie verstelt ten naesten, ende dat vuijt
crachte vanden derden dach, partie noch 1 wete
- Jan Jans Vleeck heijst ter vierschare Geert Pieters ofte Erasmus Pieters uijten naem van Geert Pieters
naer vuijtwijsen tregister fol 5. Schepenen wijsen dat partie zal kiesen ellijcx een goet man,
veraccorderen zij tis wel int goede, veraccorderen zij niet zoe hebben zij ten naesten het zelve
recht
RAZE 3520-1, W167 links, fol 6v, 4-9-1568
- Erasmus Pieters nomine Adriaen Anthonies heijst ter vierschare Willem Corneliss als kerckelijck
voecht van zijnder huijsvrouwe de somma van 2£ 6s 8gr altijt ter goeder reckeninge, bij
verwiltcueringe van partie verstelt ten naesten
- Willem Quirijns heijst ter vierschare Heijndrick Pieters molenaer naer vuijtwijsen tregister fol 5, bij
verwiltcueringe van partie verstelt ten naesten
- Willem Quirijns heijst ter vierschare Hans Borremans naer vuijtwijsen tregister fol 5 den verweerder
verobligeert hem te betaelen den voors. heijs tussen dit ende drie weecken ende dat op
volstaen panden ende op Willem Quirijns zelfs bewijs

- Willem Quirijns heijst ter vierschare Frans Lammens (MPS: Frans Lambrechts) naer vuijtwijsen
tregister fol 5 bij verwiltcueringe van partie verstelt ten naesten daege van rechte uijt crachte
van den derden dach
- coman Adriaen Willems nomine Pieter Jans Jaspers Adriaen Anthonies, bij verwiltcueringe van
partie verstelt den tijt van 3 weken behalve dat Adriaen Anthonies belooft te betaelen den
voors. heijs nu dat voors. op Pieter Jans bewijs
- coman Adriaen Willems nomine Pieter Jans Jaspers heijst ter vierschare Jan Barthelmeeuss de
somma van 3 £ preter 10s ter cause van 1 obligatie ende van geleende gelden, bij
verwiltcueringe van partie verstelt ten naesten
RAZE 3520-1, W167 rechts, fol 7, 4-9-1568
- Jan Jans Vleeck heijst ter vierschare Marinus Corneliss Gort, Jan Matthijss ende Adriaen Pieters de
Nacht, naer vuijtwijsen tregister fol 4 en 5, bij verwiltcueringe van partie verstelt den tijt van
14 daegen uijt crachte van den derden dach behalve partie 1 wete, voort tot zijn vermaen
- Jan Jans Vleeck heijst ter vierschare Pieter Jans Jaspers ende dat van zeecker geschoten over den
polder van Zusterzandt tot 4 gulden op ellijck gemet tot 5 gemet 208 roe, facit 3£ 17s 7gr,
noch van den Westveerpolder tot 5 gemet 42 roe tot 17 stuvers opt gemet, facit 15s 1gr, bij
verwiltcueringe van partie verstelt den tijt van 14 daegen
- Pieter Pieters Leeuwe als penninckmeester over de prochie van Waerde heijst ter vierschare
Lodewijck Jacobs ende Jan Pieters Geerts naer vuijtwijsen tregister fol 5, bij verwiltcueringe
van partie verstelt ten naesten daege van rechte ende dat vuijt pachte vanden derden dach
- Erasmus Pieters heeft gedaen zeecker arrest ende bestel aen alzulcken paerden als zoude moegen
gevoert ende in handen gehadt heeft Cornelis Jans pachtenaer ende heeft daerop den dach van
recht voets staens ofte den derden dach behalve partie een wete
RAZE 3520-1, W168 links, fol 7v, 4-9-1568
- Jacob Jans Quinck heijst ter vierschare Marinus Marinuss Beelboom den somma van 2 viertelen
rontcoolsaets ofte heijst de somma van 7s ellijcke viertel
- Jacob Jans Quinck (MPS: Jacob Jans Sijnskercke) heijst ter vierschare Jan Nicolaess Pithouck de
quantiteijt van 3 viertel rondt coolzaet ofte heijst voor ellijcke viertel 7s, bij verwiltcueringe
van beijde partien verstelt ten naeste daege van rechte, voort tot Jacob Jans vermaen
Dach van rechte gehouwen 11-9-1568 ter kennisse van schepenen Jacob Jans Quinck, Pauwels
Diericks, Pieter Pieters Leeuwe, Cornelis Corneliss
- Jan Jans Vleeck heijst ter vierschare de erfgenamen van Pieter Geerts lantmeter naer vuijtwijsen
tregister fol 5, den selfden sustineert ter comen tot betaelinge waer op Erasmus Pieters
alligeert zoe als de zelfde zaecke zeecker lange tijt geexpireert es ende den vader int leven
geweest es, zecht dat den heijs van de voors. Vleeck niet behoort acceptabel te zijne. Naer

aenleggen ende verweeren zoe wijsen schepenen desen dach van rechte tot den naesten dach
van rechte
RAZE 3520-1, W168 rechts, fol 8, 23-9-1568
- Op heden 23-9 zoe es gecomen voor ons schepenen hieronder geschreven eenne Willem Sissen ende
hij heeft gedaen zeecker arrest ende bestel ende dat vanwege mr Philips ende joncker Jan van
Borre aen alzulcke ende achterstellen als een pachter te cort ende ten achter zoude moegen
wesen den welcken nu ter tijt es wonende op den hove van Rombout vanden venne zaliger
memorie nu aencomende de voors. mr Gillis ende joncker Jan van Borre, present schepenen
Jan Jans Vleeck, Pauwels Diericks, Cornelis Corneliss, Pieter Pieters Leeuwe
Vierschare ende dach van rechte ghehouwen op 2-10-1568 ter kennisse van schepenen Jan Jans
Vleeck, Jacob Jans Quinck, Pauwels Diericks, Jan Jacobs Stoffs, Jan Nicolaess Pithouck
- Jan Pieters Geerts heijst ter vierschare Willem Corneliss als voocht zijns wijs? ende als getrouwt
hebbend de weduwe van Geert Pieters zaliger memorie voor zijn contegement (MPS:
contingent) de somma van 2£ 5s vls ende dat van seecker vuijtcoop blijckende zeecker
wettelijcke ende schepenenbrieff daervan zijnde ende dat voor zijn contegement ende
hooftdeel ende dat vuijt van verstelde vierschare, bij verwiltcueringe van partie verstelt ten
naesten daege vuijt crachte vanden derden dach
- coman Adriaen Willems nomine Jan Gilliss heijst ter vierschare Nicolaes Corneliss Ketser ende dat
achtervolchende zeecker obligatie bij Nicolaess zone onderteijckent den somma van 22s, ende
noch van opschoote van den voegel vande retorijcke van Cruijningen de somma van 5s
- coman Adriaen Willems nomine Jan Gilliss heijst ter vierschare Jan Barthelmeeuss de somma van 7
gulden voor pachte van lande gegeven Catharijna 1567
RAZE 3520-1, W169 links, fol 8v, 2-10-1568
- coman Adriaen Willems nomine Jan Gilliss heijst ter vierschare Willem Corneliss als getrout
hebbende de weduwe van Geert Pieters zaliger memorie ende dat van rente achtervolgende
ende spreeckende met eene schepenenbrieff luijdende opt huijs daer zijluijden nu ter tijt in
woonende de somma van 1£ verloopende van twee jaere te weten verschenen Bamisse anno
1568, schepenen wijsen bij verwiltcueringe van partie verstelt ten naesten ende dat uijt crachte
vanden derden dach behalve partie 1 wete
- coman Adriaen Willems nomine Quirijn Jacobs Wentels heijst ter vierschare Jan Barthelmeeuss naer
vuijtwijsen fol 5, verstelt ten naesten uijt crachte van den derden dach
- Marinus Jan Pieters Lemps heijst ter vierschare Heijndrick Pieters (MPS: Heijndrick Pieters de
molenaer) de somma van 4s ende dat ter cause van coope van 1 ijser, schepenen wijsen dese
partie in twee goede mannen, veraccorderen zij tis wel int goe, veraccorderen zij niet zoo
hebben partie ten naesten tselfde recht datsij nu hebben soude

- coman Adriaen Willems nomine Adriaen Jans Loijs heijst ter vierschare (MPS: van wie?) ende dat
vuijt crachte van verstelde vierschare de somma van 25 gulden 2 stuvers ende dat van cope
van 1 paert, bij verwiltcueringe van partie verstelt ten naesten, voort tot Adriaens vermaen
RAZE 3520-1, W169 rechts, fol 9, 23-9-1568
- Jan Jans Vleeck heijst ter vierschare Dierick Jans timmerman als borge als eijgen schult voor Jacob
de Wever van Valckenisse ende dat van booter 3 stee gecocht int sterfhuijs van Cornelis
Nicolaess Cock zaliger memorie, bij verwiltcueringe van partie verstelt ten naeste uijt crachte
vanden derden dach
- Jan Jans Vleeck heijst ter vierschare Heijndrick de molenaer (MPS: Heijndrick Pieters de molenaer)
ende dat achtervolchende een obligatie de somma van 8 gulden 5 stuvers, bij verwiltcueringe
van partie verstelt ten naesten, ende dat vuijt crachte vanden derden dach
- Adriaen Pieters de Nacht heijst ter vierschare Jan Jans Bette de somma van 22 viertelen rondt
coolsaets ende dat achtervolchende zeecker obligatie onder zijn handt gepasseert ende dat
vuijt crachte van de derden dach, de partie es gecondemneert inden heijs achtervolchende de
obligatie ende Adriaen Pieters doet zijn bewijs zijn bewijs aen de twee paerden ende indien de
voors. paerden niet? groot genoucg, zoe zullen zij haer bewijs doen aan de koijgen ofte aen
zijn ander goet tot de groote van zijn schult toe, ende (MPS: verder onleesbaar maar er staat
oa. dat de goederen geschat moeten worden en dat binnen zoveel dagen)
RAZE 3520-1, W170 links, fol 9v, 9-10-1568
Vierschare ende dach van rechte gehouwen 9-10-1568 ter kennisse van schepenen Jan Jans Vleeck,
Jacob Jans Quinck, Jan Jacobs (MPS: Jan Jacobs Stoffs), Pauwels Diericks, Cornelis Corneliss
(MPS: Cornelis Corneliss Meech?), Jan Nicolaess Pithouck, Pieter Pieters Leeuwe)
- coman Adriaen Willems nomine Quirijn Jacobs Wentels heijst ter vierschare Jan Barthelmeeuss naer
vuijtwijsen fol 5, Jan Barthelmeeuss verobligeert hem den voors. coman Adriaen inde
qualiteijt als boven tussen dit ende een maent ende voort tot den voors. coman Adriaen
vermaen, ende dat op volstaen panden ende op zijn selfs bewijs
- coman Adriaen Willems nomine Frans Corneliss molenaer tot Cruijninge heijst ter vierschare
Heijndrick Pieters (MPS: Heijndrick Pieters de molenaer) de somma 1£ 3s 4gr van coope van
zeijlen, verstelt vuijt crachte vanden derden dach
- Cornelis Jacobs Boudewijns schout (MPS: er staat Cornelis Jacobs schout) heijst ter vierschare
coman Adriaen Willems alzoe veel boeten alser schepenen inde banck zitten ende dat van
alzulcken woorden en injurie als coman Adriaen Willems den selve Cornelis Jacobs als schout
ende clerck hem op zeijde?, ende schepenen hebben Adriaen gecondemneert in alzoe veel
boeten van 5s alser schepenen inde banck sitten altijt s’heeren recht uijtgesteeken, ende
schepenen hebben gewesen dat den schout opleggen soude het recht van de vierschare ende
coman Adriaen soude bewijsen sijn vrij goet ende coman Adriaen heeft? beweesen de weije
liggende inde Meesen aenden Haveloosen dijck ende dat van westen inne ende coman Adriaen
moet bewijsen binnen acht daegen dat hij zijn vrij goet es ofte den schout sal self zijn vrij goet
bewijsen, altijd de genachten voortgaende

RAZE 3520-1, W170 rechts, fol 10, 9-10-1568
- Jan Gilliss heijst ter vierschare als voocht zijns wijfs naer vuijtwijsen tregister fol 8, ende near
aenleggen ende verweeren zoe wijsen schepenen met sententie dat partie zal nemen ellijcx een
goet man, veraccorderen zij tis wel int goede, veraccorderen zij niet zoe hebben ten naesten
het selfde recht
- Ende van Nicolaes de Ketser ende Jan Barthelmeeuss tussen henlieden ende Jan Gilliss als heeschers
ter andere zijden wert vercontinueert tussen dit ende ten naesten daege van rechten
- Jan Engels heijst ter vierschare (MPS: van wie?), ende dat vuijt crachte van doen gebien ende dat op
schepenen brieven op schepen kennisse de somma van 6£ bij verwiltcueringe van partie,
verstelt ten naesten
- Jacob Oliviers (MPS: er werd eerst geschreven Jacob Jans Pieters Lems, maar dat is doorgestreept!)
heijst ter vierschare Jan Barthelmeeuss van zeecker meede thiende inden Westveerpolder de
somma van 12s 4gr ende dat noch van zekeren arbeijt de somma van 1£ ende dat van tjaer
1567 en 1568 ende Jan Barthelmeeuss heeft belooft den heijscher te contendeeren, zoe baet?
(MPS: bael? of saet? of betekent het “zo spoedig?) als zijn meede vercocht wert ofte vercocht
es oft indien hijt tzelve niet en doet, zoe mach Jacob Oliviers gaen int schoenste van zijn goet
ende op volstaen panden
- Dierick Jans (MPS: Dierick Jans timmerman) heijst ter vierschare Stoffel Jans ende dat van coope
van eenne bache? de somma van 9s vls, bij verwiltcueringe verstelt ten naeste ende dat vuijt
cracht vanden derden dach
RAZE 3520-1, W171 links, fol 10v, 9-10-1568
- Jan Jacobs (MPS: waarschijnlijk Jan Jacobs Stoffs de schepen, maar let op Jan Jacobs Geluck is hier
misschien wel bedoeld of is dat dezelfde?) heijst ter vierschare Jan Barthelmeeuss als deecken
van Sint Joris gilde van tjaere 66 en 67 tsaemen 10s 2gr, bij verwiltcueringe van partie verstelt
ten naeste, uijt crachte van den derden dach
- Jan Jans Vleeck heijst ter vierschare Dierick Jans timmerman ende Heijndrick de molenaer (MPS:
Heijndrick Pieters molenaer) naer uijtwijsen tregister fol 9, bij verwiltcueringe van partie
verstelt ten naesten vuijt crachte vanden derden dach
- coman Adriaen Willems nomine Lucas Melchiors heijst ter vierschare Heijndrick de molenaer (MPS;
Heijndrick Pieters de molenaer) de somma van 8s van 1 tonne moselaers (MPS: bier) bij
verwiltcueringe van partie verstelt ten naesten
- Cornelis Jacobs Boudewijns heijst ter vierschare Jan Nicolaess Pithouck eerste ende al vooren van 1
obligatie van 15 gulden spruijtende ende belooft bij Pauwels Diericks ende Nicolaes Corneliss
aen eenne Pieter Marentijn, noch van verteerde costen 12s 3gr 6m, noch van een viertel ront
coolsaets 16s 8gr, noch van tscraven schoote 15 gulden, partie wert gecondemneert inde drie
heijsen vooren verhaelt ende dat Cornelis Jacobs zoude opleggen de rechten van de vierschare
ende dat Jan Nicolaess zoude bewijsen zijn vrij goet, indien hij dede twaer wel int goede,

indien hij tselfde niet en dede zoe zoude den voors. Cornelis Jacobs tselfde doen ende den
genachten nu voortgaende ende den heijs van tscrave schot es vercontinueert ten naesten
In de kantlijn: partie verobligeert hem dese 3 heijsen te betaelen binnen acht daegen te weten
den laetste van october 1568 op mijn selfs bewijs
RAZE 3520-1, W171 rechts, fol 11, 16-10-1568
Vierschare ende dach van rechte gehouwen ten huijse van Jacob Pieters? op 16-10-1568 ter kennisse
van schepenen Jan Jans Vleeck, Pauwels Diericks, Jan Jacobs (MPS: Jan Jacobs Stoffs),
Cornelis Corneliss, Pieter Pieters Leeuwe
- Jan Jans Vleeck heijst ter vierschare Heijndrick de molenaere naer vuijtwijsen tregister fol 9 ende dat
vuijt crachte vanden derden dach, ende partie es gecondemneert inden heijs ende Jan Jan doet
zijn bewijs aen tbedde ende aen tvlas datter noch te zwingelen es, alle genachten voortgaende
- Cornelis Jacobs Boudewijns heijst ter vierschare Heijndrick Pieters alias molenaere (MPS:
Heijndrick Pieters de molenaer) ende dat van geleende gelden 7s 3gr ende van der drooge?
lijfcoop 5s ende den ouwen molenasse die op Adriaen Pieters de Nacht hoffstede leijt ofte
heijst daervoren 10s, ende Heijndrick is gecondemneert inden heijs ende Heijndrick bewijst
voor zijn vrij goet zijn cappe die hij belooft te bringen ten huijse van voors. Cornelis Jacobs
ende dat tot dat hij betaelt es ende indien hij dat niet en doet zoe mach Cornelis Jacobs
voorder zijn bewijs doen
- Jan Engels heijst ter vierschare Marinus Maertens ende Pieter Nijsen naer vuijtwijsen tregister fol 10,
ende bij verwiltcueringe van partie verstelt ten naesten ende vuijt crachte van den derden dach
RAZE 3520-1, W172 (MPS: dubbel gefotografeerd)
RAZE 3520-1, W173 links, fol 11v, 16-10-1568
- Jan Corneliss Oesthoff heijst ter vierschare Heijndrick Cotreel de somma van 1 £ verschenen
jaermarct anno 1568, bij verwiltcueringe van partie verstelt ten naeste uijt crachte vanden
derden dach
- Cornelis Jacobs (MPS: Cornelis Jacobs Boudewijns) heijst ter vierschare Jan Jans de wever zoe als
borge ende voor hem zelve tsaemen de somma van 10s 2gr 6d
- Cornelis Jacobs (MPS: Cornelis Jacobs Boudewijns) heijst ter vierschare Stoffel Jacobs ende
Cornelis Corneliss als borge voor Adriaen Corneliss maect tsaemen de somma van 6s?
- Cornelis Jacobs (MPS: Cornelis Jacobs Boudewijns?) heijst ter vierschare Jacob Jans Pieters Lemps
ende dat als borge voor Cornelis Jans pachtenaer vanwege den coopdach van Jacus Duijcerne
21s 2d 21 mijten
- Cornelis Jacobs (MPS: Cornelis Jacobs Boudewijns?) heijst ter vierschare Cornelis Boudewijns van
een reste van der coopdach van Robrecht Reijnouts 6s 2d
- Cornelis Jacobs (MPS: Cornelis Jacobs Boudewijns?) heijst ter vierschare Jan Matthijss 13s 1gr 15m

- Cornelis Jacobs (MPS: Cornelis Jacobs Boudewijns?) heijst ter vierschare Jan Willems als borge
voor Cornelis Hubrechts ende Maije vlascoopers tsaemen 5s 9gr
- Cornelis Jacobs (MPS: Cornelis Jacobs Boudewijns?) heijst ter vierschare Cornelis Corneliss als
borge voor Anthonij Corneliss Mensheeren de somma van 1£ 12s 9gr vls altijt ter goede
reeckening
- Cornelis Jacobs (MPS: Cornelis Jacobs Boudewijns?) heijst ter vierschare Jan Nicolaess (MPS: Jan
Nicolaess Pithouck) als borge voor Jan Wouters de somma van 3£ 1s
- Cornelis Jacobs (MPS: Cornelis Jacobs Boudewijns?) heijst ter vierschare Willem Quirijns als borge
voor Jan Hubrechts 2s 3gr
RAZE 3520-1, W173 rechts, fol 12, 16-10-1568
- Cornelis Jacobs (MPS: Cornelis Jacobs Boudewijns?) heijst ter vierschare Willem Corneliss als
voocht zijns wijfs ende dat van verteerde costen 8s 9gr 6m noch van tsgraeve schoote 12s
ende van eene hantbooge 4s
- Cornelis Jacobs (MPS: Cornelis Jacobs Boudewijns?) heijst ter vierschare Cornelis Vos (MPS: Neel
Vos, of is het Cornelia Vos?) de somma van 3s 9gr
- bij verwiltcueringe van partie verstelt ten naesten ende dat vuijt crachte vanden derden dach
- Jan Jans Vleeck nomine Frans Corneliss heijst ter vierschare Heijndrick Pieters (MPS: Heijndrick
Pieters molenaer) naer vuijtwijsen tregister fol 9, schepenen wijsen verstelt ten naesten uijt
crachte vanden derden dach
- Marinus Corneliss (MPS: Marinus Corneliss Gort) nomine Lucas Melchiors heijst ter vierschare
Heijndrick Pieters molenaer naer vuijtwijsen tregister fol 10, bij verwiltcueringe van partie
verstelt ten naesten voort tot Lucass vermaen
- Jan Gilliss heijst ter vierschare Willem Corneliss als voocht zijns wijfs, Jan Barthelmeeuss ende
Nicolaes Corneliss Ketser naer vuijtwijsen tregister fol 8 ende van Jan Barthelmeeuss ende
Nicolaes Corneliss wert verstelt bij verwiltcueringe van partie tenm naeste daege van rechte
voort tot Jan Gilliss vermaen, ende voort voor Willem Corneliss begeert hij voort recht ende
noch bij verwiltcueringe van partie verstelt te naeste
- den dach van rechte ende genachten tusschen Adriaen Pieters de Nacht als heijscher ter eender ende
Jan Jans Bette als verweerder ter andere zijde wert vercontinueert, bij verwiltcueringe van
partie den tijt van 14 daegen
RAZE 3520-1, W174 links, fol 12v, 16-10-1568
- Pauwels Diericks als macht hebbende van den rechten voocht van Marinus Diericks heijst ter
vierschare Jan Wouters ende dat als beloofde penningen de somma van 2 €, bij
verwiltcueringe van partie verstel ten naeste ende dat vuijt crachte vanden derden dach

Vierschare ende dach van rechte gehouwen opten 23-10-1568 ten huijse van Jacob Pieters ter kennisse
van schepenen Jan Jans Vleeck, Jacob Jans (MPS: Jacob Jans Sijnskercke) ende Jan Nicolaess
Pithouck
- Jan Corneliss Oesthoff heijst ter vierschare Heijndrick Cotreel naer vuijtwijsen tregister fol 11, partie
wert gecondemneert inden heijs, ende Jan Corneliss leijt oppe de rechten vander vierschare
ende leijt voor Heijndricks vrij goet 1£ ende doet doet dan zijn bewijs ende voort aen
alzulcken goet ende inhebbinge alsmen bevinden zoude ten huijse daer den voors. Heijndrick
nu in woonende es tot die grootte van zijn schult toe ende alle genachten voetstaens
voortgaende
- Adriaen Jacobs Voorstock heijst ter vierschare Jan Barthelmeeuss de somma van 16s 8 gr, bij
verwiltcueringe van partie verstelt ten naesten
- Adriaen Jacobs Voorstock heijst ter vierschare Lodewijck Jacobs ende dat van zeeker lantpacht als
voocht van Cornelis Willems weesen de somma van 44£ altijt ter goede reekening ende noch
borge van den toecomende pacht van 1568, bij verwiltcueringe van partie verstelt als vooren
RAZE 3520-1, W174 rechts, fol 13, 23-10-1568
- Pieter Arnouts (MPS:Pieter Noutsen) heijst ter vierschare nomine Willem Quirijns eene Jan Dignuss
(MPS: Jan Dingna) de somma van 1£ 10s altijt ter goeder reekening, bij verwiltcueringe van
partie verstelt ten naesten
- Coman Adriaen Willems nomine Joris Jans (MPS: Joris Jans Sijnskercke?) ende coman Thomas
heijst ter vierschare Pieter Jans Jaspers ende dat achtervolchende eene schepenbrieff voor hen
beijden tsaemen 6£, bij verwiltcueringe van partie verstelt ten naesten, voort tot coman
Adriaens vermaen
- Coman Adriaen Willems nomine Geertruid Arentsdr heijst ter vierschare Dierick Jans timmerman
ende dat van verteerde costen de somma van 3s 4gr
- Coman Adriaen Willems nomine Geertruid Arentsdr heijst ter vierschare Marinus Marinuss (MPS:
Marinus Marinuss Beelboom?) ende dat van verteerde costen de somma van 6s 10gr
- Coman Adriaen Willems nomine Geertruid Arentsdr heijst ter vierschare Adriaen Duerwel ende dat
van verteerde costen de somma van 3s 4gr
- Coman Adriaen Willems nomine Geertruid Arentsdr heijst ter vierschare Andries Jans ende dat van
verteerde costen de somma van 3s
- Coman Adriaen Willems nomine Geertruid Arentsdr heijst ter vierschare Nicolaes Corneliss Ketser
ende dat van verteerde costen de somma van 3s 4gr. Bij verwiltcueringe van partie verstelt ten
naesten vuij crachte vanden derden dach
RAZE 3520-1, W175 links, fol 13v, 23-10-1568

- Heijndrick Heijndricks heijst ter vierschare Arnout Jacobs (MPS: Nout Jacobs) ende dat van
huijshuere de somma van 49 stuvers, bij verwiltcueringe van partie verstelt ten naeste uijt
crachte vanden derden dach
- Heijndrick Heijndricks heijst ter vierschare Jan Pieters Geerts de somma van 6s 8gr ende dat van
huere van een schuere, verstelt als vooren
- Cornelis Jacobs Boudewijns heijst ter vierschare Jacob Jans Pieters Lemps, Jan de wever, Jan
Matthijss ende Cornelis Boudewijns ende dat naer vuijtwijsen tregister 11, bij verwiltcueringe
van partie verstelt ten naesten uijt crachte als vooren
- Jacob Jans Pieter Lemps heijst ter vierschare Frans Lammens (MPS: Frans Lambrechts) ende dat
coop van derrinck de somma van 10s, bij verwiltcueringe van partie verstelt ten naesten ende
dat uijt cracht als vooren
- Jan Engels heijst ter vierschare als onderwinders goets van thuijs gecocht bij Marinus Maertens
(MPS: Marinus Merts) ende tander bij Pieter Nijsen (MPS: ook wel genoemd Pieter Nijsen
Nouts) ende dat als ypoteque achtervolgende zekere schepenen brieve ende zekere transfictie?
gehecht duer de selve brieve ende dat naer vuijtwijsen tregister fol 10, bij verwiltcueringe van
partie verstelt te naesten
RAZE 3520-1, W-175 rechts tussenvel
- op den 22ste van december? zoe heeft Adriaen Pieters de Nacht gelevert met alle volle rechte Jan
Jans Vleeck een stuck lants gelegen in Zuijthoeck groot 2 gemet 16 roe binnen die gemercken
(O. de kercke van Waerde, S. Jacob de zilversmit, W. de weesen van Pieter de Verlare?, N.
Jan Corneliss Oesthoff)
RAZE 3520-1, W-176 rechts, 14, 23-10-1568
- Jan Pieters Geerts heijst ter vierschare Jan Jans Vleeck, Jan Nicolaess Pithouck, coman Adriaen
Willems, ende Pieter Jans Jaspers ende dat als borge voor Janna (MPS: Janna Geerts) de
weduwe van Geert Pieters zaliger memorie de somma van 26 gulden, bij verwiltcueringen van
partie verstelt ten naesten ende voort tot Jan Pieters vermaen
- Jan Jans Vleeck heijst ter vierschare Jan Dignus (MPS: Jan Dingna) ende dat van tsgrave schoote
over ’t jaer 67 5s 5gr
- Jan Jans Vleeck heijst ter vierschare Pieter Jans Cours ende dat van gecochte goederen int sterfhuijs
ende vercoopdach van Jan Aventuere (MPS: Jan Corneliss Aventuere) ende noch van 1 mate
terwe tsaemen 11s 5gr
- Jan Jans Vleeck heijst ter vierschare Jan Matthijss ende dat van gecochte goederen int sterfhuijs ende
vercoopdach van Jan Aventuere 6s 4gr, verstelt ten naesten ende dat vuijt crachte vanden
derden dach
- Jan Jans Vleeck heijst ter vierschare Cornelis Hubrechts ende dat als borge voor Digna Cornelisdr de
Raet de somma van 1 £8s ende noch van zeker struijch (MPS: struiken?) bij den voors.

Cornelis Hubrechts gecocht van de voors. Jan Jans Vleeck, bij verwiltcueringe van partie
verstelt ten naeste ende voort tot Jan Jans vermaen
RAZE 3520-1, W-177 links, 14v, 23-10-1568
- Jan Jans Vleeck heijst ter vierschare Anthonij Corneliss Mensheeren ende vuijt crachte van te doen
gebien achtervolgens schepenebrieven ende schepenkennisse 2£ verschenen Bamisse anno
1568 ende noch van zeker geschooten 2s 3gr, bij verwiltcueringe van partie zoe wert dese
vierschare vercontinueert totten naesten dach van rechten die men leggen zal naer Sinte
Maerten behalve dat Jan Jans zal staen op zijn selfs bewijs
- Jan Corneliss Aventuere heijst ter vierschare Stoffel Jacobs zoe als? hij in een jaer ofte twee jaere
met schepe gecomen es gelijck hij behoorde ende andersints ten veere ende te schepe gegaen
es, zoe heijst hij daervoren de somma van 1£ 3s 4gr verstelt ten naesten voorts tot Jan
Aventuere vermaen
- Pieter Pieters Leeuwe heijst ter vierschare Jan Wouters als penninckmeester over de prochie van
Waerde ende dat van een geschodt 2s opt gemet tot 13 gemet 81 roe, facit 26s
- Pieter Pieters Leeuwe heijst ter vierschare Cornelis Boudewijns van geschodt als voren van 21 gemet
facit 2£ 3s 4gr
- Pieter Pieters Leeuwe heijst ter vierschare Jan Jans Bette als boven van 42 gemet 75 roe, facit 4£ 4s
6gr, verstelt ten naesten
RAZE 3520-1, W-177 rechts, 15, 23-10-1568
- Pieter Pieters Leeuwe heijst ter vierschare Jan Barthelmeeuss ende dat van sijn pacht ende meede
thiende tsaemen 14s 4gr. Partie es tevreden ende verobligeert hem dat desen dach van rechte
vercontinueert wert totten eersten recht dach naer Sinte Maerten
- Cornelis Jacobs Boudewijns (MPS: er staat Cornelis Jacobs) heijst ter vierschare Pieter Jans Jaspers
van verteerde costen 21s 12gr ende noch coman Adriaens Willems als voren van verteerde
costen 4s 6gr, bij verwiltcueringe van partie verstelt ten naesten ende dat vuijt crachte van den
derden dach
RAZE 3520-1, W-178 links, 15v, 25-10-1568
Op huijden den 25-10-1568 es vierschare ende dach van rechte gehouwen ter kennisse van schepenen
Jan Jans Vleeck, Jacob Jans Sijnskercke, Jan Jacobs Stoffs, Pauwels Diericks, Jan Nicolaess
Pithouck
- Boudewijn Lambrechts nomine Cornelis Jans pachtenaer heijst ter vierschare uijt crachte van
arrestemente Pieter Marentijn, zoe als den voors. Marentijn bij sijnen persoon bij zijner
persoone ofte ijemant anders gecomen es tot onser huijser ende heeft aldaer onse goeden
hoedanich die zijn affhandich gemaect ende tot zijne wille gebruijckt (MPS: moeilijk leesbaar
maar waarschijnlijk eist hij goederen terug) of anders 50£ ende daerenboven zoe heijst den

voors. pachtenaer van zeker pachtlandt bij den zelfden Pieter aen ander persoon overgegeven
in zijnder groote prejudictie ofte heijst daervoren 100 carolus guldens
Noch daerenboven begeert den selfden Boudewijn Lambrechts inde qualiteijt als boven
reeckeninge ende bewijs van alle penningen die de voors. pachtenaer ofte zijn huijsvrouwe
gedaen heeft aender voors. Pieter zijne huijsvrouwe ofte sijne schoonmoeder
Voor de schattinge van beesten wert gewesen bij vonnisse van schepenen zoe als den voors.
Pieter Marentijn tanderen tijden arrest gedaen heeft aen zeker beesten naer vuijtwijsen
tregister fol 5 ende op huijden date als boven gecompareert es Boudewijn Lambrechts ende
sustineert voor recht zxoe als den voors. Pieter Marentijn tenden die genachten zijn vierschare
niet geopent en heeft ende ? van de schouijt ? te staen in zijn vrien wete, zoe naer aenleggen
ende verweeren zoe wijsen schepenen voor recht ? de voors Boudewijn Lambrechts inde
qualiteijt als boven begeerd als noch de penningen achtervolgens de schattinge van de
schepenen op te bringen, (MPS: verder niet leesbaar)
RAZE 3520-1, W-178 rechts, 16, 25-10-1568
- Nopende van de zaecke van Pieter Marentijn als heijscher ter eender ende Boudewijn Lambrechts als
verweerder ter anderen zijden achtervolgens de voors. heijsen zoe wijsen schepenen voor ’t
schoonste recht de selfde vierschare vercontinueert ten naesten te weten op woonsdaege
naestcomende
Vierschare gehouwen op 10-11-1568 ter kennisse van schepenen Jacob Jans Sijnskercke, Jan Jacobs
Stoffs, Pauwels Diericks, Cornelis Corneliss ende Pieter Pieters Leeuwe
- Cornelis Jans heeft begeert te hebben zeker arrest ende bestel aen alzulcken goet ende vruchten als
hij bevindt op zijnen grondt met Pieter Geerts weesen gemeene daer baender aff is Willem
Corneliss als getroudt hebbende de weduwe van Geert Pieters zaliger memorie ende het arrest
es gewesen van weerde om te comen antwoorden opten derden dach
- Jan Pieters Geerts maeckt heijst achtervolchende eenne wettelijcken brieff opte hypoteque ende
achtergebleven goederen van Dignus Cornelissen de Raet te weten die caemer gestaen aen ’s
Heerenstraete. Jan Pieters es gewesen op te leggen die rechte vander vierschare ende zoude
doen zijn bewijs aen de selfde caemer ofte ypoteque ende bewijsen hoe verder ende breeder
hij zijn bewijs dede ende alle genachten zullen voortgaen van date van de schattinge.
RAZE 3520-1, W-179 links, 16v, 10-11-1568
- Coman Adriaen Willems nomine Adriaen Estrixs maect heijs achtervolgens zeker arrest ende bestel
gedaen bij de selfden coman Adriaen aen alzulcken goeden alsmen vindt opten grondt ende
huijsinge toebehorende den voors. Adriaen Estrixs alsser achtergebleven es bij de doot van
Jans Jans Bette zalger memorie ende heijst vuijt crachte vanden selfden arrest de somma van
100 karolus guldens vrij gelts waerop den schout alligeert zoe als die erfven goet ende schult
te buijten gegaen zijn dat besen? het selfden goedt geregiert te werden opt groete cost ende dat
op alzulcken voet ende contract als den voors. Jan Jans Bette tjegens den voors. Adriaen
Estricx gemaeckt ende gecontracteert heeft ende alsdan het selfde goet te bringen in eventaris
tot behouve van de voors. Adriaen Estricx ende andere crediteuren. Schepenen wijsen met
sententie dat het arrest zoude voortganck hebben tot de hondert gulden toe ende dat hij zoude
opleggen die rechte van de vierschare ende doen zijn bewijs aen alzulcken goet als hij ten

huijse bevonden ende dat van dce somma voors, verschenen Catharijne 1567 ende doet zijn
bewijs aen de jonge merrie ende aen twee tie coijgen ende 1 vaercoe met noch 1 calf ende 1
rundt. Het jonge paert es gewaerdeert ende geschat op 7€, de twee coijgen geschadt op 26
gulden ende het calf met het rundt geschat op 2£ vls, noch de vaercoe geschadt op 2€, noch
het ouwe paerdt geschadt op 3£ 6s 8 gr
RAZE 3520-1, W-179 rechts, 17, 20-11-1568
Vierschare ende dach van rechte gehouwen ter kennisse van schepenen Jan Jacobs Stoffs, Cornelis
Corneliss, Pieter Pieters Leeuwe, Jan Jans Vleeck ten huijse van Jacob Pieters op 20-11-1568
- Leenaert Pauwels nomine Marinus Willems heijst ter vierschare Pieter Jans Cours de somma van 5£
18s ende dat ter cause van bieren, bij verwiltcueringe van partie verstelt ten naesten ende voort
tot Leenaerts vermaen
- Jacob Oliviers heijst ter vierschare Jan Barthelmeeuss naer vuijtwijsen tregister fol 10, bij
verwiltcueringe van partie verstelt ten naesten ende voort tot Jacob Oliviers vermaen
- Jan Engels heijst ter vierschare naer vuijtwijsen tregister fol 10 ende 13, bij verwiltcueringe van
partie verstelt ten naesten ende dat vuijt crachte vanden derden dach
- Coman Adriaen Willems nomine Nicolaes Jacobs heijst ter vierschare Nicolaes Corneliss Nicolaess
ende dat van huijshuere de somma van 16s 8gr ende noch van zeker oncosten, schepenen
wijsen verstelt ten naesten ende dat vuijt crachte van de derden dach
- Coman Adriaen Willems nomine Jonas Jacobs heijst ter vierschare Jan Nicolaess Pithouck van vier
jaere rente tot 10s tjaers facit 2€, bij verwiltcueringe van partie verstelt ten naesten ende dat
vuijt crachte vanden derden dach
- Coman Adriaen Willems nomine Quirijn Jacobs Wentels heijst ter vierschare Jan Nicolaess Pithouck
de levering van 25 viertelen coolzaets ofte heijst daervoren voor ellijck viertel 44 ? stuijvers
ofte dat den voors. Jan Nicolaess zal voldoen achtervolgens tcontract twelck zij gemaeckt
hebben, bij verwiltcueringe van partie verstelt ten naesten ende dat vuijt crachte vanden
derden dach
RAZE 3520-1, W-180 links, 17v, 20-11-1568
- Pieter Pieters Leeuwe heijst ter vierschare als penninckmeester over de prochie van Waerde Marinus
Maertens (MPS: Marinus Merts) ende dat van een geschodt van 2s opt gemet van 43 gemet
preter 10 roe, facit 4 £6s
- Pieter Pieters Leeuwe heijst ter vierschare als penninckmeester over de prochie van Waerde Maerten
Jacobs als vooren van 19 gemet 14 roe facit 1£ 19s 2gr ende noch van zeker boeten daeraff
Pieter Pieters den schout voldaen heeft met de wete facit tsaemen 3s 4gr
- Pieter Pieters Leeuwe heijst ter vierschare als penninckmeester over de prochie van Waerde Marinus
Marinuss (MPS: Marinus Marinuss Beelboom) als voren 14 gemet 157 roe facit 1£ 8s 9gr
12m

- Pieter Pieters Leeuwe heijst ter vierschare als penninckmeester over de prochie van Waerde Adriaen
Govaerts als vooren van 42 gemet ?, facit 4£ 6s 4gr
- Pieter Pieters Leeuwe heijst ter vierschare als penninckmeester over de prochie van Waerde Jacob
Willems van 4 gemet 1 roe, facit 8s 4 gr
- bij verwiltcueringe van partie zoe werden alle dese voornoemde personen haere dach van rechte
vercontinueert ten naesten daege van rechte ende dat vuijt crachte vanden derden dach
RAZE 3520-1, W-180 rechts, 18, 20-11-1568
- Pieter Pieters Leeuwe heijst ter vierschare als penninckmeester over de prochie van Waerde Jan Jans
Vleeck ende dat van zeker reste die hij te cort gebleven es bij sloote van rekening van de
prochie van 1567 ende indien dat Jan Jans Vleeck weet eeniche betaeling te bringen ofte te
bewijsen dat staet altijt tot sententie van schepenen,
bij verwiltcueringe van partie verstelt ten naesten ende voort tot Pieter Pieters vermaen
- Jan Jans Vleeck heijst ter vierschare Jan Domiss ende dat van beloofde penningen de somma van 7s,
bij verwiltcueringe van partie verstelt ten naesten ende dat vuijt crachte vanden derden dach
- Jan Jans Vleeck heijst ter vierschare Anthonij Corneliss Mensheere ende naer vuijtwijsen tregister fol
14, bij verwiltcueringe van partie verstelt ten naesten ende dat vuijt crachte vanden derden
dach
- Coman Adriaen Willems nomine Jan Geerts heijst ter vierschare Jan Engels de somma van 10s ter
cause van beloofde penningen
- Coman Adriaen Willems nomine Jan Geerts heijst ter vierschare eenne Jan Pieters de Nacht ende dat
van laecken facit 7s bij verwiltcueringe van partie verstelt ten naesten ende dat vuijt crachte
vanden derden dach
RAZE 3520-1, W-181 links, 18v, 27-11-1568
Vierschare ende dagc van rechte gehouwen ten huijse van Jacob Pieters 27-11-1568, ter kennisse van
scheenen Jan Jans Vleeck, Jan Jacobs Stoffs, Cornelis Corneliss ende Pieter Pieters Leeuwe
- Pieter Nijsen nomine Jan Borreman heijst ter vierschare Jan Corneliss Cock (MPS: verder niet
ingevuld!)
- Jan Jans Vleeck heijst ter vierschare Jan Domiss naer vuijtwijsen tregister fol 18, bij verwiltcueringe
van partie, verstelt ten naesten uijt crachte van den derden dach
- Jan Jans Vleeck heijst ter vierschare Anthonij Corneliss Mensheere naer vuijtwijsen fol 18, bij
verwiltcueringe van partie, verstelt ten naesten uijt crachte van den derden dach
- Coman Adriaen Willems nomine Adriaen Estricx heijst in vierschare de gemeene schepenen ende dat
uijt crachte van te doen gebien ende heijst haer offer eenich gelt gecomen es onder schepenen

tot behouve van den voors. Adriaen Estricx. Schepenen bringen voor haere kennisse dat zij
niet en weten van eeniche kennisse van gelde tot behouve van dien?, zoe begeert den voors
Adriaen Willerms naerder sententie om te hebben tgebruijck van selfde geschatte goederen,
zoe zeggen schepenen dat hij mach tgebruijck doen? van de selfde goederen tot zijn tmeesters
profijte
RAZE 3520-1, W-181 rechts, 19, 27-11-1568
- Jan Pieters Geerts heijst ter vierschare Jan Jans Vleeck, coman Adriaen Willems, Pieter Jans Jaspers
ende Jan Nicolaess Pithouck als borge voor Janna Geerts als nu getrout hebbend Willem
Corneliss ende dat naer vuijtwijsen tregister fol 14, schepenen wijsen dese vierschare
vercontinueert ten naesten daege van rechte, ende dat op de volle bancke
- Marinus Corneliss Gort (MPS: Gordt) heijst ter vierschare Jan Dignuss (MPS: Jan Dingna) ende dat
van gereeckende penningen de somma van 2£ 17s ende noch 1 schape ende een lam ofte 4
gulden daervooren, bij verwiltcueringe van partie verstelt tot Lichmisse ende voort tot
Marinus Corneliss Gorts vermaen
- Marinus Corneliss Gort (MPS: Gordt) heijst ter vierschare Pieter Jans Rooshil de somma van 39
guldens zuijvers gelt zonder alle oncosten daer op gedaen ende gehebt? ende dat spruijtende
van zeker pachtinge van lande gepacht met zekere meedeelders bij eenne Maertens Doens
ende zoe als den voors. Marinus Corneliss Gort was ende noch is gecoren voocht van de selfde
weduwe heijst den voors. Pieter Jans de voors. somma. Schepenen wijsen met sententie alsdat
de selfde vierschaere vercontinueert ende verstelt es den tijt van 3 weken behalve dat partien
zullen comen bij malcander ende nemen ellijcx 2 twee goede mannen, veracorderen zij tis wel
int goede, veraccorderen zij niet zoe hebben zij binnen 14 daegen daernaer hetzelfde recht dat
zij nu zouden mogen hebben ? (MPS: verder moeilijk te lezen)
RAZE 3520-1, W-182 links, 19v, 27-11-1568
- Jan Engels heijst ter vierschare Jan Barthelmeeuss, Marinus Maertens ende Pieter Arents Nijsen naer
vuijtwijsen tregister fol 10 ende partien werde gecondemneert inden heijs van de somma
voors. ende dat Jan Engels zoude opleggen de rechten van de vierschare ende doet zijn bewijs
achtervolgende zijns briefs ende Jan Engels doet zijn bewijs aende schuere die Adriaen Pieters
de Nacht ende dat van zuijden inne tot 3 £vls ende aen de gevel van thuijs dat Pieter Nijsen
gecocht heeft ende dat van noorden inne oock tot 3 £vls ende schepenen schatten de kamer
van tvoors huijs op 5 £ ende de schuere van zuijden inne het stal met den dorsvloer ende een
gebint benoorden den dorsvloer twelck aen den dorsvloer staet geschadt op 4€, zoe wat Jan
Engels te cort compt dat zal blijven staen tegens toecomende paije
In de kantlijn: Jan Engels begeert brieve van de goedinge?
- Jan Engels heijst ter vierschare Pieter Aerents (MPS: Pieter Arent Nijsen) de somma van 1 £1s 8gr
ter cause van coop van runderen, bij verwiltcueringe van partie verstelt ten naesten ende dat
vuijt crachte vanden derden dach
- Willem Quirijns heijst ter vierschare Jan Pieters Geerts ende dat als deecken van de Retorijcke van
tgilde gelt van dien, de somma van 6s ende noch van tgilde van Sinte Sebastiaens de somma
van 5s 4gr ter goeder reeckening, verstelt ten naeste behalve dat zij met mekander comen

zullen ende reeckenen met elcander, veraccorderen zij tis wel int goe, veraccorden zij niet zoe
hebben zij ten naesten hetselfde recht dat zij nu hebben zoude
RAZE 3520-1, W-182 rechts, 20, 27-11-1568
- Willem Quirijns heijst ter vierschare Willem Corneliss ende dat als deecken van tgilde van dien, van
verteerde costen de somma van 5s 4gr
- Willem Quirijns heijst ter vierschare Jan Jacobs Roel ende dat als deecken van tgilde van dien, van
verteerde costen de somma van 5s 4gr
- Willem Quirijns heijst ter vierschare Nicolaes de naeijer ende dat als deecken van tgilde van dien,
van verteerde costen de somma van 5s 4gr
- Van dese drie persoonen ende partien es vercontinueert ende verstelt ten naesten uijt crachte vanden
derden dach
- Jan Pieters Geerts heijst ter vierschare Willem Quirijns 3s gr vls ende dat van sepulture van Digna
zijn moeije zaliger memorie. Schepenen wijsen met sententie dat bij zoe verre Jan Pieters can
bijleggen met de reeckeninge van de kercke der prochie van Waerde dat hij tot 3s reekening
gedaen heeft dat Willem Quirijns tselfde zal gelden ende betaelen ende indien niet dat hij zal
ontlasten ende ontslaegen gaen vander vierschare
- coman Adriaen Willems nomine Lucas Melchiors Jan Barthelmeeuss de somma van 15s 10 gr ter
cause van bierschult, bij verwiltcueringe van partie verstelt ten naesten uijt crachte van den
derden dach
RAZE 3520-1, W-183 links, 20v, 27-11-1568
- coman Adriaen Willems nomine Jonas Jacobs heijst ter vierschare Jan Nicolaess Pithouck naer
vuijtwijsen tregister fol 17, ende noch nomine Quirijn Jacobs Wentels, bij verwiltcueringe van
partie verstelt ten naesten vuijt crachte vanden derden dach
Vierschare ende dach van rechte gehouwen ten huijse van Cornelis Brandt op 4-12-1568 ter kennisse
van Jan Jans Vleeck, Jacob Jans?, Pieter Pieters Leeuwe, Jan Jacobs Stoffs
- Matthijs Jans Moerdamme heijst ter vierschare Jan Nicolaess Pithouck de somma van 39 gulden vlas
naer vuijtwijsen van obligatie van zijnder handt ende dat van geleende gelden, verstelt ten
naesten ende dat vuijt crachte vanden derden dach
- Jan Engels heijst ter vierschare Pieter Arents (MPS: Pieter Arents Nijsen) naer vuijtwijsen tregister
fol 19, bij verwiltcueringe van partie verstelt ten naesten vuijt crachte vanden derden dach
- Jan Pieters Geerts heijst de gemeene scheepenen uijt crachte van te doen gebien ofter eenich gelt oft
penningen gecomen waeren ten behouve van de voors. Jan Pieters ende heijst oock hoe ende
in wat manieren de caemer geschadt es geweest daer hij achter-volchende zijns brieff zijn
bewijs aen gedaen heeft, ende de voors. caemer en es niet beter geschadt dan de penningen die

achtervolchende zijn brieff van de voors. caemer tot speciale hypoteque ende Jan Pieters
begeert zeker brieff vande overdracht van de huijs
RAZE 3520-1, W-183 rechts, 21, 4-12-1568
- coman Adriaen Willems nomine Lucas Melchiors heijst ter vierschare Jan Barthelmeeuss near
vuijtwijsen tregister fol 20. bij verwiltcueringe van partie verstelt ten naesten ende dat tot
Lucas vermaen
- coman Adriaen Willems nomine Quirijn Jacobs Wentels heijst ter vierschare op Jan Nicolaess
Pithouck naer vuijtwijsen tregister fol 17 bij verwiltcueringe van partie verstelt ten naesten
vuijt crachte vanden derden dach
- coman Adriaen Willems nomine Joris Jacobs heijst ter vierschare op Jan Nicolaess Pithouck naer
vuijtwijsen tregister fol 17 bij verwiltcueringe van partie verstelt als vooren
- Willem Quirijns maeckt heijs op Jan Jacobs Roel naer vuijtwijsen tregister fol 20 bij verwiltcueringe
van partie verstelt ten naesten vuijt crachte vanden derden dach
- Willem Quirijns maeckt heijs op Nicolaes de naeijer naer vuijtwijsen tregister fol 17 bij
verwiltcueringe van partie verstelt ten naesten vuijt crachte vanden derden dach
- Willem Quirijns maeckt heijs op Cornelis Boudewijns de somma van 5s 4 gr ende dat van zijn gilde
gelt, verstelt ten naeste vuijt crachte vanden derden dach
RAZE 3520-1, W-184 links, 21v, 4-12-1568
- Jan Pieters Geerts heijst ter vierschare coman Adriaen Willems met zijn consoorten de somma van
25 gulden ende dat als borge voor de weduwe van Geert Pieters zaliger memorie, naer
vuijtwijsen 1 schepenbrieff ende naer tinhouden van de zelfden brieff zoe werden de selfde
borgen bij vonnisse van schepenen gecondemneert inden heijs als vooren, ende dat coman
Adriaen zal bewijsen zijn vrij goet ofte Janna Geerts vrij goet totter grootte van de schult ende
coman Adriaen doet bewijs ende bewijst Jan Pieters voor zijn schult aen Janna Geerts groot te
weten aen tin ende metael datter Janna Geerts binnen huijse es ende noch aen tweede datter op
de camer lijt altijt totter grootte van de schult toe. In den eersten voor opten vloer 3 betten
geschadt bijde ponde tot s ellijck pondt, noch opte selve 10 tene schotelen geschadt op 6gr
tpont, noch opde selven vloer 6 croesen ende 1 wijnpinte tesamen geschadt 3s, noch tbedde
opte camer metten peel ende twee oercossens die opte tafel laegen ende 1 blauwe deecken
geschadt op twee pondt
Inde kantlijn: van oncosten van beijde de heesen met het schatgelt tsaemen 6s met ?
- Jan Jans Vleeck als penninckmeester over den polder van Zusterzandt ende Westveerpolder
mitsgaders van een reste vander prochie maeckt heijs op Jan Matthijss van den voors. polders
facit tsaemen 25£ 6s 8gr
- Jan Jans Vleeck als penninckmeester over den polder van Zusterzandt ende Westveerpolder
mitsgaders van een reste vander prochie maeckt heijs op Adriaen Pieters de Nacht van den
voors. polders facit tsaemen 4£ 9s 4gr

- Jan Jans Vleeck als penninckmeester over den polder van Zusterzandt ende Westveerpolder
mitsgaders van een reste vander prochie maeckt heijs op Lodewijck Jacobs van den voors.
polders facit tsaemen 1£ 12s 2gr
RAZE 3520-1, W-184 rechts, 22, 4-12-1568
- Jan Jans Vleeck als penninckmeester over den polder van Zusterzandt ende Westveerpolder
mitsgaders van een reste vander prochie maeckt heijs op Jan Barthelmeeuss van den voors.
polders facit tsaemen 2£ 12s
- Jan Jans Vleeck als penninckmeester over den polder van Zusterzandt ende Westveerpolder
mitsgaders van een reste vander prochie maeckt heijs op Marinus Corneliss Gort van den
voors. polders facit tsaemen 11£ 2s 3gr
- Jan Jans Vleeck als penninckmeester over den polder van Zusterzandt ende Westveerpolder
mitsgaders van een reste vander prochie maeckt heijs op Maerten Heijndricks van den voors.
polders facit tsaemen 3£ 1s 11gr
- Jan Jans Vleeck als penninckmeester over den polder van Zusterzandt ende Westveerpolder
mitsgaders van een reste vander prochie maeckt heijs op Pieter Jans Jaspers van den voors.
polders facit tsaemen 5£ 12s 5gr
- bij verwiltcueringe van partie verstelt ten naeste ende dat vuijt crachte vanden derden dach ende
voort tot Jan Jans vermaen
- Jan Jans Vleeck heijst ter vierschare Jan Domiss naer vuijtwijsen tregister fol 18, schepenen wijsen
met sententie dat Jan Jans zal opleggen de rechten van den vierschare ende Jan Domiss zoude
bewijsen zijn vrij goet indien hijt dede twaer wel int goede ende hijt niet dede zoe zoude Jan
Jans Vleeck tselfde ende Jan Jans doet zijn bewijs aen Jan Domiss beste coe alle genachten
voortgaende
RAZE 3520-1, W-185 links, 22v, 4-12-1568
- Pieter Pieters Leeuwe als penninckmeester over de prochie van Waerde over 1568, heijst ter
vierschare Marinus Maertens naer vuijtwijsen tregister fol 17
- Pieter Pieters Leeuwe als penninckmeester over de prochie van Waerde over 1568, heijst ter
vierschare Adriaen Govaerts naer vuijtwijsen tregister fol 17
- bij verwiltcueringe van partie verstelt ten naesten ende dat uijt crachte vanden derden dach
- Cornelis Jacobs Boudewijns heijst ter vierschare van verteerde costen eenne Frans Lammens (MPS:
Frans Lambrechts) de somma van 3s 7gr vls
- Cornelis Jacobs Boudewijns heijst ter vierschare van verteerde costen eenne Jan Barthelmeeuss de
somma van 7s 4gr 1d vls

- Cornelis Jacobs Boudewijns heijst ter vierschare van verteerde costen eenne Anthonij Corneliss
Mensheere de somma van 1s 15gr vls
- Cornelis Jacobs Boudewijns heijst ter vierschare van verteerde costen eenne Willem Corneliss ende
dat naer vuijtwijsen tregister fol 12
- Cornelis Jacobs Boudewijns heijst ter vierschare van verteerde costen eenne Reijmer Jans Bette
(MPS: Reijnier Jans Bette) de somma van 7s 6gr vls
- bij verwiltcueringe van partie verstelt ten naesten uijt crachte vanden derden dach
RAZE 3520-1, W-185 rechts, 23, 11-12-1568
Vierschaere ende dach van rechte gehouden op 11-12-1568 ten huijse van Cornelis Barthelmeeuss
Brandt ter kennisse van schepenen Jan Jans Vleeck, Cornelis Corneliss, Pauwels Diericks
ende Pieter Pieters Leeuwe
- Marinus Corneliss Gort heijst ter vierschare Jan Dignuss (MPS: Jan Dingna) naer vuijtwijsen
tregister fol 19, verstelt uijt hier ende dertiende dach (MPS: dat is 6 januari) voort tot Marinus
Corneliss vermaen
- Marinus Corneliss Gort heijst ter vierschare op Pieter Jans Rooshil ende dat van zeker vuijtspraecke
hem uijt gezeijt de somma van een gulden, verstelt ten naesten uijt crachte vanden derden
dach
- Jan Engels heijst ter vierschare de gemeen schepenen uijt crachte van te doen gebien oft haer de
kennisse offer gelt gelt gecomen zoude zijn tot behouve van hem ende dat vanwege Jan
Barthelmeeuss ende Pieter Aerents, bij verwiltcueringe van partie verstelt ten naesten
- coman Adriaen Willems maeckt heijs opt sterfhuijs van Jan Jans Bette ende heijst uijt crachte van
arrestemente. Naer aenleggen ende verweeren zoe wert desen dach van rechte vercontinueert
ten neaste daege van rechte
- Matthijs Jans Moerdamme heijst ter vierschare Jan Nicolaess Pithouck naer vuijtwijsen tregister fol
20, bij verwiltcueringe van partie verstelt ten naesten
RAZE 3520-1, W-186 links, 23v, 11-12-1568
- coman Adriaen Willems nomine Jonas Jacobs maeckt heijs op op Jan Nicolaess Pithouck near
vuijtwijsen tregister fol 17?, verstelt ten naesten voort tot coman Adriaens vermaen
- coman Adriaen Willems nomine Jacob Pieters (MPS: Cop Piers) maeckt heijs op Heijndrick
schaepwachter ende dat van verteerde costen de somma 1s 7gr
- coman Adriaen Willems nomine Jacob Pieters (MPS: Cop Piers) maeckt heijs op Jan Barthelmeeuss
ende dat van arbeijt ende verteerde costen tsaemen 4s, bij verwiltcueringe van partie verstelt
ten naeste, voort tot coman Adriaen vermaen

- Pauwels Diericks nomine Cornelis Jacobs maeckt heijs op Pieter Jans Cours de somma van 3s 10gr
ende dat van swingelen, verstelt ten naesten ende dat vuijt crachte van den derden dach
- Dierick Jans Timmermans heijst ter vierschare Jan Pieters Geerts ende dat van coope van houijt ende
van arbeijt tsaemen 9s 7gr, verstelt ten naesten uijt crachte van den derden dach
- Jacob Jans Pieters Lemps heijst op Jan Barthelmeeuss de somma van 5£ ter goeder rekening ende dat
van arbeijt, verstelt ten naesten ende voort tot Jacob Jans vermaen
- Jan Jans Vleeck doet ter kennisse van schepenen vercontinueren de dach van rechte van dit totten
naeste, ende voort tot Jan Jans vermaen (MPS: moeilijk leesbaar)
RAZE 3520-1, W-186 rechts, 24, 11-12-1568
- Willem Quirijns maeckt heijs op Jan Jacobs Roel naer vuijtwijsen tregister fol 20?, bij
verwiltcueringe van partie verstelt ten naesten, ende voort tot Willem Quirijns vermaen
- Pieter Pieters Leeuwe maeckt heijs op Adriaen Govaerts naer vuijtwijsen tregister fol 22?, bij
verwiltcueringe van partie verstelt ten naesten, uijt crachte vanden derden dach
- Pieter Jans Jaspers maeckt heijs heijs op Jan Barthelmeeuss de somma van 16 gulden 4 stuvers ende
dat van geleende gelden ende arbeijt, bij verwiltcueringe van partie verstelt ten naesten, uijt
crachte vanden derden dach
- Cornelis Jacobs Boudewijns maeckt heijs op Frans Lambrechts (MPS: Frans Lammens), Jan
Barthelmeeuss ende Reijnier Jans Bette, naer vuijtwijsen tregister fol 22? bij verwiltcueringe
van partie verstelt ten naesten, uijt crachte vanden derden dach
RAZE 3520-1, W-187 links, 24v, 18-12-1568
Vierschare ende dach van rechte gehouwen 18-12-1568 ten huijse van Adriaen Pieters de Nacht ter
kennisse van schepenen Jan Jans Vleeck, Jan Jacobs Stoffs, Cornelis Corneliss (MPS:
Cornelis Corneliss Meech?), Pauwels Diericks, Pieter Pieters Leeuwe
- Jan Engels heeft heijs gemaeckt op die gemeen schepenen ofte eeniche penningen ghecomen zijn
onder de voors. schepenen tot behouve van de voors. Jan Engels, ofte niet schepenen bringen
voor haer kennisse datter geen gelt onder schepenen gebracht en es, noch van Marinus
Maertens (MPS: Marinus Merts) oft van Jan Barthelmeeuss, maer dat die selfde goeden
geschadt waeren daer hij zijn bewijs aen gedaen hadde, naer vuijtwijsen tregister fol 19?
- coman Adriaen Willems nomine Lucas Melchiors heijst ter vierschare Jan Barthelmeeuss naer
vuijtwijsen tregister fol 20. Jan Barthelmeeuss wert gecondemneert inden heijs ende Lucas
zoude opleggen die rechte van de vierschare ende Jan voors. bewijsen zijn vrij gelt, indien hijt
niet en dede zoe zout Lucas selven doen, ende doet zijn bewijs aen tbeste bedde ende voort
van de inhebbinge totter grootte vande schult

- coman Adriaen Willems nomine Lucas Melchiors heijst ter vierschare Pieter Jans Jaspers de somma
van 2 £ 11s ende dat van bierschult, bij verwiltcueringe van partie verstelt ten naesten ende
voort tot Lucas vermaen
- Cornelis Jacobs Boudewijns maeckt heijs op Jan Barthelmeeuss naer vuijtwijsen tregister fol 22,
partie wert gecondemneert inder heijs ende dat Cornelis Jacobs zoude opleggen die rechten
van de vierschare ende bewijsen zijn vrij goet dede hijt twaer int goede, dede hijt niet zoe
zoude Cornelis Jacobs het selve doen, ende Cornelis Jacobs doet zijn bewijs aen tin ende
metael datter ten huijse es ende voort aen alzulcken goet als hij als dan bevinde zal ten huijse
ende dat ter groote van de schult
- Coman Adriaen Willems nomine Jan Aerts de Smit maeckt heijs op Jan Barthelmeeuss ende heijst
hem 12 viertelen coolsaets ofte 38 stuvers van ellick viertel, bij verwiltcueringe van partie
verstelt ten naesten, uijt crachte vanden derden dach
RAZE 3520-1, W-187 rechts, 25, 18-12-1568
- Schepenen wijsen met sententie dat zoe als den schouijt heeft gedaen zeker drie zondaecgse geboden,
den eene aender andere onvervallen aan een, ende dat om hem zelve te bringen in alzulcken
sterfhuijs als achtergebleven es bijde doot van Jan Jans Bette zaliger memorie, ende de dach
van rechte es bekendt geweest en den schouijt is daerin gewesen als schouijt om voor tselfde
sterfhuijs te verantwoorden zoe als hem goet dochte
- Coman Adriaen Willems nomine Adriaen Estricx maeckt heijs op tsterfhuijs van Jan Jans Bette ende
dat vuijt crachte van zeker arestement ende heijst de somma van 16 £ vls ende dat van pacht
van 1568, ende heijst borge van de pacht van 1569, waerop dat den schouijt alligeert voor
pacht dat hetzelfde arrest zoude weesen null ende van onweerde, waerop schepenen wijsen
voor recht naer aenleggen ende verweeren dat het zelfde arrest zoude zijn voor goet vaste ende
van weerde, ende dat? zoude opleggen die rechten van de vierschare ende doet zijn bewijs aen
alzulcken goet als hij ten huijse zoude mogen bevinden, ende cooman Adriaen doet zijn bewijs
eerst alvooren aen het voer ende de voerage? ende voort aen de vruchten die te velde bezaeijt
zijn, verstelt tot coman Adriaens vermaen
- de partie van Pieter Pieters Leeuwe de dach van rechte daervan vercontinueert tot den eersten
rechtdach diemen houden zal naer derthien daegen zoe crachtich als nu zoude mogen wezen
- Jan Jans Vleeck maeckt heijs op Jan Barthelmeeuss de somma van 12 s ende dat van geschote van de
Westveerpolder tot 1s 4gr opt gemet, maeckt noch heijs van op de selve van gelaege facit 3s
4gr, verstelt ten naesten, uijt crachte vanden derden dach
RAZE 3520-1, W-188 links, 25v, 18-12-1568
- Jan Jans Vleeck nomine Arent Jans maeckt heijs op Jan Barthelmeeuss de somma van 14s 8gr ende
noch 2s van zeker maeltijt die de voors Jan Barthelmeeuss hem belooft heeft, schepenen
wijsen totten naeste uijt crachte van den derden dach

- Jan Jans Vleeck nomine Pieter Jans Jaspers maeckt heijs op Jan Barthelmeeuss naer vuijtwijsen
tregister fol 24, vercontinueert ten naeste naer ? dach vuijt crachte vanden derden dach voort
tot Pieter Jans vermaen
Vierschare ende dach van rechte gehouwen op 16-1-1568 stilo hollandiae (MPS: naer hollant) ten
huijse van Jacob Pieters ter kennisse van schepenen Jan Jans Vleeck, Jan Jacobs Stoffs ende
Pauwels Diericks
- Matthijs Jans Moerdamme maeckt heijs op Jan Nicolaess Pithouck, naer vuijtwijsen tregister fol 20,
schepenen wijsen zoe partie geen kennelijcke wete gehadt en heeft dese dach van rechte van
deze partie verstelt ten naeste behalve partie een wete
- Lucas Melchiors maeckt heijs op Willem Corneliss de somma van 8£ 15s 4gr ende dat van
bierschult, bij verwiltcueringe van partie verstelt ten naesten
RAZE 3520-1, W-188 rechts, 26, 22-1-1569
Vierschare ende dach van rechte gehouwen ten huijse van Cornelis Barthelmeeuss Brandt op 22-11568 stilo hollandiae ter kennisse van schepenen Jan Jans Vleeck, Pauwels Diericks, Cornelis
Corneliss (MPS: Cornelis Corneliss Meech?), Pieter Pieters Leeuwe, Jan Jacobs Stoffs
- coman Adriaen Willems versouckt aen schepenen oft hij heeft verstelde vierschare vanwege de stede
daer Jan Jans Bette uijt gestorven es ende tusschen den gene die daer zoude mogen
verantwoorden ende tis schepenen kennelijck datter verstelde vierschaere es, zoe begeert den
voors. coman de voors. stede weder aen hem gewesen, waerop den schouijt antwoort dat hij
coman zoude bijleggen zeker schriftelijck procuratie volle commissie ende autoriteijt dat hij
tselfde zulcks vermach te doene, waerop hij zecht dat hij dat nu en heeft dan schepenen
kennisse, waerop schepenen wijsen ende duncken voor recht te hebben volle procuratie ende
verzouckt borge voor den verschenen pacht ende toecomende pacht oft den voors. stede
wederom aen hem te houden inde qualiteijt als boven, zoe wijsen schepenen bij zoe verder den
schouijt ofte ijemande van de erfven begeert de voors. stede te verpachten de 4 ofte 5 jaeren
achtervolchende den pachtcele tis wel int goede mitsdien daer borge voor stellen, indien niet
zoe mach coman Adriaen dat selve doen, ende de schouijt en begeert geen borge te stellen
- Jacob Jans Pieters Lemps maeckt heijs op Jan Barthelmeeuss naer vuijtwijsen tregister fol 22?,
verstelt ten naesten uijt crachte van den derden dach
RAZE 3520-1, W-189 links, 26v, 22-1-1569
- Jan Jans Vleeck maeckt heijs op Jan Barthelmeeuss van een geschodt van 8 stuvers opt gemet inde
Westveerpolder met 1 gelach van 3s 4gr, tsaemen 16s 11 gr, bij verwiltcueringe van partie
verstelt ten naesten uijt cracht vanden derden dach, op date den 5-2-1569 is Jan Jans tevreden
geweest dattet verstelt wert ten naesten, voorts tot Jan Jans vermaen
- Lucas Melchiors maeckt heijsch op Willem Corneliss naer vuijtwijsen tregister fol 25, verstelt ten
naesten, voorts tot Lucas vermaen

- Cornelis Jacobs Boudewijns maeckt heijs op coman Adriaen Willems ende dat van beloofde
penningen de somma van 15s ende coman Adriaen verobligeert hem te betaelen tussen dit en
14 daegen, ende dat op Cornelis Jacobs selfs bewijs ende op volstaen panden
- Adriaen Pieters de Nacht maeckt heijs op Jan Pieters Lemps de somma van 4s 1gr
- Adriaen Pieters de Nacht maeckt heijs op Nouijt? de Naeijer van verteerde costen 2s
- Adriaen Pieters de Nacht maeckt heijs op Frans Lambrechts (MPS: Frans Lammens) van verteerde
costen de somma van 2s 3gr
- Bij verwiltcueringe van partie, verstelt ten naesten ende dat vuijt crachte vanden derden dach
RAZE 3520-1, W-189 rechts, 27, 24-1-1569
Vierschare ende dach van rechte gehouden op 24-1-1568 stilo hollandiae ter kennisse van schepenen
Jan Jans Vleeck, Jan Jacobs Stoffs, Pauwels Diericks, Jan Nicolaess Pithouck, Cornelis
Corneliss, Pieter Pieters Leeuwe, ende dat ten huijse van Cornelis Barthelmeeuss Brandt
- Coman Adriaen Willems nomine Cornelis Gilliss maeckt heijs op Jan Barthelmeeuss naer
vuijtwijsen een zeker obligatie bij den voors. Jan Barthelmeeuss onderteijckent de somma van
21 gulden. Schepenen wijsen partie gecondemneert inden heijs, ende dat Adriaen Willems
inde qualiteijt als boven, zoude opleggen de rechten van der vierschaere ende Jan
Barthelmeeuss zoude bewijsen zijn vrij goet indien hijt dede twaer wel int goede, indien niet
zoe zoude coman Adriaen Willems dat zelver doen ende Jan Barthelmeeuss bewijst voor zijn
vrij goet twee bedden ende voort binnen den huijse totter grootte van zijn schult ende indien
daer eenich goet bekellengiert (MPS: becallengiert) wert zoe mach hij Cornelis Gilliss voorder
zijn bewijs
RAZE 3520-1, W-190 links, 27v, 5-2-1569
Op 15-2-1568 stilo hollandiae ter kennisse van Jan Jans Vleeck, Jan Jacobs Stoffs, Jacob Jans
Sijnskercke, Cornelis Corneliss, Pieter Pieters Leeuwe ende dat ten huijse van Cornelis
Barthelmeeuss Brandt
- Jan Michiels (MPS: Jan Machiels) maeckt heijs op Adriaen Pieters de Nacht in faulte van gebreecke
van leveringe van zaet twelck gelevert moest zijn Jacobi 1568 de quantiteijt van 6 viertelen,
daervoor de somme van 2 £ 1s noch de zelve van coope van een paert de somma van 46
carolus guldens, te gegeven tot Palmen alle rechtdach open tot Jan Michiels vermaen
- Jan Michiels (MPS: Jan Machiels) maeckt heijs op Pauwels Diericks ende dat van arbitrale
uijtspraecke uijt geseijt bij coope van zaet twelck Pauwels uijt gezeijt was een paer trijpe
(MPS: in Middelnederlands Handwoordenboek: is “tripe” ingewanden of darmen van een
geslacht dier) pantoffelen ofte 16 stuijvers daervoren, te meede gegeven als vooren
- coman Adriaen Willems nomine Quirijn Jacobs Wentels maeckt heijs op Jan Matthijss de quantiteijt
van 6 viertelen rontcoolsaet twelck gelevert moest zijn Jacobi 1568, heijst voor ellijck viertel

46 stuvers, bij verwiltcueringe van partie verstelt ten naesten ende voort tot Adriaen Willems
vermaen
- coman Adriaen Willems nomine Danckaert Jans maeckt heijs op Jan Pieters Geerts ende dat van
beloofde penningen van 1567 en 1568 tsaemen de somma van 8£. Schepenen wijsen voor
recht dat desen dach van rechte vercontinueertr zal zijn tot naesten daeg van rechte
RAZE 3520-1, W-190 rechts, 28, 5-2-1569
- Willem Quirijns maeckt heijs op Jan Pieters Geerts ende dat ter cause van verteerde costen te weten
6s vanwegen die gilde van de retorijcke ende noch 5s 4gr van de gilde van St Sebastiaens,
mede als verteerde costen, ende noch 2s 6gr van meede thiende ende noch van tsterfhuijs van
Pieter Geerts zijne vader 1s 6gr, altijt ter goede rekening
- Jacob Jans Pieters Lemps maeckt heijs op Jan Barthelmeeuss ende dat naer uijtwijsen tregister fol 23,
bij verwiltcueringe van partie verstelt ten naeste uijt crachte van den derden dach
- Pieter Pieters Leeuwe maeckt heijs op Jan Pieters Geerts ende dat van waterpenningen 39 gemet en
65 roe tot 2s opt gemet, facit 3£ 18s 6gr, ende noch van 6 gemet preter 15 roe facit 12s 3gr
ende noch van een reste van de jaeren 1567 3s 3gr, facit tsaemen 4£ 14s ?. Ende noch van
pachte zeker landt verschenen Bamisse 1568 1£ 3s. Bij verwilcueringe van partie verstelt ten
naesten ende voort tot Pieter Leeuwe’s vermaen
- Pieter Pieters Leeuwe maeckt heijs op Jan Barthelmeeuss ende dat van waterpenningen ende van
zeker lande? reste gelijck zij tsaemen gereeckent hebben tsaemen de somma van 16 gulden ?,
altijt ter goede rekening, verstelt ten naesten ende vuijt cracht van den derden dach
- Adriaen Pieters de Nacht maeckt heijs op Frans Lambrechts (MPS: Frans Lammens) naer vuijtwijsen
tregister fol 26, verstelt ten naesten uijt crachte van den derden dach, behalve partie een wete
RAZE 3520-1, W-191 links, 28v, 12-2-1569
Vierschare ende dach van rechte gehouwen 12-2-1568 stilo hollandiae ter kennisse van schepenen Jan
Jans Vleeck Jan Jacobs Stoffs, Pauwels Diericks, Pieter Pieters Leeuwe ende dat ten huijse
van Jacob Pieters
- Coman Adriaen Willems nomine Jan Michiels maeckt heijs op Pauwels Diericks naer vuijtwijsen
tregister fol 27, te mede gegeven ten naeste voort tot coman Adriaens vermaen
- Coman Adriaen Willems nomine Jan Michiels maeckt heijs op Adriaen Pieters de Nacht naer
vuijtwijsen tregister fol 27, bij verwilcueringe van partie verstelt ten naesten ende voort tot
zijnen vermaen
- Coman Adriaen Willems nomine Danckaert Jans maeckt heijs op Jan Pieters Geerts naer vuijtwijsen
tregister fol 27, bij verwilcueringe van partie verstelt ten naesten ende dat vuijt crachte van
den derden dach ende voort tot coman Adriaens vermaen

- Coman Adriaen Willems nomine Marinus Marinuss (MPS: Marinus Marinuss Beelboom?) maeckt
heijs op Pieter Jans Naeijer (MPS: naijger) ofte Pieter Jans Jaspers naer vuijtwijsen eene
schepenbrieff de somma van 3£ vls verstelt ten naesten voort tot Adriaen vermaen
- Jacob Corneliss maeckt heijs op Pauwels Diericks ende dat van een reste van pachte van thiende
verschenen int jaer 1567 de somma van 7£ altijt ter goeder rekening, bij verwiltcueringe van
partie verstelt een maent tijts ende dat op volstaende panden
RAZE 3520-1, W-191 rechts, 29, 12-2-1569
- Pauwels Diericks maeckt heijs op Jacob Jans Pieters Lemps ende dat van zekere pachtinge van
thienden van de jaere 1567 en 1568 ende dat van gerekende penningen de somma van 5 £, bij
verwiltcueringe van partie verstelt ten naeste ende voort tot Pauwels Diericks vermaen
behalve dat zij bij elcander comen zullen tusschen dit ende de naeste dach van rechte
- Pauwels Diericks maeckt heijs op Willem Quirijns Naeijer (MPS: er stond eerst Willem Pieters
Naijger, Pieters is doorgestreept en daarboven Querijnsen geschreven! maar is men vergeten
het “naijger” ook door te strepen?) ende dat van pachte van vlas thiende ende van de jaere
verschenen kersmisse 1566, 1567 en 1568 tsaemen de somma van 4 £ 18s 6gr verstelt ten
naesten ende dat vuijt crachte vanden derden dach
- Jacob Jans Pieters Lemps maeckt heijsch op Jan Barthelmeeuss naer vuijtwijsen tregister fol 23 ende
dat uijt crachte van den derden dach ende Jan Barthelmeeuss verobligeert hem dat hij Jacob
Jans zal betaelen tusschen dit ende 14 daegen ende zoe wanneer de schatiinge van die gedaen
zal werden zullen die genachten alsdan ingaen
- Pieter Pieters Leeuwe maeckt heijs op Jan Pieters Geerts naer vuijtwijsen tregister fol 28, bij
verwiltcueringe van partie verstelt ten naesten ende dat uijt crachte vanden derden dach
RAZE 3520-1, W-192 links, 29v, 12-2-1569
- Cornelis Jacobs Boudewijns maeckt heijs op Pieter Cours ende dat uijt crachte van zeker beslach aen
hem gedaen van zekere assen (MPS: as, afval) uijtgegooten bij Adriaen Pieters de Nacht
schuere de somma van 5s te meede gegeven ter naesten uijt crachte van den derden dach
Vierschaere ende dach van rechte gehouwen op 26-2-1568 stilo hollandiae ter kennisse van schepenen
Jan Jans Vleeck, Jacob Jans Sijnskercke (MPS: er staat Jacob Jans), Jan Jacobs Stoffs (MPS:
er staat Jan Jacobs), Cornelis Corneliss, Pieter Pieters Leeuwe ende dat ten huijse van Cornelis
Barthelmeeuss Brandt
- Marinus Corneliss Gort maeckt heijs op Lodewijck Jacobs (MPS: er staat Louwijck Jacobs) ende dat
van landtpacht verschenen 1567 en 1568 tsaemen 7 gulden ofte daerontrent, verstelt ten
naesten voort tot Marinus Gorts vermaen
- Coman Adriaen Willems nomine Jonas Jacobs (MPS: Jonas Jacobs Sijnskercke) maeckt heijs op Jan
Barthelmeeuss de somma van 8 £ ende dat van gereeckende penningen, bij verwiltcueringe
van partie verstelt ten naesten, ende dat vuijt crachte vanden derden dach ende voort tot
Adriaen Willems vermaen

- Coman Adriaen Willems nomine Quirijn Jacobs Wentels maeckt heijs op Jan Matthijss ende dat naer
vuijtwijsen tregister fol 27, partie es tevreden dat dit selfden recht zal blijven stille staen den
tijt van 14 daegen ende dat op coman Adriaen Willems selfs bewijs
RAZE 3520-1, W-192 rechts, 30, 26-2-1569
- Pieter Pieters Leeuwe maeckt heijs op Marinus Marinuss (MPS: Marinus Marinuss Beelboom) ende
dat van waterpenningen de somma van 21s 9gr
- Pieter Pieters Leeuwe maeckt heijs op Jan Matthijss ende dat van waterpenningen de somma van 4£
19s 2gr, te mee gegeven acht daegen
- Pieter Pieters Leeuwe maeckt heijs op de weduwe van Adriaen Anthonies cuijper de somma van 11s
8gr 16m, partie gecondemneert inden heijs, ende dattet den schouijt schieten zoude of Pieter
Pieters zelven, ende den schout belooft voor morgen noene de penningen op te brengen
- coman Adriaen Willems nomine Lucas Melchiors maeckt heijs op Pieter Jans Jaspers de somma van
2 £ 11s ende dat van bierschult verstelt ten naeste ende dat vuijt crachte vanden derden dach
- coman Adriaen Willems nomine Macharis Willems maeckt heijs op Pieter Jans Jaspers de somma
van 2£ 3s 4gr, te mee gegeven ten naesten uijt crachte vanden derden dach voort tot Adriaen
Willems vermaen
- Cornelis Jacobs Boudewijns maeckt heijs op Jan Nicolaess Pithouck dat van tsgraeve schoote van
1567 en 1568 tsaemen 4£ 9s ?9r, noch van Jan Wouters? wege als borg 2£ 8s, noch van
Robrechts? coopdach voor hem selven van lijnsaet 8s 1gr, facit tsaemen 7£ ?s ?gr, te mede
gegeven ten naeste uijt crachte van den derden dach
RAZE 3520-1, W-193 links, 30v, 26-2-1569
- coman Adriaen Willems nomine Gabriel Corneliss maeckt heijs op Nicolaes Corneliss van
bogerthuere de somma van 19s 6gr, te mee gegeven, ten naesten ende dat vuijt crachte vanden
derden dach
- coman Adriaen Willems nomine Quirijn Jacobs Wentels op Jan Nicolaess Pithouck dat hij zal
volcommen alzulcken verlijt als hij tanderen tien gecontracteert jegens Quirijn Jacobs Wentels
oft heijst daervoren de somma van 100 carolus guldens, te mee gegeven ten naesten uijt
crachte van den derden dach ende voort tot coman Adriaen Willems vermaen
- Jacob Oliviers maeckt heijs op Jan Pieters Geerts de somma van 4 gulden 5 stuvers ende dat van
arbeijt, verstelt ten naesten uijt crachte vanden derden dach
- coman Adriaen Willems nomine Anthonij Corneliss Mensheeren maeckt heijs op Jan Pieters Geerts
ende dat van arbeijt de somma van 1s 8gr, bij verwiltcueringe van partie verstelt ten naesten
ende dat vuijt crachte vanden derden dach
RAZE 3520-1, W-193 rechts, 31, 6-3-1569

Vierschaere ende dach van rechte gehouwen op 6-3-1568 stilo hollandiae ende dat ter kennisse van
schepenen Jan Jans Vleeck, Cornelis Corneliss, Jacob Jans (MPS: Jacob Jans Sijnskercke),
Pieter Pieters Leeuwe ende dat ten huijse van Jacob Pieters
- coman Adriaen Willems nomine Gabriel Corneliss maeckt heijs op Nicolaes Corneliss naer
vuijtwijsen tregister fol 30, Nicolaes Corneliss verobligeert hem dat hij partie zal voldoen met
gelde ofte met pande tussen dit ende 14 daegen ende dat op volstaen panden totte grootte van
de schult
- coman Adriaen Willems nomine Lucas Melchior maeckt heijs op Pieter Jans Jaspers achtervolgende
fol 30, te mee gegeven ten naesten, voort tot Lucas’s vermaen
- coman Adriaen Willems nomine Quirijn Jacobs Wentels maeckt heijs op Jan Nicolaess Pithouck naer
vuijtwijsen tregister fol 30, te mee gegeven ten naesten, voort tot Quirijn Jacobs Wentels
vermaen zoo machtich als hij nu zoude moege wesen
- coman Adriaen Willems nomine Jonas Jacobs (MPS: Jonas Jacobs Sijnskercke) maeckt heijs op Jan
Barthelmeeuss naer uijtwijsen tregister fol 29, verstelt den tijt van 14 daegenende voort tot
coman Adriaens vermaen
- Adriaen Jacobs Voorstock maeckt heijs op Pauwels Diericks van huere van lande ende van meede
thienden tsaemen de somme van 4 gulden 8 stuvers, verstelt ten naesten uijt crachte vanden
derden dach
- Adriaen Jacobs Voorstock maeckt heijs op Jan Nicolaess Pithouck ende dat dat als voorpachter van
zeker landt gelegen in de Cleijnenpolder van twee jaer facit tsaemen 15s, verstelt
RAZE 3520-1, W-195 links, 31v, 6-3-1569 (plaatje 193 is hetzelfde als 194)
- coman Adriaen Willems nomine Macharis Willems maeckt heijs op Pieter Jans Jaspers, naer
vuijtwijsen tregister fol 30, verstelt ten naesten behalve dat zij bij malcanderen comen zullen
voor den dach van rechte ende rekenen met elcanderen om aen de vierschaere te comen met 1
zuijvere heijs
- coman Adriaen Willems nomine Anthonij Corneliss Mensheeren maeckt heijs op Adriaen Duerwel
de somma van 13s 4gr, verstelt ten naesten ende dat vuijt crachte vanden derden dach
- Jacob Oliviers maeckt heijs op Jan Pieters Geerts naer vuijtwijsen tregister fol 30, partie wert
gecondemneert inden heijs ende Jacob Oliviers leijt inder vierschare voor Jan Pieters vrij goet
1 groote (MPS: dat is heel weinig!?), daer hij zijn bewijs aen doet ende voort aen zeker
lijnsaet liggend op zijnen zolder ofte voort aen ander goet tzijnen huijse totte grootte van der
schult, partie es voldaen
- Pieter Pieters Leeuwe maeckt heijs op Jan Barthelmeeuss naer vuijtwijsen tregister fol 28, ende es nu
gemindert datse maer groot en es 2 £ 6s 1gr, verstelt ten naesten

- Pieter Pieters Leeuwe maeckt heijs op Jan Matthijss naer vuijtwijsen tregister fol 30, verstelt ten
naesten, voort tot Pieter Pieters vermaen
- coman Adriaen Willems nomine Danckaert Jans maeckt heijs op Jan Pieters Geerts naer vuijtwijsen
tregister fol 28, opten heijs als vooren is betaelt 4 £ ende coman Adriaen begeert voort recht
op de reste ende Jan Pieters bewijst voor zijn vrij goet 2 stucken landt gelegen inde
Grootenpolder (O. mr Gillis Reijns, S. Boudewijn Lambrechts, W, Heijman Heijmans, N.
Hans Gulden?)
In de kantlijn: niet leesbaar
RAZE 3520-1, W-195 rechts, 32, 6-3-1569
- Cornelis Jacobs Boudewijns maeckt heijs op Jan Nicolaess Pithouck naer vuijtwijsen tregister fol 30
ende dat vuijt crachte van den derden dach, partie wert gecondemneert inder heijs, ende
Cornelis Jacobs doet zijn bewijs aen 1 groote vls die hij voor Jan Nicolaess vrij goet bewesen
heeft, ende doet voort zijn bewijs aen tbeste paert, indien dat bekellengiert wert zoe zal de
voors. Cornelis Jacobs voort doen zijn bewijs aen tander paert ende voort aen alzulcken
goeden als hij ten huijse bevinden zal totte grootte van de schult ende dat met alle oncosten
daerop gedaen. In de kantlijn: de oncosten!
- Pauwels Diericks nomine de weesen van Marinus Diericks maeckt heijs op Jan Wouters ende dat
vuijt crachte van te doen gebien op alzulcken huijsinge ende erve, daer Jan Wouters op ende in
is wonende achtervolgende zeker schepenbrieven ende schepenkennisse ten naesten uijt
crachte vanden derden dach ende voort tot Pauwels Diericks vermaen
RAZE 3520-1, W-196 links, 32v, 12-3-1569 (ander handschrift!)
Dach van rechte gehouwen 12-3-1568 (MPS: stilo hollandiae) met schepenen Jacob Jans Sijnskercke
(MPS: er staat Jacob Sinskercke), Cornelis Corneliss, Jan Nicolaess Pithpouck, Pauwels
Diericks
- Adriaen Jacobs (MPS: Adriaen Jacobs Voorstock?) heijst Jan Nicolaess Pithouck fol 30?, ende Jan
Nicolaess Pithouck verwillecuert hem selven ten naesten daege de vierschaer te doene
overmits dat person geen wete gehadt en hadde
- coman Adriaen Willems heijst ter vierschaere nomine Macharis Willems (MPS: er staat Scharis
Willems) eenne Pieter Jans Jaspers fol 30. Pieter Jans Jaspers verobligeert het gelt te geven
hier aen nu ? ende op den wije? donderdach ende dat op Pieter Jans Jaspers bewijs ende
coman Adriaen sal hebben volstaen panden
- coman Adriaen Willems nomine Jan Michiels maeckt heijs fol 27 ende schepenen condemneren
Adriaen Pieters (MPS: Adriaen Pieters de Nacht) ende dat coman Adriaen sal opleggen het
recht van de vierschare ende Adriaen Pieters zal bewijsen zijn vrij goet ende Adriaen Pieters
bewijst een bruijn paert ende een gemet weije leggende inde Doolhoeck. Het paert wert
geschat op 25 gulden ende het landt op 3£ vls tgemet, doet noch voor zijn vrij goet bewijs aen
een rode koe ende een 2-winter runt tsaemen geschat op 2£. Nog een regel daaronder, maar
niet leesbaar
in de kantlijn: de koe voor 1£ 3s 4gr en ’t rundt op 5 gulden

- Marinus Corneliss Gort heijst ter vierschaere Lodewijck Jacobs fol 29, verstelt ten naesten ende vuijt
crachte vanden derden dach
- Jan Jans Vleeck heijst ter vierschaere Marinus Corneliss Gort ende dat van waterpenningen ende
sgraeve schote de somme van 12£ 10s 8gr
- Jan Jans Vleeck heijst ter vierschaere Adriaen Pieters de Nacht ende dat van waterpenningen ende
sgraeve schote de somme van 7£ 9s 10gr
RAZE 3520-1, W-196 rechts, 33, 12-3-1569
- Jan Jans Vleeck heijst ter vierschaere Maerten Heijndricks ende dat van waterpenningen ende
sgraeve schote de somme van 1£ 14s 12gr
- Jan Jans Vleeck heijst ter vierschaere Jan Nicolaess Pithouck ende dat van waterpenningen ende
sgraeve schote de somme van 3£ 3s 9gr 6d
- Jan Jans Vleeck heijst ter vierschaere Jan Barthelmeeuss ende dat van waterpenningen ende geleend
gelt de somme van 4£ 18s 7gr
- Jan Jans Vleeck heijst ter vierschaere Pieter Jans Jaspers ende dat van waterpenningen ende geleend
gelt de somme van 6£ 1s
- Jan Jans Vleeck heijst ter vierschaere Jan Engels ende dat van waterpenningen ende ander schultde
somme van 5£ 8s
- Jan Jans Vleeck heijst ter vierschaere Marinus Beelboom (MPS: Marinus Marinuss Beelboom?) ende
dat van waterpenningen ende ter goeder rekenninge de somme van 4£ 10s 9gr
- Jan Jans Vleeck heijst ter vierschaere Cornelis Boudewijns ende dat van waterpenningen ende
sgraeve schote de somme van 1£ 8s 11gr
- bij verwiltcueringe van partie zoe zijn alle de partien van Jan Jans Vleeck verstelt ten naesten ende
dat uijt crachte vanden derden dach ende voort tot Jan Jans Vleeck vermaen
RAZE 3520-1, W-197 links, 33v, 12-3-1569
- Jan Jans Vleeck heijst ter vierschaere Cornelis Holvliet ende Jan Nicolaess Pithouck, Pauwels Jans
ende Willem Quirijns als borge voor de molen een quartie jaers verschenen Sint Jacobs daecge
1568 ter goeder rekeninge. Schepenen wijsen verstelt ten naesten. In de kantlijn: Pauwels Jans
een wete
- Welke naam staat er boven Pauwels Diericks: Pieter Jans Nouts
- Pauwels Diericks heijst ter vierschaere Jan Wouters fol ?, als gemachtich van de weesen van Marinus
Diericks naer uijtwijsen eenne schepenbrief de somme van 32£ 10s. Schepenen wijsen verstelt

ten naesten als voren sonder partie een wete meer te doene ende dat uijt crachte vanden derden
dach
Vierschaere gehouwen opten 19-3-1569 (MPS: stilo hollandiae) met schepenen Jacob Jacobs (MPS: of
Jans) Sijnskercke, Cornelis Corneliss, Jan Nicolaess Pithouck, Pieter Pieters Leeuwe ende
Pauwels Diericks
- coman Adriaen Willems nomine Jonas Jacobs (MPS: er staat Jonas Jacobs, is dit een zoon van Jacob
Jans Sijnskercke? Volgens mij is het fout geschreven) heijst Jan Barthelmeeuss fol 29.
Schepenen wijsen bij aenleggen ende verweeren dat coman Adriaen Willems meester zal
binnen de tijt van 14 daegen duechdelijck maken de selve ?
- Pieter Jans (MPS: Pieter Jans Rooshil?) heijst Cornelis Jacobs Boudewijns de somma van 18 £ 13s
11gr, verstelt ten naesten, ende dat uijt crachte vanden derden dach
RAZE 3520-1, W-197 rechts, 34, 19-3-1569
- coman Adriaen Willems nomine Gabriel Corneliss fol 30. Schepenen wijsen verstelt ten naesten
daege near vuijtwijsen het register fol 31?
- Adriaen Pieters de Nacht heijst ter vierschare Reijnier Jans de somme van 14s 7gr ende dat van
verteerde costen, verstelt ten naesten ende dat vuijt crachte vanden derden dach
- Adriaen Pieters de Nacht heijst ter vierschare Christoffel Jans de somme van 1s 9gr ende dat van
verteerde costen, schepenen wijsen verstelt ten naesten ende dat vuijt crachte vanden derden
dach
- Adriaen Pieters de Nacht heijst ter vierschare Jan Engels ende dat van beloofde penningen ende
verteerde costen de somme van 12s 12gr, schepenen wijsen verstelt ten naesten
behoudelijcken dijes dat Jan Engels bij de vrouwe comen zal rekenen pitten ende paelen van
dat sij onder malcanderen hebben
- Pieter Nijsen nomine Pieter Jans Jaspers heijst ter vierschare Cornelis Boudewijns van pachte de
somme van 1 £. Schepenen wijsen verstelt ten naesten ende vuijt crachte vanden derden dach
RAZE 3520-1, W-198 links, 34v, 19-3-1569
- Jan Barthelmeeuss heijst ter vierschare Jan Arents de smit de somme van 5£ 6s 8gr ende dat van
coop van terwe, verstelt ten naeste ende dat vuijt crachte vanden derden dach
- Pieter Pieters Leeuwe heijst ter vierschaere Marinus Maertens (MPS: Marinus Merts) ende dat van
waterpenningen de somme van 2£ 7s 6gr, bij verwiltcueringe van partie verstelt ten naeste
- Jan Jans Vleeck heijst ter vierschaere Jan Matthijss van waterpenningen ende tsgraeve schote de
somme van 20£ preter 2 dinarij ter goeder rekeninge verstelt ten naeste ende voort tot Vleecks
vermaen

- Pauwels Diericks heijst ter vierschaere Jan Wouters fol 32. Schepenen wijsen dat Pauwels Diericks
opleggen sal het recht van de vierschare ende dat Pauwels het goet bewijsen sal volgende zijne
schepene brieff ende dat maendaege de schattinge ingaen zoude naestcomende
- Jan Jans Vleeck heijst ter vierschare Cornelis Holvliet, Jan Nicolaess Pithouck, ende Pauwels Jans en
Willem Quirijns fol 33, ende Jan Jans Vleeck heijst die vier persoenen een quartier jaers van
de molen dat hij voor de molenaer gegeven heeft ende Willem Quirijns heeft geantwoort dat
Jan Jans Vleeck soucken soude den molenaer die hij het gelt geleent heeft ende schepenen
hebben Willem Quirijns vrij geweesen ende dat Jan Jans Vleeck soucken soude den molenaer
In de kantlijn: Jan Jans Vleeck heeft geappelleert van sententie
RAZE 3520-1, W-198 rechts, 35, 26-3-1569
Vierschaere ende dach van rechte gehouwen 26-3-1568 stilo hollandiae ter kennisse van schepenen
Jan Jans Vleeck, Pieter Pieters Leeuwe, Cornelis Corneliss, ende dat ten huijse van Cornelis
Barthelmeeuss Brandt
- Pieter Pieters Leeuwe maeckt heijs op Marinus Maertens naer vuijtwijsen tregister fol 34
- Pieter Pieters Leeuwe maeckt heijs op Jan Pieters Geerts de somma van 2£ 17s 7gr
- Pieter Pieters Leeuwe maeckt heijs op Jan Barthelmeeuss de somma van 2£ 6s 1gr
- dese drie personen verobligeren haer op als morgen te bringen ellick de helft van zijn resterende
penningen, op peijne dat Pieter Pieters zijn gelt mach begeren van den schouijt al oft alle
rechtvorderingen daerop gedaen waere ende van de reste, verstelt ten naeste, zoe verder zij de
helft bringen
- Jan Barthelmeeuss maeckt heijs op Jan Aerts de smidt naer vuijtwijsen tregister fol 34, verstelt tot op
maendage naestcomende uijt crachte vanden derden dach
- Coman Adriaen Willems nomine Jonas Jacobs maeckt heijs op Jan Barthelmeeuss fol 29, verstelt tot
op maendaege naestcomende, ofte opten dach van rechte
RAZE 3520-1, W-199 links, 35v, 26-3-1569
- Jan Jans Vleeck maeckt heijs op Jan Barthelmeeuss naer vuijtwijsen tregister fol 33, bij
verwiltcueringe van partie verstelt ten naesten
- Jan Jans Vleeck maeckt heijs op Adriaen Pieters de Nacht naer vuijtwijsen tregister fol 32, verstelt te
naesten
in de kantlijn; noch de ander te mee gegeven ten naesten ende partie 1 wete
- Adriaen Pieters de Nacht maeckt heijs op Reijnier Jans Bette naer vuijtwijsen tregister fol 34, partie
wert gecondemneert inde heijs ende Adriaen Pieters doet zijn bewijs aen 1gr (MPS: dat is heel
weinig!) die hij hem gegeven heeft ende voort aen zijn cappe ende rock ten grootte van de
schult

- Pieter Jans maeckt heijs op Cornelis Jacobs Boudewijns naer vuijtwijsen tregister fol 34, verstelt ten
naesten daege van rechte
- Cornelis Jacobs Boudewijns maeckt heijs op Jan Matthijss ende dat van sgraeve schote van tjaer
1568 19s 21 gr ende noch van reste van 1567 13s 6gr, compt tsaemen 1£ 12s, bij
verwiltcueringe van partie, verstelt tot op maendaege naestcomende
- Pieter Nijsen nomine Pieter Jans Jaspers maeckt heijs op Cornelis Boudewijns naer vuijtwijsen
tregister fol 34, verstelt ten naesten behalve datse bij malcander comen zullen ende rekenen
ende bringendt zo nae alst mogelijck es, accorderen zij tis wel int goe, accorderen zij niet zoo
hebben zij ten naesten het selfde recht
RAZE 3520-1, W-199 rechts, 36, 1-4-1569
Vierschare gehouden 1-4-1568 (stilo hollandiae) met schout ende schepenen Jan Jans Vleeck, Jacob
Jans Sijnskercke, Pauwels Diericks
- Jonas Jacobs (MPS: Jonas Jacobs Sijnskercke?) es voor schepenen gecomen ende hij heeft begeert te
volcomen schepene sententie dat gewesen es fol 23 ende zoe heeft Jonas Jacobs geswoeren
lijffelijck aenden heijligen dat hij wel weet dat desen Jan Barthelmeeuss hem schuldich es de
somme van 7£ 10s
RAZE 3520-2, W-200 links, 1, 28-4-1569 (Elk register begint op nieuw met fol 1)
Register gehouwen bij mij Cornelis Jacobs Boudewijns ende dat over 1569 schepenen (MPS: meer
niet!)
in de kantlijn: op date 28-4-1569
- coman Adriaen Willems nomine Jan Barthelmeeuss heijst ter vierschaere Laureijs de Hollander ende
dat vuijt crachte van arrestement de somma van 22 guldens ende dat ter cause van huere van
huijsinge mits aff cortende alle tgene hij Laureijs voors. daer op in betaelinge weet te
bewijsen. Naer aenleggen ende verweeren wert dese vierschaere vercontinueert tot op morgen
de clocke zes uren behalve dat zij kiesen ellijck een persone, veraccorderen tis wel int goede,
veraccorderen zij niet zoe hebben zij tselfde recht als voren
Jan Barthelmeeuss heeft genomen ofte vercoren coman Adriaen ende Laureijs de Hollander
kiest Marinus Corneliss Gort
- Op huijden 7-5-1569 zoo es voor ons schepenen gecomen ende gecompareert Jan Corneliss
Aventuere ende hij heeft over getransporteert ende gedraecgen, transporteert ende draecgt
over mits desen Marinus Marinuss Stoffs (MPS: is dit dan Marinus Marinuss schipper?) de
gerechte (MPS: of de gecochte) helft in het huedeschip datsij nu ter tijt es voerende met zeijle,
maste capel anckers ende alle zijn gevolche gelijck dat dit voors. huedeschip nu is zeijlende
ende vaeren ende es gecocht om de voors. helft 49 (MPS: of 59?) 10s gr vls waer aff nu
betaelt moet wesen gereet ofte ter levering 12£ vls ende voort jaere naer date van de leveringe
10? ende alzoe voort een jaer daer naer die gelijcke 10£ totter volder betaelinge toe ende voor
dese voors. penningen is borge gebleven ende dat borge als eijgen schult Jan Adriaens Cock
ende Marinus Stoffs (MPS: zijn vader), den selven Marinus Marinuss ende zijne borge mits

desen hier inne haer zelve renuncierende ende te buijten gaende alle prevelege (MPS:
privelege) brieven van graetie vrijheden van merckten alle quinckenellen (MPS: periode van
vijf jaar, die een schuldenaer kreeg om zijn schulden te voldoen) hoe ende in wat manieren die
eenichzins zouden moegen noemen hem zelve ofte ijemant van hem hier eenichzins in
eenichen rechte hem te baete zoude moegen comen. Present schepenen Jan Jans Vleeck,
Pauwels Diericks, Cornelis Corneliss, Pieter Pieters Leeuwe
In de kantlijn: mitgaeders zij beijde comparanten van nu voort van alle zullen ghelijcke costen
draegen van veere costen ende diergelijcke zoo lange zij tselve schip tsaemen bevarende zijn
RAZE 3520-2, W-200 rechts, 2, 7-5-1569
Vierschaere ende dach van rechte gehouwen op 7-5-1569 ter kennisse van Pauwels Diericks, Cornelis
Corneliss, Pieter Pieters Leeuwe, Jan Jans Vleeck ende Jan Jacobs Stoffs
- Pieter Pieters Leeuwe maeckt heijs op coman Adriaen Willems ende dat van een reste van schoote 3s
van den jaere 1568, noch van beloofde penningen mede comen als van waterpenningen 4 £ 4s
6gr. Partie wert gecondemneert inden heijs zoe wel van zijn meesters wege als van hem zelve
ende dat Pieter Pieters voors. zoude opleggen de rechte van der vierschare ende doen zijn
bewijs aen alzulcken landt als daer die schult aff spruijtende es
In de kantlijn: de schouijt belooft voor morgen noene
- Pieter Pieters Leeuwe maeckt heijs op Janna Geerts ende die van waterpenningen van 1568 de
somma van 13s 10gr, partie wert gecondemneert inde heijs, ende bij sententie gewesen dat den
schout die penningen schieten zoude als dijckgraeve
In de kantlijn: den schout moet het gelt schieten
- Pieter Pieters Leeuwe maeckt heijs op Jan Pieters Geerts de somma van 10s preter 1gr, ende noch
deselve van pachte 1£ 3s 5gr
In de kantlijn: Jan Geerts belooft den 10s preter 1gr ende dat voor morgen noene ende voort de
rechte wert vercontinueert ten naesten daege van rechte, voort tot Pieter Pieters vermaen
- Pieter Pieters Leeuwe maeckt heijs op Marinus Maertens ende dat van waterpenningen 1568 1£ 2s
7gr. Partie wert gecondemneert inde heijs
In de kantlijn: de schout moet gelt schieten als voren
Verder in de kantlijn: van dese 4 partien van dingepant ende schodtgelt ellijck zijn deele
tsaemen 4s 3gr
RAZE 3520-2, W-201 links, 2v, 7-5-1569
- Pieter Pieters Leeuwe maeckt heijs op Jan Heijndricks ende dat van reste van waterpenningen van
1568, de somma van 16s, wert vercontinueert ten naesten
- coman Adriaen Willems maeckt heijs op Jan Pieters Geerts de somma van 1 £ 8gr ter cause hoij ende
rechtelijcke costen, verstelt ten naesten ende dat vuijt crachte vanden derden dach
- coman Adriaen Willems nomine Balthasar Vilaijn maeckt heijs op Jan Pieters Geerts ende dat van
pacht 1568 de somma van 2 £, bij verwiltcueringe van partie verstelt ten naesten behalve dat

Jan Pieters voor den zelven dach van rechten zal comen bij de voors. Balthasar (MPS: er staat
Balten) ende rekenen met malcander ende bringen bescheijt van zijnder handt
- Willem Quirijns maeckt heijs op Pieter Pieters Dulle (MPS: Pieter Pieters Dolle) ende dat van een
wettelijke schepene brieff, schepenen wijsen verstelt ten naesten ende dat uijt crachte vanden
derden dach
- Willem Quirijns maeckt heijs op Heijndrick Pieters molenaer (MPS: er staat alias molenaer) de
quantiteijt van 5½ viertelen masteluijns (MPS: mengsel rogge en tarwe) ofte 27s daervoren,
verstelt als vooren
RAZE 3520-2, W-201 rechts, 3, 7-5-1569
- coman Adriaen Willems nomine Nicolaes Corneliss maeckt heijs op Heijndrick Pieters (MPS:
Heijndrick Pieters Molenaer) de somma van 5s 6gr, verstelt ten naesten uijt crachte van den
derden dach voort tot coman Adriaen Willems vermaen
- Jacob Jans Pieters Lemps maeckt heijs op Stoffel Jans de somma van 11s 8gr ende dat van beloofde
penningen van wege Jan Dignuss ende ter cause van een last derrinck, verstelt ten naesten
daege van rechte, voort tot Jacob Jans vermaen
RAZE 3520-2, W-202 links, 3v, 10-5-1569
Op huijden 10-5-1569 zoe es dach van rechten gehouden, ende dat ter kennisse van schepenen Jan
Jans Vleeck, (MPS: wordt twee keer vermeld!?) Pieter Jans (MPS: Pieter Jans Rooshil?) Pieter
Pieters Leeuwe
- Cornelis Jacobs Boudewijns maeckt heijs op Marinus Maertens ende dat zeker penningen die den
voors. Cornelis Jacobs als schout ofte dijckgrave voor den voors. Marinus Maertens aenden
penningmeester heeft moeten verschieten tot de somma van 1£ 5s 9gr, heijst het zelfde te
vierschatten volgende cuere van Zeelandt twelck beloopen zoude 5£ 3s
In de kantlijn: Marinus Maertens is van dese zaecke met mij overcomen ende heeft mij belooft
5 daelders gelijck zij nu gaen ofte aen bursen vallen (MPS: koers van de beurs, MHB)
- Cornelis Jacobs Boudewijn maeckt heijs op Willem Corneliss ende dat zeker penningen die den
voors. Cornelis Jacobs als schout ofte dijckgrave voor den voors. Willem Corneliss aenden
penningmeester heeft moeten verschieten tot de somma van 2£ 18s, bij verwiltcueringe van
partie verstelt tot op zaterdaege naestcomende
- Vierschaere ende dach van rechten gehouwen op 13-5-1569 ter kennisse van schepenen Cornelis
Corneliss, Jan Jacobs Stoffs, Pieter Jans (MPS: Pieter Jans Rooshil?), Pauwels Diericks
- Pieter Pieters alias Dulle (MPS: Pieter Pieters Leeuwe) is gecomen voor ons schepenen voors. ende
hij heeft bekendt ontfangen te hebben van Jan Aerts de smit de somma van 10s 3gr ende dat
ter cause van zeker dijck die den voors. Pieter Pieters vanwege ende uijt den naem van Jan
Barthelmeeuss gehouden hem aengecavelt van tlandt dat hij van Olaert Corneliss in pachte
bezeten heeft bij hem over gegeven aen den voors. Jan Aerts de smidt, welcke penningen hij

Jan Aerts voors. gegeven heeft bij protestatie om zijn verhael te verzouijcken aender voors.
Jan Barthelmeeuss
- Cornelis Jacobs Boudewijns nomine Cornelis Jan Hillewerve maeckt heijs op Willem Corneliss ende
dat van pachte van oogst ende jaer 1567 1£ 19s 15gr ende van de oogst ende jaer 1568 van
pachte van den selven lande 2£ 2s ?gr, te mee gegeven ten naesten daege van rechte uijt
crachte vanden derden dach
RAZE 3520-2, W-202 rechts, 4, 10-5-1569
- Pieter Jans Rooshil maeckt heijs op de weduwe van Adriaen Anthonies cuijper ende dat volgende
zekere obligatie de somma van 3£ 10s 1gr ende dat van geleende gelden, te mee gegeven den
eerste daege van rechte voort tot Pieter Jans vermaen
- coman Adriaen Willems nomine coman Thomas (MPS: Thomas Marinuss) maeckt heijs op Pieter
Jans Jaspers de somma van 8s ende dat van zeker reste van eenen wettelijcke schepenen brieff
heijst noch zeker brieven die den voors. Pieter Jans onder hem heeft vanden voors Thomas
Marinuss met zijn complijsen (MPS: makkers) ofte heijst daervoren de somma van 100
gulden, bij verwiltcueringe van partie verstelt ten naesten ende voort tot Thomas vermaen
- coman Adriaen Willems nomine coman Thomas (MPS: Thomas Marinuss) maeckt heijs op het
sterfhuijs van Cornelis Boudewijns de somma van 3s 3gr, ende dat van verteerde costen,
verstelt ten naesten voort tot Thomas vermaen
- coman Adriaen Willems maeckt heijs op ende dat vuijt crachte vanden derden dach op Jan Pieters
Geerts fol 2? ende bij verwiltcueringe van partie verstelt ten naesten uijt crachte vanden
derden dach
- coman Adriaen Willems nomine Balthasar Vilaijn maeckt heijs op Jan Pieters Geerts naer
vuijtwijsen tregister fol ?, bij verwiltcueringe van partie, verstelt ten naesten
RAZE 3520-2, W-203 links, 4v, 10-5-1569
- coman Adriaen Willems nomine Jan Geerts maeckt heijs op Stoffel Jans de somma van 2s 8gr ende
dat van arbeijt, bij verwiltcueringe van partie verstelt ten naeste, voort tot Jan Geerts vermaen
- Matthijs Jans Moerdamme maeckt heijs op Jan Nicolaess Pithouck de somma van 39 carolus guldens
ende dat van geleende gelden blijckende bij zeker obligatie, maeckt noch heijs op de selve een
daelder ofte 35 stuvers daervooren, ende dat van beloofde penningen, partie wert
gecondemneert in den heijs ende dat hij zoude opleggen die rechten van de vierschaere ende
noch geeft ende noch geeft den voors. Matthijs Jans hem te mee ten neasten, uijt crachte van
den derden dach
- Cornelis Jans Boudewijns maeckt heijs op Willem Corneliss ende dat naer vuijtwijsen tregister fol 3
ende dat van verschooten penningen ende heijst tzelve te vierschatten volgende de cuere van
Zeelandt twelck beloopen zoude de somma van 2£ 18s, partie gecondemneert inden heijs,
achtervolgende de cuere van Zeelandt

In de kantlijn: vercocht de teruwe van Maerten Pieters groot ontrent 400 roe tende mete tende
gelde om 21s 8gr tgemet
- Pieter Pieters Leeuwe maeckt heijs op Jan Pieters Geerts naer vuijtwijsen tregister fol1?, bij
verwiltcueringe verstelt ten naeste uijt crachte vanden derden dach
RAZE 3520-1, W-203 rechts, 5, 20-5-1569
Vierschaere ende dach van rechte gehouden op 20-5-1569 ter kennisse van schepenen Jan Jans Vleeck,
Jan Jacobs Stoffs, Cornelis Corneliss, Pauwels Diericks, Pieter Jans Rooshil ende Pieter
Pieters Leeuwe
- Cornelis Jans Hillewerve maeckt heijs op Willem Corneliss naer vuijtwijsen tregister fol 3?, partie
wert gecondemneert, ende dat Cornelis Jans zoude opleggen die rechte van de vierschaere
ende dat Willem Corneliss zoude bewijsen zijn vrij goet indien hijt dede twaer wel int goe,
indien niet zoo zoude Cornelis Jans zelve doen, ende den voors. Cornelis Jans doet eerst zijn
alvooren zijn bewijs aen de bate van den landen ende voort op die noote die opt tzelve landt
lijt, ende voort indien hij noch te cort quaeme zoo zal hij zijn bewijs doen aen alzulcken
goeden als den voors. Cornelis Jans tzijnen huijse bevinden zal, doet noch voort zijn bewijs
aen 4 gulden die comen moeten van Marinus Beelboom
Inde kantlijn: de teruwe wert geschat op 1£ de hoope
- coman Adriaen Willems nomine Jan Geerts maeckt heijs op Stoffel Jans naer vuijtwijsen tregister fol
4?, bij verwiltcueringe van partie verstelt ten naesten, uijt crachte vanden derden dach
- Jan Barthelmeeuss maeckt heijs op Jan Wouters de somma van 15s preter 4gr ende noch van schade
ende intrest dat den voors. Jan Wouters zijn werck aen genomen hadde te doene ende tselve
niet gedaen en heeft, zoo heijst de voors. Jan Barthelmeeuss als vooren de somma van 10
carolus guldens, gewesen aen goede manne, veraccorderen zij tis wel int goede, veraccorderen
zij niet zoe hebben zij tselven recht ten naesten dat zij nu hebben zoude
RAZE 3520-2, W-204 links, 5v, 20-5-1569
- Matthijs Jans Moerdamme mackt heijs op Jan Nicolaess Pithouck, naer vuijtwijsen tregister fol 4,
ende dat uijt crachte vanden derden dach, bij verwiltcueringe van partie verstelt tot Palmen
ende alle recht daege open, behalve partie een wete
- Volgende de heijs die Willem Quirijns gedaen heeft op Pieter Pieters (MPS: Pieter Pieters de
Leeuwe?) fol 2, ellijcq is te vreden dat den selfden dach van rechte vercontinueert ende
verlenckt zal worden den tijt van zes weken, ende voort tot Willem Quirijns vermaen
- Adriaen Jans Loijs maeckt heijs op Jan Heijndricks de somma van 25? gulden ende dat van
mangelinge van een paert en schaep, den coop daervan te mee gegeven ten naesten
RAZE 3520-2, W-204 rechts, 6, 20-5-1569
- Jan Jans Vleeck maeckt heijs op Cornelis Vermeije ende dat op crachte van arrestemente de somma
van 12s 6gr

Vierschare ende dach van rechte gehouden 28-5-1569, ter kennisse van schepenen Jan Jans Vleeck,
Cornelis Corneliss, Pieter Jans Rooshil, Pieter Pieters Leeuwe ende Jan Domiss
- Adriaen Pieters de Nacht maeckt heijs op Jan Geerts ende dat van verteerde costen de somma van 1s
6gr, verstelt ten naesten, ende dat vuijt crachte van den derden dach
- Cornelis Jacobs Boudewijns maeckt heijs op Jan Pieters Geerts ende dat als voocht van de wesen van
Pieter Geerts genaempt Maerten Pieters ende dat van zeker reste van geschooten penningen
die den voors. Cornelis Jacobs geschooten heeft voor Willem Corneliss in fol 3 waer op
vercocht es de teruwe liggende op den grondt vanden voors. Maerten Pieters gecocht ? eenne
Pieter Pieters Leeuwe tot behouve van Cornelis Jacobs voors. Zoe bij aenleggen ende
verweeren dat den voors. Cornelis Jacobs versouckt zijn volle betaelinge aen grondt daer die
de teruwe aff vercocht es, ende Jan Pieters voors. geeft voor antwoorde: Neen, zoo wijsen
schepenen verstelt ten naesten ende als dan staende ellijck een op zijn goet recht
RAZE 3520-2, W-205 links, 6v, 2-6-1569
- Op huijden 2-6-1569 zoe heeft Marinus Corneliss (MPS: Marinus Corneliss Gort) uijt crachte van
arreste heijs gemaeckt op eenne Pieter Marentijn ende heijst hem zoe als Pieter den voors.
Marinus Corneliss Gort tanderen tien doen bedienen met eenne usier? (MPS: gebruiker?) voor
de somma van 39 gulden ende van oncosten daerop gehadt ende geleden 7 gulden tsaemen
meer uijtbringende metten voors. oncosten dan bij mr Gillis (MPS: mr Gillis Reijns) bouijck
overgegeven es de somma van 4£ 3s 4gr, gewesen aen twee goede mannen op ellijcke zijde,
veraccorden zij tis wel int goede, veraccorderen zij niet zoe hebben zij zaeterdaege
naestcomende tselve recht
heijst noch de zelve zoe als hij tanderen tijden zeker comeschappe heeft gedaen jegens den
voors. Marinus Gort van coope van lande ende seker wete daerop gehadt ende tselfde niet en
heeft begeren te ontvangen dat hij tselve landt zoude ontfangen volgens bij zeker geschriften
inder vierschaere bij gelecht, ofte heijst hem daervoren de somma van 40£ ende den nombre
van den lande zoude zijn groot 20 gemet ofte daerontrent, vercontinueert als vooren, present
schepenen Jan Jans Vleeck, Pauwels Diericks ende Jan Domiss
RAZE 3520-2, W-205 rechts, 7, 4-6-1569
Op huijden 4-6-1569, zoe es dach van rechte gehouden ter kennisse van schepenen Pauwels Diericks,
Pieter Jans Rooshil, Pieter Pieters Leeuwe, Jan Domiss ende dat ten huijse van Geertrui
Arentsdr
- Marinus Corneliss Gort maeckt heijs op Pieter Marentijn naer vuijtwijsen tregister fol 6, ende dat op
eerste artijckel naer veel aenleggen ende verweeren, zoe wijsen schepenen voor recht dat den
voors. aenlegger met den verweerder (ofte ijemant in haer plaetse) tsaemen zullen reijsen bijt
bouck van de Mr Gillis Reijns om te beziene oft er zouden mogen gesemuleert (MPS:
gesimuleert) wesen int overgeven van den voors. mr Gillis zoe aenden usier ofte aen den
voors. Marinus Corneliss, ende zoe wie van hen beijden daervan in gebrecke waeren die zal
versteken zijn van den heijs, ende den verweerder gecondemneert (MPS: wat staat er boven de
regel?). ende dat tussen dit ende Sint Jan naestcomende ende indien den voors. verweerder

viele in gebreecke van daer te willen trecken zoe mach den voors. aenlegger zijn condemnatie
volgen aen tgoet dat den voors. Marentijn heeft liggen inde prochie van Waerde
RAZE 3520-2, W-206 links, 7v, 4-6-1569
- Marinus Corneliss Gort maeckt heijs op den selve Marentijn fol 6, opt tweede artijckel, naer
aenleggen ende verweeren zoo neemp Pieter Marentijn te toenen ende goet te doene dat zij
zouden comen bij malcanderen ende kiesen ellijck twee goede mannen, veraccorderen zij
twaer wel int goede tweten van de termijnen van de betaelinge van 20 gemeten lant, ende
indien zij niet veraccorderen dat den vercooper zijn lant zoude behouden ende hij cooper
ontlast zoude zijn van den coop tot welcken toen schepenen den voors. Marentijn tijt ende
delaij ofte gerede genachte, den tijt van drie weken
In de kantlijn: ter presentie van schepenen zoe es Pieter Marentijn voor schepenen gecomen
ende stelt tot borge om te comen tot recht, ende dat uijt crachte van arreste, stelt alle zijn lant,
dat hij inde prochie van Waerde heeft
- coman Adriaen Willems nomine coman Thomas (MPS: coman Thomas Marinuss) maeckt heijs op
Pieter Jans Jaspers near vuijtwijsen tregister fol 4, partie volheijst zijnde wert gecondemneert
ende Thomas es gewezen op te leggen die rechte van de vierschare. ende dat Pieter Jans zoude
bewijsen zijn vrij goet, dede hijt niet zoe zoude Thomas dat selve doen, ende Thomas doet zijn
bewijs aen tin ende metael totter grootte van de schult
in de kantlijn: Pieter Jans belooft partie te voldoene tussen dit ende zaeterdag naestcomende
ende dat op pene 3s 4gr
- Adriaen Jans Loijs maeckt heijs op Jan Heijndricks ende dat naer vuijtwijsen tregister fol 5, te mee
gegeven ten naesten uijt crachte vanden derden dach, voort tot Jan Adriaens vermaen
RAZE 3520-2, W-206 rechts, 8, 4-6-1569
- coman Adriaen Willems nomine Anthonij Mensheere (MPS: Anthonij Corneliss Mensheere) maeckt
heijs op Macharis Willems de somma van 2s 2gr ende dat van zekere arbeijt twelck hij
Macharis Willems ontfangen heeft vanwegen de Anthonij Mensheere, verstelt te naesten
behalve dat zij zullen comen bij malcanderen veraccorderen zij tis wel int goe, veraccorderen
zij niet zoe hebben zij als dan het selve recht
- Cornelis Jacobs Boudewijns maeckt heijs op Jan Pieters Geerts als voocht van Maerten Pieters ende
dat nae uijtwijsen tregister fol 6. Schepenen wijsen met sententie zoe als den voors. Cornelis
Jacobs de voors. penningen geschoten heeft als dijckgrave ende de teruwe van de lande van
Maerten Pieters voors. vercocht ende als noch niet toe en compt datij (MPS: datti?) voort van
de reste zoude procedeeren zoet zijn bederff es, zoe wel op den grondt van den voors. Maerten
Pieters als op andere, ende gecondemneert ende Jan Pieters begeert dat men schepenen zoude
doen gebien tegens zondaege naestcomende
RAZE 3520-2, W-207 links, 8v, 11-6-1569
Vierschare ende dach van rechte gehouden op 11-6-1569 ter kennisse van schepenen Jan Jans Vleeck,
Pauwels Diericks, Pieter Jans Rooshil ende Pieter Pieters Leeuwe ten huijse van Geertruid
Arentsdr

- Pieter Pieters Leeuwe maeckt heijs op Adriaen Pieters de Nacht ende dat van geschoten, ende 9
stuijvers van oncosten tsaemen 13s 6gr, bij verwiltcueringe van partie verstelt den tijt van 14
daegen, behalve dat Adriaen Pieters dat als dan belooft te betaelen zonder meer weten te
hebben
- Adriaen Pieters de Nacht maeckt heijs op Frans Lammens (MPS: Frans Lambrechts) ende dat van
verteerde costen de somma van 2s 5gr, bij verwiltcueringe van partie ten naesten vuijt crachte
vanden derden dach, voort tot Adriaens vermaen
- Adriaen Pieters de Nacht maeckt heijs op Adries Jans botermelck de somma van 2s 3gr van verteerde
costen, te mee gegeven ten naesten voort tot Adriaen Pieters vermaen
- Adriaen Pieters de Nacht maeckt heijs op Jan Geerts (MPS: is hij gelijk aan Jan Pieters Geerts? Nee)
naer vuijtwijsen tregister fol 6, te mee gegeven ten naesten uijt crachte vanden derden dach
- Jacob Jooss alias Lapper maeckt heijs op Nicolaes Simons de Naeijer de somma van 15s ende dat
van coope van zaije (MPS: licht gekeperde wollen stof) te mee gegeven ten naesten ende voort
tot heijsers vermaen
RAZE 3520-2, W-207 rechts, 9, 11-6-1569
- den coopdach die Cornelis Jacobs Boudewijns als op heden heeft om te vercoopen den erve van
Maerten Pieters volgende tbedinck op Jan Pieters Geerts in fol 8 is te vreden ende laten selfde
vercoopdach vercontinueren ende verstellen tot opten naesten dach van rechte
Vierschaere ende dach van rechte gehouden op 18-6-1569, ter kennisse van schepenen Jan Jans
Vleecke, Pieter Pieters Leeuwe ende Jan Domiss
- Pieter Nijsen nomine Jacob de Lapper maeckt heijs op Nicolaes Simons de naeijer nae vuijtwijsen
tregister fol 8, bij verwiltcueringe van partie verstelt ten naesten
- coman Adriaen Willems nomine Anthonij Corneliss Mijnsheeren maeckt heijs op Macharis Willems
nae vuijtwijsen tregister fol 8, bij verwiltcueringe van partie verstelt uijt crachte vanden
derden dach
- Jacob Christoffels de Jonge maeckt heijs op Pieter Nijsen ende dat als beschadigde borge voor de
voors. Pieter Nijsen de somma van 1£. Pieter Nijsen belooft den voors. Jacob Christoffels te
voldoene omme de tijt van 14 daegen ende dat op Jacob Christoffels vermaen
RAZE 3520-2, W-208 links, 9v, 18-6-1569
- Nicolaes Maertens (MPS: er staat Claeijs Merts) maeckt heijs op Jan Barthelmeeuss dat hij op zal
maecken zeker werck dat hij Jan Barthelmeeuss voors tanderen tijen zoude mogen van der
voors. Nicolaes Maertens aengenomen hebben, ende dat binnen den tijt van 14 daegen ofte
heijst daervoren 2 £, bij vonnisse van schepenen verstelt ten naesten ende voort tot Nicolaes
Maertens vermaen

- Adriaen Pieters de Nacht maeckt heijs op Pieter Jans smidt (MPS: is dit Pieter Jans Rooshil?) ende
dat van verteerde costen de somma van 9s, bij verwiltcueringe van partie verstelt ten naesten
uijt crachte vanden derden dach, ende voort tot Adriaen Pieters vermaen
- Op dat voors. zoe es Cornelis Jacobs Boudewijns tevreden ende laeten vercontinueren ende
verstellen de vercoopinge van de erve van Maerten Pieters volgende tbedinck tussen den
voors. Cornelis Jacobs Boudewijns ende Jan Pieters Geerts in fol 8, is te vreden dat
vercontinueert ten naesten, voort tot Cornelis Jacobs vermaen
Vierschaere gehouden op 9-7-1569 met schepenen van Waerde Jan Jacobs Stoffs, Pieter Jans Rooshil,
Jan Domiss, Pieter Pieters Leeuwe, Pauwels Diericks
- Marinus Corneliss Gort heijst ter vierschaere Heijndrick de molenaer, naer vuijtwijsen obligatie de
somma van 1£. Schepenen wijsen ende verstellen ten naesten daege ende voort tot Marinus
Corneliss vermaen
RAZE 3520-2, W-208 rechts, 10, 9-7-1569
- Marinus Corneliss Gort heijst ter vierschaere Pieter Marentijn fol ?. Schepenen verstellen ten naeste
daege ende dat van de penningen die Marinus Corneliss Marentijn heijsende was
- Marinus Corneliss Gort begeert van schepenen of Pieter Marentijn den selven toen volcomen es die
hij aengenomen heeft op 4-6-1569. Schepenen wijsen dat Pieter Marentijn binnnen
behoirlijcken tijen niet gecomen es ende de schout heeft becalligeert coman Adriaen Willems
inde boete van van 5s ende coman Adriaen heeft zijn selve ten naesten daege te rechte
gepresenteert ende schepenen verstellen beijde dese twee saken ten naesten daege
behoudelijcken dat Pieter Marentijn noch de kennelijcken wete hebben soude, behalve dat
coman Adriaen staet voor de boete
- Cornelis Barthelmeeuss Brant heijst ter vierschaere Willem Corneliss nae vuijtwijsen eenen brijeff
de somma van 6£, Schepenen wijsen opten naesten dach van rechte ende dat uijt crachte
vanden derden dach
- Pieter Arnouts (MPS: Pieter Noutsen) heijst ter vierschaere Willem Corneliss uijt den naeme van Jan
Gilliss nae vuijtwijsen schepenen brijeff de somme van 7£ 6s 8gr. Schepenen wijsen verstelt
ten naesten daecge van rechte dat vuijt crachte vanden derden dach
- coman Adriaen Willems nomine Jan de Wijelmaker heijst Marinus Corneliss Gort nae uijtwijsen
eenne schepenen brieff de somme van 24£. Schepenen wijsen dat coman Adriaen Willems sal
hebben den derden dach ende voort tot coman Adriaens Willems vermaen
- coman Adriaen Willems nomine Thomas Marinuss heijst ter vierschaere Pieter Jans Jaspers de
somme van 8£ ende noch haer part ende gedeelte van 500 roe landts welck Pieter Jans Jaspers
zoude moegen vercocht hebben nae de doot van Thomas Marinuss moeder. Schepenen wijsen
verstelt ten naesten ende voort tot coman Adriaens vermaen
RAZE 3520-2, W-209 links, 10v, 9-7-1569

- Willem Quirijns heijst ter vierschaere Pieter Pieters de Dulle (MPS: Pieter Pieters Leeuwe?) nae
vuijtwijsen eenen schepenenbrieff de somme van 6£. Schepenen wijsen verstellen ten naesten
daege van rechte
- Adriaen Pieters de Nacht heijst ter vierschaere Frans Lammens fol 8 de somme van 2s 5gr.
Schepenen wijsen dat Adriaen Pieters de Nacht sal opleggen het recht van de vierschaere ende
Frans Lammens zal bewijsen zijn vrij goet, doet hijt niet Adriaen Pieters salt selve doen noch
hier boven geeft Adriaen Pieters noch Frans te mede ten naeste daege van rechte
- coman Adriaen Willems nomine Marinus Stoffels heijst ter vierschaere Nicolaes Simons de naeijer
van coope van zaije (MPS: stof!) de somme van 10s 10gr. Bij verwiltcueringe van partie zo
eest verstelt ten naesten ende coman Adriaen Willems vermaen
- Pieter Pieters Leeuwe heijst ter vierschaere Jan Pieters Geerts ? 3 stuijvers van de meete (MPS:
gemet) van de Westveerpolder facit 1s 6gr, noch heijst de somme van de waterpenningen over
de prochie de somme van 5£ 14s. Bij verwiltcueringe van partie zo eest verstelt ten naesten
daege
- Pauwels Diericks nomine Thomas Diericks heijst ter vierschaere Jan Barthelmeeuss nae uijtwijsen
eenne schepenen brijeff ter goeder rekeninge de somma van 18£ 6s 6gr. Bij verwiltcueringe
van partie zo eest verstelt ten naeste ende voort tot Pauwels Diericks vermaen
RAZE 3520-2, W-209 rechts, 11, 15-7-1569
Vierschaere ende dach van rechten gehouden 15-7-1569 ten huijse van Pieter Jans Jaspers ter
kennnisse van schepenen Jan Jans Vleeck, Pauwels Diericks, Jan Jacobs Stoffs
- Nicolaes Stevens maeckt heijs op Cornelis Jacobs Boudewijns ende es hem heijsende eenne
schultbrief van 32£ de welcke zouden mogen verleden hebben eenne Pieter Jans Jaspers aen
eenne Barthelmeeus Jans zijne broeder ende es hem den selfden brieff heijsende als clerck ofte
secretaris ofte heijst hem daervoren de somma van 300 karolus guldens, bij verwiltcueringe
van partie verstelt ten naesten
- Cornelis Jacobs Boudewijns maeckt heijs op Pieter Jans Jaspers ende is hem heijsende zoe als hij
tanderen tijden gelicht heeft zekere brieff van 32£ de welcke hij selven verleden ende bekendt
heeft schuldich te zijne aen Barthelmeeus Jans zijne broeder ende in de aflijvichheijt van
Barthelmeeus Jans heeft gezeijd ende te kennen gegeven dat hij den zelfden brieff zoude
bestellen inde handen van de weduwe ende zoe als hij tselfde niet gedaen en heeft zoe is hij
heijsende de selfden brieff ofte heijst daervoren de somma van 400 karolus guldens.
Schepenen wijsen met sententie dat Pieter Jans Jaspers zal bij bringen ende opleggen de voors.
brieff tusschen dit ende de naeste dach van rechte ofte dat hij zal zijn gecondemneert inden
heijs
RAZE 3520-2, W-210 links, 11v, 15-7-1569
- Pieter Nijsen (MPS: is dit dezelfde als Pieter Noutse?) maeckt heijs nomine Jan Gilliss (MPS: er
staat niet bij wie!, maar waarschijnlijk is dit Willem Corneliss) naer vuijtwijsen tregister fol 9

(MPS: klopt niet!), verstelt ten naesten daege van rechte behalve dat zij bij malcanderen
comen zullen veracoorderen zij tis wel int goede, veraccorderen zij niet als dan het zelve recht
- Cornelis Barthelmeeuss Brandt maeckt heijs op Adriaen Pieters de Nacht nae vuijtwijsen eenne
schepenbrieff de somma van 3£. Partie wert gecondemneert inden heijs zoe als hij de schult
bekent mits dien dat Cornelis Brandt partie te mede geeft tot Goesche marckt, heeft als dan
geen betaelinge zoe zal hij hebben schattinge ende geldinge aen zijn goedt
- Cornelis Barthelmeeuss Brandt maeckt heijs op Willem Corneliss volgende eenne schepenbrief, naer
vuijtwijsen tregister fol 10. Schepenen wijsen dat Cornelis Brandt zoude opleggen die rechte
van der vierschaereende bewijsen zijn vrij goedt ende volgende de brieff zoe doet hij zijn
bewijs aen het huijs
- Marinus Corneliss Gort maeckt heijs op Pieter Marentijn nae uijtwijsen tregister fol 6, bij
verwiltcueringe van partie verstelt tot maendaege ende voort de wete doen
- Marinus Corneliss Gort maeckt heijs op Lodewijck Jacobs de somma van 1£ 3s 4gr altijt ter goede
rekening ende dat van pachte van den oegst ende tjaer 1567 ende 1568 ende dat van 286 roe,
verstelt ten naeste
RAZE 3520-2, W-210 rechts, 12, 15-7-1569
- coman Adriaen Willems nomine Anthonij Corneliss Mensheere (Mijnsheere) maeckt heijs op
Macharis Corneliss (MPS: moet zijn Macharis Willems!) nae uijtwijsen tregister fol 8, bij
verwiltcueringe van partie verstelt tennaesten opt voorgaende recht
- coman Adriaen Willems nomine Thomas Marinuss maeckt heijs op Pieter Jans Jaspers nae
vuijtwijsen tregister fol 10, verstelt ten naesten daege van rechte
- Adriaen Gilliss nomine Pieter Jans Jaspers maeckt heijs op Thomas Marinuss de somma van 34
stuijvers preter 12 mijten ende noch de somma van 22£ van testamente voor zijn hoot ofte dat
Thomas zoude leveren de testament brieff in handen van Pieter Jans Jaspers, verstelt ten
naesten
- Adriaen Gilliss (MPS: moet zijn nomine Pieter Jans Jaspers) maeckt heijs op Reijn Jans de somma
van 9 gulden 7 stuijvers ende dat van geleende gelden ende van arbeijt ende noch van arbeijt
5s 4gr altijt ter goede rekening, verstelt ten naesten uijt crachte vanden derden dach
- coman Adriaen Willems nomine Jan de Wijelmaker maeckt heijs op Marinus Corneliss Gort nae
uijtwijsen tregister fol 10, verstelt tot maendaege voort de wete doene
RAZE 3520-2, W-211 links, 12v, 15-7-1569
- Pieter Jans Jaspers maeckt heijs op Madeleene de weduwe van Cornelis Boudewijns de somma van
1£ twelck Pieter Jans zeijt tanderen tien betaelt te hebben Toone Engels (MPS: Anthonij
Engels) ende zeijt dat heijt noch eens heeft betaelt Macharis Willems, verstelt ten naesten uijt
crachte vanden derden dach

- Jan Jans Vleeck maeckt heijs op Janneken de weduwe van Adriaen Anthonies cuijper ende dat van
beloofde penningende somma van 10s, verstelt ten naeste uijt crachte vanden derden dach
- Pauwels Diericks nomine Thomas Diericks maeckt heijs op Jan Barthelmeeuss nae vuijtwijsen
tregister fol 10, bij verwiltcueringe van partie verstelt ten naesten
- Pieter Pieters Leeuwe maeckt heijs op Jan Pieters Geerts nae vuijtwijsen tregister fol 10, verstelt ten
naesten
- Cornelis Jacobs Boudewijns maeckt heijs op Jan Heijndricks de somma van 7s van beloofde
penningen ende noch van dat zijn hont mij een schaep doot gebeten heeft, heijst daeroor 8s
6gr, noch dat hij zijn zuster aen hem gehaelt heeftde welcke ick gehuert hadde ende zoals zij
haer huere niet uijt en dient, de selfde huere uijt te dienen ofte ontslegen ende ontlast te zijne
van der tijt dat zij als noch gedient heeft, verstelt ten naesten
- Cornelis Jacobs Boudewijns maeckt heijs op coman Adriaen Willems ende dat van zekere boete daer
hij voor? belooft heeft van wege Pieter Marentijn de somma van 5s verstelt ten naesten ende
voort to ? vermaen
RAZE 3520-2, W-211 rechts, 13, 23-7-1569
Vierschaere ende dach van rechte gehouden 23-7-1569 ten huijse van Pieter Jans Jaspers, ter kennisse
ende present schepenen Jan Jans Vleeck, Pieter Jans Rooshil, Cornelis Corneliss, Jan Jans
Jacobs, Pieter Pieters Leeuwe
- Marinus Corneliss Gort maeckt heijs uijt crachte van verstelde vierschaere nae vuijtwijsen tregister
fol 6 op Pieter Marentijn
- Marinus Corneliss Gort maeckt heijs op Pieter Marentijn in eodem fol ende dat uijt crachte van
verstelde vierschaere zoe heijst den voors. Marinus Corneliss Gort zoo als de voors. Marentijn
tanderen tien aengenoomen heeft ende niet volcomen en es dat die voors. Marentijn zoude
gelden ende betaelen volgende den heijs die hij Marinus op gedaen en heeft waerop
geantwoort heeft Lubert van Harten ende hoe als hij Pieter Marentijn hem niet moegelijcken
en was te gekrijgen de selfde getuijgen eensdeels duer ouerdom ende den anderen om dat hij
was met zeker harnas in den leger van de Hartog d’Alva zoe dus hem niet eer mogelijck en es
geweest om (te) doene, zoe wert nae aenleggen ende verweeren gewesen verstelt tot den tijt
van 14 daegen altijt eer ende niet langer ende stellen daer borge voor (MPS: verder niet
leesbaar)
RAZE 3520-2, W-212 links, 13v, 23-7-1569
- Marinus Corneliss Gort maeckt heijs op Lodewijck Jacobs (MPS: er staat Louwijck Jacobs) nae
uijtwijsen tregister fol 11, verstelt tot woensdaege naestcomende uijt cragte van den derden
dach
- Marinus Corneliss Gort nomine Cornelis Adriaens maeckt heijs op Pieter Cours de somma van 10£
altijt ter goeder rekening, verstelt ten naesten ende voort tot Bamisse altijt tot Marinus
Corneliss vermaen

- coman Adriaen Willems nomine Thomas Marinuss heijst ter vierschaere Pieter Jans Jaspers naer
vuijtwijsen tregister fol 10, naer aenleggen ende verweeren wijsen schepenen voor sententie
dat partien zullen kiesen ellijck 2 goede mannen tussen dit ende den naeste daeg van rechte,
veraccorderen zij tis wel int goede, veraccorderen zij niet zoe hebben zij als dan het selfde
recht ende Pieter Jans kiest Pauwels Diericks ende Marinus Corneliss Gort, Adriaen Willems
kiest Cornelis Corneliss ende Pieter Pieters Leeuwe
- Pieter Jans Jaspers maeckt heijs op Thomas Marinuss nae uijtwijsen tregister aengaende van
testament hiervoor verhaelt fol 12, verstelt als vooren, gelijck voorgestelt es
RAZE 3520-2, W-212 rechts, 14, 23-7-1569
- Jan Engels maeckt heijs op Jan Barthelmeeuss ende dat uijt cragte van te doen gebien op zekere
schepen brieven ende schepenekennisse de somma van 4£ ypoteque de schuere die aent
kerckhoff staet volgende de schepenbrieff. Zoe wijsen schepenen voor recht dat men partie
noch eens zoude voort heijsen oft hij wilde comen voldoen den claeger met gelde ofte pande,
quaeme hij twaer wel int goede, indien hij niet en quaeme zoe zoude Jan Engels opleggen die
rechte vander vierschaere ende doen zijn bewijs aen de selver schuere ende zal geschadt
werden altijt de genachten voortgaende ende dese reste van de schuere is geschadt tot aen den
kerckenmuer om de somma van 4£ ende Jan Engels en zal van egeen rechtelijcke oncosten ijet
hebben zoe verde als de schuere aen hem blijft
- Pauwels Dierick nomine Thomas Diericks maeckt heijs op Jan Barthelmeeuss nae uijtwijsen tregister
fol 10, verstelt tot op woensdaege naestcomende als dan te hebben tselfde recht
- Pieter Pieters Leeuwe maeckt heijs op Jan Pieters Geerts naer uijtwijsen tregister fol 13, verstelt ten
naesten te weten woonsdaege naestcomende
- Cornelis Jacobs Boudewijns maeckt heijs op Pieter Jans Smidts (MPS: Pieter Jans Rooshil?) ende dat
van een huijshuere 8s 10gr ende noch van wege Jan Dignuss schouwenaer (MPS: er staat Jan
Dingna schouwenaer. Schouwenaer: ik vond in MHW schouwer = o.a. gezworene) zijn
coopdach van een schaep 10s 2gr, verstelt tot op woonsdaege naestcomende uijt crachte
vanden derden dach
- Cornelis Jacobs Boudewijns maeckt heijs op coman Adriaen Willems ende dat van sgraeven schoote
van de oochst ende jaer 1568, verstelt ten naesten behoudelijcken dattij belooft te betaelen
voor de voors. dach van rechte
RAZE 3520-2, W-213 links, 14v, 23-7-1569
- Cornelis Jacobs Boudewijns maeckt heijs op Jan Geerts 2 vimmen (MPS: hoop, stapel, inhoudsmaat)
derrinck ofte 2 gulden daervoor, ende noch van wolle 6s 8gr altijt ter goeder rekening, verstelt
ten naesten
- Cornelis Jacobs Boudewijns maeckt heijs op Jan Heijndricks nae uijtwijsen tregister fol 12?, verstelt
ten naesten ende van tscaep wert gelast in twee goede mannen, veraccorderen zij tis wel int

goede, veraccorderen zij niet zoe hebben zij tselve recht, ende Cornelis Jacobs kiest Cornelis
Corneliss ende Jan Heijndricks kiest Marinus Corneliss Gort
- Adriaen Gilliss nomine Pieter Jans Jaspers maeckt heijs op Reijnier Jans nae vuijtwijsen tregister fol
12?, bij verwiltcueringe van partie verstelt ten naesten voort tot Pieter Jans vermaen
- Adriaen Gilliss nomine Pieter Jans Jaspers maeckt heijs op Jan Barthelmeeuss de somma van 16
gulden ende 8 stuijvers van arbeijt ende geleendet gelt ende noch 15s (MPS er staat 5s 10s!)
van zeker goet dat hij van de voors. Pieter Jans gehadt heeft, verstelt ten naesten vuijt cracht
vanden derden dach ende voort tot Pieter Jans vermaen
RAZE 3520-2, W-213 rechts, 15, 27-7-1569
Vierschaere ende dach van rechte gehouden op 27-7-1569 ter kennisse van schepenen Jan Jans Vleeck,
Cornelis Corneliss, Jan Jacobs Stoffs, Pieter Jans Rooshil, Pieter Pieters Leeuwe ende Jan
Jacobs Stoffs als schepen (MPS: 2 keer vermeld?!)
- Pauwels Diericks nomine Thomas Diericks maeckt heijs op Jan Barthelmeeuss naer uijtwijsen zeker
schepen brief ende tsclercs register fol 10, gewesen bij sententie van schepenen, verstelt tot
heden tot 8 daegen, behalve partie een wete, veraccorderen tis wel int goede, veraccorderen zij
niet zoo hebben zij ten naesten tselve recht
Vierschaere ende dach van rechte gehouden ter kennisse van schepenen Jan Jans Vleeck, Pauwels
Diericks, Pieter Pieters Leeuwe, ende dat op 28-7-1569
- Dignus Arents nomine Geert Pieters maeckt heijs op Jan Colens ende dat van pachte van de ougst
ende jaer 1568, 1569 ende borge voor de pacht van 1569 van ontrent 800 roe lant luttel min of
meer ende dat zuijvers gelt, bij verwiltcueringe van partie verstelt ten naesten te weten op
zaterdach naestcomende
- op dat voors. heeft Jan Pieters Geerts arrest (MPS: er staat arest) gedaen aen alsulcken teruwe alser
zoude moegen liggen op de grondt van Maerten Pieters waer baender ofte gebruijcker af
geweest es eenne Willem Corneliss ende als nu cooper Pieter Pieters Leeuwe, ende es
vercocht bijden schouijt daertoe gewesen bij sententie van schepenen
RAZE 3520-2, W-214 links, 15v, 30-7-1569
Vierschaere ende dach van rechte gehouden ter kennisse van schepenen Jan Jans Vleeck, Pauwels
Diericks, Cornelis Corneliss, Jan Jacobs Stoffs, Pieter Pieters Leeuwe ende dat ten huijse van
Geertruid Arentsdr op 30-7-1569
- Bouwen Lambrechts nomine Jan Pieters Geerts versouijckt zeker kennisse onder schepenen of Jan
Pieters Geerts voors. hadde gedaen zeker arrest ende bestel aen alzulcken teruwe alser zoude
liggen opten grondt van Maerten Pieters zoe als hij zeijde gelegen inden Kerkhouijck ende
heijst daer op een verschenen pacht ende borge voor den toecomende pacht, waerop Cornelis
Jacobs Boudewijns antwoorde als partie dattet voors. arrest behoorde te zijn van nul ende van
onweerde duer dien dat den voors. Cornelis Jacobs, de voors andere tien bij vonnisse van

schepenen aen ende toe gewesen es geweest. Schepenen wijsen verstelt ten naesten te weten
op diesendaege naestcomende
- Bouwen Lambrechts nomine Geert Pieters maeckt heijs uit crachte van arrest nae uijtwijsen tregister
fol ? tselve op eenne Jan Colens. Schepenen wijsen verstelt behalve dat zij zullen comen bij
malcanderen ende de groote van den selfden lande bij bringen tzij bij de bouijcke ofte bij de
maete, veraccorderen zij tis wel int goede, indien niet op diensdaege te hebben tselve recht
behalve dattet gelt altijt blijven in areste
- Marinus Corneliss Gort maeckt heijs op Lodewijck Jacobs nae vuijtwijsen tregister fol 11, verstelt tot
diensdaege naestcomende ende bij een te commen (MPS: verder niets)
RAZE 3520-2, W-214 rechts, 16, 30-7-1569
- Lodewijck Jacobs doet arrest op alzulcke meten (MPS gemeten?) van teruwe als Marinus Corneliss
Gort zoude mogen liggen hebben opten grondt van Lodewijck Jacobs ende diergelijcke van
hoij riet ende al datter bevindt van dat Marinus Corneliss breder zoude moege bezaijt hebben
dan zijn brieven vermelden, staet tot op dinsdaege naestcomende
- Cornelis Jacobs Boudewijns maeckt heijs op Pieter Jans smidts (MPS: Pieter Jans Rooshil) naer
vuijtwijsen tregister fol 14. Schepenen wijsen te toenen beijde ende dat binnen behoirlijcke
tien. Dese zaecke es al te niete ende Pieter Jans neempt loene tot zijne laste te betaelen 10s 2gr
ende dat ter kennisse van schepenen
Vierschaere ende dach van rechte gehouden 2-8-1569 ter kennisse van schepenen Jan Jans Vleeck,
Pauwels Diericks, Jan Jacobs Stoffs, Jan Domiss, Pieter Jans (MPS: Pieter Jans Rooshil)
Cornelis Corneliss ende Pieter Pieters Leeuwe ende dat ten huijse van Pieter Jans Jaspers
- Marinus Corneliss Gort maeckt heijs op Lodewijck Jacobs nae uijtwijsen tregister fol ?. Lodewijck
Jacobs bekendt de schult ende belooft te voldoene het principaele metten oncosten daerop
gedaen ende dat nu Goesche jaermarckt te weten nu binnen drie weecken op volstaene panden
ende op Marinus Corneliss selfs bewijs
- Adriaen Gilliss maeckt heijs op Marinus Corneliss Gort uit crachte van seker arrest zoe als Marinus
zoude moegen gesaijt ende gemaijt hebben breeder dan zijn gront gaet ende dat van twee
jaeren 1568 1569 ofte heijst daervoren 10 £. Lodewijck Jacobs wert gewesen met sententie te
toenen ende goet te doene dat den voors. Marinus Corneliss Gort de grondt van de voors.
Lodewijck Jacobs ontlooft ende weder bezaijt hadde ofte dat den voors.Marinus Corneliss
ontslaegen ende ontlast zijn zoude van de vierschaere genachte toegelaeten tot den eersten
rechtdach nae de vacantie?
RAZE 3520-2, W-215 links, 16v, 30-7-1569
- Boudewijn Lambrechts maeckt heijs op Cornelis Jacobs Boudewijns nae vuijtwijsen tregister fol 15
ende dat uijt crachte van arreste ende verstelde vierschaere, het arest wert gewesen van nul
ende van onweerden, Jan Pieters Geert wert gecondemneert inde boete van 2£ zwarten ende
belooft over te comen

- Boudewijn Lambrechts nomine Geert Pieters maeckt heijs op Jan Colens ende dat in fol 15 ende dat
uijt crachte van arreste ende verstelde vierschaere de somma wert hier vermindert zoe dat zij
blijft 29s preter 1gr, ende voort borge voor den toecomende pacht van 1569. Schepenen wijsen
met sententie zoe als de voors. Jan Colens egeen borge en stellen kan voor de toecomende
pacht dat Geert Pieter zoude opleggen die pachte van de vierschaere ende doet zijn bewijs aen
tselve gelt daer hij zijn arrest aen gedaen heeft ende Boudewijn Lambrechts nomine Geert
Pieters doet zijn bewijs aen tselfde goet ende indien daer te cort compt doet breeder zijn
bewijs aent gereetste goet dat zij bevinden zullen tzij in dese prochie ofte de naeste ende
schepenen houden dese schattinge aen haer haer tot einde vander vierschaere
- Pauwels Diericks heijst op 3-8-1569 open? zijn dach van rechte als gemechtich van Thomas Diericks
zijnen broeder hij als aenlegger ende Jan Barthelmeeuss als verweerder heeft dezelfde
vierschaere laten vercontinueren ende verstellen tot op morgen ende voort alle de weecke
duere, present schepenen Jan Jans Vleeck, Jan Jacobs Stoffs ende Cornelis Corneliss
RAZE 3520-2, W-215 rechts, 17, 6-8-1569
- Zoe heeft Jan Engels heijs gemaeckt op tgemeen corpus van schepenen ende dat uijt crachte van te
doen gebien ofter eeniche penningen gecomen ende geleijt zijn onder schepenen tot behouve
van de voors. Jan Engels ende dat van Jan Barthelmeeuss, ende schepenen brengen voor haer
kennisse dat zij niet en weten datter eenich gelt onder schepenen gecomen es, present als nu
Jan Jans Vleeck, Pauwels Diericks ende Jan Domiss ende es gewesen zoe verder duer
niemandt en compt die partie voldoet met gelde ofte met panden, indien niet dat hem zoude
volgen de selfde goeden daer hij Jan Engels zijn schattinge aen gedaen heeft
- zoe maeckt Marinus Corneliss Gort heijs op Pieter Marentijn ende dat vuijt crachte van verstelde
vierschaere nae vuijtwijsen tregister fol 13, bij verwiltcueringe van partie verstelt tot Palmen
alle rechtdaege open volgens de beloftenisse, zoe es Marinus Corneliss volcomen vande
beloftenisse ende presentatie die in fol 13? (MPS: of 15?) gepresenteert es geweest, ende
Pieter Marentijn is in gebreecke van dien gevallen
RAZE 3520-2, W-216 links, 17v, 24-9-1569
Op 24-9-1569 zoe es vierschaere ende dach van rechte gehouden ten huijse van Pieter Jans Jaspers ter
presentie van schepenen Jan Jans Vleeck, Jan Jacobs Stoffs, Pieter Pieters Leeuwe
- Pieter Jans Jaspers heeft doen gebien het huijs daer de weduwe van Adriaen Anthonies Cuijper nu
inne woondt ende heijst uijt crachte van dien volgende eenne schepenbrieff van de paeije
verschenen Jacobi 1568 3£ ende noch van een reste van den selven brieve verschenen 1567 de
somma van 5s ende noch van ander particulier schult 2s, bij verwiltcueringe van partie verstelt
ten naesten
- Coman Adriaen Willems nomine Jan Pieters Lemps maeckt heijs op Jan Domiss ende heijst van een
sleijspaede (MPS: in MHB is “sleije” een slegge, maar sleijspaede staat er niet in) ende doot
goet gelevert te zijne als den voors. Jan Domiss de selfde van den voors Jan Pieters gehaelt
heeft ofte heijst hem daervoren de somma van 5s daervoren. Jan Domiss verobligeert hem de
heijsere te voldoen tussen dit ende zes weecken ofte een nieuwe sleijspaede te beschicken

- Adriaen Gilliss begeert te wetene dat den schouijt leijt (MPS: gevraagd heeft?) oft hij weet uijt den
naem van Lodewijck Jacobs heeft een opgehouden vonnisse ende verstelde vierschaere
heijsere ten eender ende dat op Marinus Corneliss Gort als verweerder ten anderen zijde,
spruijtende uijt crachte van arrestemente gedaen volgende tregister fol 16 ende tis schepenen
kennelijck dat den dach van rechte is dienende opten dach van heden, op welcken dach van
rechte den voors. Adriaen Gilliss bij geleijt heeft zeker certificatie de welcke geexibeert zijn
geweest van woorde tot woorde ende den dach van rechte is vercontinueert ten naesten dach
van rechte
RAZE 3520-2, W-216 rechts, 18, 24-9-1569
- Pauwels Jacobs maeckt heijs op Pieter Pieters Leeuwe ende dat van zeker schottinge bij hem
Pauwels Jacobs geschodt van 11 verckens 3 geringde ende 8 jonge die noch zoegende ofte
biggende, ende van 1 coe. Schepenen wijsen met sententie dat Pieter Pieters zoude betaelen
den voors. schotter volgende zijn besteck
- Pauwels Jacobs maeckt heijs op Jan Pieters Geerts van zeker schottinge bij hem gedaen de somma
van 23 stuijvers. Partie wert gecondemneert
- Jan Pieters Geerts maeckt heijs op coman Thomas de somma van 24 stuijvers ende dat van verteerde
costen aengebrocht ende gecomen uijten gilde van Sint Sebastiaen over tjaer 1566. Schepenen
wijsen verstelt ten naesten dach van rechte
- coman Adriaen Willems nomine Jan Barthelmeeuss maeckt heijs op Pieter Nijsen Arnouts (MPS:
Pieter Nijsen Noutsen) de somma van 4£ volgende zeker wettelijckheijt (MPS: officieel stuk)
verschenen Jacobi 1569 ende noch volgende de selfde wettelijckheijt de somma van 3£. Naer
aenleggen ende verweeren wert verstelt ten naesten behalve dat Pieter Nijsen zal bringen voor
de vierschaere ofte tenminste voor twee schepenen Jan Engels, Jan Corneliss (MPS: Jan
Corneliss Oesthoff?) om te wetene wat betaelinge daer op gedaen is
- Pieter Nijsen maeckt heijs op Jan Geerts de somma van 2 gulden 10 stuijvers van huijshuere ende
noch van zeker borchtochte van zeker tenewerck (MPS: voorwerpen van tin) gecocht int
sterfhuijs van Jan Dignuss schouwenaer (MPS: Jan Dingna schouwenaer, waarschijnlijk als
het schouwen van sloten) de somma van 3s 6gr altijt ter goeder rekening, verstelt ten naeste
daege van rechte
RAZE 3520-2, W-217 links, 18v, 24-9-1569
- Pieter Nijsen maeckt heijs op Jan Barthelmeeuss, hoe dat waerachtich is dat hij zeker werck liggende
heeft twelck Jan Barthelmeeuss belooft heeft te voldoene twelck hij niet gedaen en heeft dat
hij tselfde werck voldoet ofte heijst daer 3£ voor. Partie belooft tselfde werck te volcomen
tussen dit ende zaterdaege naestcomende
- coman Adriaen Willems nomine Willem Corneliss maeckt heijs op Pauwels Adriaens de somma van
1£ 10s ende dat van beloofde penningen. Verstelt ten naesten ende voort tot Willem Corneliss
vermaen

- Jan Jans Vleeck maeckt heijs op Jan Nicolaess Pithouck ende van geleende geleden de somma van
1£ 10s ende noch van Janna Geerts coopdach 3s 1gr, ende noch van 3 maeten terwe ende 1
maete rogge tsaemen 7s 4gr ende noch van Dignus Jans Crocs? wege 3s 4gr. verstelt ten
naesten ende voort tot Jan Jans vermaen
- Jan Pieters Geerts maeckt heijs op Jan Jans Vleeck, coman Adriaen Willems, Pieter Jans Naeijer
ende Jan Nicolaess Pithouck volgende eene schepenen brieff de somma van 6£ 10s ende dat
als borge als eijgen schult voor ende uijt den naem van Willem Corneliss als getrouwt
hebbende de weduwe van Geert Pieters zaliger memorie. Partie es tevreden datmen desen
dach van rechte vercontinueert ten naesten ende voort tot Jan Pieters vermaen
In de kantlijn: Jan Nicolaess (MPS: Jan Nicolaess Pithouck) ende Pieter Jans Jaspers (MPS: is
Pieter Jans Jaspers gelijk aan Pieter Jans Naeijer) ellijck 1 wete
RAZE 3520-2, W-217 rechts, 19, 24-9-1569
- Pieter Pieters Leeuwe maeckt heijs op Willem Quirijns de somma van 9s 3gr ende dat van coope van
platsaet
- Pieter Pieters Leeuwe maeckt heijs op Maerten Jacobs van een reste van tgeschodt van 1568 ende
van tgeschodt van 1569 2£ 7gr
- Dese twee partien verstelt ten naesten ende voorts tot Pieter Pieters vermaen
Vierschaere ende dach van rechte gehouwen opten 28-9-1569 ten huijse van Pieter Jans Jaspers ter
presentie van schepenen Jan Jans Vleeck, Jan Jacobs Stoffs, Pauwels Diericks, Pieter Jans
Rooshil, Pieter Pieters Leeuwe
- Adriaen Gilliss nomine Lodewijck Jacobs maeckt heijs op Marinus Corneliss Gort nae uijtwijsen
tregister fol 16. Bij verwiltcueringe van partie verstelt ten naesten
- Pieter Nijsen maeckt heijs op Jan Geerts ende dat uijt crachte van verstelde vierschaere fol 18. Bij
verwiltcueringe van partie verstelt ten naesten ende dat uijt crachte vanden derden dach
- Govaert Danckaerts maeckt heijs op Jan Heijndricks de somma van 8s, bij verwiltcueringe van partie
verstelt ten naeste
RAZE 3520-2, W-218 links, 19v, 28-9-1569
- coman Adriaen Willems nomine Joris Jans (MPS: Joris Jans Sijnskercke) maeckt heijs op Pieter Jans
Jaspers de somma van 11£ 13s 4gr ende dat van verswegen goederen, verstelt ten naeste ende
voort tot Joris Jans vermaen
- Adriaen Pieters de Nacht maeckt heijs op Pieter Pieters Dolle de somma van 11s ende dat van
verteerde costen, bij verwiltcueringe van partie verstelt ten naesten
- coman Adriaen Willems maeckt heijs op Pieter Nijsen de somma van 3£ 6s 8gr ende dat volgende
wettelijcke ende naer vuijtwijsen tregister fol 18. Pieter Nijsen verobligeert hem voor de

somme van 9 gulden op te bringen tussen dit ende een maent tijts, ende dat op volstaen panden
ende Jan Barthelmeeuss selfde bewijs
- Pauwels Diericks maeckt heijs op Jan Engels als kerckmeester over de kercke van de prochie van
Waerde de somma van 3£ 4s 6gr ende noch van een derde part (MPS: paert) van een thiende
verschenen Goesche jaermarct 1569 1£ 5s tsaemen 4£ 9s 6gr. Verstelt ten neasten ende dat uijt
crachte vanden derden dach
- Jan Pieters Geerts maeckt heijs op coman Thomas nae uijtwijsen tregister fol 18. Partie wert gewesen
ontslegen ende ontlast van den selfden heijs gespecificeert in fol 18
In de kantlijn: coman Thomas begeert eenne brieff ofte acte van dese sententie
Vierschaere ende dach van rechte gehouden 8-10-1569 ter kennisse van schepenen Jan Jans vleeck,
Jan Jacobs Stoffs, Cornelis Corneliss, Pauwels Diericks, Pieter Jans Rooshil, Jan Domiss
- coman Adriaen Willems nomine Balthasar Vilaijn maeckt heijs op Marinus Marinuss Beelboom van
gereeckende penningen 3£ 5s 4gr
- coman Adriaen Willems nomine Balthasar Vilaijn maeckt heijs op Jan Engels de leveringe van 40
viertelen zaets ofte 20£ borge daervoren als borge
- coman Adriaen Willems nomine Balthasar Vilaijn maeckt heijs op Jacob Jans Pieters Lemps als
borge van zijn broeder de leveringe van 12 viertelen zaet ofte 7£ daervoor
- Bij verwiltcueringe van partie verstelt dese 2 zaecken ten naesten ende voort tot Balthazar zijn
vermaen
RAZE 3520-2, W-218 rechts, 20, 8-10-1569
- Pieter Nijsen maeckt heijs op Jan Geerts nae uijtwijsen tregister fol 18. Bij verwiltcueringe van partie
verstelt ten derden dach op maendaege
- Pieter Pieters Leeuwe maeckt heijs op Marinus Maertens (MPS: Marinus Merts) als penningmeester
over die prochie van Waerde de somma van 5£ 7s 5gr
- Pieter Pieters Leeuwe maeckt heijs op Jacob Willems als penningmeester over die prochie van
Waerde de somma van 10s ende noch van oncost van den jaere 1568 2s 1gr ter goeder
rekening te mee gegeven ten naesten ende voort tot Pieter Pieters vermaen
- coman Adriaen Willems (MPS: er staat alleen Adriaen Willems) nomine Adriaen Pieters de Nacht
maeckt heijs op Pieter Jans Smidt (MPS: Pieter Jans Rooshil?) de somma van 9s van verteerde
costen ende 41 gulden van 1 blaue merrie ende noch van dat hij zeker werck aengenomen
heeft van de voors. Adriaen Pieters ende tzelfde niet gedaen en heeft, facit 4£. Bij
verwiltcueringe van partie verstelt ten naesten uijt cracht van den derden dach
- Adriaen Pieters de Nacht maeckt heijs op Pieter Pieters Dolle nae vuijtwijsen tregister fol 19. Bij
verwiltcueringe van partie verstelt ten naesten uijt crachte vanden derden dach

- Lodewijck Jacobs heijst ter vierschaere Marinus Corneliss Gort uijt crachte van verstelde
vierschaere, te mee gegeven den tijt van 14 daegen, voort tot Lodewijck Jacobs vermaen
- Lodewijck Jacobs heijst ter vierschaere Jan Willems ende dat van dat hij hem een vercken heeft doot
doen bijten ende heijst hem daervoren de somma van 14s, te mee gegeven den tijt van 14
daegen, voort tot Lodewijck Jacobs vermaen
- Pauwels Diericks maeckt heijs op Jan Engels ende dat nae uijtwijsen tregister fol 19, te mee gegeven
ten naesten voort uijt crachte vanden derden dach
RAZE 3520-2, W-219 links, 20v, 8-10-1569
- Pauwels Diericks maeckt heijs op Marinus Marinuss (MPS: Marinus Marinuss Beelboom) ende dat
uijten naeme van Willem Pieters de somma van 3£ 5s volgende zekere obligatie verschenen
Goesche marckt anno 68 ende 69, te mee gegeven ten naeste uijten crachte van den derden
dach ende voort bij nae date van desen is partie tevreden ende geeftet als noch te meede ten
naeste ende voort tot Willem Pieters vermaen
- Govaert Danckaerts maeckt heijs op Jan Heijndricks nae uijtwijsen tregister fol 19 ende dat van 1
tonne biers die hij op Sint Jans dach geven moeste als coninck, verstelt ten naesten
Vierschaere ende dach van rechte gehouden op 15-10-1569 ten kennisse van schepenen Jan Jans
Vleeck, Jan Jacobs Stoffs, Pauwels Diericks, Cornelis Corneliss, Pieter Jans Rooshil, Pieter
Pieters Leeuwe ende Jan Domiss
- coman Adriaen Willems nomine Nicolaes Corneliss maeckt heijs op Pieter Jans Smits (MPS: Pieter
Jans Rooshil) dat hij zal comen ontfangen alzulcke huijsinge als de voors. Pieter van den
voors. Nicolaes gecocht heeft ofte heijst daer vooren de somma van 16£, gewesen dat
Nicolaes Corneliss zoude tgoet leveren met drie zondaecgse geboden ten waere dat Pieter
beliefde
- Pieter Nijsen maeckt heijs op Jan Geerts nae uijtwijsen tregister fol 18, ende bij verwiltcueringe van
partie verstelt ten naesten, behalve partie 1 wete
- coman Adriaen Willems nomine Thomas Marinuss ende Joris Jans (MPS: Joris Jans Sijnskercke)
maeckt heijs op Pieter Jans Jaspers de somma van 9£ volgende zeker wettelijcke brieven ende
heijst van de doot van zijnder moeder ende dat van verswegen goederen de somma van 26£,
bij verwiltcueringe van partie, verstelt ten naesten, voort tot partiens vermaen
RAZE 3520-2, W-219 rechts, 21, 15-10-1569
- coman Adriaen Willems nomine Stoffel Marinuss maeckt heijs op Marinus Marinuss (MPS: Marinus
Marinuss Beelboom) de somma van 1£ ende dat van coope van platsaet
- coman Adriaen Willems nomine Stoffel Marinuss maeckt heijs op Anthonij Corneliss Mensheere de
somma van 10s ter cause van coope van platsaet
- beijde partien te mede gegeven ten naeste voort tot Adriaen Willems vermaen

- coman Adriaen Willems nomine Adriaen Pieters de Nacht maeckt heijs op Pieter Jans Smidt (MPS:
Pieter Jans Rooshil?) nae vuijtwijsen tregister fol 20, de schult van 9s bekent partie schuldich
te zijn, gewesen bij sententie van schepenen dat partien zullen kiezen ellijck een goet man,
veraccorderen zij tis wel int goede, veraccorderen zij niet zoe hebben zij ten naeste het selfde
recht ende Pieter Nijsen nomine Pieter Jans kiest Pauwels Diericks ende coman Adriaen
Willems nomine Adriaen Pieters de Nacht kiest de voors. coman Adriaen Willems
- Pieter Pieters (MPS: Pieter Pieters Leeuwe) maeckt heijs op Adriaen Pieters de Nacht ende dat van
eenne bouw? (MPS: oogst?) die hij gecocht heeft inden coopdach van zijn zuster, de somma
van 2£ 10 stuijvers?
- Pieter Pieters (MPS: Pieter Pieters Leeuwe) maeckt heijs op Jan Heijndricks als penninckmeester
(MPS: er staat pennemeester!) over de prochie van Waerde over den ougst ende tjaer 1569, de
somma van 10£ 11s 7 gr
- Pieter Pieters (MPS: Pieter Pieters Leeuwe) maeckt heijs op Pieter Jacobs Stoffs ende dat van een
reste van pacht 1568 de somma van 1£ 6s 8gr,
- Bij verwiltcueringe van partie verstelt ten naesten uijt crachte vanden derden dach ende dat van dese
drie voors. partien
RAZE 3520-2, W-220 links, 21v, 15-10-1569
- coman Adriaen Willems nomine Jacob Jacobs maeckt heijs op Jan Engels de somma van 14£ 4s 18gr
ende dat naer uijtwijsen eennen schepenbrief spreeckende op de drie weeskinderen van Jacob
Geluck (MPS: Gelock) zijnen vader zaliger memorie, bij verwiltcueringe van partie vesrtelt
ten naesten ende voort tot Jacob Jacobs vermaen.
- coman Adriaen Willems heijst ter vierschaere Lambrecht Quirijns ende dat als borge voor Frans
Lammens (MPS: Frans Lambrechts) zijne zone de somma van 13s 4gr ende dat van huijshuere
- coman Adriaen Willems maeckt heijs op Pieter Anthonies Smul ende dat als borge voor den voors.
Frans Lambrechts als vooren de somma van 13s 4gr, te mee gegeven ten naesten uijt crachte
vanden derden dach ende voort tot Adriaen Willems vermaen
- coman Adriaen Willems maeckt heijs op Maerten Heijndricks ende dat van een coopdach van Jan
Jans Bette ofte Adriaen Estricx de somma van 14s altijts ter goeder rekening ende dat van
coop van platsaet, te mee gegeven als vooren
- Jan Jans Vleeck maeckt heijs op Jan Heijndricks ende dat van tsgraeve schote over den ougst ende
jaer 1568 de somma van 1£ 15s 6gr
- Jan Jans Vleeck maeckt heijs op Marinus Maertens (MPS: Marinus Merts) ende dat van tsgraeve
schote over den ougst ende jaer 1568 de somma van 1£ 12s 10gr 18mijten ende noch van een
reste van waterpenningen van 1567 4s 10gr
RAZE 3520-2, W-220 rechts, 22, 15-10-1569

- Jan Jans Vleeck maeckt heijs op Jan Hectors ende dat van tsgraeve schote over den ougst ende jaer
1568 de somma van 4s 9gr 6mijten
- Jan Jans Vleeck maeckt heijs op Adriaen Pieters de Nacht ende dat van tsgraeve schote over den
ougst ende jaer 1568 de somma van 1£ 16s 7gr, heijst noch van een reste van 1567 van Jan
Jobs wege 1£ 16s 2gr
- Jan Jans Vleeck maeckt heijs op Lodewijcks Jacobs ende dat van tsgraeve schote over den ougst
ende jaer 1568 de somma van 12s 1gr
- Jan Jans Vleeck maeckt heijs op Maerten Heijndricks ende dat van tsgraeve schote over den ougst
ende jaer 1568 de somma van 3s 9gr 6mijten ende noch van tZusterzandt 1£ 14s 11gr 6mijten
ter goeder rekening
- Jan Jans Vleeck maeckt heijs op Anthonij Corneliss Mensheere, ende dat van tsgraeve schote over
den ougst ende jaer 1568 de somma van 2£ 8s 3gr
- Te mee gegeven van dese voors. partien ten naesten uijt crachte vanden derden dach
- Jan Jans Vleeck maeckt heijs op Jan Nicolaess Pithouck ende dat uijt crachte van verstelde
vierschaere naer uijtwijsen tregister fol 18, verstelt als vooren
- Jan Jans Vleeck maeckt heijs op Magdalena Matthijss? ende dat van tsgraeve schote de somma van
17s 10gr ende noch 3s 1gr ter goeder rekening, te mee gegeven als vooren
- coman Adriaen Willems maeckt heijs op Jan Engels nomine Balthasar Vilaijn ende dat uijt crachte
van verstelde vierschaere naer vuijtwijsen tregister fol 19 ende vermindert zijnen heijs ende
heijst als nu 10£, bij verwiltcueringe van partie verstelt ten naesten uijt crachte vanden derden
dach ende voort tot zijnen vermaen
RAZE 3520-2, W-221 links, 22v, 22-10-1569
Vierschaere ende dach van rechte gehouden op 22-? ter kennisse van schepenen Jan Jans Vleeck, Jan
Jacobs Stoffs, Cornelis Corneliss, Pieter Pieters Leeuwe
- Pieter Pieters Leeuwe maeckt heijs op Adriaen Pieters de Nacht naer vuijtwijsen tregister fol 21, bij
verwiltcueringe van partie verstelt ten naesten uijt crachte vanden derden dach, voort tot Pieter
Pieters vermaen
- coman Adriaen Willems nomine Jacob Jacobs maeckt heijs op Jan Engels naer vuijtwijsen tregister
fol 21, hebben verstelt ten naesten ende zullen alsdan hebben tzelve recht behalve dat
Janneken de moeder ofte den stiefvader zal comen bij schouijt ende schepenen om te beziene
oft den jongsten wezen noch genoch bewaert zijn ofte niet
- Jan Engels maeckt heijs op Jan Matthijss ende dat van seijsse (MPS: accijns) van tZusterzandt, de
somma van 4s 8gr ende noch van schade dat hij Jan Matthijss Jan Engels daerin geworpen
heeft de somma van 2£, verstelt ten naesten uijt crachte vanden derden dach

- coman Adriaen Willems nomine Thomas Marinuss maeckt heijs op Pieter Jans Jaspers naer
vuijtwijsen tregister fol 20, bij verwiltcueringe van partie verstelt ten naesten ende voort tot
Thomas vermaen
- coman Adriaen Willems maeckt heijs op Lambrecht Quirijns de wever ende Pieter Anthonies Smul
naer vuijtwijsen tregister fol 21, bij verwiltcueringe van partie verstelt ten naesten ende voort
tot Adriaen Willems vermaen
RAZE 3520-2, W-221 rechts, 23, 22-10-1569
- Jan Jans Vleeck maeckt heijs op Jan Heijndricks, op Marinus Maertens, Jan Nicolaess Pithouck,
Anthonij Corneliss Mensheere, Maerten Heijndricks, Lodewijck Jacobs ende Jan Hectors,
Adriaen Pieters de Nacht, bij verwiltcueringe van partie verstelt ten naesten uijt crachte
vanden derden dach
- Jan Jans Vleeck maeckt heijs op Jan Domiss ende dat van tsgraeve schote 2s 4gr 6mijten ende noch
van tsterfhuijs van Lucas Melchiors de somma van 15s, noch van beloofde penningen van
Jacob de wever 13s
- Jan Jans Vleeck maeckt heijs op Marinus Corneliss Gort ende dat vanwege tZusterzandt de somma
van 5£ 14s 3gr ende noch van de Westveerpolder 17 stuivers 1gr? opt gemet, facit 2£ 16s 3gr
ende noch van 8 stuijvers opt gemet van den selfden lande 1£ 5s 8gr ende heijst noch van van
tstorff? hof de somma van 2s 3gr ende noch van tsgraeve schote 7s 6gr, altijt ter goeder
rekening, bij verwiltcueringe van partie verstelt ten naesten
- coman Adriaen Willems nomine Jan de Wielmaecker maeckt heijs op Marinus Corneliss Gort uijt
crachte van te doen gebien tlandt inden Westveerpolder uijt crachte van een schepenbrieff de
somma van 16£, bij verwiltcueringe van partie verstelt tot op maendaege naestcomende ende
voor alle weke duere te hebben tselfde recht
- coman Adriaen Willems maeckt heijs op Marinus Marinuss nomine Stoffel Marinuss (MPS: er staat
Stoff Marinuss!) nae vuijtwijsen tregister fol 21, verstelt ten naesten uijt crachte vanden
derden dach
RAZE 3520-2, W-222 links, 23v, 22-10-1569
- coman Adriaen Willems nomine Adriaen Pieters de Nacht maeckt heijs op Pieter Jans Smidt de
somma van 41 gulden ende dat van coope van 1 paert, bij verwiltcueringe van partie verstelt
ten naeste ende voort tot Adriaen Pieters vermaen
- coman Adriaen Willems nomine Balthasar Vilaijn maeckt heijs op Jan Engels naer vuijtwijsen
tregister fol 22, bij verwiltcueringe van partie verstelt ten naeste uijt crachte vanden derden
dach
- Pieter Pieters Leeuwe maeckt heijs op Jan Heijndricks naer vuijtwijsen tregister fol 21, verstelt ten
naesten voort tot Pieter Pieters Leeuwe’s vermaen

- Op 31-10-1569 zie isser dach van rechte gehouden ter kennisse van schepenen Jan Jans Vleeck,
Pauwels Diericks, Cornelis Corneliss, Pieter Jans Rooshil ende Jan Domiss ten huijse van
Pieter Jans Jaspers ende dat tussen Adriaen Willems als gemachtich van Jacob van Tielborch
heijser ter eender, en Jan Nicolaess Pithouck als verweerder ter anderen zijden ende dat uijt
crachte van arestemente twelck coman Adriaen Willems inde qualiteijt als vooren gedaen
heeft aende goederen van voors. Jan Nicolaess, gestaen ende gelegen op de huijsinge ende
erve van de voors. Jacob van Tielborch ende is heijs maeckende ende dat van gereekende
penningen van 1568 met zeker reste van tjaer 1567 tsaemen de somma van 32£, ende partie
wert voort geheijst oft hij Jan Nicolaess voors. wil comen voldoen den claeger met gelde ofte
panden, indien hij quaeme twaer wel inde goede, indien niet dat de voors. coman Adriaen
zoude opleggen de rechte vande vierschaere ende doet zijn bewijs aen alle goet als hij zoude
mogen bevinden wesen opten grondt ende ? van den voors. Jacob van Tielborch ende doet zijn
bewijs aen alle het goet dat hij coman Adriaen als nu bevindende opten grondt vanden voors.
Jacob van Tielborch, ten eersten: (MPS: verder niet ingevuld!)
RAZE 3520-2, W-222 rechts, 24, 5-11-1569
Vierschaere ende dach van rechte gehouwen op 5-11-1569 ten huijse van Vincent Brandt (MPS: Sent
Brandt) ter kennisse van schepenen Jan Jans Vleeck, Jan Jacobs Stoffs, Pieter Pieters Leeuwe,
Jan Domiss
- Jan Jans Vleeck maeckt heijs op Marinus Corneliss Gort naer vuijtwijsen tregister fol 23
- Jan Jans Vleeck maeckt heijs op Maerten Heijndricks naer vuijtwijsen tregister fol 22
- Jan Jans Vleeck maeckt heijs op Adriaen Pieters de Nacht naer vuijtwijsen tregister fol 22
- Jan Jans Vleeck maeckt heijs op Jan Nicolaess Pithouck naer vuijtwijsen tregister fol 22
- des vier partien wert verstelt ten naeste ende voort tot Jan Jans vermaen
- Jan Jans Vleeck maeckt heijs op Marinus Maertens naer vuijtwijsen tregister fol 21
- Jan Jans Vleeck maeckt heijs op Anthonij Corneliss Mensheere naer vuijtwijsen tregister fol 22
- Jan Jans Vleeck maeckt heijs op Lodewijck Jacobs naer vuijtwijsen tregister fol 22. Bij
verwiltcueringe van partie verstelt ten naeste
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- coman Adriaen Willems nomine Jacob Jacobs Geluck (MPS: Jacob Jacobs Gelock) maeckt heijs op
Jan Engels nae uijtwijsen tregister fol 21?. Schepenen wijsen voor recht dat Jan Engels zal
gelden ende betaelen volgende den heijs ende nae uijtwijsen eenne schepenbrieff
behoudelijcken dies dat indien Jacob Jacobs de selfde penningen al geheel ontfangen dat hij
zal stellen zeker cautie ende borge binnen de prochie van Waerde ende zal de penningen
bezitten den tijt van vier jaeren zonder daer eeniche rente aff te geven ende indien hij tzelfde
langer bezit, zal alsdan daer rente aff moeten geven off hetzij dat eens werden, verstelt den tijt
van 14 daegen alle genachten voortgaende

- Jan Engels maeckt heijs op Jan Pieters Geerts ende dat van lantpacht over den oochst ende jaer 1568
de somma van 2£ ter goeder rekening ende noch 1£ ofte dat hij de tuijn tussen hem en Jan
Engels, te mee gegeven ten naesten, voort tot Jan Engels vermaen
- Jan Engels maeckt heijs op Jan Matthijss nae uijtwijsen tregister fol 22, verstelt ten naesten uijt
crachte vanden derden dach ende aengaende de schaede gewesen aen goede mannen (MPS: er
staat niet bij wie!)
- coman Adriaen Willems nomine Jan de Wielmaecker op Marinus Corneliss Gort nae uijtwijsen
tregister fol 23, verstelt bij sententie tot op maendaege naestcomende ende voort alle de weke
doore behalve zoe wanneer dat Jan de Wielmaecker compt zal hebben een wete ende indien
niet zal hebben ten naeste het selve recht ende Marinus zal alsdan bewijsen zijn vrij goet ende
indien niet zoe, macht Jan de Wielmaecker tzelve doen
- Dierick Jans (MPS: Dierick Jans Timmerman) maeckt heijs op Pauwels Jacobs de somma van 1£ 6s
8gr ende dat nae uijtwijsen 1 schepenbrieff, bij verwiltcueringe van partie verstelt ten naesten
ende voort tot Dierick vermaen
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- Pieter Jans Jaspers maeckt heijs op Reinier Jans (MPS: of Reijmer Jans) de somma van 9 gulden 7
stuijvers van geleendt geldt ende arbeijt ende noch van verteerde costen 26 stuijvers ende noch
van andere arbeijt 6s ter goeder rekening, verstelt ten naesten uijt crachte vanden derden dach
- coman Adriaen Willems maeckt heijs op Jan Heijndricks ende dat vanden inventaris van Jonckheer
Hanne? de somma van 3£ 3gr ende noch van een obligatie de somma van 1£ 6s 8gr, noch van
groenen noote de somma van 45 gulden, altijt ter goeder rekening, verstelt ten naesten uijt
crachte vanden derden dach
- coman Adriaen Willems nomine Jan Barthelmeeuss maeckt heijs op Pieter Nijsen nae uijtwijsen
tregister fol 19, bij verwiltcueringe van partie verstelt ten naesten ende dat als vooren gelijck
in fol 19 verobligeert es
- Pauwels Diericks maeckt heijs op Marinus Marinuss ende dat nomine Willem Pieters nae uijtwijsen
tregister fol 20, te mee gegeven ten naesten uijt cracht vanden derden dach
- coman Adriaen Willems maeckt heijs op Lambrecht Quirijns nae uijtwijsen tregister fol 21
- coman Adriaen Willems maeckt heijs op Pieter Anthonies Smul als vooren fol 21. Schepenen wijsen
verstelt ten naesten behalve dat Lambrecht Quirijns mach comen met Smul bij Frans
Lambrechts (MPS: Frans Lammens) tussen dit ende den naesten dach van rechte, altijt
hebben? coman Adriaen ten naeste het selfde recht bij aldien hij niet te vreden gestelt en wert
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- coman Adriaen Willems nomine Stoffel Marinuss maeckt heijs op Marinus Marinuss nae uijtwijsen
tregister fol 21, te mee gegeven ten naesten uijt crachte vanden derden dach

Vierschaere ende dach van rechte gehouwen op 19-11-1569 ten huijse van Cornelis Jacobs
Boudewijns ter kennisse van schepenen Jan Jans Vleeck, Pauwels Diericks, Jan Domiss, Jan
Jacobs Stoffs, Cornelis Corneliss, Pieter Jans Rooshil, Pieter Pieters Leeuwe
- coman Adriaen Willems maeckt heijs op Marinus Corneliss Gort ende dat uijt den naem van Jans
Jans Wielmaecker naer vuijtwijsen tregister fol 23, ende partie wert gecondemneert inden
heijs ende Cornelis Jacobs als gemachtich van Marinus Corneliss bewijst den voors. coman
inde qualiteijt als voren aen tzelve goet ende dat van westen inne totter grootte van de schult
ende partie verzouijckt als nu schattinge te hebben alle genachte van nu voortgaende ende dit
voors. landt es geschadt op 4£ den gemet van zuijden inne.
Op huijden 3-12-1569 zoe heeft den schouijt bij vonnisse van schepenen dese erve
overgelevert uijt den naem ende vanwege Jan de Wielmaecker dese grondt van erve ende dat
van westen inne tot de grootte van de schult tot de grootte van de schult ende coman Adriaen
begeert brieven van eijgendomme, present schepenen Pauwels Diericks, Cornelis Corneliss,
Pieter Pieters Leeuwe, Jan Jacobs Stoffs
- coman Adriaen Willems nomine Jan Barthelmeeuss maeckt heijs op Pieter Nijsen nae uijtwijsen
tregister fol 19, bij verwiltcueringe van partie verstelt ten naeste ende gelijck hij Pieter Nijsen
hem int fol 19 verobligeert heeft
- Jan Jans Vleeck maeckt heijs op Marinus Maertens (MPS: Marinus Mertss) nae uijtwijsen tregister
fol 21?, partie wert gecondemneert inde heijs ende dat Jan Jans zoude bewijsen Marinus
Maertens vrij goet ende geeft inde vierschaere voor zijn vrij goet 1gr ende doet voort zijn
bewijs aen zijn bedde ende voort aen tin ende metael twelck hij ten huijse van dien bevinden
zal
- Jan Jans Vleeck maeckt heijs op Anthonij Corneliss Mensheeren de somma van 2£ volgende zekere
wettelijckheijt ende Anthonij verobligeert hem te betaelen tussen dit ende 1 maent ende dat tot
Jan Jans vermaen ende zijn zelfs bewijs
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- Jan Engels maeckt heijs op Jan Pieters Geerts naer vuijtwijsen tregister fol 24, ende aengaende de
heijs van de kercke wege wert te mee gegeven ten naeste ende aengaende de heijs van de tuijn
begeert de heijser voort recht, partie zijn op weerzijden tevreden dat Jan Engels zal
onderhouden de gracht tussen hem ende Jan Pieters ende voors. Jan Pieters zal onderhouden
den tuijn, ende als nu opmaeckende in zulcke genachten als bij schepenen geordineert zal
worden
- coman Adriaen Willems maeckt heijs op Lambrecht Quirijns ende Pieter Anthonies Smul naer
vuijtwijsen tregister fol 21, partie is tevreden dat de verweerder zal betaelen twelck zij beloven
te doen binnen dese naestcomende toecomende weecke ende de reste blijft staende gelijck zij
van te voren stondt tot vastelavent naestcomende
- coman Adriaen Willems nomine Jacob Jans Sijnskercke maeckt heijs op Pieter Jans Rooshil ende dat
van coope van een schuere welcke affgebroocken es opte oude stede. Bij sententie van
schepenen verstelt ten naesten behalve dat Pieter Jans ende Jan Nicolaess Pithouck, ende

coman Adriaen Willems als heijser bij elcanderen comen zouden, veraccorderen zij tis wel int
goede, veraccorderen zij niet zoe hebben zij ten naesten het zelve recht
- Adriaen Pieters de Nacht maeckt heijs op Jan Geerts naeijer ende dat van verteerde costen de somma
van 3s, bij verwiltcueringe van partie verstelt ten naeste uijt crachte van den derden dach ende
dat tot Adriaen Pieters vermaen
- coman Adriaen Willems nomine Quirijn Jacobs Wentels maeckt heijs op Jan Engels ende dat van een
coop van een paert de somma van 2£ 10s, bij verwiltcueringe van partie verstelt ten naeste
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- Jan Pieters Geerts maeckt heijs op Jan Jans Vleeck, coman Adriaen Willems, Pieter Jans Jaspers
ende Jan Nicolaess Pithouck ende dat naer uijtwijsen tregister fol 18, verstelt ten naesten
behalve dat zij bij malcander comen zouden ende stellen haere zaeke zoo effen als zij connen
In de kantlijn: Jan Pieters Geerts bekende voor schepenen dat volgens den brieff van de
borchtochte spreeckende opte voors. 4 personen hierin verhaelt groot wesende 32£ hij corten
moet 12£ 10s
- Jan Pieters Geerts maeckt heijs op Cornelis Corneliss ende dat van ackerschade de somma van 4£?
twelck Cornelis beesten in zijn zaet gedaen hebben, bij verwiltcueringe van partie verstelt ten
naesten
- coman Adriaen Willems maeckt heijs nomine Cornelis Corneliss op eenne Jan Pieters Geerts de
somma van 5£ ende dat van ackerschade, verstelt als vooren
- coman Adriaen Willems maeckt heijs op Jan Heijndricks nae uijtwijsen tregister 25. Jan Heijndricks
belooft nu desen toecomenden merckdach te betaelen 3£ ende 8 daegen daer naer noch 3£
ende dat alle genachten voortgaende
- Pauwels Diericks maeckt heijs nomine Willem Pieters nae uijtwijsen tregister fol 20, bij
verwiltcueringe van partie verstelt ten naesten uijt crachte vanden derden dach
- Pauwels Diericks maeckt heijs op Jan Engels nae uijtwijsen tregister fol 19, blijft hier bij reste 2£
preter 1gr ende partie wert gecondemneert inden heijs ende dat Pauwels zoude opleggen de
rechte van de vierschaere ende bewijsen zijn vrij goet, ende Pauwels doet zijn bewijs aen een
van zijn beste coijgen (MPS: koeien) ofte de gene die den voors Pauwels bewijsen zal?
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- coman Adriaen Willems nomine Jacob Jacobs Geluck maeckt heijs op Jan Engels nae uijtwijsen
tregister fol 21 waerop gewesen es bij vonnisse van schepenen partie gecondemneert inden
heijs blijckende in fol 24, ende de voors. coman Adriaen inde qualiteijt als boven es tevreden
dat men selfde vercontinueert ten naesten ende voort tot Jacob Jacobs vermaen
In de kantlijn: Ende om des wille dat voors. Jacob Jacobs dese voors. penningen volgende den
eersten heijs geheel ontfanckt, stelt tot een speciale hypoteque 1 stucke weije groot 200 roe
luttel min of meer gelegen in Noortvere binnen dese gemercken O. S., W. en N. de erve van

Robrecht Stockvis, Onse vrouwen? polder ter ? capelle, gewesen es blijckende bij zeker acte
van ’t clercks register des voors. prochie
Dan weer normaal: op huijden den 22-3-1569 stilo hollandiae zoe es begeert ende versocht
van Cornelis Jacobs Clicker dat men schatten ende werderen zoude dese voors. weije ende dat
van tgene dat zij beter waere dan de last dier op staet, zoe wert dese selfde weije getaxeert op
19£ vls ende daer staet op ?, zoe schiet (MPS: verder niet ontcijferen)
- Cornelis Jacobs Boudewijns maeckt heijs op Marinus Marinuss Beelboom ende dat van pachte van
thiende over den oucgst ende jaer 1569 de somma van 1£ 10s ende noch van een reste van
tsgraeve schote 2s 8gr, bij verwiltcueringe van partie, verstelt ten naesten uijt crachte vanden
derden dach
- Cornelis Jacobs Boudewijns maeckt heijs op Dignus Jansdr ende dat van een simile? boete van dat
hij tjegens Pieter Jans Rooshil comanschappe gedaen heeft van een Luikse hamer op eenne
zondach 13-11-1569 ende heijst daervoren de somma van 3£ parasijsen (MPS: parijse
ponden?), verstelt als vooren.
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Vierschaere ende dach van rechte gehouden op 26-11-1569 ten huijse van Cornelis Jacobs Boudewijns
ter presentie van Jan Jacobs Stoffs, Cornelis Corneliss, Pieter Jans Rooshil, Pieter Pieters
Leeuwe, Jan Domiss, Jan Jans Vleeck, Pauwels Diericks als schepenen
- Pauwels Jacobs maeckt heijs op Jan Barthelmeeuss de somma van 13s 4gr ter goeder rekening van
zekeren arbeijt, bij verwiltcueringe van partie verstelt ten naesten uijt crachte van den derden
dach
- Hugo Jans Block (MPS: Huijch Jans Block) maeckt heijs op tsterfhuijs van Cornelis Boudewijns de
somma van 5s 10gr van gereeckende penningen ende noch 4s van een viertel cruijts
- coman Adriaen Willems nomine Jacob Jans Sijnskercke maeckt heijs op Willem Quirijns volgende
eenne wettelijcken brieff de somma van 7£ 3s 7gr, bij verwiltcueringe van partie verstelt ten
naeste uijt crachte vanden derden dach
- coman Adriaen Willems nomine Jacob Jans Sijnskercke uijt crachte van verstelde vierschaere nae
uijtwijsen tregister fol 26 maeckt heijs op (MPS: op wie?) bij vonnisse van schepenen verstelt
ten naeste behalve dat Pieter Jans Rooshil? ende Jan Nicolaess Pithouck gehouden zijn te
comen bij elcander, veraccorderen zij tis wel int goede, veraccoorderen zij niet alsdan tselve
recht
- coman Adriaen Willems nomine Jan Barthelmeeuss maeckt heijs op Pieter Nijsen, nae uijtwijsen
tregister fol 19, bij verwiltcueringe van partie verstelt ten naesten ende op alzulcken conditie
ende beloofde als hij Pieter Nijsen in fol 19 belooft ende verobligeert heeft
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- coman Adriaen Willems maeckt heijs op Lambrecht Quirijns ende Pieter Anthonies Smul naer
vuijtwijsen tregister fol 21. Schepenen wijsen met sententie dat partie zoude voldoen den

claeger met gelde ofte met pande ofte dat partie zoude bwijsen zijn vrij goet indien hijt niet en
dede zoe zoudet den claeger selver doen ende partie bewijst voor zijn vrij goet, aen een taefel
ende aen eenne scheerback ende voort van achter aen zijn schuere tot de grootte van zijn
schult ende aengaende van Pieter Anthonies Smul doet den heijser zijn bewijs aen tbedde daer
Pieter Anthonij dagelijcks op leijt ende voort van tgene dat ten huijse bevindt ter grootte van
zijn schult alle genachte voortgaende
- Adriaen Pieters de Nacht maeckt heijs op Jan Barthelmeeuss ende dat van verteerde costen 14s
- Adriaen Pieters de Nacht maeckt heijs op Andries Jans ende dat van verteerde costen de somma van
13s 2gr
- Adriaen Pieters de Nacht maeckt heijs op Willem Corneliss Coijger ende dat van verteerde costen de
somma van 9s
- Bij verwiltcueringe van partie verstelt ten naesten ende voort tot Adriaen Pieters vermaen
- coman Adriaen Willems nomine Heijndrick Pieters maeckt heijs op Adriaen Jans Duerwel, de
mouwer van 11 achtendeel van 7 achtendeel breet? (MPS: of broot?) ende 4 achtendeel gerst
tsaemen uijtbringende als vooren, bij verwiltcueringe van partie verstelt ten naesten uijt
crachte vanden derden dach
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- coman Adriaen Willems nomine Heijndrick Pieters maeckt heijs op Jan Domiss de mouwer van 52
achtendeel, wert gewesen bij sententie, verstelt ten tweeden dach van techte, ende voort tot
Heijndricks vermaen
- Jan Pieters Geerts maeckt heijs op Jan Jans Vleeck, coman Adriaen Willems, Pieter Jans Jaspers
ende Jan Nicolaess Pithouck naer vuijtwijsen tregister fol 18. Partie wert gecondemneert inder
heijs ende dat Jan Pieters zoude opleggen die recht van de vierschaere ende partie haer vrij
goet bewijsende indien niet dat Jan Pieters zelver zoude doen, coman Adriaen doet zijn bewijs
aen tgelet daer zij borge voor gebleven zijn, inde eerste aen tbedde daer zij daegelijcx op
liggen ende voort aen eene pijsel opte caemer ende voort aen alle tgene datter ten huijse ende
ten houve zijn mach ende het daerlant (MPS: derrijlant) dat bij Rooshils lijt ende noch 1 wit
tresoorken noch 2 oircossens opt caemer, 1 taefel noch 1 cacstoel, 2 laeckens 1 decken opte
camer
In de kantlijn: tbedde is geschadt op 16s 8gr, den pijsel es geschadt op 1£, twitte tresoorken
3s, de twee oircossens geschadt op 4s, de taefel geschadt op 2s, de stoel geschadt op 6gr, 2
laecken op 2gr ende 1 schabel taefelcken (MPS: klaptafel) geschadt op 3s 4gr
- coman Adriaen Willems nomine Danckaert Jans maeckt heijs op Jan Pieters Geerts de somma van 4£
4s 4gr, te mee gegeven ten naesten ende voort tot Adriaen Willems vermaen
- Pieter Pieters Leeuwe maeckt heijs op Jan Willems Jan Vaers ende dat van geschoote ofte watergelt
als penninckmeester over de prochie van Waerde over den oecgst 1569 de somma van 6£ 16s
ter goeder rekening, bij verwiltcueringe van partie verstelt ten naesten, voort tot Pieters
vermaen

- Pieter Pieters Leeuwe maeckt heijs op Marinus Maertens (MPS: Marinus Merts) ende dat van
geschoote ofte watergelt als penninckmeester over de prochie van Waerde over den oechst
1569 de somma van 4£ ter goeder rekening, verstelt
- Jan Pieters Geerts maeckt heijs op Cornelis Corneliss naer vuijtwijsen tregister fol 26, gewesen aen
vier goede mannen om te veraccoorderen, indien zij veraccoordeerden tis wel int goe,
veraccoordeerden zij niet zoe hebben zij ten naesten het selve recht ende Cornelis Corneliss
kiest Pieter Pieters Leeuwe ende Pauwels Diericks, ende Jan Pieters Geerts kiest Jan Jans
Vleeck ende Jan Jacobs Stoffs
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- coman Adriaen Willems nomine Cornelis Corneliss maeckt heijs op Jan Pieters Geerts naer
vuijtwijsen tregister fol 26, gewesen aen vier goede mannen om te veraccoorderen, indien zij
veraccoordeerden tis wel int goe, veraccoordeerden zij niet zoe hebben zij ten naesten het
selve recht ende Cornelis Corneliss kiest Pieter Pieters Leeuwe ende Pauwels Diericks, ende
Jan Pieters Geerts kiest Jan Jans Vleeck endde Jan Jacobs Stoffs
- coman Adriaen Willems nomine Quirijn Jacobs Wentels maeckt heijs op Jan Engels naer vuijtwijsen
tregister fol 26, bij verwiltcueringe van partie verstelt ten naesten uijt crachte vanden derden
dach
Vierschaere ende dach van rechte gehouwen opten 10-12-1569 ter presentie van schepenen Jan Jacobs
Stoffs, Cornelis Corneliss, Pauwels Diericks, Pieter Pieters Leeuwe, Jan Domiss ende dat ten
huijse van Cornelis Jacobs Boudewijns
- Pieter Nijsen maeckt heijs nomine Jan Danckaerts op Adriaen Pieters de Nacht de somma van 1£ 6s
8gr ende dat van huere ofte pacht van een visserie ende noch 1 van rechtelijcken oncost om
dies wille geleden voor de Juijge van Valckenisse, te mee gegeven ten naesten uijt crachte van
den derden dach
- coman Adriaen Willems nomine Balthasar Vilaijn maeckt heijs op Marinus Marinuss Beelboom
ende dat naer uijtwijsen tregister fol 19, bij verwiltcueringe van partie verstelt ten naeste,
voort tot coman Adriaens vermaen
- Lambrecht Quirijns maeckt heijs op Marinus Marinuss (MPS: Marinus Marinuss Beelboom?) de
somma van 13s 4gr van arbeijt ende dat ter goede rekening, bij verwiltcueringe van partie
verstelt ten naeste
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- coman Adriaen Willems nomine coman Thomas ende Joris Jans (MPS: Joris Jans Sijnskercke)
maeckt heijs op Pieter Jans Jaspers de somma van 2£ preter 8 stuijvers ende dat van
verschenen penningen

- coman Adriaen Willems nomine coman Thomas ende Joris Jans (MPS: Joris Jans Sijnskercke)
maeckt heijs op op Pieter Jans Jaspers nae vuijtwijsen tregister fol 20, te mee gegeven totten
naeste daege van rechte, ende dat uijt crachte vanden derden dach
- coman Adriaen Willems nomine Jan Aerts de smidt (MPS: er staat Jan Artsen de smit) maeckt heijs
op Heijndrick Pieters de somma van 10s 3gr ende dat van gereeckende penningen, te mee
gegeven ten naeste ende dat vuijt crachte vanden derden dach
- coman Adriaen Willems nomine Jacob Jacobs Geluck verzouckt te hebben zeker schattinge van
lande volgende eenne schepenbrieff daerin gestelt tot ijpoteque tot laste van Jan Engels
volgende de condemnatie daer op gedaen in fol 24, te schatten voor de principaele
hooftsomme 8£ 13s 17gr, van oncost daerop gehadt met het schadt gelt 7s preter 1gr, ende
volgende de wettelijckheijt doet zijn bewijs aen tselfde landt ende dat van oosten inne tot de
grootte van de schult ende dit voors. landt is geschadt op (MPS: verder niet ingevuld), ende bij
verwiltcueringe van partie verstelt wert als nu den 17-12-1569 den tijt van 8 daegen ende
voort tot coman Adriaens vermaen
- Marinus Jans Pieters Lemps maeckt heijs op Jan Wouters de somma van 18s van huere van weije, te
mee gegeven ten naesten ende voort tot Marinus vermaen
- coman Adriaen Willems maeckt heijs op Pieter Jans Jaspers zoe als hij tanderen tijde vanwegen
Janna Geerts heeft gedregen zekere goeingen (MPS: goederen) in de Lombert ende zoe als zij
met haer vieren daer borge van bleven zijn heijst dat selfde goet weder te keeren ende te
beschicken in handen van den borge ofte heijst daervoren de somma van 10£, verstelt ten
naeste uijt crachte vanden derden dach
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- Pieter Pieters Leeuwe maeckt heijs op Lodewijck Jacobs de somma van 5£ 6s 4gr
- Pieter Pieters Leeuwe maeckt heijs op Marinus Maertens de somma van 4£ 4s
- Te mee gegeven beijde partien ten naesten ende dat uijt crachte vanden derden dach ende voort tot
Pieter Pieters vermaen
- volgende de condemnatie die tot laste van Lambrecht Quirijns gewesen es geweest blijckende in fol
28 ten profijte van coman Adriaen Willems is hij te vreden dattet staet ten naesten ende voort
tot zijne vermaen zoe wel van wege Pieter Anthonies Smul, als van het selve? ende dat somme
van 4 gulden met de rechtelijcke costen, behalve dat zij zouden hebben 3 weken dach
- coman Adriaen Willems nomine Quirijn Jacobs Wentels maeckt heijs op Pauwels Diericks de
somma van 96 gulden? ende dat als borge voor Jan Nicolaess Pithouck, te mee gegeven ten
naesten ende voort tot coman Adriaen zijn vermaen
- coman Adriaen Willems maeckt heijs op Pieter Jans Rooshil naer vuijtwijsen tregister fol 27, bij
verwiltcueringe van partie verstelt ten naeste behalve dat Pieter Jans zal bringen desen Jan
Nicolaess Pithouck ende Luenis bij Jacob Jans ende indien zij veraccoorderen tis wel int goe,
veraccoorderen zij niet hetselve recht ende voort tot coman Adriaen zijn vermaen
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- coman Adriaen Willems maeckt heijs op Jan Heijndricks ende dat nae uijtwijsen tregister fol 25, bij
verwiltcueringe van partie verstelt ten naesten ende voort tot coman Adriaen zijn vermaen
Vierschaere ende dach van rechte gehouwen op 20?-12-1569 (MPS: is niet ingevuld) ter kennisse van
schepenen Jan Jacobs Stoffs, Pieter Jans Rooshil, Jan Domiss, Pieter Pieters Leeuwe, Jan Jans
Vleeck, Pauwels Diericks
- Jan Danckaerts maeckt heijs op Adriaen Pieters de Nacht naer uijtwijsen tregister fol 29, bij
verwiltcueringe van partie verstelt ten naesten, ende dat uijt crachte vanden derden dach
- Jan Colens maeckt heijs op Jan Nicolaess Pithouck volgende de obligatie van coope van eenne weije
ende dat van een reste van leveringe van geerste de quantiteijt van 3 viertelen preter een maete
ofte heijst ellijck viertel 20 stuijvers, compt tsaemen de somma van 2 gulden 15 stuijvers,
verstelt ten naesten uijt crachte vanden derden dach
- coman Adriaen Willems nomine Jacob Jans Sijnskercke maeckt heijs op Pieter Jans Rooshil naer
vuijtwijsen tregister eodem, near aenleggen ende verweeren zoe wert Pieter Jans
gecondemneert inden heijs behalve dat Jan Nicolaess noch zal comen Jacob Jans Sijnskercke
ende rekenen pitten ende paelen, ende zoe wat zij min bevinden inde zelve rekening dan de 3£
zal den voors. Pieter Jans cortinge doen
RAZE 3520-2, W-229 rechts, 31, 20?-12-1569
- Adriaen Gilliss nomine Pieter Jans Jaspers maeckt heijs op Jan Engels inde Vier huijsen dat hij
alzulcken goet weder brincht ende restitueert alzulcken penningen als hij moegen gelost ende
gehaelt heeeft in de Lombarde ter Goes ofte dat hij den voors. Pieter Jans quijte van de heijs
ende aenspraecke die coman Adriaens tsijne wert gedaen heeft ofte heijst daervoren de somma
van 10£, verstelt ten naesten uijt crachte vanden derden dach
- coman Adriaen Willems nomine Joris Jans (MPS: Joris Jans Sijnskercke) ende Thomas Marinuss
ende dat van verswegen goet de somma van 26£ ende dat op Pieter Jans Jaspers bij vonnisse
van schepenen, gewesen partie aen vier arbijters, veraccorderen zij tis wel int goe,
veraccorderen zij niet zoe hebben zij ten naesten tselve recht, ende voort bij verwiltcueringe
van partie verstelt tot op derthien aevent (MPS: avond voor 13 januari), ende Pieter Jans kiest
Jan Jans Vleeck ende Cornelis Jacobs Boudewijns, ende coman Thomas kiest Pauwels
Diericks ende Pieter Pieters Leeuwe
- coman Adriaen Willems nomine Jan Aerts de smit maeckt heijs op Heindrick Pieters nae vuijtwijsen
tregister fol 29, bij verwiltcueringe verstelt ten naesten
- coman Adriaen Willems nomine Jan Aerts de smit maeckt heijs op Jan Willems Jan Vaers ende dat
van arbeijt ende smeeen? de somma van 7s 6gr, verstelt ten naesten ende voort tot Jan
Aertsens vermaen

- coman Adriaen Willems maeckt heijs op Pieter Jans Jaspers ende dat naer vuijtwijsen tregister fol
29, bij verwiltcueringe partie verstelt ten naesten ende uijt crachte vanden derden dach
RAZE 3520-2, W-230 links, 31v, 20?-12-1569
- coman Adriaen Willems nomine Marinus Marinuss (MPS: Marinus Marinuss Christoffels) maeckt
heijs op Stoffel Jacobs, Lodewijck Jacobs ende Willem Jan Vaers ellijck voor zijn hooft dat zij
te Valckenisse tscheepe affgegaen zijn met haere goede, bij verwiltcueringe van verstelt ten
naesten uijt crachte vanden derden dach ende voort tot Marinus zijn vermaen
- Adriaen Pieters de Nacht maeckt heijs op Pieter Jans smit de somma van 6£ ende dat van coope van
een paert, te mee gegeven ten naesten, ende dat vuijt crachte vanden derden dach
- coman Adriaen Willems nomine Heijndrick Pieters maeckt heijs op Matthijs Engels (MPS: er staat
Tijs Ingels) de mouwer van 54 viertel coorens
- coman Adriaen Willems nomine Heijndrick Pieters maeckt heijs op Lodewijck Jacobs de mouwer
van 8 viertelen coorens
- Van dese twee partien verstelt ten naesten uijt crachte vanden derden dach
- Jan Barthelmeeuss maeckt heijs op Pieter Nijsen nae vuijtwijsen tregister fol 19, bij verwiltcueringe
van partie verstelt ten naeste uijt crachte vanden derden dach behalve partie een wete ende op
alzulcken voet alst in fol belooft es
- coman Adriaen Willems maeckt heijs op Pieter Jans Smits de somma van 1£ van beloofde penningen
ende noch 16s 7gr ter goede rekening ende dat van coope van hoije, bij verwiltcueringe van
partie verstelt ten naesten ende voort tot coman Adriaen zijn vermaen
RAZE 3520-2, W-230 rechts, 32, 20?-12-1569
- Pieter Pieters Leeuwe maeckt heijs op Pieter Jans smidt van een reste van een obligatie van coope
van een paert de somma van 13s 14gr, te mee gegeven ten naesten ende dat uijt crachte van
den derden dach
Vierschaere gehouden 11-1-1570 met schepenen Jan Jacobs Stoffs, Pieter Jans Rooshil, Cornelis
Corneliss, Pieter Pieters Leeuwe, Pauwels Diericks
- Jan Jans Vleeck heijst ter vierschaere Maerten Heijndricks van gereeckende paeije 8s 7gr 6 mijten,
bij verwiltcueringe van partie verstelt ten naesten uijt crachte vanden derden dach
- Jan Jans Vleeck heijst ter vierschaere Lodewijck Jacobs van coope van lande de somme van 4£
- Jan Jans Vleeck heijst ter vierschaere Lodewijck Jacobs van schraeve schoote de somme van 14s 5gr
ter goeder rekeninge, bij verwiltcueringe van partije verstelt dese twee saken ten naesten uijt
crachte van den derden dach ende voort van Jan Jans vermaen

- coman Adriaen Willems heijst Pieter Jans Jaspers fol 29 nae uijtwijsen het register. Schepenen
wijsen verstelt ten naeste ende dat uijt crachte vanden derden dach ende dat op de volle
bancke
- Jan Barthelmeeuss maeckt heijs op Pieter Nijsen fol 19, bij verwiltcueringe van partie verstelt ten
naesten
- Pieter Nijsen nomine Hubrecht Engels Leijsen (MPS: er stond Huijchh Ingels Leijsen) heijst Jan
Heijndricks 18s van coop van? noch 7 stuijvers van geleende penningen, noch van 1£ van dat
hij de stucke lant genoemen ende gewinnen hadde ende hij en haddet niet gedaen. Schepenen
wijsen verstelt ten naeste
RAZE 3520-2, W-231 links, 32v, 10-1-1570
- Pieter Nijsen nomine Hubrecht Engels Leijsen heijst ter vierschaere Jan Barthelmeeuss van verteerde
costen 3s 3gr, schepenen wijsen verstelt ten naesten
- Adriaen Pieters de Nacht heijst ter vierschaere Jan Barthelmeeuss van verteerde costen 16s,
schepenen wijsen verstelt ten naesten
- Adriaen Pieters de Nacht heijst ter vierschaere Pieter Jans Smit van coope van een paert 6£ 16s,
schepenen wijsen verstelt ten naesten
- Pieter Pieters Leeuwe maeckt heijs op Jan Pieters Geerts van waterpenningen de somme van 4£ 1s
3gr
- Pieter Pieters Leeuwe maeckt heijs op Jan Engels van waterpenningen de somme van 10£ 5s 5gr
- Pieter Pieters Leeuwe maeckt heijs op Adriaen Pieters de Nacht van waterpenningen de somme van
6£ 6s 2gr
- Pieter Pieters Leeuwe maeckt heijs op Pieter Jans Smit van waterpenningen de somme van 4£ 1s 3gr
- Pieter Pieters Leeuwe maeckt heijs op Jan Matthijss van waterpenningen de somme van 5£ 2s 3gr
- Bij verwiltcueringe van partie verstelt ten naeste
RAZE 3520-2, W-231 rechts, 33, 18-1-1570
Vierschaere gehouwen 18-1-1569 stilo curie hollandiae (MPS: dat is dus 1570) ter kennisse van
schepenen Jan Jans Vleeck, Jan Jacobs Stoffs, Pauwels Diericks, Cornelis Corneliss, Pieter
Jans Rooshil, Jan Domiss, Pieter Pieters Leeuwe
- Adriaen Gilliss maeckt heijs op Jan Engels als dat wel ende waerachtich es datter zeker cleeren ende
juwelen gestaen hebben inde Lombarde ter Goes ende deselfde daer uijt gehaelt heeft zonder
consent van zeker vier borge die tzelfde stondt tot een ypoteque ende onderpandt dat de voors.
Jan Engels deselfde goeden ende panden wederbringen zoude ofte heijst daervoren de somma
van 10£, verstelt ten naeste behalve dat beijde partien zullen kiesen ellijcx een goede man,

veraccorderen zij niet tis wel int goede, veraccorderen zij niet zoe hebben zij ten naeste tselfde
recht. Pieter Jans Jaspers kiest Cornelis Corneliss ende Jan Engels kiest Pauwels Diericks
- Pieter Nijsen nomine Jan Danckaerts maeckt heijs op Adriaen Pieters de Nacht nae vuijtwijsen
tregister fol 29, bij verwiltcueringe van partie, verstelt ten naesten uijt crachte vanden derden
dach
- Adriaen Pieters de Nacht maeckt heijs op Jan Barthelmeeuss nae vuijtwijsen tregister fol 32, bij
verwiltcueringe van partie, verstelt ten naesten
- Adriaen Pieters de Nacht maeckt heijs op Pieter Jans Smits nae uijtwijsen tregister fol 32, verstelt ten
naesten uijt crachte vanden derden dach
- Pieter Nijsen nomine Hubrecht Engels Leijsen (MPS: er stond Hubrecht Ingelsen) maeckt heijs op
Jan Heijndricks nae uijtwijsen tregister fol 32, bij verwiltcueringe van partie, verstelt ten
naesten
- coman Adriaen Willems maeckt heijs nomine Balthasar Vilaijn op Marinus Marinuss (MPS: Marinus
Marinuss Beelboom) nae vuijtwijsen tregister fol 19, bij verwiltcueringe van partie verstelt
den tijt van een maent behoudelijcken dat hij Marinus voors. verobligeert op sijn selfs bewijs
- coman Adriaen Willems maeckt heijs op Pieter Jans Jaspers nae uijtwijsen tregister fol 29, bij
verwiltcueringe van partie verstelt ten naesten ende voort tot coman Adriaens vermaen
RAZE 3520-2, W-232 links, 33v, 18-1-1570
- Jan Jans Vleeck maeckt heijs op Maerten Heijndricks naer uijtwijsen tregister fol 32, bij
verwiltcueringe van partie verstelt ten naesten
- Pieter Pieters Leeuwe maeckt heijs op Jan Pieters Geerts naer uijtwijsen tregister fol 32
- Pieter Pieters Leeuwe maeckt heijs op Adriaen Pieters de Nacht naer uijtwijsen tregister fol 32
- Pieter Pieters Leeuwe maeckt heijs op Jan Engels naer uijtwijsen tregister fol 32
- Pieter Pieters Leeuwe maeckt heijs op Pieter Jans Smits naer uijtwijsen tregister fol 32
- Bij verwiltcueringe van partie verstelt tot op maendaege naestcomende
- Pieter Nijsen nomine Marinus Matthijss maeckt heijs op Jan Heijndricks de leveringe van een huijs
twelck de voors. Marinus van den voors. Jan Heijndricks gecocht heeft ofte heijst daervoren
de somma van 34£, verstelt ten naesten uijt crachte vanden derden dach
Vierschaere gehouden 28-1-1570 (MPS: er staat 1569 stilo curie hollandiae) met schepenen Pieter
Jans Rooshil, Pieter Pieters Leeuwe, Jan Jacobs Stoffs, Jan Domiss ende Pauwels Diericks
- Jan Pieters Geerts heijst de gemeene schepenen ofte soude gecomen weesen eeniche penningen
onder schepenen ten behouve van Jan Pieters Geerts ende dat van alzulcken schattinge als er

gedaen was tot Janna Geerts ende schepenen kennen dat er geen gelt onder schepenen ende dat
de genachten volcomen zijn ende omgegaen zijn
- Pieter Nijsen nomine Hubrecht Engels Leijsen (MPS: Huijge Ingelsen) heijst ter vierschaere Jan
Heijndricks fol 32. Schepenen wijsen dat zij sullen nemen ellijck twee goede mannen daertoe,
veraccordeerden sij tis wel int goe, veraccordeerden zij niet zoe hebben sij ten naesten het
tselve recht
RAZE 3520-2, W-232 rechts, 34, 28-1-1570
- Adriaen Gilliss nomine Pieter Jans Jaspers heijst ter vierschaere fol 33. Schepenen wijsen dat Pieter
Jans Jaspers deese lommertbriefe soucken soude mette cleeren daer hijse gelevert hadde aen
Jan Engels, ontslegen van de vierschaere
- Pauwels Jacobs (MPS: Pauwels Jacobs Vleeck?) heijst ter vierschaere Jan Barthelmeeuss 11s 9gr
ende dat van arbeijt. Schepenen wijsen dat sij met malcanderen comen sullen rekenen pitten
ende paelen, veracoorderen zij tis wel int goe, veraccorderen zij niet zoe hebben zij ten
naesten het tselve recht
- Adriaen Gilliss heijst ter vierschaere Willem Quirijns de somme van 3s 4gr ende dat van arbeijt, bij
verwiltcueringe van partie verstelt ten naesten
- Pieter Nijsen nomine Marinus Matthijss heijst ter vierschaere fol 33. Schepenen wijsen datsij nemen
ellick eenne goede man daer toe, veraccorden zij tis wel int goe, veraccorderen zij niet zoe
hebben zij ten naesten het tzelve recht
- coman Adriaen Willems nomine Jan Barthelmeeuss maeckt heijs op Pieter Nijsen 10s op volstaen
panden fol 19 ende noch 11 guldens ende dat van de eerste instantie. Schepenen wijsen dat zij
rekenen pitten ende paelen sullen, veraccorderen sij tis wel int goe, veraccorderen zij niet zoe
hebben zij ten naesten het tselve recht
- Pieter Pieters Leeuwe maeckt heijs op Jan Heijndricks ende dat van waterpenningen de somme van
2£ 14s. Bij verwiltcueringe van partie verstelt ten naesten behoudende dat Jan Heijndricks met
Marinus Maertens belovende dat zij voor den naeste daege betaelen sal zonder meer wete te
doene
- Adriaen Pieters de Nacht heijst ter vierschaere Jan Barthelmeeuss fol 32. Schepenen verstelt ten
naesten ende dat uijt crachte vanden derden dach
- Adriaen Pieters de Nacht heijst ter vierschaere Pieter Jans Smit fol 32. Bij verwiltcueringe van partie
verstelt ten naesten uijt crachte vanden derden dach, behoudelijcken dat bij malcanderen
comen sullen ende rekenen met malcanderen
RAZE 3520-2, W-233 links, 34v, 28-1-1570
- coman Adriaen Willems nomine Jan Heijndricks maeckt heijs op eenne Jan Engels de somme van 7s
van verteerde costen

- coman Adriaen Willems nomine Jan Heijndricks maeckt heijs op Cornelis Jacobs Boudewijns de
somme van 1£ 2s 4gr. Bij verwiltcueringe van partie verstelt deze twee zaeken ten naesten
ende voort tot Jan Heijndricks vermaen
- Jan Jans Vleeck heijst ter vierschaere Jan Engels 2£ 18s van gereeckende penningen
- Jan Jans Vleeck heijst ter vierschaere Pieter Jans smit de somme van 2£ 18s 10gr van beloofde
penningen
- Jan Jans Vleeck maeckt heijs op Jan Nicolaess Pithouck (MPS: er staet Jan Nicolaess de ouwe!) 1£
8s 9gr
- Jan Jans Vleeck maeckt heijs op Barthelmeeus Maertens (MPS er staat Bertel Mertsen) 13s 7gr.
- Bij verwiltcueringe van partie zoe zijn dese vier partijen verstelt ten naesten ende dat uijt crachte
vanden derden dach
- Jan Jans Vleeck maeckt heijs op Anthonij Mensheeren (MPS: Anthonij Corneliss Mensheere) fol 25,
resteerde daer af 17s ende Anthonij Mensheere belooft Jan Jans Vleeck aenden
penninckmeester (MPS: er staat pennemeester) af te doene Pieter Pieters Leeuwe
- coman Adriaen Willems nomine Anthonij Corneliss Mensheere heijst ter vierschaere Macharis
Willems 3s 8gr. Bij verwiltcueringe partie verstelt ten naesten ende voort tot Anthonij
Corneliss vermaen
Dach van rechte gehouden 4-2-1570 met schepenen Cornelis Corneliss, Pieter Jans Rooshil, Pieter
Pieters Leeuwe, Jan Domiss, Pauwels Diericks
- Jan Colens (MPS: er staat Jan Collissen!) heijst ter vierschaere Jan Nicolaess Pithouck fol 2? de
somme van 2 gulden 15 stuijvers. Schepenen wijsen dat Jan Colens opleggen sal het recht van
de vierschaere ende dat Jan Nicolaess sal bewijsen zijn vrij goet, doettet Jan Nicolaess niet soe
salt Jan Colens selve doen ende Jan Colens die heeft selve zijn bewijs gedaen aen de
penningen die Jan Nicolaess van van Luenis Pieters (MPS: Apollonis Pieters) tot zijn somme
toe ende Jan Colens begeert een verstelde vierschaere?. Schepenen verstellen dese vierschaere
den tijt van 14 daegen, ofter ijemant zijn bewijs aen dede om hem een wete te doen
RAZE 3520-2, W-233 rechts, 35, 4-2-1570
- Adriaen Gilliss heijst ter vierschaere Frans Hubrechts ende dat van arbeijt de somme van 1s. Bij
verwiltcueringe van partie es verstelt ten naesten ende dat uijt voort tsijne vermaen schier ende
Palmen (MPS: vaste uitdrukking “in de toekomst”)
- Adriaen Gilliss heijst ter vierschaere Willem Quirijns fol 34 de somme van 3s 4gr. Schepenen wijsen
verstelt ten naesten behoudelijcken dat sij sullen neemen ellick eene goede man daer toe,
veraccordeeren zij tis wel int goe, veraccorderen zij niet zoe hebben zij ten naesten tselve
recht

- Jan Engels heijst ter vierschaere Jan Pieters Geerts de somme van 1£ of dat hij de weije heijnen
soude aen zijn hof dwelck hij met schepenen daer toe geordineert was voor Korsmisse te
doene. Jan Pieters Geerts belooft den tuijn (MPS: heijning) op te maken in de eerste weke van
de vasten
- Jan Engels heijst ter vierschaere Jan Matthijss de somme van 2£ ende dat van schae ende intrest dat
hij soude moegen gedaen hebben op zijne houck ende noch 4s 8gr ende dat van de kercke
wege. Schepenen wijsen dat sij ellick eenne goede man daer toe nemen zoude, veraccorderen
zij tis wel int goe veraccorderen zij niet zij hebben ten naeste tzelve recht
- Jan Engels maeckt heijs op Marinus Marinuss (MPS: Marinus Marinuss Beelboom) van zeijse (MPS:
accijns of gewoon zeis?) 4s 8gr ende noch van coope stroe 7s, bij verwiltcueringe van partie es
verstelt ten naesten
- Adriaen Gilliss nomine Pieter Jans Jaspers heijst ter vierschaere Willem Corneliss dat hij borge
geweest heeft voer hem ende hij heeft gequeeten te wesen van die borge ofte heijst daervoren
de somme van 10£ of gevangen te gaene. Schepenen wijsen verstelt ten naesten
RAZE 3520-2, W-234 links, 35v, 4-2-1570
- Adriaen Pieters de Nacht heijst ter vierschaere Jan Barthelmeeuss fol 32. Bij verwiltcueringe van
partie es verstelt ten naesten uijt crachte vanden derden dach
- Adriaen Pieters de Nacht maeckt heijs op Pieter Jans Smit van coope van een paert de somme van 3£
2s 10gr. Schepenen wijsen dat Adriaen Pieters de Nacht opleggen sal het recht van de
vierschaere ende dat Pieter Jans smit sal bewijsen zijn vrij goet, doet hij niet dat Adriaen
Pieters selve doen soude ende Adriaen Pieters neempt een verstelde vierschaere den tijt van 8
daegen
- Jan Pieters Geerts heijst ter vierschaere Jan Jans Vleeck, Pieter Jans Jaspers ende coman Adriaen
Willems ende dat van borchtochte als eijgen schult de somme van 2£ 5s ende noch van
oncosten 8s, bij verwiltcueringe van partie is desen dach van rechte verstelt den tijt van 14
daegen ende voort tot Jan Pieters vermaen
- coman Adriaen Willems nomine Jacob Jans Sijnskercke heijst ter vierschaere Willem Quirijns fol 27
de somme van 7£ 3s 7gr, bij verwiltcueringe van partie es verstelt ten naeste ende voort tot
Jacob Jans vermaen
- coman Adriaen Willems maeckt heijs op Cornelis Jacobs Boudewijns fol 34 de somme van 1£ 2s 4gr
ende bij verwiltcueringe van partie verstelt ten naesten uijt crachte vanden derden dach
- Pieter Pieters Leeuwe heijst ter vierschaere Jan Heijndricks van waterpenningen de somme van 2£
14s fol 34, bij verwiltcueringe van partie zoe is dese sake verstelt ten naeste behoudelijck dat
Jan Heijndricks belooft te geven dese voors. somme ofte geeft hijt niet zoe zal de dijckgraeve
dit gelt schieten, doet hijt niet zoe sal Pieter Pieters het gelt tselve schieten
RAZE 3520-2, W-234 rechts, 36, 4-2-1570

- Jan Jans Vleeck heijst ter vierschaere Jan Engels fol 34 de somme van 2£ 18s
- Jan Jans Vleeck heijst ter vierschaere Pieter Jans smit 2£ 13s ende bij verwiltcueringe van partie
- Zoe zijn dese twee saken verstelt de tijt van 14 daegen ende dat op Jan Jans Vleecks bewijs
- Jan Jans Vleeck heijst ter vierschaere Barthelmeeus Maertens de somme van 13s 7gr. Dese sake es
mede verstelt 14 daegen ende dat uijt crachte vanden derden dach
- Jan Jans Vleeck heijst ter vierschaere Jan Nicolaess de ouwen fol 34, bij verwiltcueringe van partie
es mede verstelt den tijt van 14 daegen uijt crachte vanden derden dach
- Jan Jans Vleeck heijst ter vierschaere Jan Pieters Geerts de somme van 15s 9gr ende dat van schraeve
schoote, bij verwiltcueringe van partie es mede verstelt den tijt van 14 daegen
- Pauwels Diericks heijst ter vierschaere Jan Pieters Geerts ende dat van pachte als kerckmeester de
somme van 3£ 7s 9gr 12 mijten
- Pauwels Diericks heijst ter vierschaere Pieter Jans smit de somme van 16s 2gr, bij verwiltcueringe
van partie so zijn dese twee partien verstelt ten naeste ende voort tot Pauwels Diericks
vermaen
RAZE 3520-2, W-235 links, 36v, 11-2-1570
Vierschaere ende dach van rechte gehouden op 11-2-1569 stilo curie hollandiae ter kennisse van
schepenen Cornelis Corneliss, Pieter Jans Rooshil, Jan Domiss ten huijse van Cornelis Jacobs
Boudewijns
- Cornelis Jacobs Boudewijns maeckt heijs op Willem Quirijns als gemachtich van heer Jan Staes
zijne meester ende dat van pachte van tienden de somma van 16 gulden verschenen Jacobi
anno 1569, naer aenleggen ende verweeren van beijde partien wert geweesen voor sententie
wert gestelt tot op zaterdaege naestcomende ende dat op Cornelis Jacobs zelfs bewijs ende op
volstaen panden
- Adriaen Gilliss nomine Heijndrick Pieters maeckt heijs op Adriaen Pieters de Nacht ende es hem
heijsende dat den voors. Adriaen Pieters zal ontlasten ende ontslaen Heijndrick Pieters ende
zijne borge aengaende de huere ende pachtinge van de moolen die Heijndrick Pieters gepacht
ende in belast es. Indien hijt doet tis wel int goede, indien niet es daervoor heijsende tot zoe
veel daegen als de voirs. Adriaen Pieters gemaelen heeft 3s 4gr daecgs ende den slotel vander
molen wederom. Naer aenleggen ende verweeren tussen beijde partijen wert gewesen bij
vonnisse van schepenen, bij zoe verre de borge genoucg gehouden werde bij de
ambachtsheere ofte zijns gecomitteerde (in de kantlijn: waerop geantwoordt wert bij Cornelis
Jacobs Boudewijns ende Jan Jans Vleeck als gecommitteerden van de ambachtsheere de borge
voor niet ontfanckelijck) dat den voors. Adriaen Pieters zal de voors. moelen gebruijcken ende
indien niet, verstelt ten naesten behoudelijcken dies dat partien zullen nemen over weerzijden
ellijcx twee goede mannen, veraccorderen zij tis wel int goede, indien niet zoe hebben zij ten
naesten het zelve recht, ende Adriaen Pieters kiest voor arbiter Jan Jans Vleeck ende Pieter
Pieters Leeuwe, ende Heijndrick Pieters kiest Cornelis Corneliss ende Jan Domiss

RAZE 3520-2, W-235 rechts, 34, 11-2-1570 (paginanummering is niet juist!, achter 36v)
- Adriaen Gilliss maeckt heijs op Willem Quirijns naer uijtwijsen tregister fol 34, partie belooft de
claeger te voldoene ter kennisse van schepenen
- Pieter Pieters Leeuwe maeckt heijs op Jan Heijndricks ende dat uijt crachte van verstelde vierschaere
nae uijtwijsen tregister fol 34, bij verwiltcueringe van partie verstelt ten naeste ende dat opde
wet ende conditie van de voorgaende sententie ende beloftenisse belooft in fol 35
- Pieter Pieters Leeuwe maeckt heijs op Willem Quirijns de somma van 2£ ende dat van
waterpenningen altijd ter goede rekening, bij verwiltcueringe van partie verstelt ten naesten
- Pieter Jans Rooshil maeckt heijs op Stoffel Jans de somma van 14 karolus guldens van coope van
terwe mitsgaders tlanthuer in pachte ende noch 3s 6gr van ? achtendeel terwe, verstelt ten
naeste daege van rechte
- Adriaen Pieters de Nacht maeckt heijs op Jan Barthelmeeuss nae uijtwijsen tregister fol 32, bij
verwiltcueringe van partie verstelt ten naeste ende dat uijt cracht vanden derden dach
- Adriaen Pieters de Nacht maeckt heijs op Pieter Jans smit ende dat uijt crachte van verstelde
vierschaere de somma van 1£ 6s 8gr, bij verwiltcueringe van partie verstelt ten naesten ende
dat uijt cracht vanden derden dach
RAZE 3520-2, W-236 links, 34v, 11-2-1570 (paginanummering is niet juist!, achter 36v)
- Jan Engels maeckt heijs op Marinus Marinuss (MPS: Marinus Marinuss Beelboom) naer uijtwijsen
tregister fol 35, bij verwiltcueringe van partie verstelt ten naesten
- Jan Engels maeckt heijs op Jan Matthijss nae uijtwijsen tregister fol 35, bij verwiltcueringe van
partie verstelt ten naesten. In de kantlijn: ende aengaende de bekallengieringe van den schouijt
van dat zij aen goede mannen gewesen waeren ende nu volcomen es, is den schouijt tevreden,
mede verstelt ten naeste, ende partie een wete
- Cornelis Jacobs Boudewijns maeckt heijs op Jan Pieters Geerts als voocht ende gemachtich van
Maerten Pieters zijne broeder de somma van 9 gulden altijt ter goede rekening ende dat
vanwege zekere verschooten penningen als schouijt ende dijckgrave, bij den zelfden Cornelis
Jacobs verschoten, alle twelck breeder blijckt bij tregister fol 4 int jaer 1569, voirs ende voort
bijde acte van thof van Hollant ende de selfde onderteijckent, ende desen dach van rechte wert
vercontinueert bij consentement van Cornelis Jacobs tot op woensdaege naestcomende
- coman Adriaen Willems nomine Marinus Stoffs alias schipper (MPS: Marinus Marinuss Stoffels)
maeckt heijs op Lodewijck Jacobs (MPS: er staat Louwijck Jacobs) de somma van 6s 8gr ende
dat van vrachte of ? dat den voors. Lodewijck met zijn goet tot Valckenisse tschepe gegaen es,
nae uijtwijsen tregister fol 31
RAZE 3520-2, W-236 rechts, 35, 11-2-1570 (paginanummering is niet juist!, achter 36v)

- coman Adriaen Willems nomine Marinus Stoffs alias schipper maeckt heijs op Jan Willems Jans
Vaers, de somme van 6s 8gr ende dat van vrachte of ? dat den voors. Lodewijck met zijn goet
tot Valckenisse tschepe gegaen es, nae uijtwijsen tregister fol 31
- wert gewesen bij sententie dat partie zal hebben noch een kennelijcke wete opten naeste daege van
rechte om te comen tot haere verantwoorden, indien zij comen men zal haerlieder hooren,
indien niet dat zij gecondemneert zijn zullen inden heijs
Vierschaere ende dach van rechte gehouden op 14-2-1569 stilo curie hollandiae ter kennisse van
schepenen Pauwels Diericks, Cornelis Corneliss, Pieter Pieters Leeuwe, Jan Domiss ende dat
ten huijse van Cornelis Jacobs Boudewijns
- Jacob Corneliss nomine Jan Jans Vleeck maeckt heijs op Jacob van Tielborch uijt cracht van
arrestemente dat hij Jacob voors. zal houden den voors. Jan Jans Vleeck op alzulcken lant als
den voors. Jan Jans Vleeck van hem es baenende overgenomen van Jan Nicolaess Pithouck
ofte heijst daervoren de soom van 100 carolus guldens. Bij aenleggen ende verweeren werden
dese twee partien gewesen dat zij zullen kiesen ellijcxs twee goede mannen, veraccorderen zij
tis wel int goede indien niet dat zij als morgen zouden hebben ten acht ure het zelve recht,
ende Jan Jans kiest Cornelis Jacobs Boudewijns ende Cornelis Corneliss, ende Jacob kiest
Pieter Pieters Leeuwe ende Jan Corneliss
RAZE 3520-2, W-237 links, 35v, 11-2-1570 (paginanummering is niet juist!, achter 36v)
- Cornelis Jans pachtenaer maeckt heijs op Pieter Marentijn de somma van 21 gulden ter goeder
rekening ende dat ter causen van zekere arbeijt die den voors. Cornelis Jans gedaen heeft met
zijn paerden opt lant toebehoorende Jan Couthals waerop den voors. Marentijn geeft voor
antwoorde dat hij hem vermeet te toonen ende goet te doene dat hij Pieter voors. int besteden
van de voors. arbeijt als doen present was Jan Couthals ende alsdoen geseijt was bij de voors.
Couthals ende Marentijn den arbeijt alhier op dit voors. lant gedaen wert die zal betaelt
werden bij degene die tvoors. lant aen hem behouden zal, sustinerende daerom ongehouden te
zijn van de selfde penningen te betaelen, protesteerende daerom van costen, schaden ende
intresten, hiertoe zijn genachten gelaeten den tijt van 8 daegen buijten die prochie ende over
water drie weken
- Jacob Corneliss nomine Pieter Marentijn maeckt heijs op Nicolaes Corneliss de somma van 27£ 13s
5gr 12 mijten ende noch een half viertel teruwe ende een half viertel geerste ofte daervan te
toenen zeker quijtantie dat zij daer aff voldaen hebben, bij verwiltcueringe van partie verstelt
op morgen acht uren
Vierschaere ende dach van rechte gehouwen 15-2-1569 stilo curie hollandiae ter kennisse van
schepenen Pauwels Diericks, Cornelis Corneliss, Pieter Pieters Leeuwe ende dat uijt crachte
van verstelde vierschaere tussen Jan Jans Vleeck als heijser ter eender zijden ende Jacob van
Tielborch als verweerder ter andere zijden ende dat volgende den heijs in eodem pagina.Op
welcken heijs zoe bij aenleggen verweeren zoe wert gewesen bij sententie van schepenen dat
den voors. Jacob van Tielborch (MPS: op volgende pagina) zoe als schepenen niet es connen
gevinden ofte gevoelen datter geen pacht en es geslegen ofte geschiet tussen den voors. Jan
Jans Vleeck ende Jacob Meijnerts, dat de voors Jacob zal comen op zijn lant mits dat hij zal
restitueren de twee £ die Jan Jans gegeven heeft in handen van den penningmeester mits dat

hij oock den voors. Jan Jans zal betaelen van daer tsaet gelegen es, ploucgen ende zaet voor
ellijck vooren 3s 8gr, tot zoe veel reijsen als men bevinden zal dat het zaet lant geeert es
geweest ende indien den voors. Jan Jans aen degene daer hij tlant aff overgenoomen heeft
eenich verhael aen weet mach daer aen zoucken zoe als tsijn bederf es
daaronder: waerop Jacob Corneliss nomine Jan Jans Vleeck heeft begeert volgende de voors.
sententie zijn penningen te hebben, waerop schepenen gewesen hebben dat partie zoude bij
malcanderen comen, veraccordeeren zij tis wel int goede, indien niet zoe hebben zij op
morgen weder tselve recht
RAZE 3520-2, W-237 rechts, 36, 15-2-1570 (paginanummering is niet juist!, achter 36v)
- Cornelis Jacob Boudewijns maeckt heijs op Jan Pieters Geerts nae uijtwijsen tregister fol 34.
Schepenen wijsen voor sententie naer aenleggen ende verweeren van beijde partien, verstelt
tot op zaterdaege naestcomende, alsdan tzelve recht te hebben, dat zij nu ter tijt heeft ofte
hebben zoude
RAZE 3520-2, W-238 links, 36v, 15-2-1570 (paginanummering is niet juist!, achter 36v)
- Jacob Corneliss nomine Pieter Marentijn maeckt heijs op Jan Engels ende dat nae uijtwijsen tregister
fol 35, gelijck den heijs op Nicolaes Corneliss gemaeckt is, partie wert gewesen bij
malcanderen te comen tussen dit ende zaterdaege ende dat ellijck zoude bringen zijn bescheijt
ende veraccorderen zij tis wel int goede, veraccordern zij niet zoe hebben zij als dan het zelve
recht
Vierschaer gehouden op 20-2-1570 ? (MPS iets tussen gevoegd? en in de kantlijn begrijp ik niet) met
schepenen Cornelis Corneliss, Pieter Pieters Leeuwe, Pieter Jans Rooshil, Pauwels Diericks
- Pieter Marentijn maeckt heijs op Jan Engels fol ?, gelijck de heijs die op Nicolaes Corneliss
gemaeckt es. Schepenen wijsen voor recht dat sij ellick zullen nemen twee goede mannen daer
toe, accorderen zij tis wel int goe, veraccorderen zij niet zoe hebben zij als morgen ten 8 uren
het tselve recht. Pieter Marentijn neempt Cornelis Corneliss ende Pieter Pieters Leeuwe ende
Jan Engels neempt Jan Jans Vleeck ende Pieter Jans Rooshil
- Pieter Marentijn heijst ter vierschaer Cornelis Corneliss ende Pieter Pieters Leeuwe zeeker kennisse
van dat zijluijden daer beijde gehoert hebben tussen Jan Couthals ende Pieter Marentijn in
besteden vant lant ten eersten? van Hannepit twelck Cornelis Jans Pachtenaer van Pieter
Marentijn aengenomen heeft te eerden (MPS: aarden?) ellijck gemet voor 20 stuijvers de met
alzoe veel reijsen als hij gemet geeert? (MPS: geaard?) heeft alzoe wel 21 stuijvers, waerop
Cornelis Jans pachtenaer geantwoort heeft wije zal mij betaelen waerop Pieter Marentijn
geantwoort heeft ic sal u betaelen ofte Jan Couthals, zoe wije de lande sal behouden die sal u
betaelen ende daer heeft Jan Couthals mede te vreeden geweest
RAZE 3520-2, W-238 rechts, 37, 27-2-1570
Op huijden 27-2-1569 stilo hollandiae zoe es dach van rechte gehouden uijt crachte van arreste tussen
Jan Nicolaess Pithouck (MPS: er staat Jan Nicolaess) als heijser ter eender ende Jacob van
Tielborch als verweerder ter ander zijden

- Jan Nicolaess Pithouck maeckt heijs zoe als den voors. Jan Nicolaess met den voors. Jacob
gereeckent heeft van de jaere 1568 ende 1569, incluijs van alle pachte ende alle tgene dat zij
onder malcander zoude mogen hebben ende dat van 53 gemet ofte daerontrent, dat Jan
Nicolaess tselfde goet zoude blijven bezitten rustelijcken ende vredelijck volgende zijne
pachtzeel ofte heijst daervooren de somma van 200 karolus guldens waerop Pieter Nijsen uijt
den naem van Jacob voors. zoude stellen zeker borge voor dese vierschaere al eer dat hij
begeert te antwoorden, zoe wijsen schepenen met sententie zoe als Jacob voors. de selfde
vierschaere verborcht? heeft ende dat op zijn goet, dat Jan Nicolaess voors. oock tselfde doen
zoude, bij verwiltcueringe van partie verstelt tot op zaterdaege naestcomende
RAZE 3520-2, W-239 links, 37v, 4-3-1570
Vierschaere ende dach van rechte gehouden op 4-3-1569 stilo curie ten huijse van Cornelis Jacobs
Boudewijns ter presentie van schepenen Pieter Jans Rooshil, Pieter Pieters Leeuwe, Jan
Domiss ende Jan Jacobs Stoffs
- Jan Nicolaess Pithouck maeckt heijs op Jacob van Tielborch naer vuijtwijsen tregister zelfde folio,
bij verwiltcueringe van partie verstelt ten naesten
- Pieter Pieters Leeuwe maeckt heijs als penninckmeester over de prochie van Waerde op Maerten
Jacobs ende dat van een reste van tvoors jaer de somma van 1£ 16s 4gr
- Pieter Pieters Leeuwe maeckt heijs als penninckmeester over de prochie van Waerde op Jan Willems
Jan Vaers ende dat van waterpenningen de somma van 6£, bij verwiltcueringe van partie
verstelt ten naesten ende dat van beijde dese partien ende noch voort tot Pieter Pieters vermaen
- Pieter Jans maeckt heijs op Stoffel Jans ende dat naer uijtwijsen tregister fol 34, verstelt ten naesten
ende dat vuijt crachte vanden derden dach
- Pieter Jans (MPS: Pieter Jans Rooshil) maeckt heijs op Willem Quirijns de somma van 6£ ende dat
uijt crachte van zeker wettelijcken (MPS: er staat wetelijcken) ende noch 8s van verloop van
rente van de zelfde wettelijcken verschenen lichtmisse 1569 stilo curie, zoo wel de principale
hootsomme als tverloop van de onbetaelde rente ende noch een reste van de selfde rente
verschenen lichtmisse anno 1568 de somma van 2s, altijt ter goeder rekening, verstelt als
vooren uijt crachte vanden derden dach
RAZE 3520-2, W-239 rechts, 38, 4-3-1570
- Coman Adriaen Willems nomine Nicolaes Jacobs op Hinckelinge maeckt heijs op Matthijs de
Lapper ende dat uijt crachte van te doen gebien alzulcken huijs als daer hij nu ter tijt inne
woont volgende zeker schepenbrieven ende schepenkennisse de somma van 1£ 10s, bij
verwiltcueringe van partie verstelt ten naesten uijt crachte vanden derden dach
- Jan Pieters Geerts maeckt heijs op Jan Jans Vleeck ende dat naer vuijtwijsen tregister fol 35 te weten
een recht derdendeel van tgeene dat hij geheijst heeft op de drie persoonen vermelt ende
gespecificeert int voors. register, bij verwiltcueringe van partie verstelt ten naesten uijt crachte
vanden derden dach

- Cornelis Jacobs Boudewijns als kerckelijck voocht van zijn huijsvrouwe Madeleen maeckt heijs op
Pauwels Jacobs ende dat van verteerde costen de somma van 5s 10gr
- Cornelis Jacobs Boudewijns als kerckelijck voocht van zijn huijsvrouwe Madeleen maeckt heijs op
Jan Engels van verteerde costen als voren de somma van 19s 2gr
- Cornelis Jacobs Boudewijns als kerckelijck voocht van zijn huijsvrouwe Madeleen maeckt heijs op
Heijndrick de molenaer van verteerde costen als voren de somma van 7s 4gr, verstelt tot opten
derden dach van dese 3 persoonen
RAZE 3520-2, W-240 links, 38v, 4-3-1570
- Pieter Pieters Leeuwe maeckt heijs op Marinus Maertens ende dat van een reste van tjaer 1569 de
somma van 5£ 4s 1gr
- Pieter Pieters Leeuwe maeckt heijs op Willem Quirijns ende dat van waterpenningen van een reste
van tjaer 1568 ende 1569 tsaemen de somma van 1£ 8s 4gr, bij verwiltcueringe van partie
verstelt tot op derden dach op maendag naestcomende
- Cornelis Jacobs Boudewijns maeckt heijs nomine Cornelia zijnder moeder (MPS: er staat niet bij op
wie?) ende dat van zeker wettelijckheijt ende dat van een reste van de paije verschenen
Goesche jaermarckt, verhypotequeert opt huijs van daer hij inne woondt, gewesen opten
derden dach
- Adriaen Jans Loijs maeckt heijs op Jan Heijndricks als voocht zijns wijfs ende dat van lanthuere
ende noch van zeecker andere dinge die zij onder malcander gehadt hebben, tsaemen de
somme van 2£ 4s 4gr gewesen opten derden dach
- Adriaen Jans Loijs maeckt heijs op Nicolaes Corneliss Nicolaess ende dat van lantpacht ofte
lanthuere de somma van 14s 6gr gewesen opten derden dach
- Adriaen Jans Loijs maeckt heijs op Jan Pieters Geerts ende dat van meede thiende van tjaer 1568
ende 1569, tsaemen de somma van 9s 10gr altijt ter goeder rekening, verstelt
RAZE 3520-2, W-240 rechts, 39, 15-3-1570
Vierschaere ende dach van rechte gehouden 15-3-1569 stilo hollandiae ten huijse van Cornelis Jacobs
Boudewijns ter presentie van Jan Jans Vleeck, Jan Jacobs Stoffs, Pieter Jans Rooshil, Pieter
Pieters Leeuwe ende Jan Domiss
- Coman Adriaen Willems nomine Nicolaes Jacobs op Hinckelinge maeckt heijs op Matthijs Jans
Lapper naer vuijtwijsen tregister fol 38, Matthijs belooft te betaelen 1£ tussen dit ende drie
weecken naer Paeschen
- Pieter Nijsen nomine Lodewijck Jacobs maeckt heijs op Marinus Corneliss Gort naer vuijtwijsen
tregister fol 16, schepenen wijsen met sententie deze vierschaere verstelt op maendage
naestcomende als dan te hebben tzelfde recht

- Pieter Jans (MPS: Pieter Jans Rooshil) maeckt heijs op Willem Quirijns naer uijtwijsen tregister fol
39?, bij verwiltcueringe van partie verstelt tot op maendaeg naestcomende
- Jan Colens (MPS: er staat Jan Colensen) nomine Jan Nicolaess Pithouck maeckt heijs op Jacob van
Tielborch naer vuijtwijsen tregister fol 37. naer aenleggen ende verweeren verstelt tot op
maendage naestcomende, zoe crachtich ende machtich als hij nu zoude mogen wesen
- Pieter Pieters Leeuwe als penninckmeester van Waerde maeckt heijs op Jan Engels de somma van 9£
12s 7gr, bij verwiltcueringe van partie verstelt tot op maendage
RAZE 3520-2, W-241 links, 39v, 20-3-1570
Dach van rechte gehouden ter kennisse van schepenen Jan Jans Vleeck, Jan Domiss, Pieter Jans
Rooshil ende dat opten 20-3-1569 stilo hollandiae ten huijse van Cornelis Jacobs Boudewijns
ende dat van alle verstelde vierschaere
- Adriaen Gilliss nomine Lodewijck Jacobs maeckt heijs op Marinus Corneliss Gort ende dat uijt
crachte van verstelde vierschaere naer vuijtwijsen tregister fol 16, gewesen aen vier arbijters,
bij zoe verre zij accorderen tis wel int goe, veraccorderen zij niet zoe hebben zij op woensdage
naestcomende hetzelve recht.
In de kantlijn: Adriaen Gilliss heeft bekendt als dat uijt den sterfhuijse van Jacob Lodewijcks
es vercocht geweest zeker opper landt nemaer? egheen leech onderlandt, waerop den schouijt
voor de prochie ofte van ’t lantswege zoe als de overloopers ?piel? vermellen, dat zoe wat
aenwas datter compt van de Hinckelinge dat die zal vercocht werden tot behouve van de
prochie
- Coman Adriaen Willems nomine Jacob Jans Sijnskercke maeckt heijs op Willem Quirijns ende dat
naer uijtwijsen tregister fol 27 ende dat uijt crachte van verstelde vierschaere, verstelt tot
opden derden dach
- Ter kennisse van schepenen zoe begeert coman Adriaen Willems zeker transport van alzulcken
goeden als bij schepenen geschatten zijn geweest op 25-2 1569 stilo hollandiae, zoe es bij
vonnisse van schepenen gewesen als dat haer wel kennelijck dattet goed geschadt was nae bij
de waarde? nemaer niet rechtelijck ofte tot zulcke intentie van transport ende overdacht
daervan te doene
RAZE 3520-3, W-241 rechts, 1, 20-3-1570 (MPS: paginanummer niet aangegeven, maar twee bladen
verder wordt 3 gebruikt. Waarschijnlijk speelt hier Pasen een rol, met een nieuw jaar gaat de
paginanummering weer met 1 beginnen, zie ook dit blad verso)
Op huijden 22-3-1569 stilo hollandiae zoe es vierschaere ende dach van rechte gehouden ten huijse
van Cornelis Jacobs Boudewijns ter presentie van schepenen Jan Jans Vleeck, Pauwels
Diericks, Cornelis Corneliss, Jan Jacobs Stoffs, Pieter Jans Rooshil
- Adriaen Gilliss nomine Lodewijck Jacobs maeckt heijs op Marinus Corneliss Gort naer uijtwijsen
folio 16. Naer aenleggen ende verweeren zoe wert gewesen bij sententie dat Lodewijck Jacobs
zal blijven in possessie zoe lange datter voorder beijde gebreede? gelande anders in voorzien
wert ende ander te rade bevonden zal werden

In de kantlijn: nopende de oncosten wert gewesen dat Lodewijck Jacobs zal overbringen bij
geschrifte de rechtelijcke oncosten van deser vierschaere ende dat overgeven Marinus
Corneliss, ende bij zoe verre zij accorderen tis wel int goede, bij aldien niet zoe hebben zij den
naesten rechtdach naer paeschen daer op het zelve recht
daaronder weer: Lodewijck Jacobs begeert acte uit den vonnisse
RAZE 3520-3, W-242 links, 1v, 29-4-1570
Register gehouden bij mij Cornelis Jacobs Boudewijns ende dat van alle particuliere zaecken die
gehouden ende gevallen zijn binnen de vierschaere van Waerde ende dat over tjaer 1570
gedaen bij dese schepenen Jan Jans Vleeck, Jan Jacobs Stoffs, Cornelis Corneliss, Pauwels
Diericks, Pieter Jans Rooshil, Pieter Pieters Leeuwe ende Jan Domiss
Vierschaere ende dach van rechte gehouden 29-4-1570 ter kennisse van schepenen Cornelis Corneliss,
Jan Jacobs Stoffs, Pieter Jans Rooshil, Pauwels Diericks, Pieter Pieters Leeuwe ende Jan
Domiss
- Pieter Pieters Leeuwe als penninckmeester over de prochie van Waerde over tjaer 1569 maeckt heijs
op Marinus Maertens ende dat van waterpenningen de somma van 1£ 14s 2gr, te mee gegeven
ten naesten dage van rechte, te mee gegeven totten eersten rechtdach naer Sijnxen ende dat op
volstaen panden
- Pieter Pieters Leeuwe als penninckmeester over de prochie van Waerde over tjaer 1569 maeckt heijs
op Jan Engels ende dat van waterpenningen de somma van 7£, partie belooft de claeger te
voldoene ende dat op vrijdach naestcomende op volstaen panden
- Jacob Oliviers maeckt heijs op Maerten Heijndricks ende dat van zeker dijckgorsinge die Maerten
voors. van den voors. Jacob Oliviers gehadt heeft over in pacht ende dat van weije den
Heijligen Geest, de somma van 9s, te mee gegeven ten naesten ende dat vuijt crachte vanden
derden dach
- coman Adriaen Willems nomine Cornelia Adriaen Pieters de Nacht (MPS: vrouw van Adriaen
Pieters de Nacht) maeckt heijs op Marinus Marinuss Beelboom de somma van 6s 9gr ende dat
van verteerde costen
RAZE 3520-3, W-242 rechts, 2, 29-4-1570
- coman Adriaen Willems nomine Cornelia Adriaen Pieters de Nacht (MPS: vrouw van Adriaen
Pieters de Nacht) maeckt heijs op Maerten Heijndricks de somma van 7s 4gr ende dat van
verteerde costen
- coman Adriaen Willems nomine Cornelia Adriaen Pieters de Nacht (MPS: vrouw van Adriaen
Pieters de Nacht) maeckt heijs op Andries Jans de somma van 5s ende dat van verteerde
costen
- coman Adriaen Willems nomine Cornelia Adriaen Pieters de Nacht (MPS: vrouw van Adriaen
Pieters de Nacht) maeckt heijs op Jan Barthelmeeuss de somma van 19s ende dat van
verteerde costen

- deze vier persoonen wert te mee gegeven ten naesten daege van rechte, ende dat uijt crachte van den
derden dach, voort tot zijn vermaen
- Adriaen Willems als blijckt bijde schepenen voors. dat hij gemachtich es van wegen jonge Jacob
Jacobs Geluck maeckt heijs op Jan Engels de somma van 4£ 9s 9gr, altijt ter goeder rekening,
te mede gegeven ten naesten ende voort tot Adriaen Willems vermaen
- Pauwels Diericks maeckt heijs op Jan Engels ende dat als kerckmeester over de kercke van van de
prochie van Waerde over tjaer 1569 de somma van 1£ 15s 3gr
- Pauwels Diericks maeckt heijs op Lodewijck Jacobs ende dat als kerckmeester over de kercke van
van de prochie van Waerde over tjaer 1569 van lantpacht de somma van 8s
- Pauwels Diericks maeckt heijs op Maerten Heijndricks ende dat als kerckmeester over de kercke van
van de prochie van Waerde over tjaer 1569 van lantpacht de somma van 7s 6gr, te mee
gegeven vanden derden dach
RAZE 3520-3, W-243 links, 2v, 29-4-1570
- Jacob Jans Pieters Lemps maeckt heijs op Pieter Jans Rooshil ende dat van zeker lammerthienden
van 6 verlopen jaeren van alzulcks als hem Coppe Jans mochte comen van de voors Pieter
Jans ofte heijst daervooren de somma van 2£, verstelt ten naesten uijt crachte vanden derden
dach
- Cornelis Jacobs Boudewijns maeckt heijs op Adriaen Pieters de Nacht ende dat om gereeckende
penningen de somma van 13s 8gr 18 mijten, te mee gegeven ten naesten
- Cornelis Jacobs Boudewijns maeckt heijs op Jan Matthijss ende dat sgraeve schote de somma van
17s 8gr, partie gecondemneert ende dat partie zoude bewijsen zijn vrij goet, indien niet de
claeger zelver doen zoude ende den claeger doet zijn bewijs op tbeste stuck terwe dat men
bevinden zal opten grondt daer de schult af spruijtende es
- Cornelis Jacobs Boudewijns maeckt heijs op Jan Engels ende dat sgraeve schote de somma van 2 £
18s 3gr, partie gecondemneert ende bewijs gedaen als vooren ende van nu voort aen alle
genachten voort gaende
Vierschaere ende dach van rechte gehouden opten 6-5-1570 ter kennisse van schepenen Jan Jacobs
Stoffs, Pieter Jans Rooshil, Pieter Pieters Leeuwe, Jan Domiss
- Jan Pieters Geerts als penninckmeester over de prochie van Waerde maeckt heijs op Remigius
Adriaens ende dat van 21 stuijvers opt gemet de somma van 4£ ter goeder rekening
- Jan Pieters Geerts als penninckmeester over de prochie van Waerde maeckt heijs op Andries Zweems
de somma van 3£ 6s 8gr ter goeder rekening, bij verwiltcueringe van partie verstelt ten
naesten uijt crachte vanden derden dach
RAZE 3520-3, W-243 rechts, 3, 6-5-1570

- Cornelie Adriaen Pieters (MPS: Cornelia vrouw van Adriaen Pieters de Nacht) maeckt heijs op Jan
Barthelmeeuss naer vuijtwijsen tregister fol 2 ende bij verwiltcueringe van partie verstelt ten
naesten
- Cornelie Adriaen Pieters (MPS: Cornelia vrouw van Adriaen Pieters de Nacht) maeckt heijs op
Maerten Zuijpecuijte nae vuijtwijsen tregister fol 2 (MPS: en daar wordt hij Maerten
Heijndricks genoemd), verstelt
- Pieter Jans Rooshil maeckt heijs op Pieter Jans Jaspers de somma van 18s 4gr van coope van
zomerterwe, verstelt ten naesten uijt crachte vanden derden dach, voort tot Pieter Jans
vermaen
- Vincent Brandt (MPS: Sendt) maeckt heijs op Jan Heijndricks ende dat van verteerde costen de
somma van 4s, bij verwiltcueringe van partie verstelt ten naesten uijt crachte vanden derden
dach
- Jacob Jans Pieters Lemps maeckt heijs op Pieter Jans Rooshil nae uijtwijsen tregister fol 2, verstelt
ten naesten behoudelijck dies dat partie zullen kiesen ellijck een man, ende indien zij
veraccorderen tis wel int goe, indien zij niet zoe hebben zij ten naesten tselfde recht
RAZE 3520-3, W-244 links, 3v, 6-5-1570
Vierschaere ende dach van rechte gehouden opten 20-5-1570 ter kennisse van schepenen Pieter Jans
Rooshil, Pauwels Diericks, Jan Jacobs Stoffs, Pieter Pieters Leeuwe gedaen ten huijse van
Cornelis Jacobs Boudewijns
- Gandolf Adriaens maeckt heijs op Pieter Marentijn ende dat uijt crachte van arrestemente als
uijtlands man dat hij Marentijn zoe als hij zeker gelt ontfangen heeft van voors Gandolf
Adriaens ende dat op zekere jaerlijckse lofrente ende voort noch begeert te continueren tot zoe
veele hij belooft heeft te geven ende op te bringen, dat hij Marentijn zal brengen zeker
kennisse ofte wettelijckheijt dat de selfde ypoteque die hij Marentijn der dier instantie gestelt
heeft es vrij ende onbelast ofte niet en staet in eenige litespendentie (MPS: hangende zake)
ofte es daervoor heijsende de somma van 16£. Naer aenleggen ende verweeren van partie zoe
wijsen schepenen voor recht dat Pieter Marentijn zal blijven int arrest tot woensdaege
naestcomende ontrent de clocke van 10 ure voor noene ofte ijemant voor zijne ? om alsdan
tselfde recht te hebben dat partie alsnu zoude mogen hebben om den voors. Pieter bij te
brengen zeker plecht (MPS: schuldbekentenis) ofte kennisse dat de zelfde ypoteque vrij is
In de kantlijn: ende Pieter Marentijn protesteert op Gabriel Adriaens van tvoors. arrest dat hij
Gandolf gedaen heeft op zijnen persoon, van costen, schaden ende interesten die hem daervan
zouden mogen coomen
- Pieter Marentijn maeckt heijs op Pieter Jacobs Stoffs dat Pieter Jacobs Stoffs zal vrij ende quijt
houden van alzulcken dijck als gecavelt es opten voors. Pieter Jacobs ende dat van wege 18
gemet luttel min oft meer, gecomen uijten naem van mr Gillis Reijns gelegen inden Grooten
polder ofte andersints dat den voors. Pieter Jacobs den voors. dijck gewesen heeft aen
Barthelmeeus Maertens (MPS: Bertel Merts) die als tselfde landt is banende naervolgende
zijnder belooften. Naer aenleggen ende verweeren van partie zoe wert gewesen bij sententie

dat partie zal comen bij elcanderen accorderen zij tis wel int goede, accorderen zij niet hebben
zij op woensdaege naestcomende tselfde recht
RAZE 3520-3, W-244 rechts, 4, 6-5-1570
- Pieter Marentijn maeckt heijs op Barthelmeeus Maertens nopende? den dijck als vooren, dat hij
Barthelmeeus den voors. Marentijn zal houden costeloos ende schadeloos van den voors. dijck
ofte andersints te toonen ende doen blijcken dat Pieter Jacobs Stoffs hem voor date van de
laatste hooge vloet niet getoont noch gewesen en heeft, verstelt als vooren
- Pieter Marentijn maeckt heijs op Jan Engels ende dat van 2£ ende dat bij zeker uijtspraecke van
goede mannen, de somme van 2£ wel verstaende naervolgende tcontract tussen partien
gemaeckt, bij verwiltcueringe van partie ende bij vonniss van schepenen, verstelt ten naesten,
te weten op woensdaege naestcomende
- Adriaen Jacobs Voorstock maeckt heijs op Lodewijck Jacobs van zeker ouwe reste van tjaer 1567
ende van verloopen pachten van tjaer 1568 en 1569 de somma van 3£ 9s altijt ter goeder
rekening, te mee gegeven ten naeste voort tot Adriaen Jacobs vermaen
- Cornelis Jacobs Boudewijns maeckt heijs nomine Nicolaes Jacobs Hinckelinge op Pieter Pieters
Leeuwe de somma van 4£ 82, altijt ter goeder rekening, verstelt ten naesten
- Cornelis Jacobs Boudewijns maeckt heijs nomine Nicolaes Jacobs Hinckelinge op Matthijs de
Lapper ende dat van beloofde penningen de somma van 1£ 10s, bij verwiltcueringe van partie
verstelt ten naesten ende dat uijt crachte van den derden dach
- Cornelis Jacobs Boudewijns maeckt heijs nomine Nicolaes Jacobs Hinckelinge op Pieternella Jan
Engels (MPS: er staat Petronella) ende dat van voeragie ende gereeckende penningen, verstelt
ten naesten uijt crachte van den derden dach
RAZE 3520-3, W-245 links, 4v, 6-5-1570
- Pieter Jans Rooshil maeckt heijs op Pieter Jans Jaspers ende dat naer uijtwijsen tregister fol 3,
gewesen aen goede mannen veraccorderen zij tis wel int goede, veraccorderen zij niet zoe
hebben zij ten naeste dage van rechte hetzelve recht, ende Pieter Jans Jaspers kiest Pauwels
Diericks, Pieter Jans Rooshil kiest Jan Jacobs Stoffs
- Gandolf Adriaens maeckt heijs op Pieter Marentijn ende dat uijt crachte van arrestemente naer
uijtwijsen tregister fol 3, partien zijn op weerzijden te vreden dat dese vierschaere
vercontinueert ende verstelt zal wesen den tijn van drie weecken te weten den 14-6-1570 ende
dat zij alsdan zullen hebben tselfde recht dat zij nu zouden mogen hebben behoudelijck dies
dat Pieter hier zelver zal comen in persone ofte zijne huijsvrouwe dat den voors. Gandolf
Adriaens zal mogen procedeeren opte pachters vanden zelve lande van tgene zij hem als nu
schuldich zijn ofte noch schuldich mogen werden ofte indien hij de voors. pachters niet en
begeert te zouijcken dat hij mach procedeeren tot vercoopinge van den zelfden lande
RAZE 3520-3, W-245 rechts, 5, 6-6-1570

Vierschaere ende dach van rechten gehouden 6-6- 1570 ter kennisse van schepenen Cornelis
Corneliss, Pieter Jans Rooshil, Pieter Pieters Leeuwe, Pauwels Diericks ende dat ten huijse
van Cornelis Jacobs Boudewijns
- coman Adriaen Willems nomine jonge Jan de Wielmaecker maeckt heijs op Marinus Corneliss Gort
ende dat uijt crachte van te doen gebien alzulcken landt als de voors. Marinus Corneliss van de
voors. Wielmaecker gecocht heeft de somma van 24£, bij verwiltcueringe van partie verstelt
ten op zaterdaege naestcomende
- Jan Pieters Geerts maeckt heijs op Adriaen Govaerts ende dat ter goeder reckening de somma van 4£
ende dat als paije over de prochie van Waerde over tjaer 1570
- Jan Pieters Geerts maeckt heijs op Marinus Maertens (MPS: Marinus Mertsen) voor de somma van
4£, mede altijt ter goeder reckening, bij verwiltcueringe van partie verstelt ten naesten uijt
cracht vanden derden dach
RAZE 3520-3, W-246 links, 5v, 10-6-1570
Vierschaere ende dach van rechte gehouden op 10-6-1570 ter kennisse van schepenen Jan Jans Vleeck,
Cornelis Corneliss, Pieter Jans Rooshil, Pauwels Diericks ende Pieter Pieters Leeuwe
- coman Adriaen Willems nomine Jan de Wielmaecker maeckt heijs op Marinus Corneliss Gort nae
vuijtwijsen tregister fol 5. Marinus Corneliss Gort bekendt de schult volgende 1 wettelijcke
brief, zoe wijsen schepenen voer recht dat men Marinus voors. noch eens zoude voort heijsen
oft hij den claeger wilde voldoen met gelde ofte pande, indien niet dat Jan Jans Wielmaecker
zoude opleggen die rechte van de vierschaere ende dat Marinus zoude bewijsen zijn vrij goet,
indien niet dat Jan de Wielmaecker zelve zoude doen ende Marinus Corneliss bewijst zijn vrij
goet het landt dat opte oostzijde van hem lijt tot de grootte van de schult toe ende men zal
tgoet schatten binnen de genachten ende alle genachten voortgaende, ten waere dat partie
tsaemen anders accordeerden
Op 8-7 zoe zijn de jonge Jan de Wielmaecker ende Marinus Corneliss Gort veraccordeert zoe
dat Marinus Corneliss Gort zal geven de jonge Jan de Wielmaecker opten 22-7- julij de
somme van 20£ ende dijes belooft Marinus Corneliss hemzelven niet te helpen met eeniche
brieven oft lettere van respijte aengaende van de 20£, indien Jan de Wielmaecker op den
voornoemden dach soude mogen coemen om niet ofte zonder gelt te ontfangen zoe zal de
jonge Jan de Wielmaecker procederen op Marinus Corneliss Gort
RAZE 3520-3, W-246 rechts, 6, 10-6-1570
- Adriaen Jans Loij maeckt heijs op Pieter Jans Smidt (MPS: Pieter Jans Rooshil?) de somma van 13s
4gr altijt ter goedere reckening, bij verwiltcueringe van partie verstelt ten naesten
- Adriaen Jacobs Voorstock maeckt heijs op Lodewijck Jacobs ende dat als voocht van de weesen van
Cornelis Willems, ende dat naer uijtwijsen tregister fol 4, gewesen ten naeste uijt crachte
vanden derden dach
- coman Adriaen Willems nomine Jacob Oliviers maeckt heijs op Jan Engels inde vier huijsen ende dat
van zekere mangelinge van huijsen die zij jegens elcander gedaen hebben dat hij Jan Engels

voors. transporteere tgene dat hij vermangelt heeft ende hij Jacob presenteert tzijne te leveren
ofte in faulte van dezelfde leveringe heijst hij daervooren de somma van 50 karolus guldens,
verstelt ten naesten uijt crachte vanden derden dach
- Pieter Nijsen nomine Hubrecht Engels maeckt heijs op Barthelmeeus Maertens de somma van 1£ 6s
8gr ende dat als beschadigde borge, te mee gegeven ten naesten, ende dat uijt crachte vanden
derden dach
- Pieter Jans Arnouts (MPS: er staat Pieter Jan Noutsen) ofte Pieter Nijsen maeckt heijs op de
achtergelaten goederen van Jan Geerts de naijger zaliger memorie de somma van 2 gulden 10
stuijvers van huijshuere verschenen Meije 1570 ende 1s 4gr twelck te Bamisse daer te vooren
verschenen was, verstelt ten naesten, behoudelijcken dat Pieter Nijsen zal bringen de vrouwe
van de overledene, ende dat zij bekenne oft zulcks es als partie heijsende es
RAZE 3520-3, W-247 links, 6v, 10-6-1570
- Pieter Nijsen nomine Adriaen Pieters de Nacht maeckt heijs op Andries Jans ende dat van verteerde
costen de somma van 5s preter 1 gr, verstelt ten naesten uijt crachte vanden derden dach
- Pieter Nijsen nomine Adriaen Pieters de Nacht maeckt heijs op Pauwels Diericks ende dat als
kerckmeester van zeker verteerde costen die verteert zijn bij heer Geert van Arem de somma
van 8 karolus guldens, verstelt als vooren, ten naesten
- Coman Adriaen Willems nomine jonge Jacob Geluck maeckt heijs op Jan Engels de somma van 4£
preter 1s 2 gr ende dat van gereeckende penningen, verstelt ten naesten uijt crachte vanden
derden dach
- Pieter Jans Rooshil maeckt heijs op Pieter Jans Jaspers ende dat nae uijtwijsen tregister fol 3.
Schepenen wijsen met sententie dat partie zal kiesen ellijck 1 goede man van die bij de
comanschappe geweest hebben op datter ijemant bij geweest hebben, ende indien niet zoe
mach hij ander kiesen ende dat voor den naesten dach van rechte
- Adriaen Gilliss nomine Heijndrick de molenaer maeckt heijs op Pieter Corneliss Bos ende dat van
zeker mouwer, dat hij niet ter molen ghecomen es de somma van 5s ende dat hij van nu
voortaen ter molen compt gelijck ander onderzaten ende gemeente, ofte dat hij hier naemaels
huere heijs meerder moegen maecken, verstelt ten naesten uijt crachte vanden derden dach
RAZE 3520-3, W-247 rechts, 7, 10-6-1570
Vierschaere ende dach van rechte gehouden opten 17-6-1570 ten huijse van Cornelis Jacobs
Boudewijns ter kennisse van schepenen Cornelis Corneliss, Jan Jacobs Stoffs, Pauwels
Diericks, Pieter Jans Rooshil, Pieter Pieters Leeuwe, Jan Domiss
- Gandolf Adriaens maeckt heijs op Pieter Marentijn ende dat naer uijtwijsen tregister fol 3, dit
vonnisse wert opgehouden tot int ende van der vierschaere, int ende van de voors. vierschaere
wert gewesen met sententie dat dese vierschaere vercontinueert tot op maendaege naer Sint
Jansmisse naestcomende ende alsdan te hebben het zelfde recht dat zij nu zouden hebben

- coman Adriaen Willems nomine Pieter Jans Jaspers naer uijtwijsen tregister fol 6. Schepenen wijsen
met sententie dat Pieter Jans Rooshil zal doen prijseren de voors. zomerterwe, ende indien de
voors. zomerterwe geprijseert wert op quatertroij, zoe moet den voors. Pieter Jaspers de voors.
terwe ontfangen (MPS: moet hier niet staan leveren?), indien niet zoe zal de voors. Pieter Jans
Jaspers ontslagen ende ontlast zijn vanden coop
- Pieter Jans Arnouts nomine jonge Jacob Geluck maeckt heijs op Jan Engels inde vier huijsen naer
vuijtwijsen tregister fol 6. Schepenen wijsen met sententie dat zij bij elcander zouden comen
ende reeckenen ende pitten ende palen, ende bringen eenne claere heijs aen de vierschaere
ende dat tussen dit ende den naesten daege van rechte, gewesen met sententie dat partie zal
kiesen ellijcx eenne goede man, veraccoorderen zij tis wel int goede indien niet zoe hebben zij
tselfde recht ten naesten dat zij nu zouden hebben
Inde kantlijn: dit moet overgeset werden op d’ander zijde. (MPS in fol 6 staat: coman Adriaen
Willems nomine Jacob Oliviers maeckt heijs op Jan Engels inde vier huijzen. Dus: “Pieter
Jans Arnouts nomine jonge Jacob Geluck” moet waarschijnlijk gewijzigd worden in “coman
Adriaen Willems nomine Jacob Oliviers”).
Daaronder staat nog: Jacob Oliviers kiest Pauwels Diericks ende Jan Corneliss Oesthoff ende
Jan Engels kiest Pieter Jans Rooshil ende Willem Quirijns. Let op: in de kantlijn staat hierbij:
“dit moet overgeset worden op d’andere zijde”. En blad 7v begint inderdaad met “coman
Adriaen Willems nomine Jacob Oliviers maeckt heijs op Jan inde Vier Huijsen naer uitwijsen
tregister folio 6”)
RAZE 3520-3, W-248 links, 7v, 10-6-1570
- Pieter Nijsen maeckt heijs op ’t sterfhuijs ofte onderwinders van Jan Geerts de Naijger ende dat naer
uijtwijsen tregister fol 6. Schepenen wijsen met sententie zoe als de vrouwe de schult bekendt
heeft dat de voors. Pieter Jan Arnouts (MPS: er staat Pieter Jannijs Noutsen) zal hebben
schattinge ende geldinge aen tvoirs goet tot die grootte van zijn penningen ende partie es te
vreden dat dese schattinge zal staen tot den naesten dach van rechte
- Pieter Nijsen nomine Hubrecht Engels maeckt heijs op Barthelmeeus Maertens naer vuijtwijsen
tregister fol 6, bij verwiltcueringe van partie verstelt ten naesten voort tot Pieter Nijsens
vermaen
- Pieter Nijsen nomine Adriaen Pieters de Nacht maeckt heijs op Pauwels Diericks als kerckemeester
ende dat vuijtwijsen tregister fol 6, verstelt ten naesten ende voort tot zijnen vermaen
RAZE 3520-3, W-248 rechts, 8, 10-6-1570
- Jan Pieters Geerts als penninckmeester over de prochie van Waerde over tjaer 1570, maeckt heijs op
Jan Willems de somma van 10£ 7s 6gr ende dat van waterpenningen
- Jan Pieters Geerts als penninckmeester over de prochie van Waerde over tjaer 1570, maeckt heijs op
Stoffel Jacobs de somma van 13£ 9gr, te mee gegeven ten naesten ende dat uijt crachte vanden
derden dach van beijde dese partien
- Danckaert Danckaerts als gemechtich ende volle procuratie hebbend van Anthonij Jans Tartron
(MPS: er staat Anthonis Jannijs Tertoen), maeckt heijs op Marinus Marinuss (MPS: Marinus

Marinuss Beelboom) ende dat van huere van thiende gelegen inde Pletspolder ende dat van
tjaer 1567, 1568 en 1569, ellijck jaer de somma van 6s 8gr altijt ter goeder reekening ende
verstelt ten naesten ende dat uijt ceachte vanden derden dach, ende voort tot Danckaert
Danckaerts vermaen
- Gandolf Adriaens maeckt heijs op Pieter Marentijn ende dat uijt crachte van arrest ende dat naer
uijtwijsen tregister fol 3, partie wert gecondemneert inden heijs ende Gandolf op te leggen die
rechten van der vierschaere ende zoude doen zijn bewijs aende penningen die comen ofte
vervallen zullen ofte vervallen zijn van zijn pachtenaers tzij vanden oecgst penningen jaer
1570 ofte 1571 totter grootte van zijn penningen toe, bij protestatie noch voort te gaene aen
zijn ander goet dat hij weet te bewijsen ende het ander goet dat den voors. Marentijn vanden
voors. Gandolf Adriaens gecocht heeft daer mach den voors. Gandolf zijne wille doen ende
zoe wattet min (MPS: minder) gelt dan de voors. Marentijn gecocht heeft dat hij tzelfde
aenden voors. Marentijn ofte zijne goeden mach verhaelen, en dese vierschaere es
vercontinueert tot Bamisse naestcomende alle rechtdaegen oft alle daege open recht
RAZE 3520-3, W-249 links, 8v, 8-7-1570
Vierschaere gehouden op 8-7-1570 met schepenen Jan Jans Vleeck, Pieter Jans Rooshil, Pieter Pieters
Leeuwe, Jan Domiss ende Pauwels Diericks
- Pieter Nijsen waegemaecker (MPS: er staat Pieter Jannijesen waegemaecker) heijst ter vierschaere
Pauwels Diericks als gemechtich van Cornelia Adriaen Pieters de Nacht (MPS: er staat
Cornelie Pieters de Nacht) als kerckmeester over tjaer 1569. Schepenen wijsen verstelt ten
naesten
- Pieter Nijsen maeckt heijs op Jan Geerts fol 7, bij verwiltcueringe van partie verstelt ten naesten
- Pieter Nijsen maeckt heijs op Barthelmeeus Maertens fol 7 ende bij verwiltcueringe van partie
verstelt ten naesten
- Jan Pieters Geerts als penningmeester (MPS: er staat pennemeester) over die prochie van Waerde
maeckt heijs op Marinus op ’t Gat van ’t geschodt van 3s 6gr opt gemet opt 23 gemet 49 roe
- Jan Pieters Geerts als penningmeester over die prochie van Waerde maeckt heijs op Jan Matthijss
over 59 gemet 28 roe facit 3s 6gr per gemet 9£ 16s 10gr
- Jan Pieters Geerts als penningmeester over die prochie van Waerde maeckt heijs op Jan Engels over
70 gemet facit 3s 6gr per gemet 13£ 2s 2gr
- Jan Pieters Geerts als penningmeester over die prochie van Waerde maeckt heijs op Lodewijck
Jacobs over 36 gemet facit 3s 6gr per gemet 6£ 8s 6gr.
-Bij verwiltcueringe van partie zoe is deesen dach van rechte verstelt ten naesten van dees voornoemde
persoone ende dat uijt crachte van den derden dach

- Pieter Nijsen nomine Marinus Marinuss Beelboom heijst ter vierschaere Pieter Pieters Leeuwe ende
dat van arbeijt de somma van 2£, bij verwiltcueringe van partie es verstelt ten naesten ende
Pieter Pieters Leeuwe beloeft Marinus binnen die 8 daegen de 2£ te betaelen
RAZE 3520-3, W-249 rechts, tussenblad
- Wat de bedoeling van deze pagina is mij niet duidelijk:
- Wouter opte Westveerdijck -tekentje- Cornelis Corneliss
- Barthelmeeus Maertens -tekentje- Pieter Nijs Nouts (MPS: Pieter Jannijs Arnouts)
- Pieter Smul -tekentje- Heijndrick de naeijer
- Hans de Smit -tekentje- Adriaen Pieters de Nacht
- Adriaen Pieters de Nacht -tekentje- Jan de Smit
- Jan Engels (MPS: waarschijnlijk ook Hans de Smit)
- Marinus Marinuss Beelboom -tekentje- Hans de Smit
- Heijndrick Pieters (MPS: waarschijnlijk ook Hans de Smit)
RAZE 3520-3, W-250 rechts, 9, 8-7-1570
- Jan Pieters Geerts als penningmeester over die prochie van Waerde maeckt heijs op Marinus
Maertens (MPS: er staat Marinus Mertsen) de somme van 21 gulden ter goeder reeckening, bij
verwiltcueringe van partie verstelt ten naesten ende dat uijt crachte van den derden dach
Vierschaere ende dach van rechte gehouden 19-7-1570 ende dat uijt crachte van arrestemente ende dat
tussen Pauwels de Cuijper als heijser ter eender ende Jan Willems Jan Vaers als verweerdere
ter andere zijden
- coman Adriaen Willems nomine Pauwels de Cuijper maeckt heijs op Jan Willems voors. ende
Adriaen Pieters de Nacht (MPS: de laatste is er later boven de regel bij geschreven) ende dat
uijt crachte van arrestemente de somma van 37£ 17s 2gr, verschenen van de pacht 1568 en
1569 volgende de heijs, zoe bekent partie de schult ende es gecondemneert inde heijs ende
coman Adriaen nomine als boven doet zijn bewijs aen alle tgoet datter zoude mogen bevinden
Vierschaere ende dach van rechte gehouden 2-9-1570 ten huijse van Cornelis Jacobs Boudewijns ter
kennisse van schepenen Jan Jans Vleeck, Pieter Jans Rooshil, Pauwels Diericks ende Jan
Domiss
- Marinus Corneliss Gort maeckt heijs op Pieter Jans Rooshil ende dat van coop van 50 viertelen
rontcoolsaets ende dat om gelt als goet te leveren van de wasse 1570 ende dat om 6s 8gr de
viertele ende is heijsende de selfde leveringe ofte heijst daervoren 10£. Gewesen aen vier
arbijters, indien zij veraccorderen tis wel int goede, indien niet zoe hebben zij ten naesten
daege van rechte hetzelfde recht, ende Marinus Corneliss Gort kiest Pieter Jans Naijger ende
Jan Jans Vleeck, ende Pieter Jans Rooshil kiest Jan Barthelmeeuss ende Pauwels Diericks.
Partien zijn op haer vrie voeten gestelt? ende dach van rechte es vercontinueert ten naeste dach
van rechte ende voort tot Marinus Corneliss vermaen
RAZE 3520-3, W-251 links, 9v, 2-9-1570

- Marinus Corneliss Gort maeckt heijs op Lodewijck Jacobs ende dat van 285 roe lants gepacht voor
8s 3gr tgemet ende dat van oucgst ende jaer 1569 en 1570
- Marinus Corneliss Gort maeckt heijs op den zelfden Lodewijck Jacobs ende dat van schade ende
intresten die den voors. Lodewijck Jacobs met zijn beesten gedaen heeft aen het ollant ofte
nederlant (MPS: vergelijk Holland en Nederland) daer zij tanderen tijden om in rechte geweest
hebben (MPS: zie WA1995) ende dat volgende zekere acte ofte extract uijt tregister daeraff
gemaeckt zijnde ende heijst daervooren de somma van 6£, verstelt ten naesten daege van
rechte ende voort tot Marinus Corneliss vermaen
- Pieter Jannijs Arnouts (MPS: Pieter Nijs Noutsen) nomine Cornelia Adriaen Pieters de Nacht maeckt
heijs op Jan Barthelmeeuss ende dat van verteerde costen de somma van 22s altijt ter goeder
rekening
- Pieter Jannijs Arnouts (MPS: Pieter Nijs Noutsen) nomine Cornelia Adriaen Pieters de Nacht maeckt
heijs op Pieter Jans Smit ende dat van verteerde costen en anders de somma van 5s 6gr altijt
ter goeder rekening
- Pieter Jannijs Arnouts (MPS: Pieter Nijs Noutsen) nomine Cornelia Adriaen Pieters de Nacht maeckt
heijs op Marinus Matthijss (MPS: er staat Marinus Tijs) ende dat van verteerde costen de
somma van 22s altijt ter goeder rekening
- Pieter Jannijs Arnouts (MPS: Pieter Nijs Noutsen) nomine Cornelia Adriaen Pieters de Nacht maeckt
heijs op Marinus Marinuss ende dat van reste van gereeckende penningen ofte verteerde
costen de somma van 5s 2gr altijt ter goeder rekening. Bij verwiltcueringe partie verstelt ten
naesten uijt crachte vanden derden dach
RAZE 3520-3, W-251 rechts, 10, 2-9-1570
- Jan Jans Vleeck maeckt heijs op Marinus Corneliss Gort de somma van 8£ 11s 10gr ende dat van
gereeckende penningen, bij verwiltcueringe van partie verstelt ten naesten ende dat uijt crachte
vanden derden dach behoudelijck dat partie mach antwoorden opten heijs
- Willem Quirijns maeckt heijs op Adriaen Pieters de Nacht ende dat van coope van vleese de somma
van 15s 2gr, bij verwiltcueringe van partie verstelt ten naesten ende dat uijt crachte vanden
derden dach, voort tot Willem Quirijns vermaen
- Willem Quirijns maeckt heijs op Jan Vereijcke ende dat van verteerde costen de somma van 8s 6gr
ende dat van gereeckende penningen gewesen met sententie dat de vrouwe van voors. Jan
Vereijcke de voors. Willem zoude stelle zeker ende borge ofte eenich andere juweelen tot
ijpoteque ende onderpant zal stellen tot bewarenisse van dien ofte dat Willem zijne schult
zoude stercken met zijnen eedt, ende es geaccordeert dat het pandt dat tot coman Thomas
(MPS: coman Thomas Marinuss) staet zal blijven in astagie? ende in behoudender handt voor
zoe vele als de voors. Thomas daerop gedaen heeft ende tgene dat Willem voors. oeck daerop
gedaen heeft zonder dat Thomas daer eenich goet meer op zal doen op peijne dat Thomas
tzelfde zal betaelen
In de kantlijn: Thomas is de wete gedaen ende heeft tselfde belooft zulcx te doene ter kennisse
van schepenen

- Pieter Jans Rooshil maeckt heijs op Stoffel Jans de somma van 15 gulden en 2 stuijvers? ende dat ter
goeder rekening, verstelt ten naesten behoudelijck dat zij bij malcanderen zullen comen ende
rekenen ende pitten ende paelen ende maecken effene rekening ende dat tussen dit ende den
naesten rechtdach ende voort tot Pieter Jans vermaen
RAZE 3520-3, W-252 links, 10v, 2-9-1570
- Willem Quirijns nomine Pauwels Matthijss maeckt heijs op Jan Vereijcke ofte ijemande van zijnen
twege ende dat uijt crachte van arrestemente de somma van 1£ 10s ende dat van huijshuere
ende indien daer op enige betaelinge gedaen es dat zal cortinge doen aen de voors. 9 gulden
ofte dat den voors. Jan Vereijcke zal stellen zekere borge voor resterende ende toecomende
penningen, gewesen dat partie zoude stellen zekere cautie ofte borge ofte dat alle de selfde
goeden zullen blijven in arreste ter tijt ende wijle dat de voors. Jan Vereijcke tuijs compt ofte
dat hij de claeger te vreden gestelt zal hebben
- Jan Pieters Geerts als penninckmeester over de prochie van Waerde ende Westveerpolder over tjaer
1570 maeckt heijs op Jan Heijndricks de somma van 7£ ter goeder rekening
- Jan Pieters Geerts als penninckmeester over de prochie van Waerde ende Westveerpolder over tjaer
1570 maeckt heijs op Jan Matthijss ende dat uijt cracht van verstelde vierschaere fol 8 de
somma van 7£ ter goeder rekening
- Jan Pieters Geerts als penninckmeester over de prochie van Waerde ende Westveerpolder over tjaer
1570 maeckt heijs op Barthelmeeuss Maertens de somma van 6£ ter goeder rekening
- Jan Pieters Geerts als penninckmeester over de prochie van Waerde ende Westveerpolder over tjaer
1570 maeckt heijs op Marinus Maertens de somma van 10£ 13s ter goeder rekening
RAZE 3520-3, W-252 rechts, 11, 9-9-1570
Vierschaere ende dach van rechte gehouwen op 9-9-1570 ter kennisse van schepenen Jan Jans Vleeck,
Pauwels Diericks, Pieter Jans Rooshil ende dat ten huijse van Cornelis Jacobs Boudewijns
- coman Adriaen Willems nomine Jan Aerts de smit maeckt heijs op Marinus Marinuss de somma van
16s ende dat van derrinck, te mee gegeven ten naesten ende dat uijt crachte vanden derden
dach
- coman Adriaen Willems nomine Jan Aerts de smit maeckt heijs op Heijndrick Pieters de somma van
11s preter 12gr ende noch een maete terwe altijt ter goeder rekening, te mee gegeven als
vooren
- coman Adriaen Willems nomine Jan Aerts de smit maeckt heijs op Adriaen Pieters de Nacht dat hij
Adriaen Pieters zoude comen ontfangen twee cruijsboogen die hij vanden voors. Jan Aerts de
smit gecocht heeft ofte heijst daervooren 3£, gewesen dat partie zouden comen bij
malcanderen ende indien zij veraccorderen tis wel int goe, indien niet zie hebben zij ten
naesten hetzelve recht

- Pieter Jans Arnout (MPS: Pieter Nijssen) nomine Adriaen Pieters de Nacht maeckt heijs op Jan Aerts
de smidt de nombre van 25 viertelen gerst ende dat om 15 stuijvers ellijck viertele te leveren
Goesche jaermarckt 1570, bij verwiltcueringe van partie verstelt ten naesten
- Pieter Jans Arnout (MPS: Pieter Nijssen) nomine Adriaen Pieters de Nacht maeckt heijs op Marinus
Marinuss ende dat naer uijtwijsen tregister fol 9, te mee gegeven ten naesten ende dat uijt
crachte vanden derden dach
RAZE 3520-3, W-253 links, 11v, 9-9-1570
- Pieter Jannijs Arnout (MPS: Pieter Nijssen) nomine Adriaen Pieters de Nacht maeckt heijs op
Marinus Matthijss ende dat naer uijtwijsen tregister fol 9, te mee gegeven ten naesten ende dat
uijt crachte vanden derden dach
- Pieter Jannijs Arnout nomine Adriaen Pieters de Nacht maeckt heijs op Jan Barthelmeeuss ende dat
naer uijtwijsen tregister fol 9, te mee gegeven ten naesten ende dat uijt crachte vanden derden
dach
- Pieter Jannijs Arnout nomine Adriaen Pieters de Nacht maeckt heijs op Pieter Jans Smits ende dat
naer uijtwijsen tregister fol 9, te mee gegeven ten naesten ende dat uijt crachte vanden derden
dach
- den dach van rechten tussen Marinus Corneliss Gort ende Jan Jans Vleeck die als heden zoude
mogen dienen die wert vercontinueert tot opten tweeden dach van rechte die men met
schepenen leggen zal, ende Marinus Corneliss belooft als dan al hier te rechte te comen
- Cornelis Jacobs Boudewijns nomine Maeijcken zijn jonckwijf maeckt heijs op Pieter Jans Jaspers de
somma van 1£ ende dat ter goeder rekening ende dat van zeker arbijt ende dienst die zij hem
gedaen heeft, bij verwiltcueringe van partie verstelt ten naesten ende dat uijt cracht vanden
derden dach ende voort tot mijne vermaen
- Cornelis Jacobs Boudewijns maeckt heijs op Adriaen Pieters de Nacht ende dat van gereeckende
penningen de somma van 13s 6gr 18mijten, te mee gegeven ten naesten ende dat uijt crachte
vanden derden dach
RAZE 3520-3, W-253 rechts, 12, 16-9-1570
Vierschaere ende dach van rechten gehouden 16-9-1570 ter kennisse van schepenen Jan Jans Vleeck,
Jan Jacobs Stoffs, Pieter Pieters Leeuwe, Jan Domiss ende dat ten huijse van Cornelis Jacobs
Boudewijns
- Cornelis Jacobs Boudewijns nomine heer Frans bisschop maeckt heijs op Jan Willems Jans Vaers de
somma van 7s 6gr ende dat van sepultuere van het overlijden van Janneken meester Costens
zijn jonckwijf die tzijne huijse gestorven es ende noch uijten name van de kerckmeester als
opperkerckmeester van de voors. sepultuere de somma van 7s 6gr als vooren, ofte hem
heijsende zekere rekening ende reliqua van zulcken dienst ende arbeijt als de voors. dochter de
voors. Jan Willems gedaen heeft, bij verwiltcueringe van partie verstelt ten naesten uijt crachte
vanden derden dach

- coman Adriaen Willems nomine Boudewijn Lambrechts ter Goes maeckt heijs op Jan Engels inde
vier huijsen de somma van 5£ ter goeder rekening ende noch de leveringe van 8 viertelen
rontcoolzaets
- coman Adriaen Willems nomine Cornelis Boudewijn Lambrechts zwager maeckt heijs op Pieter Jans
Smits (MPS: er staat Pieter Smits) de leveringe van 18 viertelen rontcoolzaets oft heijst 9s van
ellijcks viertel
- coman Adriaen Willems nomine Quirijn Jacobs Wentels maeckt heijs op Pauwels Diericks de
somma van 8£ 10s
- coman Adriaen Willems nomine Jan Aerts de smit maeckt heijs op Heijndrick Pieters, naer
vuijtwijsen tregister fol 11, partie es gewesen bij sententie dat zij tsaemen comen bij Willem
Quirijns ende stellen alle dingen effen ende indien zij accordeeren tis wel int goede
veraccordeeren zij niet zoe hebben ten naesten tzelve recht
RAZE 3520-3, W-254 links, 12v, 16-9-1570
- Jan Engels maeckt heijs op Matthijs Jans de Lapper de somma van 5s ende dat van verteerde costen,
bij verwiltcueringe van partie verstelt ten naesten uijt crachte vande derden dach
- Pieter Jans Arnouts (MPS: Pieter Nijs Noutsen) nomine Adriaen Pieters de Nacht maeckt heijs op
Heijndrick Pieters de somma van 4s 4gr ende dat van verteerde costen
- Pieter Jans Arnouts (MPS: Pieter Nijs Noutsen) nomine Adriaen Pieters de Nacht maeckt heijs op
Jan Heijndricks de somma van 4s 4gr ende dat van verteerde costen
- Pieter Jans Arnouts (MPS: Pieter Nijs Noutsen) nomine Adriaen Pieters de Nacht maeckt heijs op
Anthonij Mensheere de somma van 3s ende dat van verteerde costen, bij verwiltcueringe van
partie verstelt ten naesten voort tot Pieter Jans vermaen
- Pieter Jans Arnouts (MPS: Pieter Nijs Noutsen) nomine Adriaen Pieters de Nacht maeckt heijs op
Jan Barthelmeeuss ende dat uijt crachte van verstelde vierschaere fol 11, bij verwiltcueringe
van partie, verstelt ten naesten uijt crachte vanden derden dach
- Cornelis Jacobs Boudewijns nomine zijnder moeder maeckt heijs de onderwinders goets (MPS: op
Macharis Willems zie fol 14v) van alzulcken ijpoteque volgende zeker wettelijckheijt die inde
vierschaere vertoont es geweest de somma van 4£ om vercopinge te hebben van dezelfde
ypoteque tot onsen gebreke ende dat uijt crachte vanden derden dach
- Pieter Jans Arnouts nomine Wouter Bavo (MPS er staat Wouter de Bavo) maeckt heijs op Marinus
Marinuss ende dat uijt crachte van te doen gebien op schepenebrieff ende zeker wettelijckheijd
ende voort van de verlopen rente ter goeder rekening, bij verwiltcueringe van partie verstelt
ten naesten uijt crachte vanden derden dach
RAZE 3520-3, W-254 rechts, 13, 16-9-1570

- Pieter Jans Arnouts nomine Hubrecht Engels maeckt heijs op Barthelmeeuss Maertens de somma van
1£ 6s 8gr, ende dat van beschadigde borchtochte, bij verwiltcueringe van partie verstelt ten
naesten ende uijt crachte vanden derden dach
- Pieter Jans Arnouts maeckt heijs op Stoffel Jans ende dat van gerekende penningen de somma van 2£
6s 11gr, bij toe spreecken van schepenen, zoe hebben partie ellijcx genomen eenne goede
man. Jan Jans Vleeck es Pieter Jans man, ende Pieter Pieters Leeuwe es Stoffel Jans man
- Jan Pieters Geerts als penninckmeester van Waerde ende Westveerpolder maeckt heijs op Jan
Heijndricks naer uijtwijsen tregister fol 10
- Jan Pieters Geerts als penninckmeester van Waerde ende Westveerpolder maeckt heijs op Jan
Matthijss naer uijtwijsen tregister fol 10
- Jan Pieters Geerts als penninckmeester van Waerde ende Westveerpolder maeckt heijs op
Barthelmeeuss Maertens naer uijtwijsen tregister fol 10
- Jan Pieters Geerts als penninckmeester van Waerde ende Westveerpolder maeckt heijs op Marinus
Maertens naer uijtwijsen tregister fol 10, bij verwiltcueringe van partie verstelt ten naesten uijt
crachte vanden derden dach
Vierschaere ende dach van rechte gehouden op 23-9-1570 ter kennisse van Jan Jans Vleeck, Pieter
Jans Rooshil, Pieter Pieters Leeuwe ten huijse van Cornelis Jacobs Boudewijns
- Pieter Nijsen nomine Adriaen Pieters de Nacht maeckt heijs op Jan Barthelmeeuss uijt crachte
vanden derden dach ende dat naer uijtwijsen tregister fol 9?, partie wert gecondemneert inden
heijs ende gewesen dat Jan Barthelmeeuss zoude bewijsen zijn vrij goet indien dat hij dat dede
twaer wel int goede, indien niet zoudet Pieter Nijsen zelver doen, ende Pieter Nijsen doet zijn
bewijs aen een jonge koe tot de grootte van de schult mitsgaders de oncosten
- Wouter Bavo ofte Pieter Nijsen van zijnentwege maeckt heijs op Marinus Marinuss nae vuijtwijsen
tregister fol 12 ende bij verwiltcueringe van partie verstelt ten naesten ende dat uijt crachte
van den derden dach
RAZE 3520-3, W-255 links, 13v, 23-9-1570
- Boudewijn Lambrechts nomine Catharina Brandt (MPS: er staat Katharijna Brants, is dat de vrouw
van Vincent Brandt?) maeckt heijs op Marinus Marinuss ende naer uijtwijsen een obligatie
groot 5£ verschenen de 31-8. Marinus Marinuss verobligeert hem dese voors. somma te
betaelen ende dat binnen een maendt naer date van desen uijterlijck ten lancxsten binnen de
vijf weken ende dat op volstaende panden
In de kantlijn: hiervan es acte gegeven van date 16-8-1575
- Boudewijn Lambrechts nomine Catharina Brandt maeckt heijs op Jan Engels de somma van 7s
vanwege Marinus Matthijss, bij verwiltcueringe van partie verstelt ten naesten ende dat uijt
crachte vanden derden dach

- Boudewijn Lambrechts nomine Pauwels de Cuijper cum suis maeckt heijs op Jan Heijndricks de
somma van 5£ 11s 6gr hem persoonlijck aencomende ende noch over zeker pacht landt twelck
van hem over heeft Marinus Maertens, de somma van 19£ 17s 6gr, te mee gegeven totten
naesten dach van rechte uijt crachte vanden derden dach
- Pieter Nijsen nomine Jan Aerts de Smit maeckt heijs op Heijndrick Pieters ende dat nae uijtwijsen
tregister fol 12, de voorn. Heijndrick verobligeert hem als dat hij als nu terstondt zal leveren
een achtendeel masteluijns ende voorts tot de volle betaelinge te doene binnen de tijt van drie
weecken ende dat op volstaen panden
- Willem Quirijns nomine Nicolaes Corneliss maeckt heijs op Pieter Jans Smits de somma van 2£ 6s
8gr ende dat volgende zeker wettelijckheijt, vercontinueert ten naeste uijt crachte vanden
derden dach
- Jan Pieters Geerts maeckt heijs op Jan Heijndricks ende dat naer uijtwijsen tregister fol eodem
- Jan Pieters Geerts maeckt heijs op Jan Matthijss ende dat naer uijtwijsen tregister fol eodem
- Jan Pieters Geerts maeckt heijs op Barthelmeeus Maertens ende dat naer uijtwijsen tregister fol
eodem
- Jan Pieters Geerts maeckt heijs op Marinus Maertens ende dat naer uijtwijsen tregister fol eodem. Bij
verwiltcueringe van partie verstelt ten naesten uijt crachte vanden derden dach ende voort tot
Jan Pieters vermaen
RAZE 3520-3, W-255 rechts, 14, 23-9-1570
- Jan Jans Vleeck maeckt heijs op Jan Matthijss de somma van 3£ 1s ende dat van gerekende
penningen, bij verwiltcueringe van partie verstelt ten naesten uijt crachte vanden derden dach
- Cornelis Jacobs Boudewijns nomine Broer (MPS: als voornaam) Frans ende oock nomine de kercke
maeckt heijs op Jan Willems (MPS: Jan Willems Jan Vaers) ende dat naer vuijtwijsen tregister
fol 12, partie wert gecondemneert inde heijs ende partie zoude bewijsen zijn vrij goet ende
indien niet Cornelis Jacobs voors. ofte broer Frans tzelver zoude mogen doen ende hebben
geleijt inder vierschaere 1gr (MPS: is dit een symbolische gift? ) voor zijn vrij goet ende doen
aldaer aen haer bewijs ende voort aen alzulcke goet als zij zouden mogen bevinden ten huijse
ende ten hoove, ofte tot zulcke plaetsen als zijt bevinden ende dat binnen de genachten ende
alle genachten voortgaende
- Marinus Corneliss Gort maeckt heijs op Lodewijck Jacobs naer vuijtwijsen tregister fol 9, ende dat
van pachte verstelt ten naesten daege van rechte
- Marinus Corneliss Gort maeckt heijs op Lodewijck Jacobs ende dat van schade die de voors.
Lodewijck gedaen heeft aen een ollandt in eodem fol. Schepenen wijsen dach van rechte van
dit artijckel wert vercontinueert ten naesten daege van rechte ende dat op de volle bancke
- Marinus Corneliss Gort maeckt heijs op Pieter Jans Rooshil ende dat naer vuijtwijsen tregister fol 9.
Schepenen wijsen voor recht naer aenleggen ende verweeren van beijde partie dat Pieter Jans

zoude doen blijcken dat hij jegens de voors. Marinus Corneliss Gort geen comanschappe
gehad en heeft ende (MPS: boven de regel geschreven) dat hij dat niet begeert te doene ende
indien dat Marinus Corneliss Gort zelver doen zoude ende Pieter Jans geeft de voors. Marinus
den voorganck ende heeft daer tijt toe 8 daegen ofte de naeste daege van rechte
- de dach van rechte tussen Jan Jans Vleeck ende Marinus Corneliss Gort in fol 11 wert vercontinueert
tot den naeste daege van rechte ende voort tot Jan Jans vermaen
RAZE 3520-3, W-256 links, 14v, 23-9-1570
- Cornelis Jacobs Boudewijns maeckt heijs op Macharis Willems ende dat uijt naem van Cornelia
mijner moeder ende dat naer uijtwijsen tregister fol 12, te mee gegeven ten naeste daege van
rechte ende dat uijt crachte vanden derden dach
Vierschaere ende dach van rechte gehouwen 7-10-1570, ter kennisse van schepenen Jan Jans Vleeck,
Jan Jacobs Stoffs, Pieter Pieters Leeuwe, Cornelis Corneliss
- Cornelis Jacobs Boudewijns nomine Cornelia zijnder moeder maeckt heijs op Macharis Willems
ende dat als gebruijker ende onderwinders van den goede ofte huijs volgende eenne
wettelijcken brieff sprekende opt huijs daer hij Macharis voors. nu inne woondt ende dat naer
uijtwijsen tregister fol 12. Schepenen wijsen met sententie als dat men partie andermael zoude
voort heijsen oft hij begeert te voldoene de claeger met gelt ofte pande, in dien hij quaeme
ende alzoe dede twaer int goede, indien niet dat men in zondaege naestcomende tzelfde huijs
ende ypoteque zoude te bode doen ende vercopendt ende indien tselfde huijs min gelde dan de
originaelen brieff vermelt zoe mach den claeger voort procedeeren? aen den persone die den
brieff verleden heeft ende gellet meer zoe zalt partie tot zijn profijte hebben
- Boudewijn Lambrechts nomine Marinus Corneliss Gort maeckt heijs op Lodewijck Jacobs, nae
uijtwijsen tregister fol 9 van zeker questie van ollandt daer zij tanderen tijden om in rechte
geweest hebben, ende dat volgende zeker acte ofte extract uijt register daer gemaeckt waer bij
de schepenen blijven, als noch ter tijt waervan dat Boudewijn Lambrechts van wege Marinus
Corneliss Gort protesteere van costen schaden, interestendie haer aff connen moegen ofte aff
gecomen zijn jegens haer partie
RAZE 3520-3, W-256 rechts, 15, 7-10-1570
- Boudewijn Lambrechts nomine Marinus Corneliss Gort maeckt heijs op Dierick den timmerman
(MPS: Dierick Jans de timmerman) ende zijn huijsvrouwe, Pieter Jans Rooshil (MPS: er staat
Pieter Jans), Jan Barthelmeeuss, ende es de voorn. personen heijsende zekere kennisse van
tgene haerlieder kennelijck es oft Marinus Corneliss Gort niet en heeft gecocht van Pieter Jans
Rooshil de quantiteijt van 50 viertelen tondt coolzaets om 6s 8gr de viertel, te leveren van de
wass van 1570, ofte is haerlieder daervoor heijsende de somma van 50 karolus guldens voor
ellijck hooft. Partie is met malcander over comen ende hebben dit zelfde oppert? uijt gebleven
in goede mannen, ende Pieter Jans kiest Pauwels Diericks ende Dierick Jans den timmerman,
ende Marinus Corneliss Gort kiest Cornelis Jacobs Boudewijns ende Pieter Jans Naijger ende
Jan Engels.

- Thomas Marinuss maeckt heijs op Job Heijndricks de somma van 6s 2 gr ende dat van zeker
verteerde costen verteert int gilde van Sint Sebastiaen
- Thomas Marinuss maeckt heijs op Jan Adriaens ende dat van verteerde costen van tgilde van Sint
Sebastiaen de somma van 6s 2gr, te mee gegeven ten naesten, voort tot Thomas vermaen
- Pauwels Diericks nomine Nicolaes Corneliss maeckt heijs op Pieter Jans Smit nae uijtwijsen tregister
fol 13. Partie wert gecondemneert inden heijs ende dat Pauwels inde qualiteijt als vooren
zoude opleggen de rechten vande vierschaere ende stellen hetzelfde huijs op zondaege
naestcomende ter bode volgende de paijen van den brieff
- Pieter Nijsen nomine Heijndrick Adriaens van de Bulcke maeckt heijs op Frans Lambrechts (MPS:
er staat Frans Lammens) de somma van 3s 4gr ende dat van beloofde penningen, te mee
gegeven ten naeste uijt crachte vanden derden dach
- Op date voors. zoe is gecomen voor ons schepenen voors. Pieter Nijsen nomine Wouter Bavo op
Pieter ? ende dat van costen, schade ende interesten die hij geleden heeft ofte noch staet te
lijden van tgene dat zijn paert aen de molen van Waerde gedaen heeft met zijn paert
RAZE 3520-3, W-257 links, 15v, 7-10-1570
- Pieter Nijsen nomine Wouter Bavo (MPS: er staat Wouter de Baevo) maeckt heijs op Marinus
Marinuss ende dat nae uijtwijsen tregister fol 12?, te mee gegeven tot den tweeden dach van
rechte ende dat uijt crachte vanden derden dach
- Pieter Nijsen nomine Adriaen Pieters de Nacht maeckt heijs op Matthijs Jans de Lapper ende dat van
verteerde costen de somma van 5s 10gr ter goeder rekening, te mee gegeven tot Adriaen
Pieters vermaen
- ter kennisse van schepenen zoe heeft Adriaen Pieters de Nacht de genachte van Jan Barthelmeeuss
laeten verlengen ende verdaegen tot opte naeste dach van rechte, alle genachten noch
voortgaende
- Adriaen Pieters de Nacht ofte Pieter Nijsen uijt zijne naem maeckt heijs op Anthonij Mensheere, nae
uijtwijsen tregister fol 12, te mee gegeven ten naesten, ende voort tot Adriaen Pieters vermaen
Vierschaere ende dach van rechte gehouden opten 14-10-1570, ter kennisse van schepenen Jan Jans
Vleeck, Jan Jacobs Stoffs, Cornelis Corneliss, Pauwels Diericks, Pieter Pieters Leeuwe, Jan
Domiss, Pieter Jans Rooshil
- Pieter Nijsen maeckt heijs op Barthelmeeus Maertens ende dat van gerekende penningen de somma
van 14£, bij verwiltcueringe van partie verstelt ten naesten ende dat uijt crachte vanden derden
dach
- Cornelis Jacobs Boudewijns nomine Jacques Hannekeneve ende dat van zeker arbeijt ende van
schutterie twelck metten edele hantboge gewonnen es de somma van 10gr ter goeder rekening,
bij verwiltcueringe van partie verstelt ten naesten (MPS: maar van wie of wordt de schutterij
bedoeld)

RAZE 3520-3, W-257 rechts, 16, 14-10-1570
- Lodewijck Jacobs maeckt heijs op Jan Adriaens de somma van 9s 6gr ende dat van pachte van dijck
ter goeder rekeninge ende noch 10gr van twee huijsbacken broon (MPS: thuisgebacken
broden?) ende noch 10s van het ongebruijck van zijn weije, bij verwiltcueringe van partie,
verstelt ten naesten uijt crachte vanden derden dach
- Jacob Jans Sijnskercke nomine Cornelis Huijssen maeckt heijs op Jan Engels dat hij zal doen zekere
quijtinge ende dat hij Jan Engels zal ontlasten de weduwe Cornelis Matthijss Bolluijt van
alzulcken pachtinge als zij weduwe geslegen mach hebben jegens Boudewijn Lambrechts ofte
heijst daervoren de somma van 10£
- Jacob Jans Sijnskercke nomine Cornelis Huijssen maeckt heijs op Pieter Jans smits de somma van
27s ende dat van pachte van den oucgst 1569, te mee gegeven, ten naesten uijt crachte vanden
derden dach
- Thomas Marinuss maeckt heijs op Jan Heijndricks de somma van 6s 2gr, uijt crachte van verstelde
vierschaere (MPS: heb ik niet kunnen vinden of is hij gelijk aan Jan Vereijcke?) uijt crachte
vanden derden dach, bij verwiltcuering van partie verstelt ten naesten uijt crachte van den
derden dach
- Cornelis Jacobs Boudewijns maeckt heijs op Nicolaes Corneliss als getrouwt hebbende de weduwe
van Maerten Jans zaliger memorie ende dat uijt cracht vanden arrestemente de somma van 10s
altijt ter goeder rekeninge ende dat op alle de goeden die hij tzijne huijse bevonden heeft ofte
noch anders weet te bevinden, ende schepenen wijsen voor recht dat Cornelis Jacobs zoude
opleggen de rechten vande vierschaere ende doen zijn bewijs aen alzulcken goet als hij weet te
bevinden
RAZE 3520-3, W-258 links, 16v, 23-10-1570
Vierschaere ende dach van rechten gehouden 23-10-1570 ter kennisse van schepenen Cornelis
Corneliss, Pieter Jans Rooshil, Jan Domiss, Pieter Pieters Leeuwe ten huijse van Cornelis
Jacobs Boudewijns
- Pieter Nijsen nomine Nicolaes Jacobs op Hinckelinge maeckt heijs op Marinus Willems ende dat uijt
cracht om te doen gebien volgende eenne wettelijcken brieff sprekende opt huijs daer nu ter
tijt innen woont Marinus Matthijss van twee verschenen paeijen te weten van tjaer 1569 en
1570 de somma van 3£, te mee gegeven tot den naesten daege van rechte ende dat uijt crachte
vanden derden dach
- Pieter Pieters Leeuwe maeckt heijs op Marinus Marinuss de somma van 2£ 6s 8gr, volgende zekere
obligatie, te mee gegeven ten naesten uijt cracht vanden derden dach
- Jacob Jans Sijnskercke nomine Cornelis Huijssen maeckt heijs op op Pieter Jans Smits, naer
uijtwijsen tregister eodem fol, te mee gegeven tot lichtmisse naestcomende alle rechtdaege
open

- Pieter Nijsen nomine Wouter Bavo maeckt heijs op Magdalena Matthijsdr de somma van 12s ende
dat ter cause van lanthuere, te mee gegeven ten naesten uijt cracht vanden derden dach
- Pieter Nijsen nomine Wouter Bavo maeckt heijs op Aert Bruesen de somma van 18s 8gr ende dat ter
cause van lanthuere te mee gegeven ten naesten uijt crachte vanden derden dach
- Cornelis Jacobs Boudewijns maeckt heijs op Barthelmeeus Maertens ende dat van verteerde costen
de somma van 3s 9gr, te mee gegeven ten naesten uijt crachte vanden derden dach
RAZE 3520-3, W-258 rechts, 17, 23-10-1570
- Jan Pieters Geerts als penninckmeester over de prochie van Waerde maeckt heijs op Marinus
Maertens (MPS: Marinus Mertss) de somma van 5£ 12s 6gr, van zeker reste van een geschodt
3s 6gr opt gemet, te mee gegeven ten naesten uijt crachte vanden derden dach
RAZE 3520-4, W-259 links, 1v, 10-11-1571 (MPS: Let op een jaar er tussenuit. Heeft dit iets te
maken met de inundatie?)
Register gehouden bij mij Cornelis Jacobs Boudewijns over tjaer 1571 daer over toene schepenen
waeren Jan Jans Vleeck, Jacob Jans Quinck (MPS: Jacob Jans Sijnskercke), Jan Jacobs Stoffs,
Pieter Jans Rooshil, Pauwels Diericks ende Jan Domiss
- Op huijden 10-11-1570 zoe heeft Marinus Corneliss Gort heijs gemaeckt ende dat uijt crachte van
arreste op eenen Rutsaert Rutsaerts (MPS: er staat Rutsert Rutsen) ende dat van bierschult dat
de voors. Rutsaert den voors. Marinus Corneliss al noch boven alle betalinge te cort ende ten
achter is de somma van 29s, welck arrest gedaen is aen twee bedden oft alzulcken goet als den
voors. Marinus mach gevonden hebben ten huijse van Maerten Zuijpecuijte (MPS: Maerten
Heijndricks) daer nu ter tijt inne woont Quirijn Halse (MPS: er staat Crijn Halse), nae de mael
dat partie naer vonnisse van schepenen geheijst ende volheijst es geweest ende daer niemandt
voor en verantwoorde, zoe hebben schepenen noch bij vermaen van de schouijt gewesen dat
zij de schattinge van den selfde goeden aen haer behielden ende van nu voort alle genachten
voortgaende zijn zoude
Op heden 23-11-1571 zoe es vierschaere ende dach van rechte gehouden ten huijse van Cornelis
Jacobs Boudewijns ter presentie van schout ende schepenen ter presentie van Jan Jans Vleeck,
Jacob Jans Sijnskercke, Jan Domiss, Pauwels Diericks als schepenen
- Jan Barthelmeeuss maeckt heijs op Marinus Maertens de somma van 12£, naer uijtwijsen eenne
schepenbrieff, bij verwiltcueringe van partie verstelt ten naesten ende voort tot Jan
Barthelmeeuss vermaen, behoudelijck dies dat partie zal hebben kennelijcke wete
RAZE 3520-4, W-259 rechts, 2, 10-11-1571
- coman Adriaen Willems nomine Pieter Engels, Matthijs Engels ende Lodewijck Jacobs mitsgaders
die erven van Anthonij Engels maeckt heijs op Jan Engels haerlieder broeder ende dat zoe hij
zeijt als houder van ’t sterfhuijs van Jacomijna Engelsdr (MPS: er staat Mijne Ingels) zaliger
memorie haer moeder ende es hem heijschende rekeninge ende reliqua vant voorn. sterfhuijs
sichtent (MPS: betreffende) tjaer 1558 tot het jaer 1568 toe incluijs oft 120£ daervooren

Noch maeckt de selve heijs de somma van 36£ waer aff eenne brieff geweest is ende bij hem
verdonkert is ende was spruijtende van coop van koijge (MPS: koeien) ende paerden ende
runderen ende tvervolch van de paerden harnas (MPS: er staat harnachs) oft leveringe van de
zelfden brieff in staete zoe als daer 24£ aff verschenen es ende voor de ander 12£ zekerheijt
(MPS: er staat “zeker”) ende borge zoe als hij tgoet de voors. heijsers tgoet ontfrempt heeft
Noch heijst de zelfden (MPS: er staat “zelven”) rekeninge van 23 steen vlas twelck hij
t’Antwerpen int vlashuijs vercocht heeft voor 15 stuijvers preter 12 mijten de steen.
Noch heijst de zelfden (MPS: er staat “zelven”) rekeninge van zes oft zeven viertelen terwe
die gewassen is aent hofsteecken aende wech ende gedorsen van Marinus Leenaerts ende es
ter Goes vercocht voor 8s de viertel
Noch heijst den zelven de rekening van twee koijgen (MPS: koeien) oft heijst daervoren 40
guldens
Zoe als partie voort geheijst is geweest ende niemant en compareerde zoe hebben schepenen
de selfde dach van rechte vercontinueert totten naesten dach van rechte, behoudelijck dat
partie zal hebben een kennelijcke wete
- Willem Quirijns maeckt heijs op Macharis Willems volgende zeker wettelijckheijt (MPS: een
wettelijcke brieff) de somma van 4£, bij vonnisse van schepenen verstelt ten naesten zoe
crachtich ende machtich als hij nu zoude moegen doen
RAZE 3520-4, W-260 links, 2v, 5-12-1571
Vierschaere ende dach van rechte gehouden bij schout ende schepenen op 5-12-1571, schepenen Jan
Jans Vleeck, Pieter Jans Rooshil
- coman Adriaen Willems nomine Pieter Stallemans maeckt heijs op Pieter Heijndricks alias lange Pier
de somma van 18s altijt ter goeder rekening ende dat van geleende gelden, bij verwiltcuering
van partie verstelt ten naesten ende voort tot Adriaen Willems vermaen
- Leenaert Pools (MPS: Leenaert Pauwels) als gemachtich ende uijt den naem van Jan Engels maeckt
heijs op de gemeen erfgenamen ende sterfhuijs van Jacomijna Engels zaliger memorie de
huere van 17 jaeren lanck geduerende tot 8£ tjaers
- Leenaert Pools (MPS: Leenaert Pauwels) als gemachtich ende uijt den naem van Jan Engels heijst
noch opt voors. sterfhuijs ende dat van zijn vaderlijck goet de somma van 4£
- Leenaert Pools (MPS: Leenaert Pauwels) als gemachtich ende uijt den naem van Jan Engels heijst
noch opt voors. sterfhuijs zoe tgoet van de voors. sterfhuijs gepaert ende gedeelt wert ende
tselfde goet vast verporrende (MPS: verplaatsen) ende vervoerende, de voors. Jan Engels
tontlasten daer hij gelast es van tsterfhuijs wege of heijst 50£ daervoren, te mee gegeven tot
den naesten dach van rechte, ende voort tot Jan Engels vermaen
- coman Adriaen Willems nomine de erfgenamen van tsterfhuijs van Jacomijna Engels maeckt heijs op
Jan Engels naer uijtwijsen tregister fol eodem, bij verwiltcueringe van partie verstelt ten
naesten ende voort tot coman Adriaen Willems vermaen
RAZE 3520-4, W-260 rechts, 3, 5-12-1571

- Jan Barthelmeeuss maeckt heijs op Marinus Maertens (MPS: Marinus Merts) volgende zeker
wettelijckheijt, naer uijtwijsen tregister fol 1, bij verwiltcueringe van partie verstelt ten
naesten ende voort tot Jan Barthelmeeuss vermaen
Vierschaere ende dach van rechte gehouden op 12-12-1571 ter kennisse van schepenen Jan Jans
Vleeck, Jacob Jans Quinck (MPS: Jacob Jans Sijnskercke), Pieter Jans Rooshil, Pauwels
Diericks, Jan Domiss
- Jacob Jans Quinck (MPS: Jacob Jans Sijnskercke) maeckt heijs op Maerten Heijndricks de somma
van 1£ 3s 4gr, bij verwiltcueringe van partie verstelt ten naesten, ende voort tot Palmen alle
rechtdaege open
- coman Adriaen Willems nomine de gemene erfgenamen van Jacomijna Engelsdr maeckt heijs op Jan
Engels, naer uijtwijsen tregister fol 2. Naer aenleggen ende verweeren zoe zeijt Leenaert Pools
(MPS: Leenaert Pauwels) dat hij declineert van dese vierschaere, zoe naer aenleggen ende
verweeren wesen schepenen voor recht dese vierschaere verstelt tot den eersten rechtdach naer
derthien daegen, ende dat zij daertussen bij malcanderen zullen comen, veraccorderen zij niet
tis wel int goede, indien niet zoe hebben zij alsdan tzelfde recht dat zij nu hebben zoude
- Leenaert Pools nomine Jan Engels maeckt heijs op de gemeen erfgenamen van Jacomijna Engelsdr
zaliger memorie, naer uijtwijsen tregister fol 2. Schepenen wijsen naer aenleggen ende
verweeren verstelt als vooren
- Jan Geerts nomine Pieter Stellemans maeckt heijs op Lange Pier (MPS: Pieter Heijndricks) naer
uijtwijsen tregister fol 2. Partie wert gecondemneert inden heijs ende dat Jan Geerts zoude
opleggen de rechte van der vierschaere ende Lange Pier zoude bewijsen zijn vrij goet, indien
niet zoe zoude Jan Geerts inde qualiteijt als boven tselfde doen, ende Jan bewijst 1 grooten
voor 24 mijten (MPS: dit is zo weinig, waarschijnlijk is dit symbolisch) die hij hem geeft,
ende doet voort zijn bewijs aen tbeste bedde ende aen een halve baeck (MPS: zijde spek) oft
gene datter zoude mogen bevinden, verder alle genachten voortgaende
In de kantlijn: ende den voors. Pieter Stellemans doet zijn bewijs aent bedde, ende is geschadt
op 10s ende die twee stuck speck zijn geschadt op 6s 7gr ende 1 paer rode meerbeersen? zijn
geschadt op 3s 4gr, facit tsaemen 1£
RAZE 3520-3, W-261 links, 3v, 12-12-1571
- Dierick Jans timmerman nomine Sanctus Spiritus hic maeckt heijs op Willem Quirijns als getrout
hebbende de weduwe van Cornelis Nicolaess Vlaeminck de somma van 7£ ende dat van
zekere verschenen paeijemente van eenne wettelijcken brieff sprekende op den voors. Cornelis
Nicolaess ende comende bij coop van huijs staende op Noorteijnde van de straete, te mee
gegeven ten naesten daege van rechte ende voort tot Dierick Jans vermaen
- Pauwels Diericks maeckt heijs op Marinus Maertens ende dat uijt crachte van arreste ende dat van
een reste van pacht van thiende verschenen kersmisse 1569, noch van achtendeel somer terwe
tot 8s de viertel, facit 20s, noch van de pacht van de selfde thiende de somma van 4£ 16s 8gr.
Partie wert gecondemneert inden heijs ende dat Pauwels Diericks zoude opleggen de rechte
van de vierschaere ende dat Marinus voors. zoude bewijsen vrij goet, indien niet zoude

Pauwels voors. dat selver doen, ende geeft hem van zijn vrij goet 1gr ende begeert voort acte
uijt gewijsde
Vierschaere ende dach van rechte gehouden op 12-1-1571 stilo hollandiae, ter kennisse van schepenen
Jacob Jans Quijnck (MPS: Jacob Jans Sijnskercke), Pieter Jans Rooshil ende Jan Domiss
- Job Pieters opt Spaert nomine Danckaert Danckaerts maeckt heijs op coman Adriaen Willems ende
Pieter Jans Naijger de somma van 18£ te weten ellijck persone 9£ volgende zekere
wettelijckheijt. Schepenen wijsen dese vierschaere tussen dese partie verstelt ten naesten, ende
dat ellijck van partie zal bij bringen daer hij hem mede wil verweeren
- Willem Quirijns maeckt heijs op Macharis Willems naer vuijtwijsen tregister fol 2. Schepenen
wijsen voor recht zoe daer niemant en compt om te verantwoorden dat men partie andermael
zoude voortheijsen tot 3 reijsen toe, indien daer ijemande quaeme ende den claeger voldede
twaer wel int goede, indien niet dat Willem Quirijns zoude opleggen de rechte van de
vierschaere ende indien Macharis Willems zijn vrij goet niet en bewese, zoe zoude Willem
Quirijns tselfde mogen doen, ende den voors. Willem Quirijns leijt inde vierschaere voor zijn
vrij goet 1gr den welcke geschadt werd voor 24 mijten ende voort doet hij zijn bewijs aen tin
ende metael ende al tgene dat hij weet te bevinden totter grootte vanden schult ende de
genachten voortgaende vander tijt vande schattinge
RAZE 3520-4, W-261 rechts, 4, 19-1-1572
Vierschaere ende dach van rechte 19-1-1571 stilo hollandiae ter kennisse van schepenen Jacob Jans
Quinck (MPS: Jacob Jans Sijnskercke), Jan Jacobs Stoffs, Pieter Jans Rooshil, Pauwels
Diericks ende Jan Domiss
- Job Pieters nomine Danckaert Danckaerts maeckt heijs op ende aen coman Adriaen Willems ende
Pieter Jans Naeijger naer vuijtwijsen tregister fol 3. Naer aenleggen ende verweren van beijde
partijen zoe wijsen schepenen voor recht dat parthie zoude comen bij malcanderen ende kiesen
ellijck eenne goede man, veraccorderen zij niet tis wel int goede, veraccorderen zij niet zoe
hebben zij ten naesten daege van rechte hetzelfde recht dat zij nu ter tijt zouden mogen hebben
ende coman Adriaen heeft gecosen Pauwels Diericks ende Danckaert Danckaerts heeft
gecosen Pieter Jans Rooshil ende den dach van rechte wert beteijckent Dinxendaege
naestcomende
- Jan Corneliss Oesthoff maeckt heijs op Jan Barthelmeeuss (MPS: dus Jan Barthelmeeuss is slager)
de somma van 12s 4gr zuijver gelts ende van goede gerekende penningen. Jan Barthelmeeuss
belooft ter kennisse van schepenen dat hij schier ende morgenavendt oft overmorgen noene te
betaelen in handen van den voors. Jan Corneliss de somma van 46 stuijvers ende voorts de
reste zal hij Jan Corneliss oft zijne erfven daer vlees ofte waere vooren haelen ende indien zoe
zal den voors. Jan Corneliss hebben ten naesten het zelve recht dat hij nu zoude mogen hebben
- coman Adriaen Willems nomine Pieter Jans Jaspers maeckt heijs uijt crachte van te doen gebien ende
dat op een schepenbrieffe ende schepenkennisse luijdende ende sprekende opt huijs daer
Adriaen Anthonies cuijper zaliger memorie uijt gestorven is ende dat van de paije verschenen
Sint Jacobs misse 1567 8s 4gr ende over de paije 1568 de somma van 3£, nemaer moeste bij

ander contract tzelfde paijment delaijgerende tot Sint Jacobs misse 1569, bij verwiltcueringe
van partie verstelt ten naesten, ende voort tot Pieter Jans vermaen
- coman Adriaen Willems nomine Nicolaes Jacobs op Hinckelinge maeckt heijs op Maerten
Heijndricks de somma van 15s 4gr, van zeker deuchdelijcke schult, bij verwiltcueringe van
partie verstelt ten naesten, ende voort tot coman Adriaens vermaen
RAZE 3520-4, W-262 links, 4v, 19-1-1572
- Jacob Jans Sijnskercke (MPS: er staat Jacobs Jans) als heijlich Geestmeester maeckt heijs op Willem
Quirijns naer vuijtwijsen tregister fol 3, bij verwiltcueringe van partie verstelt ten naesten,
ende voort tot Jacob Jans vermaen
- coman Adriaen Willems nomine Quirijn Jacobs Wentels maeckt heijs op de weduwe van Jan Pieters
Geerts zaliger memorie de somma van 8£ ende dat van geleend gelt volgende zekere obligatie,
bij verwiltcueringe van partie verstelt ten naesten, ende voort tot coman Adriaens vermaen
- Cornelis Jacobs Boudewijns maeckt heijs op Jan Domiss de somma van 9£?, altijt ter goeder
rekening ende dat van pachte van 21 gemet 11 roe tot 12s 7gr tgemet
Vierschaere gehouden 26-1-1571 naer Hollant (MPS: stilo hollandiae) met schepenen Jacob Jans
Sijnskercke Jan Jacobs Stoffs, Pieter Jans Rooshil ende Jan Domiss
- coman Adriaen Willems nomine Pieter Pieters Leeuwe maeckt heijs op Marinus Marinuss nae
uijtwijsen van obligatie de somme van 2£ 6s 8gr, bij verwiltcueringe van partie zoe es dese
zaecke verstelt tot naesten
- coman Adriaen Willems nomine ? Corneliss Jaspers van Bergen maeckt heijs op Pieter Jans Rooshil
duer schae ende intrest die hij gedaen heeft desen dach, dat hij hem doen arresteren heeft de
somme van 4£. Schepenen wijsen verstelt tot ? van de vierschaere behoudelijck dat zij ellijck
eenne goede man daer toe, veraccorderen zij tis wel int goede, veraccorderen zij niet zie staen
zij op haer out recht
RAZE 3520-4, W-262 rechts, 5, 26-1-1572
- Job Pieters nomine Danckaert Danckaerts maeckt heijs op coman Adriaen Willems, Pieter Jans
Jaspers, fol 4. Naer aenleggen ende verweren zoe wijsen schepenen dat zij zullen nemen
ellijck twee goede mannen, veraccorderen zij tis wel int goede, veraccorderen zij niet zoe
staen zij ten naesten vierschaere oft dach van rechte op haer goet recht
- coman Adriaen Willems nomine Quirijn Jacobs Wentels maeckt heijs op de weduwe van Jan Pieters
Geerts fol 4, bij verwiltcueringe van partie zoe is deze zaeke verstelt ten naesten ende voorts
Quirijn Wentels vermaen ende vuijt crachte vanden derden dach
Vierschaere gehouden 3-2-1571 naer Hollant (MPS: stilo hollandiae) met schepenen Jacob Jans
Sijnskercke, Jan Jacobs Stoffs, Jan Domiss ende Pauwels Diericks

- coman Adriaen Willems nomine Maerten Heijndricks heijst ter vierschaere Jacob Jacobs schipper dat
hij zal leveren alzulcken huijeschip als hij van hem gecocht heeft metten veere ende tol ofte
hij heijst hem daervoren 10 guldens tot 10 stuijvers de gulden. Schepenen wijsen voor recht
gemerckt dat partie absent es, zoe verstellen zij deesen dach van rechte op de woonsdaege den
5-2-1572, behoudelijck dies dat partie zal hebben noch de wete om te comen antwoorden
RAZE 3520-4, W-263 links, 5v, 3-2-1572
- Noch op dezelven dach zoe is gecomen coman Adriaen Willems nomine Maerten Heijndricks voor
schepenen gecomen ende hij heeft zijn borge gestelt voor tselve huijeschip te verborgen oft
penningen ende zij hebben het woort gesproken van persone tot persone als hiernae volcht:
Jan Domiss belooft als voren borge te wesen voort huijeschip, Pieter van Linde (MPS: of
Lende), Jacob Jacobs Geluck ende Quirijn Corneliss Huijssen ende Laureijs Domiss
- Op huijden desen 6ten Dach van februarius anno 1571 stilo curie Hollandie compareerde Jacob
Jacobsz heeft getransporteert aen Maerten Hendrixsen de helft van een huedeschip met seijlen,
masten, anckers, capels ende alle sijn gevolge ende toebehoort met het veer ende thool daer zij
in gherechtigt zijn over gelijck ’t voors huedeschip nu ter tijt is zeijlende ende vaerende van de
Wertsche caije, 70$ gr vls (volgt regeling van betaling, en worden de hiervoor vermelde
borgen genoemd)
RAZE 3520-4, W-263 rechts, 6, 27-2-1572
Vierschaere ende dach van rechte gehouden 27-2-1571 stilo curie hollandiae ten huijse van Vincent
Vries ter presentie van schepenen Jacob Jans Quinck (MPS: Jacob Jans Sijnskercke), Pieter
Jans Rooshil, Jan Domiss ende Jan Jacobs Stoffs
- Jacob Jacobs Haije is gecomen voor ons schepenen voirs ende heeft inder vierschare bij geleijt zeker
commissie ende extract uwt tsclercks register van schepen vonnissen der prochie Ovezandt.
Daerbij dat claerelijk bleeck als dat hij aengenomen ende besworen hadde de rechte voochdie
van de onbejaerde weese van Pieter Jacobs geprocreert bij Maergriete Jans (MPS: Margaretha
Jansdr) z.m. ende de voirs weese is genaempt Abbeleine Pieters metschaden (MPS:
mitsgaders) oock daer bij ende present sijnde Gillis Cornelisz als oock in de voirs commissie
oft extract oeck bleek als dat hij aengenomen hadde die Rechte weer voochdie van de voirs
weese ende dat van tsmoeders zijde ende hebben haer enige pandt ende Rechtelijke costen
inder vierscharen geleijt ende rechtelijke haer incoomte gedaen in alzulcken goet als
achtergebleven is bij doot van Jan Jans Vleeck z.m. ende alzoe dat blickt dat de voirs weese is
gecomen van de zuster van den voirs Jan Jans Vleeck zoe doet hij vermet inde qualiteijt als
boven int gerechte viertendeel van den voirs Jan Jans achtergeladen goeden al welck incomte
is gewesen voor goet vast ende waerde ende dat hij sal sucsesseren int voirs goet het rechte
vierendeel.
Vierschaere ende dach van rechte gehouden op 5-3-1571 stilo hollandiae ten huijse van Willem
Quirijns ter presentie van schepenen Jacob Jans Quinck (MPS: Jacob Jans Sijnskercke) Jan
Jacobs Stoffs, Pieter Jans Rooshil, Jan Domiss, Pauwels Diericks
- coman Adriaen Willems maeckt heijs op Pieter Jans smits ende dat uijt crachte van verstelde
vierschaere (MPS: wist deze schrijverd wat een verstelde vierschaere betekende, want ook bij

de volgende kan ik de eerste acte niet terug vinden?) de somma van 5£ 18s 11gr, uijt crachte
van den derden dach, verstelt tot den den naesten uijt crachte van den derden dach
- Quirijn Adriaens maeckt heijs op Jan Barthelmeeuss uijt crachte van een verstelde vierschaere de
somma van 6£ 13s 2gr ende dat van voorpacht van de jaere 1569 en 1570, gewesen aen goede
mannen, veraccorderen zij tis wel int goede veraccorderen zij niet zoe hebben zij ten naesten
het zelfde recht ende Quirijn Adriaens kiest Cornelis Corneliss ende Pieter Pieters Leeuwe,
ende Jan Barthelmeeuss kiest Pauwels Diericks ende Jan Domiss
RAZE 3520-4, W-264 links, 6v, 5-3-1572
- Jan Barthelmeeuss maeckt heijs op Cornelis Jacobs Boudewijns ende dat van arbeijt van een
duvekeete, zoe hij zecht boven ’t eerste contract de somma van 4£ ende Cornelis Jacobs als
verweerder vermeet hem te toonen ende goet te doene dat hij dese voors. oude keete
aengenomen heeft voor de somma van 3£, waerop schepenen wijsen den voors. Cornelis
Jacobs op zijn toon, indien het is binnen de prochie 8 daege, buijten de prochie 14 daege ende
over water 3 weken
- Quirijn Adriaens maeckt heijs op Jan Corneliss Oesthoff ende dat van huere van dijckgorsse van den
jaere 168, 1569, 1570 tot 8 gulden tsiaers twelck beloopt voor mijn heer van Opijnen over een
derden deel facit 1£ 6s 8gr, ende dat uijt crachte van verstelde vierschaere, gewesen aen goede
mannen, veraccorderen zij tis wel int goede, accorderen zij niet zij hebben ten naeste hetzelfde
recht
- Jacob Oliviers maeckt heijs op Jan Barthelmeeuss uijt crachte van verstelde vierschaere (MPS:
welke?) de somma van 1£ 10s, heijst noch den selven van meethiende van een stuck groot 500
roe gelegen inde Westveerpolder ende dat van 1568 en 1569, gewesen aen goemannen,
veraccorderen zij tis wel int goede, accorderen zij niet zij hebben ten naeste hetzelfde recht
- Jacob Oliviers maeckt heijs op Tanneken Jans Pieters (MPS: Tanneken, de vrouw Jan Pieters Geerts)
uijt crachte van een verstelde vierschaere (MPS: welke?) ende dat van arbeijt de somma van
11s 8gr, verstelt ten naesten daege van rechte naer de rekening van tlant ende dat zonder meer
wete te doen
- Job Pieters maeckt heijs op Michiel Matthijss (MPS: er staat Machiel Mathijsen) ende dat uijt de
naem van Pieter Pieters Bos de somma van 2£ 4s van verlopen paijen van coope van een huijs.
Schepenen wijsen zoe als Job Pieters den heijs gedaen heeft opte voors. Michiel Matthijss,
ende zoe als de ypoteque staet opte grondt van Valckenisse ende de brieven voor schepenen
gepasseert zijn van Valckenisse, dat hij zoude zouijcken achtervolgens zijn brieff
RAZE 3520-4, W-264 rechts, 7, 5-3-1572
- Pieter Pieters Leeuwe maeckt heijs op Marinus Marinuss Beelboom uijt crachte van verstelde
vierschaere (MPS: welke?) de somma van 2£ 6s 8gr ende dat volgende zeker obligatie van den
voors. Marinus onderteijckent, ende den voors. Marinus verobligeert het den voors. Pieter
Pieters te betaelen tussen dit ende 14 daegen uijterlijcken binnen drie weken oft Pieter Pieters
mach doen vercoopen van den voors. Marinus gereetste goet tot de grootte van de schult
zonder eenich recht vorderinge daeromme meer te doene

- Adriaen Jans Loijs maeckt heijs op Pieter Pieters Leeuwe ende dat van coop van een paert de somma
van 2£ 10s ende noch van een viertel rontcoolzaets ofte heijst daervoren 13 4gr, nopende van
de 2£ 10s van tpaert wert vercontinueert ten naesten ende van de viertel zaets gesubmitteert
aen goede mannen, veraccorderen zij tis wel int goede, accorderen zij niet zij hebben ten
naeste hetzelfde recht Adriaen Jans Loijs kiest Jan Domiss, ende Pieter Pieters Leeuwe kiest
Cornelis Jacobs Boudewijns
- coman Adriaen Willems nomine tsterfhuijs van Jan Jans Vleeck maeckt heijs op Anthonij Mensheere
ende dat van een rest van eenne wettelijcken brieff de somma van 10s, te mee gegeven ten
naesten uijt crachte vanden derden dach
- Pieter Jans Rooshil maeckt heijs op de weduwe ende erven van tsterfhuijs van Jan Jans Vleeck
zaliger memorie de somma van 6£8s 6gr van eenne wettelijcken brieff luijdende op Willem
Quirijns welcke last van de voors. brieven Jan Jans zaliger memorie aen hem genomen heeft
ende was verschenen lichtmisse 1570 naer stilo van Hollandt, bij verwiltcueringe van partie
verstelt den tijt van drie weken ende dat Pieter Jans selfs bewijs
- coman Adriaen Willems nomine de weese van Pieter Geerts zaliger memorie maeckt heijs op
Tanneken Jan Pieters zaliger memorie de somma van 7£ 4s, verstelt den eersten rechtdach
naer tslants rekening
RAZE 3520-4, W-265 links, 7v, 15-3-1572
Vierschaere ende dagch van rechte gehouden op 15-3-1571 stilo hollandiae ter kennisse van schepenen
Pauwels Diericks, Jan Jacobs Stoffs, Pieter Jans Rooshil, ten huijse van Marinus Marinuss
schipper
- Marinus Corneliss Gort maeckt heijs op Pieter Jans Rooshil ende dat van beloofde penningen de
somma van 1£, heijst noch 50 schooff ofte busselen bolsters (MPS bossen stro) twelck uijt
gebruijck was oft heijst daervoor de somma van 10s, verstelt ten naesten daege van rechte
zonder wete
- Quirijn Adriaens maeckt heijs op Jan Corneliss Oesthoff heijst naer vuijtwijsen tregister fol 6?,
gewesen verstelt tot opt derden dach, bij verwiltcueringe van partie ten naesten daege van
rechte
- Quirijn Adriaens maeckt heijs op Jan Barthelmeeuss nae uijtwijsen tregister fol 6, verstelt tot opten
derden dach
- Coman Adriaen Willems nomine Marcus Geerts op Jacob Jans Sierckzee om kennisse te bringen wat
hij weet van de staet van ’t goet datte achtergebleven es bij de doot van Cornelis Boudewijns
ende zijnder huijsvrouwe, ofte heijst hem daervoren de somma van 100 karolus guldens waer
op partie voor recht voort geheijst is ende gecompareert zijnde heeft voor antwoorde gegeven
dat liever zijn kennisse te doene dan gecondemneert te zijne inde heijs.
Jacob Jans voirs ouijt ontrent 36 jaeren onbegrepen den juisten tijt, in zijn teregatoere
ghexamineert ende scheppelijck ende met rijpe deliberatie onderzocht ende ondervracht zijnde
geeft te kennen den eedt rechtelijk affgenomen zijnde hoe als dat Andries Boudewijns ?

broeder? vanden aflivingen gegeven heeft den voirsz deposandt ende dat van den houdenisse
van ’t weeskint dat over bleeff bij de doot van de voirs Cornelis Boudewijns ende zijnder
huijsvrouwe de somma van 10s 4d ende daer voir noch 4s 8d waervan gegeven de moij
Janneken Pietersdr (MPS: er staat: “P”) Schravers 6s ende de reste is betaelt bij de voirs
Andries Boudewijnsz als naer den doot van den aflivigen ende daernaer heeft den voirs Jacob
gevraagd? Andries voirs ofte hij vercoopen woude een kisken dat aldaer bevonden was waer
op hij seijde beziegelt, bezien? hebbende, zijn daer aff eens geworden Ende den voirs Jacob
heeft tselfde willen betaelen waer op Andries voirs geantwoort heeft ba neen behouwet gelt
want kindt noch meer zal costen te houden ende tselfde goet daer inne was, hebben zij in
eenen zack gesteken ende zijn daermede duergegaen. Hiermede hij deposant maeckt slodt van
zijnder depositie.
RAZE 3520-4, W-265 rechts, 8, 15-3-1572
- Coman Adriaen Willems nomine Marcus Geerts maeckt heijs op Marinus Marinuss ende op Cornelia
zijnder huijsvrouwe ende is hem heijsende de rechte kennisse als vooren ofte heijst daervoor
ellijck de somma van 100 carolus guldens verstelt op maendage ende voort alle dage open
recht ende Marinus Marinuss is op woonsdaege 19-3-1572 andermael inde vierschaere voort
geheijst om dezelfde kennisse te uijten ende voort te bringen volgende de voors. heijs waerop
zij geven voor antwoorde dat zij liever hebben haer kennisse voort te bringen onder tsecreet
van schepenen dan gecondemneert te zijne inde heijs ende Marinus Marinuss oudt ontrent 25
jaer, heeft gekent bij zijn behoorlijcken eede hem rechtelijck gestaeft als dat hij wel weet ende
hem claer te vooren staet dat gecomen is Andries Boudewijns de broeder van de overledene
met Cornelis Engels als getrout hebbende de moije van voors. Cornelis Boudewijns zaliger
memorie ende hebben alle tgene dat haerlieder oft sterfhuijs aenquaemen cleeren ende
juweelen in twee zacken gedaen ende zijn daermede henen gegaen, ende verclaeren dat aldaer
was ontrent 3£ in gelde twelck de moije mede voor haer gedraecgen heeft, hiermede hij
deposant maeckende tslot van zijnder depositie
- coman Adriaen Willems nomine Jan Engels maeckt heijs op Pieter Jans Smits ende dat uijt cracht
van verstelde vierschaere van de derden daege, naer uijtwijsen tregister fol 6 ende Pieter Jans
voors. is niet gecompareert ende zoe hij niet en quam noch niet op de heijs ende wist oft
begeert tantwoorden zoe hebben schepenen bij vonnisse gewesen partie gecondemneert ende
dat coman Adriaen zoude opleggen de rechte van de vierschaere ende dat Pieter Jans voors.
zoude bewijsen zijn vrij goedt, indien niet dat de voors. coman Adriaen Willems zelve zoude
doen, ende zoe als partie geen goet bewesen en heeft zoe leijt de voors. Adriaen Willems inde
vierschaere 1£ twelck van schepenen geschat werd op 24mijten ende voort bij protestatie doet
zijn bewijs het twelfste deel vanden sterfhuijs ende achtergebleven goederen van Anthonia
Jans Smits (MPS: dus moeder van Pieter Jans smit!? Er staat Toene Jans smidt) zijnder
moeder zaliger memorie ende alle genachten voortgaende naer de taxatie
- Jacob Oliviers maeckt heijs op Tanneken Jan Pieters de weduwe van Jan Pieters Geerts, naer
uijtwijsen tregister fol 6, bij verwiltcueringe van partie verstelt tot opte dach dat dienen zal de
leveringe vande lande dat Quirijn Jacobs Wentels gecocht heeft alsoe crachtich als nu ter tijt
zoude mogen wezen
RAZE 3520-4, W-266 links, 8v, 15-3-1572

- coman Adriaen Willems nomine Anthonij Cornelis Mensheere (MPS: er staat Mijnsheere) maeckt
heijs op Jan Aerts de smidt (MPS: verder niet afgemaakt)
- coman Adriaen Willems nomine sterfhuijs van Jan Jans Vleeck maeckt heijs op Anthonij Mensheere,
naer uijtwijsen tregister fol 7, uijt crachte vanden derden dach, naer aenleggen ende verweeren
van beijde partien wert gewesen bij malcander te comen om te rekenen, te pitten ende paelen
tussen dit ende naeste daege van rechte, indien zij accorderen tis wel int goede, ende alsdan
met effene staet ende rekening in rechte ende zullen hebben tselfde recht
- op huijden date voors. zoe is gecomen voor ons schepenen hier voors, Tanneken de weduwe van Jan
Pieters Geerts zaliger memorie ende haer schriftelijck verobligeert ende belooft te betaelen
alle alzulcken schulden ende penningen als ij noch te cort ende ten achter zoude mogen wezen
de weese van Pieter Geerts zaliger memorie genaempt Maerten Pieters ende dat van alzulcken
somme als men bevinden zal bij sloote van rekening dat de voors weduwe de voirs weese
zoude moegen te cort ende schuldich wesen, dat zij dat zal betaelen met paijmente te weten
Goesche jaermarct 1573 3£ ende alzoe alle jaere ende goesche jaermarckten daeraenvolgende
die gelijcke een pondt totter volle betaelinge toe ende verzekert de selfde wese op een gemet
gelegen in de Westveerpolder binnen dese gemercken O. de weese van Willem de smits kindt,
S. de Heerewech, W. coman Adriaen Willems, N. de groene Westveerdijck), wel verstaende
dat de selfde met lants staet tot een speciale ypoteque van alzulcken acties? als de voors.
weduwe de prochie ofte tlant zoude mogen te cort oft ten achter wesen, nemaer wes? zoe
wanneer dat zoude mogen ? aff gedaen ende betaelt wesen, zal alsdan staen tot een speciale
ypoteque tot behoeve van de voors. wese, present schepenen Jan Jacobs Stoffs, Pieter Jans
Rooshil en Pauwels Diericks
- coman Adriaen Willems nomine tsterfhuijs van Jan Jans Vleeck maeckt heijs op Maerten Heijndricks
de somma van 33s 3gr ende dat diversche schulden, bij verwiltcueringe van partie verstelt ten
naesten uijt crachte vanden derden dach
RAZE 3520-4, W-266 rechts, 9, 15-3-1572
- Cornelis Jacob Boudewijns op Willem Quirijns ende Geertruid zijnder huijsvrouwe ende is haer
luijden heijschende de rechte kennisse van tgene zij weten ofte gezien ende gehoort hebben int
besteden van de duijvekeete die Jan Barthelmeeuss van de voirs Cornelis Jacobs aengenomen
heeft voor de somma van 3£ in gelde ende wat daer in oft uwt gesteken is oft hij zoude
maecken een ronde oft een viercante keete. Heijst haer den kennisse oft heijst daer voor de
somma van 200 karolus guldens. Over dien dat perthie niet thuijs en zijn oft absendt zijn zoe
wert bij verwiltcueringe van pertie desen dach van rechte vercontinueert bij mede geven van
schepenen tot naeste dach van rechte
Vierschaere ende dach van rechte gehouden op 26-3-1571 stilo curie hollandiae ten huijse van Willem
Quirijns ter presentie van schepenen Pauwels Diericks, Jan Jacobs Stoffs, Pieter Jans Rooshil
ende Jacob Jans Quinck (MPS: Jacob Jans Sijnskercke)
(MPS: hierna niets meer ingevuld)

Tweede gedeelte van RAZE 3520: de leveringen van grond en huizen etc.
RAZE 3520-5, W-267, links twee ingeplakte papiertjes 4-10-1571
Eerste briefje:
- 4-10-1571: Jan Pier Geerts transport aen Balthasar Vijlain seker erven gelegen in de prochijen voorn
in den Grooten polder, 3 gemet 13 r, aldaer noch 2½ gemet 3 roe, in Kerckhoeck 1½ gemet 17
roe, noch aldaer 230r ende 7 gemet 262 r
- 4-10-1571: Jan Jans Vleeck transporteert (MPS: aan wie? wordt niet vermeld maar waarschijnlijk
ook aan Balthasar Vilaijn) 2 gemet gelegen in Riethouck 2 gemet 16 roe (O. den tholenaer
Gillis Mijn? Wolfs Winckler (MPS: belastingontvanger? Gillis Wolfswinckel), S. idem, W.
erfgenamen van Pier de Vogelaere, N. Jan Cornelis Oesthof) ende Jan Jans bekende hem ten
vollen betaelt de eersten penninck metten laetsten
- tweede briefje is moeilijk leesbaar 16-11-1571: verkoop van twee stucken land in Riethouck. Koper
is Balthasar Vilaijn.
RAZE 3520-5, W-267 rechts, 1, 7-5-1567
Register van mij Cornelis Jacobs Boudewijns over tjaer 1567 ende dat van schepenkennisse
- Op huijden den 7ten dach van meije zoe es gecomen voor ons schepenen Jan Jans Vleeck, Pauwels
Diericks,ende Jacob Jans Sijnskercke eenne Cornelis Vermeije ende hij heeft gelevert aen Jan
Pieters Geerts 6 gemeten luttel min ofte meer ende dat van wegen en uwt den naem van
Annecken Wijts gelegen in den Grooten Polder in twee perceelen:
4 gemet 55 roe (O. off Jan Pieters, S. Poels Pieters, W ende N. Cornelis Jacob Boudewijns), 1
gemet 225 r (O. Matthijs Jans Moerdamme, S. Cornelis Jacob Boudewijns, W. Pauwels
Diericks, N. Matthijs Jans Moerdamme)
RAZE 3520-5, W-268 links en rechts, 1v, 7-5-1567
- Op huijden 10-5-1567 es gecomen voor ons schepenen Jan Jans Vleeck, Jacob Jans Sijnskercke, Jan
Jacobs Stoffs, Jan Pieters Geerts, Jan Nicolaess Pithouck ende Pieter Pieters Leeuwe, Jan
Nicolaess voors. ende hij heeft gelevert aen Jacob Oliviers 250 roeden ende dat bij den hoop
ende es gegeven om 28 gulden en 5 stuijvers, ende in drie paijmenten het ene derdendeel
gereet ende voorts alle jaeren een gelijcken derde deel tot de volder betaelinge toe ende dese
erve es gelegen int Spaert (b.d.g. O. Jan Wouters, S. ’s Heerenwech, W. Pieter Jacobs Stoffels,
N. Cornelis Jacobs Boudewijns)
- 14-5-1567: Comp. Servaes Gijbels duerwaerder als ghemechtich van Jacob Leenaerts ende heeft
gelevert aen Cornelis Jacob Boudewijns 10 gemet luttel min ofte meer altijts tende mete tende
den gelde (MPS: afrondende?) ende bij vermaen van den schouijt ende bij vonnisse van
schepenen zoe esser een overvraginge gedaen gedaen ofte ijemande jegens off mede seggen
wilde of Servaes zoude dese erve wech leveren metten rechte, waeroppe dat Adriaen Gilliss
compt ende begeert daertegens uijt den naem van Elisabeth Rommens, zoe zeijt Servaes
Gijbels dat Adriaen voors. zeker procuratie ofte kennisse van schepenen bijleggen soude dat

hij procuratie vande voors. Elisabeth Rommens hadde waervan schepenen haere kennisse
bringen dattet haer kennelijcken was dat den voors. Adriaen Gilliss procuratie daervan hadde,
zoe alligeert Adriaen Gilliss zoe als deses zelfde zaecke al hier te Waerde eens in rechte
geweest is geweest, ende daeraff geappelleert es geweest inde raet ofte Hove van Hollant,
ende dat dese zaecke tot deser vierschaere niet en behoort te comen, ende dat dese vierschaere
daeraff behoorde ontslegen ende ontlast zal wezen ten waere dat den voors. Gijbels brochte
sententie definitijve (MPS: er staat “te finitijve”) dattet selfde prosses gedesereert ende ten
eijnde gebrocht, waerop Servaes sustineerde dat alle tgene de voorn. Adriaen Gilliss alsoe hij
procedeert niet meer en waere dan simpel naeckt woorden, te meer gemerckt hij niet anders
meer bij en leijde schriftelijcken. Schepenen wijsen met sententie naer aenleggen ende
verweeren zoe alse ? roerden in haere woorden dat de selfde zaecke tot inden Haege ofte inden
Raet van Hollant hinck het eene ja ende tander neen dat Adriaen Gilliss tselfde soue toonen
ende goedt doen dat de selfde erve ofte landt aldaer in rechte hangende waere, ende bij zoe
verre dat Adriaen Gilliss tselfde niet en begeerde te doene dat den voors. Servaes Gijbels
tzelfde ter contrarie zoude doen blijcken dat het voors. lant in rechte ofte prossesse niet en
stonde, ende Adriaen Gilliss voors. begeert daer genachten, ende schepenen geven Adriaen
Gilliss daertoe genachten den tijt van een maent ende Servaes begeert de selfde genachten
daertoe dat hij zal bewijsen dat dese voors. thien gemeten dat Jacob Boudewijns (MPS: is hier
Cornelis vergeten? of wordt er werkelijk zijn vader mee bedoeld?) tanderen tien gecocht heeft
van den selfden Wensel van Polaenen noeijt in prosses en es geweest
RAZE 3520-5, W-269 links, 2v
- 24-5-1567: kerckmeesters Jan Engels ende Adriaen Oliviers hebben getransporteert aen Nicolaes
Jacobs (MPS: Nicolaes Jacobs Hinckelinge) het kerckehuijsken gestaen inde prochie van
Waerde int dorp (O. kercke, Z. de lege hoffstede, W. en N. ‘sHeeren strate) om 12£ 10s
verschijnende in paijementen etc. ende tot dese leveringe es gedaen alle solemniteijten van
rechte dat een transport van huijsinge toe behoort ende die kerckmeesters belooven den voors.
Nicolaes Jacobs datti dit goet vrij ende vranck besitten zal jaer ende dach.
- 24-5-1567: Adriaen Gilliss als ghemechtich van Jan Domiss? (MPS: zeer onduidelijk geschreven)
met zijn complijsen? ende oock ghemechtich van de twee weesen van Jacob de Coster z.m.
ende hij heeft gelevert 1 gemet luttel min of meert in de Meese (O. coman Adriaen Willems,
S. weduwe van Robrecht Stockvis, W. Jan Corneliss Coster, N. Heerenwech)
RAZE 3520-5, W-269 rechts, 3, 24-5-1567
- Adriaen Gilliss heijst Maeijcken Jacobsdr alias ‘t ouwe Maijcken de rechte kennisse van tgene dat zij
weet van de hofstede van Gladden, of haer die ’t anderen tien toebehoort heeft ofte niet, ende
of Jan Adriaens Voorstock van haer gecocht heeft oft niet, ende watter haer breeder ofte meer
ofte voor staet ofte heist daervoor 10£. Maijken Jacobsdr heeft liever haere kennisse te doene
dan gecondemneert te sijn in den heijs ende schepenen geven hem daer genachten toe tot den
naesten dach van rechte
RAZE 3520-5, W-270 links, 3v¸24-5-1567
- Adriaen Gilliss heijst Jacob Christoffels, Lodewijck Jacobs ende Jan Jans Vleeck de rechte kennisse
als inwoonders der prochie van de Waerde, wat haer kennelijck es nopende van eenige questie

ende geschillen tusschen Servaes Gijbels als heiser ende Adriaen Gilliss als verweerder ende
dat van Gladdens hofstede met den coop ende perceelen van den anderen lande aenclevende,
wat haer aff te vooren staet oft heijst daervooren de somma van 10£, verstelt ten naesten dach
van rechten om haeren eedt te doene, gemerckt dat zij daer begeren wat beraet op te nemen
RAZE 3520-5, W-270 rechts, 4, geheel blanco
RAZE 3520-5, W-271 links, 4v
- 24-5-1567: Zoe verobligeert Marinus Maertens hem zelven als dat hij zal betaelen Adriaen Jans
Poppe de penningen die den voors. Marinus aen de voors. Adriaen te cort ende ten achter es
twelck es de somma van 7£ 4s 2gr, ende dat tussen dit ende Sint Jacobs misse nu
eerstcomende, ende dat opt verbandt van dat Adriaen Jans zal mogen de erve vercoopen daer
die schult aff gesprooten es al oft hij se met vollen rechte begaen ende affgewonnen hadde
- 26-5-1567: zoe es gecomen voor ons schepenen hieronder geschreven eenne Servaes Gijbels (MPS:
er staat Gibels) ende hij heeft begeert hem zelven te bringen op zeeker erve achtervolgende
eennen schepenenbrief ende gemerckt dat de sake duijster es ende men de erve zoe wel niet en
weet te bevinden zoe wijsen schepenen voor recht dat den voorn. Servaes Gijbels zal
zouijcken rechtelijcken zeker kennisse ende getuijgen oft hij zoude mogen tzelfde landt
bevinden ofte niet ende heeft daer genachten te doen van 1 maendt
RAZE 3520-5, W-271 rechts, 5
- 1-6-1567: zoe es gecomen voor ons schepenen Jan Jans Vleeck, Jan Pieters Geerts ende Pieter
Pieters Leeuwe eenen Jan Matthijss ende hij heeft bekendt schuldich te zijne eenne Jonas
Jacobs ende dat een lijffrente jaerlijcks vervallende op Goesche marckt te weten zoe lange als
Jonas Jacobs leeft moet ick Jan Matthijss voors. geven ende betaelen die somma van 7 karolus
guldens des jaer waeraff dat dat eerste jaerschaer renten vervallen ende verschijnen zal nu
Goesche jaermarckt eerstcomende anno 1567 voors. ende alzoo alle Goesche jaermarckten
daernaer volgende gelijcke zeven gulden tot zoe lange als den voors. Jonas int leven mach
weesen, maer zoe wanneer dat den voors. Jonas aflijvich comt te werden zoe es dese rente uijt
ende ten onder ende hiervoor stelt Jan Matthijss tot een speciale ypoteque ende onderpandt 1
sticke lants groot 498 roe gelegen inden Cleijnepolder (O. Cornelis Willems weesen, S den
Heerewech, W. heer Clement, N. den selfden), ende Jonas Jacobs belooft dat hij Jan Matthijss
voors. met geene rechten zouijcken en zal dan voor de wet ende juge van de prochie van
Waerde
In de kantlijn: Jonas Jacobs brieff
RAZE 3520-5, W-272 links, 5v
- 2-6-1567: zoe es gecomen voor ons schepenen Jan Jans Vleeck, Jan Pieters Geerts ende Jacob Jans
Sijnskercke, eenne Adriaen Piersen de Nacht ende hij heeft gelevert met volle recht te weten
met drie sondachsche geboden onvervallen aen een ende heeft gelevert aen Cornelis Jacob
Boudewijns de quantiteijt van 1 ½ gemet 26 r gelegen in den Westveerpolder (O. Marinus
Corneliss Gort, Z. het weelcken, W. waterganck, N. den Heerenwech), ende dese erve es
gecocht om 10$ den hoop te betaelen de ene helft ter leveringe ende dander helft te Goesche
Jaermarckt naer Bamisse wel betaelt zonder schade

- 5-6-1567: zoe es gecomen voor ons Jan Jans Vleeck, Jacob Jans Sijnskercke ende Pauwels Diericks
als schepenen der prochie van Waerde de gemeene erfgenamen van Jan Cornelissen Cock,
ende hebben bekendt gezaemender handt als dat zij waeren verscheden, verdeelt ende
veraccordeert te zijne, verscheen, verdeelen ende veraccorderen midts desen als dat Jan
Cornelissen Cock den vader van de weesen een genaempt Neelcken Jans (MPS: Cornelia
Jansdr Cock), een zoon Nelis Jansen (MPS: Cornelis Jans Cock), noch een zoon Jacus Jansen
(MPS: Jacob Jans Cock), noch een dochter Maijcken Jans (Maeijcken Jansdr Cock), noch een
zone Huijbrecht Jansen (MPS: Hubrecht Jans Cock), noch een zone Marijnis Jansen (MPS:
Marinus Jans Cock), noch een jonge Neelken Jans (MPS: Cornelia Jansdr Cock, dus in een
gezin twee kinderen met dezelfde naam), zal houden de drie joncxste onbejaerte kinderen
reende?, cleende, etende drinckende te lieve ende te leede zoe als dat behoort ende naer de
costuijme van de lande, ende zal geven ellijck kindt de somma van 14s 3gr ende compt de
geheele somma int generale facit 5£. Ende deze somma zal Janne (MPS: er staat Jannetie)
jaerlijcks betaelen met 3£ des jaers waer aff dat die eerste paije ende twee £ verschijnen ende
vervalle zullen nu meije eerstcomende 1568, ende voort alle jaeren ende meije daernaer twee
gelijcke £ totter volder betaelinge toe
RAZE 3520-5, W-272 rechts, 6
- 7-6-1567: zoe es gecomen voor ons Jan Jans Vleeck, Jacob Jans Sijnskercke ende Pauwels Diericks
als schepenen der prochie van Waerde eennen Pieter van de Lende heeft gelevert met drie
sondachsche geboden onvervallen aen een ende onbekallengiert van ijemande aen Cornelis
Jacobs Boudewijns 1 ½ gemet landts inden Grooten Polder ende leijt gemeene ongecavelt met
de capelrie van heer Jan Back (O. Cornelis Jacobs Boudewijns, S. Poels Pieters, W. Nicolaes
Jacobs, N. Jan Pier Geerts) 35 gulden 5 stuvers ’t gemet
- 7-6-1567: zoe es gecomen voor ons Jan Jans Vleeck, Jacob Jans Sijnskercke ende Pauwels Diericks
als schepenen der prochie van Waerde, eenne Jan Dingnus ende hij heeft over getransporteert
ende gedraegen, transporteert ende draecgt over aen Marinus Willems een huijs gestaen opt
Spaert op ten ambachtsheeren vroone (O. Pier Jansen Rooshil, S. en W. Heeren wech, N.
Adriaen de cuijper) dese vroone ende hofstede er jaerlijcx belast met vier capoenen des jaers
aencomende heer Jan Staes, huijs voor 11$ bij paijementen
RAZE 3520-5, W-273 links, 6v
- 14-6-1567: zoe es gecomen voor ons schepenen Jan Jans Vleeck, Jacob Jans Sijnskercke ende
Pauwels Diericks eenne Jan Mathijss ende hij heeft gelevert met volle rechten te weten met
drie sondaegse geboden den eenne aen den anderen onvervallen aen een ende met alle
solemnijteijt rechte dat eenne leveringe van erve toebehoort, eenne Jan Jans Vleeck als
gemachtich van Barthelmeeus Jans (MPS: Barthelmeeus Jans) 1½ gemet 8 roen gelegen in
den Westveerpolder (O. Pieter Jans, S. Heeren wech, W. Nicolaes Jacobs, N. den
Westveerdijck) 10$ 5 s den hoop
- 9-7-1567: zoe es gecomen voor ons schepenen Pauwels Diericks, Jan Jacobs Stoffs ende Jan
Nicolaess Pithouck, coman Adriaen Willems als gemachtich van Janne Geerts (MPS:
Janneken weduwe van Pieter Geerts?) ende hij heeft over getransporteert ende gedraegen,
transporteert ende draecgt over Jan Jans Vleeck een huijs ende schuere gestaen in de prochie

van Waerde opt ambachtsheeren vroone (O., S. en W. tsheerenwech, N. Cornelia weduwe van
Jacob Cornelis Bouwen z.m.) 15$, ende Janna Geerts voors. bekende haer zelven te volle ende
al betaelt te zijne, ende Janna Geerts voors. belooft dit voors. huijs ende schuere alzoe vrij te
maecken, als hij daer begeert vrij gelt aff te ontfangen tot op den dach van heden toe
RAZE 3520-5, W-273 rechts, 7
- 13-8-1567: zoe es gecomen voor ons schepenen (MPS: welke wordt niet vermeld) Adriaen Oliviers
voor hem zelven ende Pier Jansen Rooshil als recht voocht van zijn weesen, ende zij hebben
gesaemenderhandt gelevert met vollen rechte eenne Cornelis Jacobs Boudewijns 1 ½ gemet
landt preter 7 roeden gelegen in den polder van Zusterzandt (O. Jacob Oliviers, S. zeedijck.
W. Jan Jans Vleeck, N Jan de Jonge ofte den binnendijck) 17 s tgemet
RAZE 3520-5, W-274 links, 7v
- 22-8-1567: zoe es gecomen voor ons schepenen (MPS: welke wordt niet vermeld) Nicolaes Claijsen
alias Lomele ende hij heeft met volle rechte gelevert een recht 1/5 deel in de gehele hoeve van
Robrecht Stockvis in huijsinge, landen vroone, hovinge ende voort van al dat den huijse ende
hove toebehoort daer in het rechte vijfde deel voorts ende ongecavelt van een gestaen ende
geleegen inde prochie van Waerde groot 71 gemet 101 roe als zonder de vroene met een deel
daer thuijs op staet in Noortvere (O. Heerenwech, S. ? niet ingevuld) ende noch een deel in de
Pithouck ende met noch een deel gelegen inde Lercken Houijck welcken voors. drie houijcken
uitbringen de voorn. 71 gemet 101 roe altijt zonder de vroene, maer die vroene moete hier
noch buijten volgen, ende dit voors. huijs metter toe behoorten als voors. es, es gecocht aen
480 carolus guldens eens, ende Nicolaes als gemechtich voors. bekende hemzelven te volle
ende al betaelt te zijne den eerste penninck metten laetsten
MPS; er staat in deze acte niet aan wie dit verkocht is, maar in de kantlijn staat dat “de wedue
van Leenaert Doppegisser met haere kinderen begeren 1 brieff van de goednisse. Volgens mij
is er veel aan te merken op deze acte
- 28-8-1567: zoe es gecomen voor ons schepenen Jan Jans Vleeck ende Pauwels Diericks eenne
Cornelis Huijsen ende hij heeft over getransporteert ende gedraecgen, transporteert ende
draecgt over aen Pieter Harrents te Wemelinge 4 gemet preter 1 quartier in Bals Hals prochie
van Waerde (O. Boudewijn Lambrechts, S. Heeren wech, W. heeren wech, N. Boudewijn
Lambrechts). Dit voors. landt vermangelt op 3 gemet preter 1 quartier gelegen inde prochie
van Wemelinge, ende Cornelis Huijssen heeft hier op toe besproocken 8$ 3s 4d
RAZE 3520-5, W-274 rechts, 8
- 20-9-1567: zoe es gecomen voor schepenen Pauwels Diericks, Jacob Jans Sijnskercke ende Jan
Pieters Geerts eenne Willem Quirijns, ende hij heeft over getransporteert ende gedraegen,
transporteert ende dracht over Jan Cornelis Oesthoff een huijs in de prochie van Waerde aert
ende nagelvast met zijn vervolch ende toebehooren op ambachtsheeren vroone onbelast van
ijet (O. ecclesia hic, S. Cornelis Hubrechts, W. heeren wech, N. Jan Corneliss Cock), met dit
huijs zal volgen alle het lant dattet besteck vermelt ende dat lant voor enkele pacht ende dit
voors. huijs es gegeven om 36$, volcht betaalwijze
RAZE 3520-5, W-275 links, 8v

- 26-9-1567: zoe es gecomen voor schepenen Jan Jans Vleeck, Jacob Jans Sijnskercke (MPS: Jacob
Jans Quinck ende Pauwels Diericks eenne Jacob Laureijss ende hij heeft bekent wel ende
deuchdelijck schuldich te zijn zijn weese Janneken Jacobsdr hem gebleven bij de doot van
Maeijcken Cornelisdr zijnder huisvrouwe z.m. ende dat van zijn moederlijke goet 150£, mits
dat Jacob Laureijss zal houden op zijn mondige jaeren te weten reende cleende (MPS: reden
ende cleden), etende, drincken, bruijloften, kinderheffen, te lieve ende te lee naer usantie ende
kostuijme van den lande gelijck Jacob Laureijss voors. daer eere aff hebben wil ende kindt de
proffijten, welck voors. somma van 150£ vervallen ende verschenen zal wesen meije 1570 als
dan te betaelen den eersten penningen met de laetste, voor welcke voors. somme den voors.
Jacob Laureijss stelt tot een speciale hypotheek ende onderpant een stuck lant in Cruijningen 2
gemet 70 r int Grote Moelwater ende noch een stick in der Vlaecke aen den Oestwech 1 ½
gemet, ende voort alle de penningen dier tontfangen zullen wesen van de twee perceelen coop
van den lande in Cruijningen tottet 1570 int cluijs wel verstaende dat den voors. Jacob
ontfangen zal alle de penningen van de paijmenten die vervallen zullen totter 1570 voors. niet
voorder ende voort op zijns persoons ende alle zijne goeden present ende toecomende waer
ende wat plaetsen dattet zoude mogen gestaen ende gelegen wesen, ende oft zoe gebeurde dat
dese voors. weesen quaeme te sterven eer dat bejaert zoude mogen wesen zoe zal den voors.
Jacob deze voors. somme betaelen in dese paijmenten te weten een derde paert een jaer nae de
doot van de voors. weese ende alzoo alle jaere daer naer een gelijcken derden deel tot dat die
voors. somma van 150£ alle voldaen ende betaelt zal wesen (MPS: dit laatste aan wie?)
In de kantlijn: Jacob Meijers 1 brieff als toeziende voocht
RAZE 3520-5, W-275 rechts, 9
- 4-10-1567: zoe es gecomen voor schepenen hieronder geschreven (MPS: niet vermeld). Jacob
Christoffels ende hij heeft gelevert met vollen rechte eenne jongen Jacob Christoffels zijnen
zoone 529 roe weijlants gelegen int Spaert (O. Adriaen Gilliss, S. Cornelis Jacobs Boudewijns
cum suis, W. weese van Jacob de Coster, N. Lodewijck Jacobs) ende dese erve es gegeven
voor 18$ vls hoop nu Kersmisse eerstcomende anno 1567 voors. (MPS: hoeveel?) ende
kersmisse een jaer daernaer die reste
- 9-10-1567: zoe es gecomen voor schepenen Jan Jans Vleeck, Jan Jacobs Stoffs ende Pieter Pieters
Leeuwe, (MPS: eenne) Nicolaes Jacobs op Hinckelinge heeft gelevert aen Jan Nicolaess den
Ouwen 1 gemet luttel min of meer gelegen in Kerckhouck (O. en N. heeren wech, S. Jan
Nicolaess, W. Quirijn Adriaens) 11$ vls den hoop
- 9-10-1567: zoe es gecomen voor ons schepenen Willem Quirijns heeft gelevert met volle rechte te
weten met drie sondaecgse geboden den eenne aenden anderen onvervallen aan een ende met
alle solemniteijt van rechte dat eender leveringe van erve behoort, eennen Jan Jans Vleeck 557
roeden dijcks genaempt den Westveerdijck gelegen tussen de prochie van Waerde ende
Westveerpolder (O. Domis Diericks weese Jan Domiss, S. Oel Corneliss erfgenamen, W.
Willem Quirijns, N. den heere wech) ende dese erve is gegeven 51 gulden tgemet
RAZE 3520-5, W-276 links, 9v
- 9-10-1567: zoe es gecomen voor ons schepenen eenne Pieter Jacobs Stoffs ende hij heeft gelevert
met vollen rechte als vooren, eenne Cornelis Cornelissen als ghemechtich van heer Clement

Pieters van Dale 400 r saijlants preter 5r in den Grooten Polder (O. Jan Jacobs weese, S.
joffrouwe Anna van den Driele, W. heer Clement voors., N de vrie meet), 39 gulden ende
10gr? tgemet
- 14-10-1567: zoe es gecomen voor ons schepenen Jan Jans Vleeck ende Pauwels Diericks, eenne
Pieter Pieters Leeuwe voor hemzelf en mits oock vervangende zijne huijsvrouwe ende heeft
bekendt hoe al dattet wel ende waerachtich es geweest, dat sij versaempt ende vergadert sijn
geweest ten huijse van meester Cornelis Melchiors woonend in Goes daer present was 3
gentenaers, oeck ter presentie van Barthelmeeus Vissers ende Jan Nicolaess Priemer waer van
dat een van dese drie gentenaers was genaempt Lieven de Reuijck van Gendt den welcken ’t
andere tiden comeschepe (MPS: comanschappe) gedaen heeft gehadt tsegens den voirs
Barthelmeeus Vissers van hondert viertelen coelsaets van welcke comeschepe den voirs
Barthelmeeus Vissers gheboden heeft van offcoop ofte miscopinge de somma van 50 carolus
guldens, twelck indiendt noot es den voirs Pieter Pieters Leeuwe met oock zijnder
huijsvrouwe zal attesteren ende deposeren bij eede warachtich te zijne ende dat voor de Juijge
ende vierschaere der prochie van Waerde
RAZE 3520-5, W-276 rechts, 10
- 12-10-1567: zoe es gecompareert voor ons schepenen Adriaen Gilliss en heeft rechtelijcken
betrocken inder vierschaere voir de juijge der prochie van Waerde Jan Jans Vleeck ende
Nicolaes Jacobs Hinckelinge ende heeft henlieden geheijst de rechte kennisse van tgene zij
zouden moegen weten ende haer te voren staedt oft haer kennelijck es off dat zij weten dat het
sticke lants ’t welck leijt achter Cornelis Jans pachtenaers huijs oft selve leijt binnen zulcken
gemercken als hij Adriaen Gilliss voirs ter vierschaere was nominerende, te weten (O. en S.
heeren wech, W. de erve van heer Clement Pieters ofte het dijcxken dat voorbij den voors
Cornelis Jansen pachtenaer loopt, N. hofstede daer den voors Cornelis Jans pachtenaer op
woont) ende oft zelfde stick lants thiende gheeft ofte eertijds ghegeven heeft ofte niet, heijst
oock noch de voors. personen oft haer kennelijck es oft de hofstede daer Cornelis Jans op
woondt belast es, ende jaerlijcxs plach te geven lammer thiende oft niet, heijst dese voors.
personen hier aff de rechte kennisse oft heijst ellijcx voor zijn hooft de somma van 10£. Zoe
eest dat de voors. personen liever haere kennisse te doene dan gecondemneert te zijnde inder
heijs ende hebben achtervolchende tgewijsde van schepenen haeren kenneliojcken eedt gedaen
ende verclaeren midts desen bij eede gestaeft. In den eerste Nicolaes Jacobs Hinckelinge oudt
ontrent 78 jaer ende Jan Jans Vleeck ouijt ontrent 66 jaer beijde gezaemenderhandt, als dat zij
wel weten ende claer te voren staet dat de stede daer Cornelis Jans nu op woondt
toebehoorende Clement Pieters jaerlijcx schuldich es lammerthiende te geven, ende voort
aengaende het suck lants dat achter de voors. Cornelis Jans pachtenaer is liggende, lijt in
alzulcken gemercken als voors. staet, ende de voors. deposanten verclaeren dat zij niet en
weten oft zelfde stuck lants thiende schuldich es oft niet, maer laeten dat alzoot zoude mogen
wesen. Dit is tgene dat dese twee personen deposeren ende verclaeren, ende niet voirder
Jan Dignuss (MPS: Jan Dingna) ouwt ontrent 36 jaer verclaert opden eedt als vooren, dat hij
wel weet ende claer te vooren staet dat hij inden tijt van Pontiaens vloet gewoondt heeft met
Matthijs Jans Widts een jaer voor de voirs vloet ende noch daer naer ende dat den voirs
deposant claer ende wel te voeren staedt dat den voirs Mathijs Jans jaerlijcx thiende ghevoert
ende gehaelt heeft van ’t stick voren gementioneert, zoe hij ende zijne naecomelinge zonder
eeniche questie ofte molest totte jaere van 1557 toe, nemaer aengaende de lammerthiende, en

weet den voors deposant niet oft de voors stede daer aff plach te geven ofte niet, gemerckt dat
hij maer knaepe ten huijse en was.
Dit is altesaemen de rechte kennisse van de deposanten voors. ten oirconden ende dat dit waer
es zoe hebben wij schepenen Jan Jans Vleeck, Jacob Jans Sijnskercke ende Pauwels Diericks
als chepenen over de prochie van Waerde voors. dese lettere van certificatie onderteijckent
elxs met zijn gewonelijcke merck ofte hanteijcken hier onder gestelt ende onderteijckent van
mij Cornelis Jacobs Boudewijns als schepenen clerck der prochie voors. (Prachtige
handtekening van Cornelis Jans Boudewijns!)
RAZE 3520-5, W-277 links, 10, 20-10-1567
- zoe heeft Jacob Jans Quinck (MPS: Jacob Jans Sijnskercke) ter kennisse van schepenen verboden
Marinus Corneliss Gordt te gebruijcken ofte te baenen alzulcken landt als den voirs Marinus
Corneliss zeght van den voirs Jacob gecocht te hebben, gelegen in de Westveerpolder tot
alder? dat den voors. Marinus Corneliss metten voors. Jacob Jans veraccordeert zal wesen
metter minne ofte metten rechte, present schepenen Jan Jacobs Stoffs, Pieter Pieters Leeuwe,
Jan Pieters Geerts, Jan Nicolaess Pithouck
RAZE 3520-5, W-277 rechts, 11
25-10-1567 : zoe heeft eenne Joris Jans ende hij heeft over getransporteert ende gedraegen,
transporteert ende draecgt over aen eenne Pieter Anthonies Smul een huijschken gestaen inden
prochien van Waerde int oudt dorp (O. Heerenstraete, S. Willem Quirijns, W. Willem
Quirijns, N. Dierick Jans timmerman) 9£ preter 2 gulden
8-11-1567: zoe heeft Jan Wouters heeft geprotesteert jegens Anthonij Poppens ende dat van schade
ende intresten die hem zouden moegen comen duerdien dat hij geinsinueert was van den
clerck ende hem niet voort geheijst en heeft ende oock zoe de zaecke tanderen tien in goede
mannen geweesen es geweest ende niet volcomen en es protesteert hij als voren, present
schepenen Jan Jans Vleeck, Jan Pieters Geerts ende Pauwels Diericks
22-11-1567: zoe es gecomen voor ons schepenen Jan Jans Vleeck, Jan Pieters Geerts ende Pauwels
Diericks eenne Willem Quirijns ende hij heeft verclaert op zijn mannewaerheijt als dat
waerachtich es dattet zijn merck ende hanteijcken es van ’t acquit (MPS: er staat taquijt,
kwitantie) dat Willem Quirijns ghegeven ende verclaert heeft sprekende ende vermellende van
een obligatie die Pieter Poppe schouijt van Chaeftinge (MPS: Saeftinge) verleeden heeft den
voirs Willem Quirijns als borge als eijgen schult voor Jan Poppens zijnen broeder
RAZE 3520-5, W-278 links, 11v
2-12-1567: zoe es gecomen voir ons schepenen Jan Jans Vleeck, Pauwels Diericks ende Jacob Jans
Sijnskercke eenne Adriaen Jacobs Voorstock ende heeft gelevert aen Cornelis Jansen Poppe
de quantiteijt van 2 gem 70 r landt in de prochie van Waerde in den Cleenen polder (O.
Adriaen Jans voirs, Z. vroone van Robrecht Stockvisch, W. Nicolaes Corneliss cum suis, N.
den polderdijck), ende dese erve es gegeven om 9£ ’t gemet
13-12-1567: zoe es gecomen voir ons schepenen Jan Jans Vleeck, Pauwels Diericks ende Jan Jacobs
eenne Jan Nicolaess Pithouck ende hij heeft over gelevert met vollen rechte eenne Cornelis

Adriaens van der Goes de quantiteijt 6 gem saijlants preter 12 roe, gelegen in den Cleenen
polder in 3 perseelen, het eerste stuck 2 gemet (O. heer Clement Pieters, S. Heerwech, W.
Cornelis Corneliss, N, den Polderdijck), noch een stuck 2 ½ gemet 26 r (O. Cornelis
Corneliss, Z. den Heerenwech, W. Adriaen Jaspers, N. den polderdijck), noch aldaer een stuck
groot 408r (O. Nicolaes Corneliss cum suis, Z. Heerewech, W. Jan Willems (MPS: Jan
Willem Jans Vaer), N. polderdijck), ende dese erve es gegeven om 4$ 10 s ’t gemet, ende daer
gaet aff ten gelaege 10s ende werde ontgift ofte ontaenboort, zoe heeft den cooper 10£ zijn
aenboort
RAZE 3520-5, W-278 rechts, 12
13-12-1567: es gecomen voor ons schepenen voors. Jan Corneliss Winter ende hij heeft gelevert met
vollen rechten eenne Stoffel Jacobs (MPS: Christoffel Jacobs) de quantiteijt van 2 gemet 60 r
landt gelegen in de Meese (O. Stoffel Jacobs, Z. waterganck, W. Jan Jans Vleeck oft die meer
liggen met rechte, N. den Havelozendijck), ende dese erve es gegeven om 9$ 6s 8d ’t gemet,
de een helft tot leveringe, de ander helft 1 jaer naer de leveringe ende den vercooper die voor
dit jaer de terwe mitsgaders datti de oncosten tot noch toe betaelt, ende Jan Cornelis heeft
daerop verstelde vierschaere tusschen dit ende Palmen alle rechtdaege open
4-1-1568 (MPS: stilo curie hollandiae, dus er staat 1567): zoe es gecomen voor ons schepenen Jacob
Jans Sijnskercke, Pauwels Diericks ende Jan Pieters Geerts eenne Janna Geerts, ende zij heeft
gelevert met vollen rechte te weten met drie zondaegcshe geboden den eenne aen den anderen
onvervallen aen eenne Jan Jans Vleeck de quantiteijt 3½ gemet luttel min oft meer gelegen in
de Meese (O. den heerwech, S, Pieter Rams erfgenamen, W. Boudewijn Lambrechts, N.
Cornelis Pieters van Ghendt met dier meer liggende met rechte) ende dese erve es gelevert met
alle solemniteijt van rechte dat eender leveringe van erve toebehoorende ende dese erve es
gegeven om 9£ ’t gemet mits dat Jan Jans Vleeck neempt tot zijne laste de 16£ die ter goes
gehaelt zijn geweest, ende noch de 6£ die Adriaen estricx compt, moet Jan Jans oock betaelen
altijts minderinge van de 9£ van tgemet noch van dat janna Geerts den voors. Jan Jans
schuldich ende ten achter es, facit tsaeme 5£ 16s, noch neempt hij op hem te betaelen Jan
Aventure 2£, noch neempt hij op hem te betaelen Jan Engels 15s, noch neempt hij op hem te
betaelen Jan Pieters Geerts 16s, noch hij op hem te betaelen Adriaen Estricx 13s
RAZE 3520-5, W-279 links, 12v
17-1-1568 (stilo curie hollandiae): zoe es gecompareert voor ons schepenen voors. Cornelis Huijssen
ende hij heeft getransporteert ende over gedraegen transporteert ende draecgt over midts desen
eennen Matthijs Jans Moerdamme de rechte 1/3 deel van een sticke landts ghelegen in den
Zuijtpolder groot ontrent 2 gemet 33r (O. mr Philips van Borre, S. den Zantdijck, N. Mr
Philips voirs, N. den Plattendijck), ende dese erve es gecocht om 7£ ’t gemet, ende den voirs.
Cornelis bekendt hem van dese zelfde erve ten volle ende al betaelt te zijne, van dese voors.
den eerste penninck metten laetsten
26-1-1568 (stilo curie hollandiae) zoe es gecomen voor ons schepenen Jan Jans Vleeck ende Jacob
Jans Sijnskercke (MPS: er staat Quinck) eenne Nicolaes Jacobs Hinckelinge ende hij heeft
gelevert ende overgedraecgen transporteert ende draecgt over midts desen eenne Joris Jansen
een huijschken ghestaen int dorp aen ’t kerckhof (O. het kerckhoff, S. de lege hofstede, W. en
N. ’s Heerenstrate) ende es vercocht aertvast ende nagelvast ende es vercocht om 13£,

verschijnende bij paijmenten te wetene nu meije eerstcomende anno 1568 9 gulden ende
Goesche jaermarct in zelfde jaer 2£ ende meije anno 1569 oock 9 gulden ende alzoe voort alle
jaere ende meije daernaer die gelijcke 9 gulden totten volder betaelinge toe
RAZE 3520-5, W-279 rechts, 13
28-1-1568 (MPS: 1567, stilo hollandiae): zoe es gecomen voor ons schepenen hier onder geschreven
eenne Matthijs Jans Moerdamme ende hij heeft gelevert met vollen rechte te weten met drie
sondachse geboden den eenne aen den andere onvervallen aen een, een huijs gestaen inde
prochie van Waerde opten ambachtsheere vroone int dorp (O. Hans de Smidt, S. het
Hemmeken, W. Jacob Jans, N. den Heerenstraete) ende dit voirs es gecocht om 7£ ende
Matthijs Jans voors. bekendt hem te volle vernochht ende betaelt te zijne, den eersten
penninck metten laetsten. (MPS: In de kantlijn: Dignus Jans begeert een brieff, dus ik neem
aan dat hij de ontvanger is)
14-2-1568 (MPS: 1567, stilo hollandiae):zoe es gecompareert voor ons schepenen eenne Jan
Barthelmeeuss ende hij heeft gelevert met vollen rechte eenne Pieter Noutsen (MPS: Pieter
Arnouts) een huis aertvast ende nagelvast gestaen inde prochie van Waerde op heer Jan Staes
ambacht (O. Jan Aventuere, S. ’t Hemmeken, W. Hans de Smidt, N. ’s Heeren straete) ende
dit huijs es gegeven om 45$, verschijnende bij paijmente nu Sint Jacobsmisse eerstcomende
anno 1568 4£ ende voort alle jaeren ende Jacobsmisse daeraenvolgende 3£ altijts Goesche
Jaermarct tijst wel betaelt zonder totdat de voors. somma van 45£ al voldaen ende betaelt zal
wezen, ende Jan Barthelmeeuss belooft dit voors. huijs vrij ende vranck te maecken van alle
oncosten ofte lasten die op voirs huijs zoude moegen wesen, ende den voirs Jan Barthelmeeuss
neempt tot zijne laste te maecken den gevel met alle zijne dependentie ende noch van tgene
datter aen cleeft inde Fauijte? moet hij oock repareren alle dinge zonder fraude ofte bedroch
RAZE 3520-5, W-280 links, 13v
23-2-1568 (MPS: 1567 stilo hollandiae): soe es gecomen voor ons schepenen Jacob Jans Quinck ende
Pauwels Diericks eenne Jan Mathijss voor hemzelf ende Cornelis Huijsen als getrouijt
hebbende de weduwe van Cornelis Mathijss Bolluijt hebben gesaemenderhandt haer selve
verobligeert ende bekendt schuldich te zijne int sterfhuijs ende inventaris (MPS: er staat
eventaris) van de vercochte goederen van Joffrouwe Anna de weduwe van Robrecht Stockvis
zaliger memorie de somma van 4£ ende deselve penningen zijn verschenen over de jaere 12
ende 13 ((MPS: periode? of is dit het 12de en 13de jaar van de heventijt?) altijts blijckende bij
dezelfde inventaris ende stellen tot een verbant haere persoons ende oock haere goeden (MPS:
goederen) nu present ofte naemaels toecomende stellende deselfde goederen tot aller verbant
van rechten daer den houder ofte toender van desen believen zal tsij metten geestelijcke ofte
waelijcken? rechte ofte met tsheeren riaele? executie zulcx als den selfden Jan Pieters geport
wert met eeniche justitie ofte officieren dat hij Jan Pieters voors. metten selfde justitie ofte
officieren vervolgen mach, zonder daer ijemant van dese partien met eeniche rechte ter
contrarie van desen te moegen behelpen noch met eeniche andere loose ponden?
RAZE 3520-5, W-280 rechts, 14
13-3-1568 (MPS: 1567 stilo hollandiae): zoe es gecompareert voor ons schepenen Jan Jacobs Stoffs,
Jacob Jans Quinck ende Pauwels Diericks eenne Jan Domiss ende heeft bekent ontfangen te

hebben van Anthonij Poppe ende dat van wegen Zoetken Jans de Metsers de somma van 6
konincxs daelders ende noch uijt handen van Dierick Jans tummerman vanwegen deselfde
weese 1$ 11s 8d, welcke penningen hij comparant bezitten ende gebruijcken zal den tijt van 4
jaere ende dat den penninck zestiene welcke rente ingegaen es 13-3-anno 1566 voor Paeschen,
altijt breder blijckende bij tregister van de prochie van Onse Vrouwenpolder
Inde kantlijn: Erasmus Pieters 1 brief vanwege Zoetken Jan de metsers
22-3-1568 (MPS: 1567 stilo hollandiae): zoe es gecomen voor ons schepenen Jacob Jans Quinck ende
Jan Pieters Geerts eenne Jan Dignus (MPS: Jan Dingna) ende hij heeft bekendt met zijne vrien
wille ende wetentheijt wel ende deuchdelijck schuldich te zijne aen de twee onbejaerde
weesen van Matthijs Jans (Matthijs Jans Widts waarschijnlijk, want Jan Dignus heeft bij hem
gediend als “knaap”), ghenaempt Neesken (MPS: jongen of meijsje?, Cornelis Matthijss), het
andere Jan Mathijss de somma van 6$ 10s 9d 12 mijten welcke somma hij comparant zal
blijven bezitten op rente den penninck zestiene den tijt van 1 jaer ofte zoo veel meer ofte min
als die voochden dat eens zoude moegen werden ende zal alsdan opleggen die hooftsomme
met die verloopen rente
RAZE 3520-5, W-281 links, 14v
13-3-1568 (MPS: 1567 stilo hollandiae): zoe es gecompareert voor ons schepenen voirs. Jan Aerts de
Smidt ende hij heeft gelevert met vollen rechte eenne Pieter Pieters alias Dolle met zijn
consoorten de quantiteijt van 100 roen landts in den Dooldijck (O. Mr Gillis Reijns, S. en W.
Jan Aerts voirs, N. den Dooldijck) ende dese erve es gegeven om 15 stuvers de roe tot zoe wat
men bevindt daer derrinck licht ende zoe waer dat geene derrinck en lecht, daer en zullen zij
geen gelt aff geven ende zullen tzelfde betaelen met oaijmenten te weten nu Goesche
jaermarct nu eerstcomende anno 1568 2£ 1s 8gr, ende alsoe voort alle jaere ende Goesche
jaermarct 2£ 1s 8gr totter volle betaelinge toe, te weten 6 paijgen
27-3-1568 (MPS: 1567 stilo hollandiae): zoe es gecompareert voor ons schepene Jan Jans Vleeck, Jan
Jacobs Stoffs ende Jan Pieters Geerts, Adriaen de Brabander ende heeft over getransporteert
ende gedraegen, transporteert ende draecgt over midts desen, Pauwels Diericks de actie ende
recht uijten schepenbrieff die Jan Wouters de voors. Adriaen de Brabander verleden heeft van
de coop van zijn stede, welcke brieff is inhoudende de somma van 1400 carolus guldens,
blijckende bijden selfden schepene brieff van welcke 1400 guldens den voirs Adriaen de
Brabander transporteert den voirs Pauwels Diericks als gemachtich van die weesen van
Marinus Diericks de actie ende recht uijten selfden brieve de somma van 325 guldens
verschijnende bij paijmenten waer aff de 100 gulden gereet was ter leveringe als hij tgoet
ontfangen heeft ende kersmisse anno 1566 noch 100 gulden, ende alzoe alle jaer ende
Kersmisse 100 gulden, ende Kersmisse anno 1568 moet Pauwels Diericks ontfangen 25
gulden, ende alsdan zoe compt den geheel brieff van de rest aan penningen wederom aen
Adriaen de Brabandere voirs
RAZE 3520-5, W-281 rechts, 15
27-3-1568 (MPS: 1567 stilo hollandiae): zoe es gecomen voor ons schepenen Jan Jacobs Stoffs, Jan
Nicolaess Pithouck ende Jacob Jans Quinck, eenne Jan Jans Vleeck, coman Adriaen Willems,
Pieter Jans Jaspers, Jan Nicolaess Pithouck ende verbinden ende verobligeren haer
persoonlijck ellijck voor hem selven borge te zijn ende dat borge als eijgen schult, ende dat

voor de somma van 36€ ende dat bij het aen bringen van een beslooten missive van den
groeten Raede in Brabant ende dat bij zeker requeste gepresenteert van wegen Janna Geerts
(MPS: Janneken Geerts) aen den secreten raedt voirs, welcke borgen voors. borgen blijven als
eijgen schult, ende dat ellijck voor 9€ tsaemen uijtbringende de somma van 36€, mitsgaders
dat Janna Geerts voirs stelt tot een speciale hypoteque ende onderpandt tot indemnisatie van
de voors. borgen alle haer goet mobiel ende onmobiel present ende toecomende ende alle
dingen zonder fraude ende bedroch te wetene ende wel verstaende de penningen te betaelen
zulcxs als thoff ende recht ordonneren zal deselfde termijnen ende daegen van de betaelinge te
bewaeren
RAZE 3520-5, W-282 links, 15v
31-3-1568 (MPS: 1567 stilo hollandiae) zoe es gecomen voor ons schepenen Jan Jans Vleeck, Jacob
Jans Quinck, Pauwels Diericks ende Jan Pieters Geerts, eenne Jan Nicolaess den Ouwen ende
heeft rechtelijck aengenomen ende besworen de rechte voochdie van de onbejaerte weesen
van Jacob Jans Schipper ende Maeijcken Cornelisdr zaliger memorie genaempt Jan Jacobsz,
Maeijcken Jacobsdr, ende Cornelis Jacobs, ende heeft zijn vermet gedaen als ouwsten ende
naeste mannenhooft van tvaders zijde ende kiest tot zijnder assistentie gelijck zij daer oock is
geboren zijn Marinus Maertens (MPS: Marijnis Merts) van des vaders zijden als wedervoocht,
ende Cornelis Corneliss als recht toeziende voocht van des moeders zijde.
3-4-1568 (MPS: 1567, stilo hollandiae): zoe es gecompareert voor ons schepenen Jacob Jans Quinck,
Jan Nicolaess Pithouck ende Pieter Pieters Leeuwe, eenne Jan Wouters ende heeft hem
verobligeert als datti zal contribueren ende betaelen in handen van Pauwels Diericks uwten
naemen van de weeskinderen van Marinus Diericks op nu van en Woonsdaege comende in
acht dagen te weten opten schortele woonsdach (MPS: dat is de woensdag voor de Pasen) 4€
ende noch 2€ tussen dit ende Sincxsen naestcomende altijts in afcortinge van de somma hier
voor int register beschreven mitsgaders noch 1€ van renten verschenen Bamisse anno 1567
ende noch Bamisse anno 1568 noch die gelijcke 1€ van rente, ende dat al zonder cortten van
den voors. heesch, ende bij zoe verder de voors. Jan Wouters dese voors. penningen niet opt
en bringt ten voors, daege zoe staet den voors. Pauwels Diericks naer uijtwijsen den eersten
heijsch achtervolgens zijn brieff op volstaende panden.
RAZE 3520-5, W-282 rechts, 16
3-4-1568 (MPS: 1567 stilo hollandiae): zoe es gecomen ende gecompareert voor ons schepenen
Nicolaes Jacobs ende heeft bekendt als dat hij ghemangelt heeft tsegens Pieter Pieters Leeuwe
om de quantiteijt van 4 gem 113r zaijlants twelck hij ontfangt van Pieter Pieters gelegen inden
Splinter (O. en S. den Heeren wech, W. mr Philips van den Borre, N. ecclesia hic), waervoren
hij comparant den voors. Pieter Pieters levert in betaelinge van dien die gelijcke 4 gem 113r
voor betaelinge, ende noch de quantiteijt 3 gemet 121r den welcken den voors. Pieter Pieters
den voors. Nicolaes Jacobs betaelen zal in paijmenten te weten Goesche jaermarct anno 1569
de een helft van 34£ 16s 9gr ende in een jaer daernaer die reste ende dese voors erve es
gelegen (MPS: verder niet ingevuld)
12-4-1568 (MPS: 1567 stilo hollandiae): zoe es gecomen voor ons schepenen Jan Jans Vleeck, Jacob
Jans Sijnskercke, Pauwels Diericks, Jan Pieters Geerts ende Pieter Pieters Leeuwe, eenne Jan
Barthelmeeuss eende hij heeft bekendt schuldich te zijn aen heer Cornelis Jans pastoor als nu

ter tijt tot Cruijninge 2£ 6s 8gr ende dat ter causen ende spruijtende uwt een obligatie beleden
aen eennen Govaert Danckaerts, de welcke heer Cornelis over getransporteert ende gedraegen
heeft, welcke somma voors vervallen ende verschijnen zal nu Meertemisse naestcomende
anno 1568 den eerste penninck metten laetsten, verbindende daerinne zijns persoons ende
zijne goeden, ende heer Cornelis verobligeert hem dat hij partie niet en zal zouijcken metten
geestelijcke rechte.
(MPS: dit is waarschijnlijk Cornelis Jans Cuijper geinstalleerd 1565/66 maar er was ook een
Cornelis Johannis de Bellis)
RAZE 3520-5, W-283 links, 16v
12-4-1568 (MPS: 1567 stilo hollandiae): zoe es gecomen voor ons schepenen Jan Jans Vleeck, Jacob
Jans Sijnskercke, Jan Jacobs Stoffs ende Pauwels Diericks, eenne Jan Jans Vleeck als
ghemachtich ende volle procuratie hebbende van Pauwels de Cuijper, mits oock noch inder
vierschaere vertoonde zeker ander ende breder commissie ende procuratie van zijn consorten
ende hij heeft gelevert (MPS: aan wie? Adriaen Pieters de Nacht?) met vollen rechte de
quantiteijt van 8 gem 44r luttel min of meer gelegen in den Grooten polder (O. en S. Pauwels
de Cuijper cum suis, W. Lodewijck Jacobs, N. de Vliet) ende dese erve es gegeven voor 6£
ellijck te betaelen in 4 paijmenten, enz. ende den affban (MPS; het laatste gebod van de drie
geboden gestopt?) van de selfde leveringe heeft Marinus Corneliss Gort geschort (MPS:
geschorst?) ende de naderinge ofte aenboort getrocken, zoe diepe ofte breet als hij daerinne
gerecht mach wesen, zoe inde helft ofte alle heel gelijcke men opten reckeninge bevinden zal
bij de vrienden ende indien dat men bevindt datter den voors. Marinus oock geen aenboort aen
en heeft zoe zal den voors. Adriaen Pieters tzelfde lant besitten ende gebruijcken rustelijck
ende vredelijck voor zijn vrij eijgen goet mitgaders dat oock indien landt compt tot den
aenboorder handt, zoe moet hij opleggen ende betaelen plouijch ende zaet naer taxatie van
schouijt ende schepenen
In de kantlijn bovenaan de acte: Adriaen Pieters verobligeert hem voor de gereetste paije te
betaelen opt de reckening ofte zanderdaecgs daer op te hebben dach van rechte om zijn bewijs
te doene aen tselfde goedt
RAZE 3520-5, W-283 rechts, 17
12-4-1568 (stilo hollandiae): zoe es gecomen voor ons schepenen (MPS: niet vermeld wie), voirs Jan
Nicolaess den Ouwen (MPS: Jan Nicolaess Pithouck?) als gemechtich ende recht voocht van
de onbejaerde weesen van Jacob Jans schipper en Maeijcken Cornelisdr zaliger memorie ende
hij heeft over getransporteert ende gedraegen, transporteert ende draecgt over Jan Cornelisz
Aventure het huijs daer Jan Cornelisz nu ter tijt inne woondt ghestaen inde prochie van
Waerde (O. Pauwels Diericks, Z. Hemmeken, W. Pieter Nouijtsen (MPS: Pieter Arnouts), N.
’s Heerenstrate), ende dit voors. huijs es gegeven die kinderdeel voor die somma van 13£ 16s
8d. mitschaeders dat den voors. Jan Corneliss neempt tot zijnen laste die last die opt voirs.
huijs staet twelck is 4£ ende moet jaerlijcks geven van rente 5s, ende dese voors. somma van
13£ 16s 8gr is verschijnende bij paijmenten, te weten voor kinderdeel 9 gulden ter leveringe
ende meije 1569 die gelijcke 9 gulden, etc.
RAZE 3520-5, W-284 links, 17v

12-4-1567 (stilo hollandiae): zoe es gecomen voor ons schepenen Jan Nicolaess voirs (MPS: dus dit is
Jan Nicolaess den Ouwen) als voocht ende mombere van de voors weesen ende heeft gelevert
ende over getransporteert, transporteert ende draecgt over een huedeschip met sijn ghevolge
ende aencleven ofte toebehooren ghelijck het nu ter tijt is vaerende ende passerende van de
kaije ende veere van de prochie van Waerde ende dat in handen van Jan Corneliss Aventure
met anckers, cabels, touwen ende alle t gene ende dependeert alzulcks alst nu in zaijsonne
(MPS: seizoen) es, ende den voors. Jan Corneliss heeft daer aff belooft voor die kinderdeel die
somma van 21£ verschijnende met 6£ des jaers waer aff dat dat eerste paijment vervallen ende
verschijnen zal Sinte Maertenmisse anno 1573!? 6£ ende voort alle jaere ende maertenmisse
daernaervolgende die gelijcke 6£ totter volle betaelinge toe, stellende tot verbandt ende
ypoteque ende speciale borge dese naergeschreven personnen, ellijck voor zijn vierde paert
van dese 21£, zoe verder het quaeme in eeniche faulte van quaede betaelinge, Jacob Jans
Pieters Lemps, Dierick Jans timmerman, Jan Engels ende Cornelis Jacobs Boudewijns
In de kantlijn: per kinder 1 brieff, en daaronder: de kinders brieff is gemaeckt opten 13-111571
14-10-1567 (stilo hollandiae): zoe es gecompareert voor ons schepenen hieronder geschreven (MPS:
niet kunnen vinden), Jacomijna de weduwe van Joris Jansz zaliger memorie, ende heeft
begeert aen schouijt ende schepenen offer waren gedaen drie zondaegse geboden den eenne
aenden anderen onvervallen aan een, ende om te bringen alzulcken weeskinderen onder
rechtvoocht ende wedervoocht als haer gebleven es bijde doot vanden voirs Joris Jans welcke
? bekendt zijn
In de kantlijn: desen dach van rechte es vercontinueert tot Palmen alle daege open recht
RAZE 3520-5, W-285 links, 18v
Register van schepenkennisse over de prochie van Waerde over den oecst jaer 1568
8-5-1568: Op huijden 8ten dach van meije voirs zoe is den affban gegaen van de erve die Adriaen
Pieters de Nacht hier voor int register begrepen ghecocht van Pauwels de Cuijper met sijn
consoorten in folio 16 waer op dat schepenen als nu wijsen als dat men noch een overvraginge
doen zoude off er ijemandt waere die hem noch voerder eenich recht mocht pretenderende
waer, zoo heeft den schouijt den overvraginge gedaen een ander derden mael ende daer en es
niemant gecomen ende zoo zijnder all aff ghebannen, ende Marinus Corneliss Gort daerop
voor zijn vrij eijgen goet ende moet tselfde bezitten rustelijcke ende vredelijck mitsschaeders
betaelende den coop hiervoor begrepen, te weten 6£ tgemet, twee gemet ter levering ende alle
jaere volgende twee gemet totter volder betaelinge toe, ende heeft hier noch en boven belooft
tot proffijte van den eersten cooper Adriaen Pieters de Nacht 3£ 5s 3gr 6d op ellijck gemet te
betaelen Goesche jaermarct anno 1568. Present schepenen Jacob Jans Sijnskercke, Pieter
Pieters Leeuwe, Jan Jacobs Stoffs, Pauwels Diericks
In de kantlijn: Jan Jans Vleeck heeft hier op verstelde vierschaere om die betaelinge te hebben
tot 6£ tot op woensdaege naestcomende ende van de reste 14 daege
RAZE 3520-5, W-285 rechts, 19
23-5-1568: zoe es gecomen voor schepenen Jan Jans Vleeck, Jacob Jans Sijnskercke, Pauwels
Diericks, Jan Jacobs Stoffs, Jan Nicolaess Pithouck ende Pieter Pieters Leeuwe, eenne
Cornelis Jacobs Boudewijns midts hebbende volle procuratie ende autoriteijt van Cornelia

Jacobs zijnder moeder ende hij heeft gelevert met vollen rechte te wetene met drie
zondaegsche geboden den eennen aenden anderen onvervallen aan een midts noch een bodt
van gratie (MPS: extra gebod bij de drie geboden), ende met alle solemniteijten van rechte dat
eender leveringe van erve toebehoort, eennen Remigius Adriaens (MPS er staat: Remege
Adriaensz) de quantiteijt 5½ gemet 29 r lants gelegen in Pletspolder in twee percelen, het ene
(O. Jan de Jonge, S. den binnendijck tussen Valckenisse ende Waerde, W. weduwe van mr.
Heijndrick cum suis, N. Laureijs Domiss), het andere (O. Remigius voirs, S. Jacomijna
Meertens, W. den Zandijck, N. Domis Jans erfgenaemen) ende dese erve es gecocht om 15$
10s ellijck gemet de penninck sestiene wel verstaende dat Remigius dese penningen zal
blijven bezitten mits gevende alle jaere de rente welcke somma es beloopende 86£ 15s, compt
jaerlijcks van rente 5£ 8s 6gr ende de voirs Remigius zal houden dijck ende wech tot zijnen
laste ende den eerste jaerschaer rendte zal vervallen ende verschijnen Bamisse anno 1569 ende
Remigius stelt tot speciale ijpoteque ende onderpandt den zandijck op de noortzijde van zijn
huijs, groot 721 roeden (O. en W. mr Philips van Borre ende dier meer liggen metten rechte,
S. de hofstede daer hij op woont, N. de Helle), ende in gebreecke van betaelinge zoe mach
Cornelis Jacobs voirs. zijn garandt daerop verhaelen, ende off alzoe ghebuerde daert godt off
behoeden wille dattet lant inundeerde, zoe heeft Remigius cuere ofte optie of hij ’t landt wil
bedijcken off dat hijt abbandoneerdt, ende den voirs Remigius mach dese rente jaerlijcx aff
leggen met een gemet tsiaers mits betaelende die hootpenningen met die verloopen rente ende
moet het geschodt van dit jaer van 1568 betaelen
RAZE 3520-5, W-286 links, 19v
23-5-1568: gecomen ende gecompareert Jan Nicolaess Pithouck ende hij heeft gelevert met vollen
rechte te weten met drie sondaecgse geboden onvervallen aan een, eenne Jan Engels de
quantiteijt 720 roeden lants gelegen in den Meese (O. Jan Barthelmeeuss, Z. Jan van
Haesdonck, W. Jacob van Tielborch, N. den Haveloosendijck), ende dese erve es gegeven om
10$ 10s ’t gemet te betaelen Goesche jaermarct alsdan den eerste penninck metten laetsten
ende deze somma es groot 25£ 4s 18gr, van welcke voorn somme trecken moet Jacob Leijss
de somme van 16£ opt termijn voors. ende betaelt Jan Nicolaess voors. de voors. Jacob Leijss
nu Goesche jaermarct anno 1568 zoe mach hij betaelen met 10£, voort de reste van de
penningen te weten 14£ 4s 18gr moeten ontfangen de drie weesen van Jacob Jacobs Geluck
24-5-1568: zoe es gecomen voor ons schepenen eenne Jan Engels, ende hij heeft over getransporteert
ende gedraegen, transporteert ende draecgt over eenne Nicolaes Corneliss Nicolaess een huis
gestaen in de prochie van Waerde op ambachtsheeren vroone aertvast ende nagelvast metter
schuere (MPS: verder niet afgemaakt!)
28-5-1568 (MPS: doorgestreepte acte): zoe heeft Adriaen Jacobs Stoffels over getransporteert ende
gedraecgen transporteert ende draecgt over Stoffel Jans een huijs gestaen in de prochie van
Waerde opten ambachtsheeren vroone (O. den Heerenwech, Z. deselfde wech, W. de kercke
alhijer, N. Adriaen Jacobs Stoffels) ende dese hofstede is belast met 22 stuvers tsiaers
aencomende Hans Gulden ende dit huijs es gegeven voor 26£ met paijmenten te weten, (MPS:
hierna volgt betaalschema). Present schepenen Jan Jans Vleeck, Cornelis Corneliss ende Pieter
Pieters Leeuwe
RAZE 3520-5, W-286 rechts, 20

7-7-1568: Comp. Adriaen Pieters de Nacht mits vervangende zijn consoorten ende hij heeft gelevert
met vollen rechte eenne Lodewijck Jacobs den quantiteijt van 200 roe preter 4 roeden in den
Grootenpolder gelegen in drie percelen met Cornelis Willems weese ende Stoffels Jacobs
gemeene, twee percelen in den Grootenpolder (O. Lodewijck Jacobs, S. Cornelis Willems
weesen, W. Lodewijck voirs, N. de Vliet), het andere perseel in den Dooldijck (O. Pauwels de
Cuijper, Z. Joncker Jan van Haesdonck, W. Joos Verlijse, N. Lodewijck Jacobs), ende dese
erve es gegeven om 4£ den hoop te betaelen Kersmisse 1569, als dan den eersten penninck
metten laetsten. Present schepenen Jan Jacobs Stoffs, Jacob Jans Quinck, Pauwels Diericks,
Jan Nicolaess ende Jan Nicolaess Pithouck (MPS: wellicht een en dezelfde persoon!)
7-7-1568: zoe es gecomen voor ons schepenen voors. Adriaen Jacobsz Stoffels ende hij heeft gelevert
met vollen rechte eennen Cornelis Corneliss als ghemachtich van heer Clement Pieters van
den Daele (MPS: twee keer Pieters geschreven!) de quantiteijt van 2½ gemet 3 r gelegen in
Havenoort (O. den heere wech, Z. den Havelose dijck, W, Jacob Christoffels, N. Anthonij
Voorstocks weese), ende dese erve es gegeven om 8£ tgemet, gelt als leveringe
7-7-1568: zoe es gecomen Pieter Jans Jaspers heeft hem verobligeert ende stelt tot een speciale
ijpoteque gestelt voor ’t geschodt van 7 gulden op tgemet over den polder van Susterzandt alle
zijn goede, present ende toecomende, te betaelen nu Goesche Jaermarct eerstcomende anno
1568 als oft van waterpenningen van de prochie waere
RAZE 3520-5, W-287 links, 20v
7-7-1568: zoe es gecomen voor ons schepenen voirs Jan Matthijss, ende hij heeft hem verobligeert te
betaelen Jan Jans Vleeck alle de schoten die hij Jan Matthijss te cort ende ten achter zoude
moegen wesen van den polder van Susterzand tot zoe vele als men bevindt te cort te zijne op
ellijck gemet, zoe wel van tlandt dat Marinus thatelijck baent inden voors. polder, ende stelt
tot ypoteque ende onderpandt zijn goet inde prochie te betaelene nu Goesche jaermarct anno
1568 de een helft ende Kersmisse daeraencomend de reste, de selfde goeden te innen ende in
te winnen oft van waterpenningen van inde prochie waere
28-7-1568 (MPS: acte is doorgestreept): zoe es gecomen ende gecompareert voor ons schepenen hier
onder geschreven (MPS: maar ik kan ze niet vinden) Adriaen Jans Loijs ende hij heeft over
getransporteert ende gedraegen, transporteert ende draecgt over aen Hieronimus Maijnerts
(MPS: er staat Jeronimus Maijnerts) de quantiteijt van 1 gemet 59 r lants in Kerckhouijck (O.
den Plattendijck, Z. de erfgenamen van Pieter Geerts lantmeter, W. erfgenamen van Romment
van de Venne, N. Jan de Jonge), ende dese erve es gecocht om 8£ tgemet, ende Adriaen Jans
voors bekendt hem te volle ende al betaelt te zijne den eersten penningen metten laetsten
RAZE 3520-5, W-287 rechts, 21
11-8-1568: zoe es gecomen voor ons schepenen hier onder geschrevene eenne Jan Jans Bette ende hij
heeft verobligeert ende in handen gestelt van Adriaen Estricxs alle zijn goeden de welcke hij
Jan Jans voors. nu ter tijt bezittende ende gebruijckende es opt goet ende grondt van den
voors. Adriaen Estricx, zoe wel paerden, koijen, teruwe, rogge, geerste, bonen cruijt ende
voort alle het gene dat Jan Jans voors. van havelijcke goederen gebruijckt de selfde goederen
te vercoopen te versetten noch te veraligineeren, voor alder stondt dat den voors. Adriaen
Estricx al voldaen ende betaelt zal wezen, behalve dat de voors. Jan Jans zal betaelen de

oncosten gelijck de schoten ende arbeijt, ende de voors. Jan Jans zal nu tussen dit ende 14
daegen ofte drie weecken ten lanchste opbringen van de teruwe 10£ ende den voors. Jan Jans
zal dit voors. goet bezitten ende gebruijcken en tsoe doen gelijck als hij voor ende naer gedaen
heeft ende gelijck als nu meije naestcomende anno 1569 alst goet tot zijne schoonsten mach
staen, zoe mach den voors. Adriaen Estricx in dient hem belieft comen vercoopen de voors.
groene nooten van teruwe rogge boenen geerste ende ander diergelijcke nooten tot de grootte
van zijn penningen toe. Tes oirconden om dat dit waer es zoe hebben wij schepenen
Ondertekent: Jan Jans Vleeck, Pauwels Diericks, Jan Nicolaess Pithouck ende Pieter Pieters
Leeuwe (MPS: hantmerk van Pieter Pieters Leeuwe)
RAZE 3520-5, W-288 links, 21v
11-8-1568: zoe heeft Lukas Melchiors ter kennisse van schepenen hem selve gebrocht op alzulcken
goeden ende heijsingen als daer Dignus Corneliss de Raet uwt gestorven is ende bij vonnisse
van schepenen zoo esser een overvraginge ghedaen tot drie reijsen toe ende dat met
verbeijende woorden offer ijemandt eenige actie ofte recht aen weet te pretenderen, ende zijn
alle geheijsten ende volheijst ende daer en is niemant gecoomen dan Lucas Melchiors die hem
achtervolgende zijns brieffs met rechte op de het selfde huijs gebrocht heeft, ende is gestaen
inde prochie van Waerde. (O. kerckhoff, S. de camer, W. en N. ’s Heeren strate), ende dit
voors huijs is tandere tien geschadt ten behouve van de voorn. Lucas ende achtervolgende zijn
brieff ende dat om 14£
In de kantlijn: Lucas begeert een transfichs?, Lucas brieff es gemaeckt
11-9-1568: zoe es gecomen voor ons schepenen voors, eenne Cornelis Adriaens ende hij heeft uijt
crachte van drie zondaecgse geboden gelevert met vollen rechte eenne Cornelis Corneliss als
ghemachtich ende volle procuratie hebbende van Heer Clement Pieters de quantiteijt van 6
gemet preter 12 r zaijlants in 3 perselen in alzulcken gemercken als gespecificeert staet in dit
zelfde register fol ?, ende es gegeven om 4£ 16s 8gr, gelt als levringe, ende Cornelis Corneliss
inde qualiteijt als boven, zal nu opt selve landt comen, ende Cornelis Adriaens moet dit landt
vrien tot Bamisse nu eerstcomende, te weten over den oucgst 1568 voors.
RAZE 3520-5, W-288 rechts, 22
2-10-1568: zoe heeft Jan Pieters Geerts met zijn consoorten ter kennisse van schepenen hem zelve
gebrocht op alzulcken goeden ende camer als aencleeft het huijs daer Dignus Corneliss den
Raet zaliger memorie uwt gestorven es staende opt zuijdzijde van de selfde huijs ende bij
vermaen van den schouijt zoe esser noch een overvraginge gedaen met verbeijende woorden
tot drie reijsen toe ofter ijemande eenich recht ofte actie mochte pretenderen
16-10-1568: zoe heeft Jan Jans Vleeck als penninckmeester van de polder Susterzandt doot zeker
arrest ende bestel gedaen aen alzulcken penningen als Adriaen Pieters de Nacht zoude moegen
te cort ende ten achter wesen aen eenne Jonas Jacobsz ende dat van coope van teruwe,
ghecomen ende berooft vanden zelven lande van Zusterzant, ende heeft daerop verstelde
vierschaere alle daege open. Present Cornelis Corneliss, Pauwels Diericks ende Pieter Pieters
Leeuwe
RAZE 3520-5, W-289 links, 22v

23-10-1568: zoe es gecomen voor ons schepenen Jan Jans Vleeck, Jacob Jans Sijnskercke, Jan
Nicolaess Pithouck, eenne Adriaen Quirijns ende hij heeft geconstitueert ende machtich
gemaeckt, constitueert ende mackt machtich ende stelt in zijne stede Pieter Geerts (MPS: deze
is toch al overleden!?, maar het staat er wel!) om uijt zijnen naeme te dingen ende te maenen
ende te gecrijgen alle alzulcke schulden te ontfangen ende te gecrijgen diemen hem te cort
ende ten achter zoude mogen wesen binnen dese prochie van Waerde ofte elders, als lites
generael ende speciale oft hij comparant alomme present ofte tegenwoordich waere een ofte
meer procureurs te substitueren gelijcke macht hebben ende beloven, belooven tselve te
houden voor goet vast ende van waerden
20-11-1568: zoe es gecompareert Cornelis Jansen pachtenaer ende hij heeft zijnen dingepandt? (MPS:
inleggeld) gheleijt ende heijs gemaeckt op ende aen Cornelis Jacobs Boudewijns ende es hem
heijsende zeker kennisse van ’t gene hij weet ende ghezien ofte gehoort heeft van den voirs
Cornelis Jans tot Capelle gheaprehendeert was, heist hem die kennisse ofte heist hem daer
vooren de somma van 50 karolus gulden. Ende den voirs Cornelis Jacobs geeft voor
antwoorde dat hij heeft liever zijn kennisse te doene dan gecondemneert te zijne inden heijs,
zoe brincht den voirs Cornelis Jacobs out ontrent 34 jaeren voor kennisse als dat hij wel weet
ende hem claer vooren staet als dat ontrent nu ter tijt jaerich zijnde een maendt ofte zes weken
onbegrepen ghezeten heeft tot Bieselinge met zeker gheselschap ten huijse van Bouwen
Lambrechts ende hebben aldaer horen zeggen dat Cornelis Jansen Pachtenaer gheapprendeert
(MPS: apprenhenderen = vasthouden, vangen) was ende zeijden tot elcanderen Laet ons hem
morgen ochtend gaen bezoucken wandt men zoude willen indien het een van ons ghebuerde
dat men ons bezochte ende zijn t’ochtens derwaerts ghegaen, (MPS: 289r), Ende daer
comende ten huijse van Jacob den metser zijn besten onthouijt (MPS: waar hij zin beesten
onderhoudt?) den voirs pachters broer daer met eennen paerde ghecomen ende hebben heere
den stadhouder jonckheer Joos van Wijck (MPS: os Schwijck) met den gheapprendeerden
aldaer ontboden ende hebben van als met elcander ghesprocken ende gevraeght hoe dattet bij
quam dat hij gheapprendeert was, zoe wat aldaer ghezecht dattet quam bij zeker clachte van
Adriaen Jacobs molenaer tot Cruijninge nemaer hij depozandt en zoude niet comen verclaeren
op zijnen eedt oft hij t de stadhouder zelver heeft horen zeggen ofte niet, hier mede sluijtende
zijn depositie
RAZE 3520-5, W-289 rechts, 23
5-2-1569 (MPS: 1568 stilo hollandiae): zoe es gecompareert Jan Jans Michiels (MPS: Jan Jans
Machiels) ende hij heeft ter kennisse van schepenen Jan Jans Vleeck, Jacob Jans Quinck
(MPS: Jacob Jans Sijnskercke) ende Cornelis Corneliss, geconstitueert ende machtich
gemaeckt eenne coman Adriaen Willems om te aligeeren (MPS: in rechte bij brengen) ende
inne te winnen alle alzulcken penningen ende tachterheeden als hem zoude competerende zijn
van diverse personen, breeeder hiervoor int register verclaert in fol 27 (MPS: dat klopt toch
niet?) ad lites generael ende speciael ofte Jan Michiels voors. daer tselver present ende
tegenwoordich waere
5-2-1569 (MPS: 1568 stilo hollandiae): maeckt gemachtich Jonas Jacobs de voors. coman Adriaen
Willems in alder manieren ende qualiteijt als boven, tzij in dezer instantie int register oft als
noch daer buijten.
RAZE 3520-5, W-290 links, 23v

21-2-1569 (MPS: 1568 stilo hollandiae) zoe es gecomen ende gecompareert voor ons schepenen Jan
Jans Vleeck, Jacob Jans Quinck (MPS: Jacob Jans Sijnskercke) ende Pauwels Diericks eenne
Mattheus Maertens (MPS: Matheus Merts) ende hij heeft gelevert met vollen rechten te weten
met drie zondaecgse geboden, de eenne aende anderen overvallen aeneen ende onbekellengiert
van ijemande, eenne genaemt Geert Jansen backer de quantiteijt van 2½ gemet landt gelegen
in den Cleenenpolder (O. Pieter Marentijn, Z. vroone van Robrecht Stockvisch, W. weese van
Adriaen Anthonies, N. den Polderdijck), ende voors erve es gegeven om 13£ 10s gereet gelt
ende daer staet opt aenboort 1s van ellijck £.
26-2-1569 (MPS: 1568 stilo hollandiae) zoe es gecomen voor ons schepenen Jan Jans Vleeck, Jacob
Jans Sijnskercke, Cornelis Corneliss, Jan Jacobs Stoffs, ende Pieter Pieters Leeuwe eenne
Lodewijck Jacobs ende heeft gelevert met volle rechte aen eenne genaemt Elisabeth Rijckers
de quantiteijt 2 gemet 125 r landts gelegen in den Grooten polder (O. Cornelis Willems
weesen, S. Lodewijck Jacobs voirs, W. Stoffel Jacobs met Cornelis Willems weesen, N. de
Rietgracht) ende dese erve es gegeven om 6£ tgemet
26-2-1569 (MPS: 1568 stilo hollandiae): zoe es gecomen voor ons schepenen Jan Jans Vleeck, Jacob
Jans Sijnskercke, Cornelis Corneliss, Jan Jacobs Stoffs, ende Pieter Pieters Leeuwe eenne Jan
Barthelmeeuss ende heeft bekendt wel ende deuchdelijck schuldich te zijne Elisabeth
Rijckaerts de somma van 12£ verschijnende nu Kerstmisse eerstcomende 1569 alsdan de
eerste eerste penning metten laetsten ende stelt daervoor tot een speciaele ypotque ende
onderpand 2 gemet landt luttel min of meer gelegen in Cousemoercken (O. en W. den
Heerewech, S. Joncker Jan van Haesdonck, N. Jan Barthelmeeuss?) ende beloovende de
zelfde erve te vercoopen te verzetten ofte meer te belasten voor terstont? dat de voors.
Elisabeth Rijckaerts voldaen ende betaelt te wesen
RAZE 3520-5, W-290 rechts, 24
25-3-1569 (MPS: 1568 stilo hollandiae): zoe es gecompareert voor ons schepenen? de gemeene
erfgenamen van Pieter Geertsz zaliger memorie ende hebben gezaemenderhandt gelevert met
volle rechte het huijs daer Pieter Geerts zaliger memorie uwt gestorven is, ghestaen in de
prochie van Waerde op ambachtsheeren vroone (O. ecclesia hic, S. Willem Quirijns, W.
tsheeren straete, N. Jacomijna Engels) ende dit huijs metter voors. erve es gegeven om 71$ 3s
4d (MPS: staat niet bij aan wie, maar in de kantlijn wordt Jan Pieters (zoon van Pieter Geerts?)
genoemd)
In de kantlijn: Willem Cornelis bekendt hem ten vollen vernocht ende al betaelt te zijne van
zijn rente tot het vijfde deel van deses omme, facit 27 gulden
25-3- 1569 (MPS: 1568 stilo hollandiae): zoe es gecompareert voor ons schepenen? Jacob Jans Pieters
Lemps ende hij heeft met volle rechte gelevert aen Pieter Corneliss met zijnder zuster Digna
Cornelisdr ghemeene de quantiteijt van 9 gem preter 12 roe landts gelegen in Zuijtpolder (O.
mr Philips van Borre, Z. de Zandtdijck, W. Nicolaes Jacobs ende dier meer liggen metter
rechte, N. den Plattendijck), ende dese erve es gegeven om 10£ tgemet gelijckt lijt met terwe
RAZE 3520-5, W-291 links, 24v

17-3-1569 (MPS: 1568 stilo hollandiae)zoe es gecompareert voor ons schepenen eenne Nicolaes
Corneliss ende hij heeft over getransporteert ende gedraegen, transporteert ende draecgt over
mits desen Jacob Jans Geluck de weese van Jan Geluck zaliger memorie de quantiteijt van de
helft van ½ gemet weijlandts in Noort-Veere schacht ende schacht gemeene met de voors. (O.
Robrecht Stockvis erfgenamen, S. en W. Jan Nicolaess, N. Adriaen Jacobs hofstede), ende
Nicolaes Corneliss heeft hem bekent de volle ende wel betaelt te zijne van de voors. erve, den
eersten met de laetsten
22-3-1569 (MPS: 1568 stilo hollandiae): zoe es gecompareert voor ons schepenen Jan Jans Vleeck,
Jacob Jans Sijnskercke, Jan Nicolaess Pithouck, Pauwels Diericks, eenne Nicolaes Corneliss
ende heeft gelevert aen vrouwe Elisabeth Jans Rijckaerts (MPS: er staat Rijeckers) van
IJersekendamme 1 gemet landts in de Cleenepolder in een sticken lants van 700r ofte daer
ontrent (O. Cornelis Janse, S. Robrecht Stockvis vroone ende den Heerewech, W. heer
Clement (MPS: Clemet Pieters van Dale), N. den Polderdijck), ende dese erve es gegeven om
29 gulden gereet gelt den hoop
22-3-1569 (MPS: 1568 stilo hollandiae): zoe es Nicolaes Jacobs op Hinckelinge gecomen voor ons
schepenen Jan Jans Vleeck, Jacob Jans Sijnskercke ende Pauwels Diericks ende hij heeft
overgedraghen aen Jan Nicolaess zijnen zone een stucke lants ghelegen in Westveerpolder
groot 5 quartier (O. Jacob Jans Sijnskercke, S. den zeedijck, W. Nicolaes Jacobs, N. den
Heerewech) ende dese selve erve heeft Jan Nicolaess weder overgedraghen aan Jonas Jacobs
voor zijn vrije rechte in rechten eijgendom ende Jan Nicolaess bekent (MPS er staat: kenter)
vol ende al betaelt te zijn ende dese erve es gecomen van Jan Jans Vleeck ende hij kent van dit
selve lant vol ende al betaelt te zijne
RAZE 3520-5, W-291 rechts, 25
26-3-1568 (MPS: 1568 stilo hollandiae): zoe heeft ter kennisse van schepenen Jan Jans Vleeck,
Cornelis Corneliss ende Pieter Pieters Leeuwe, Pieter Jans Rooshil ende hij heeft over
getransporteert ende gedraecgen, transporteert ende draecgt over mits desen Adriaen Oliviers
de rechte helft van het huijs daer Adriaen Oliviers nu ter tijt inne woondt, ghestaen int Ouwe
dorp (O. weduwe van Adriaen Anthonies Cuijper, S. tsheeren strate, W. Macharis Willems, N.
de Schittemeet), ende dit huijs is vercocht de helft voor 16£, volgt betaalwijze
8-4-1569 (MPS: 1568 stilo hollandiae, jaartal wordt niet vermeld): zoe es Nicolaes Jacobs ende heeft
Margaretha (MPS er staat: Magriete) zijender huijsvrouwe beset (MPS: van te voren
vastgesteld per testament) deselfde Margaretha voor eenen beeuvaert (= bedevaart) die zij
ghedaen heeft Sinte Adriaens Gheerts berch, de helft van de huijsree (MPS: huijsraet) datter
soude moeghen ten huijse van den hoeffe weese ende hij aldijen dat Nicolaes Jacobs soude
kinderen hebbende bij deselve Magrijete ghememeneerde, zoe toe soude deese selve
Margriete deellen ghelijck een kinck (Nb. ik lees kinckturen = kindsdeel?), bij aldijen
Magrijetken comt eerst te sterven zoe aen sullen de vrijenden niet deelen van dit testement the
dijenste ende erbeijt. In de marge: ende compt Nicolaes Jacobs eerst te sterven soe sal
Margaretha (MPS: er staat Gritken) ? (MPS: ik lees woen?) een ? nae Nicolaes Jacobss doet
int selve huijs
RAZE 3520-5, W-292 links, 25v

2-3-1568 stilo hollandiae: zoe es gecomen voor ons schepenen Jan Jans Vleeck ende Pieter Pieters
Leeuwe, Hubrecht (MPS: of Hugo) Jans Block ende hij heeft versocht te hebben van eenen
Pauwels Jacobs zeker wettelijcke ende rechtveerdige kennisse onder ’t secrete van schepenen
wat hij gezien ende ghehoort heeft aengaende de pachtinge vanden lande twelck toe behoort
teser tijt de weese ofte erfgenaam van Domis Diericks ofte zelfde pachtinge ghedaen es bij ’t
leven ende bijwesen van Janne Poldermans ofte bij Pauwels Diericxsen alleenelijcken, zoe
eerst verclaeren ende depositie van den voors. Pauwels Jacobs, ende bij zijn behoorlijken eedt
die hij heeft gedaen de Conincklijcke Majesteit ende de prochie van Waerde als dat hij wel
weet ende hem claer te voren staet dat Janne Poldermans ghezijt heeft totten voirs Pauwels
Jacobs als dat Hubrecht Jans (MPS: er staat Huijch Jans) voirs wederom gepacht ende vermet
hadde het selfde lant ’t welck den voirs Hubrecht Jans tanderen tien van de voirs Janne
Poldermans in pachte beseten gehad heeft, hiermede sluijtende hij deposant zijn slodt van zijn
depositie
2-3-1568 stilo hollandiae: zoe heeft ter kennisse van schepenen over getransporteert ende gedraegen
eenne Jan Corneliss Oesthoff, transporteert ende draecgt over mits desen eenne Willem
Quirijns een huijs gestaen inde prochie van Waerde (O. kercke weije, S. Cornelis Hubrechts,
W. tsHeeren straete, N. Jan Corneliss Cock), ende dit voors. huijs es gegeven om 36£, volgt
betaalwijze
RAZE 3520-5, W-292 rechts, 26
6-3-1568 stilo hollandiae: zoe es gecompareert voor ons schepenen hieronder geschreven Jan Mathijss
ende hij heeft bekendt wel ende duechdelijcken schuldich te zijne Jan Jans Vleeck als
penninckmeester van de polder van Zusterzandt ende dat van van diversche geschooten
tsaemen bedragende ende gereeckent tot 7 gulden opt gemet ende dat van reste van dien de
somma van 14£ mits desen es onder sproocken (MPS: afgesproken) zoe verder datter
kwijtschellinge geroert wert van 10 stuijvers opt gemet dat zal hem comparant de?alckeren
ende cortinge doen met voors. somma ende hij comparandt voors. belooft dese penningen op
te brengen tussen dit ende een maendt naer Paeschen stellende mits desen ten onderpande
ende tot een ypoteque van zijn twee paerden die hij nu tertijt heeft ende noch twee van zijn
beste coijgen, der selfde te vercoopen te versetten te vercoopen noch te veraligineeren van
alsoo stont dat den voors. Jan Jans Vleeck voldaen ende betaelt zal wesen. Tes oirconden om
dat dit waer es zoe hebben wij Jacob Jans Quinck (MPS: Jacob Jans Sijnskercke), Pieter
Pieters Leeuwe ende Pauwels Diericks als schepenen desen brieff ? (MPS: waarschijnlijk
ondertekend, maar er staat een vreemd teken)
6-3-1568 stilo hollandiae: zoe es ter kennisse van schepenen voors. gecompareert Jan Barthelmeeuss
ende hij heeft bekendt wel ende deuchdelijck bekendt schuldich te zijn aen Jan Jans Vleeck de
somma van 4£ 14s 7d ende dat van van gherekende penningen de somma van ?, ende hij
comparant belooft dese somma opte bringen ende te betaelen tussen dit ende een maent naer
Paeschen naestcomende stellende tot verbant ende tot ypoteque twee coijgen ende een runt,
belovende de selfde te vercopen ter versetten noch te veraligineren voor alser stondt Jan Jans
Vleeck zal voldaen ende betaelt zal wesen. tes oirconden om dat dit waer es zoe hebben wij
Jacob Jans Quinck (MPS: Jacob Jans Sijnskercke), Pieter Pieters Leeuwe ende Pauwels
Diericks als schepenen desen brieff
RAZE 3520-5, W-293 links, 26v

29-4-1569: zoe es gecomen ende gecompareert voor ons schepenen hier onder geschreven Pieter
Corneliss coman mitsgaders vervangende de jonge weesen van Heijndrick Pieters Duerincxs
ende noch aldaer presendt zijnde Pieter de wees van Geert Pieter Duerincxs ende hij heeft ter
kennisse van ons schepenen over getransporteert ende gedraegen, transporteert ende draecgt
over eenne Cornelis Barthelmeeuss Brant twee wettelijke brieven die luijdende op Geert
Pieters van zekere reste van de zelfden brieffen
26-5-1569: zoe es gecomen ter kennisse van schepenen Jan Jans Vleeck, Cornelis Corneliss ende
Pieter Jans (MPS: welke? waarschijnlijk Pieter Jans Rooshil) eenne Quirijn Willouts ende hij
heeft gelevert met vollen rechte eenne coman Adriaen Willems nomine Adriaen Estricxs de
nombre van 1 gem 90r ghelegen in Lercken Houck (O. Adriaen Estricxs, S. Jan Domiss, W. en
N. Adriaen Estricxs), ende dese erve es gegeven om 11£ den hoop volgt betaalwijze
26-5-1569: zoe es ter kennisse van schepenen Jan Jans Vleeck, Cornelis Corneliss ende Pieter Jans
(MPS: welke?) gecomen ende gecompareert Jan Pieters Geerts ende heeft gelevert Cornelis
Cornelisz nomine heer Clement Pieters van Dale 1 gemet preter 3r gelegen in den Grooten
polder (O. Pieter Marentijn, S. Bouwen Lambrecht (MPS: er staat Lamsz), W. Heijman
Heijmans, N. Jan Guldinck) ende dese erve es gegeven om 6£ tgemet, gelt als leveringe ende
Jan Pieters bekent (MPS: er staat belooft?!) hem te volle ende al betaelt te zijne den eersten
penning met de laetsten
RAZE 3520-5, W-293 rechts, 27
23-7-1569: zoe es gecomen voor ons schepenen Jan Jans Vleeck, Jan Jacobs Stoffs, Cornelis
Corneliss, Pauwels Diericks, Pieter Jans Rooshil ende Pieter Pieters Leeuwe, Geertruid Arents
ende heeft rechtelijck bij schouijt ende schepenen aengenomen ende beswooren de rechte
voochdie van haere onbejaerde weesen, haer gebleven bij de doot van Jacob Pieters zaliger
memorie, een genaempt Tanneken Jacobsdr ende een Jan Jacobs voochdie aengenomen van
haere onbejaerte weesen bij Jacob Piersen z.m. ende heeft belooft al te doenen dat een goet
voocht van rechte wege schuldich es te doene, ende Marinus Corneliss Gort aengenomen de
rechte wedervoochdie van svaders zijde, ende Pauwels Diericks als wedervoocht van
smoeders zijde
28-7-1569: zoe es gecomen voor ons schepenen Jan Jans Vleeck, Pauwels Diericks ende Pieter Pieters
Leeuwe, eenne Pieter Jansen Naijer ende hij heeft bekendt deuchdelijck schuldich te zijn de
somma van 7£ eenne Thomas Marinuss, ende dat van zeker questie die zij onder malcanderen
gehadt hebben, breder hiervoor verhaelt int register waer mede de voors. questie ende
geschillen doot ende te niete zijn zullen aengaende zijn coote? ende contengent van die welcke
voors. somma van 7£ den voors. Pieter Jans betaelen zal in termijnen ende paijmenten
RAZE 3520-5, W-294 links, 27v, 8-8-1569
Vierschare ende dach van rechte gehouden ten kennisse van schepenen Jan Jans Vleeck, Jan Jacobs
Stoffs, Pieter Jans Rooshil (MPS: er staat Pieter Jans) ende Jan Domiss
- Jan Reijnouts ende Leenaert Doppegieter maecken heijs op eenen Jan Jans Vleeck, Jan Nicolaess den
ouwen, Jan Pieter Lemps, Pieter Jans Rooshil ende Cornelis Corneliss, ende zijn dese voors.

-

personen heijsende die rechte kennisse wat haer kennelijk es ende haer te vooren staet hoe
lange dattet wel zoude moegen gheleden wesen dat die prochie van Waerde die laetste reijse
gheinundeert es gheweest ende hoe lange de selfden prochie van de selfde inundatie wel bleef
drivende ende dat het selfde lant niet zoe gut ende zoe drachbaer en es gheweest alst nu wel
zouden moegen wesen, zijn heisende deze kennisse ofte heijst ellijck persone daer vooren de
somma van 12£ daer vooren. De voirs personen gaven voor antwoorde dat zij liever te doene
hebbe haere kennisse dan ghecondemneert te zijne inden heijs.
Soe eijst dat de voirs deposanten verclaeren ende te kennen geven in den eesten Jan Jansz
Vleeck ouijt 66 jaeren, Jan Nicolaess den ouwen ouijt ontrent 58 jaeren, Jan Pieter Lemps
ouijt ontrent 56 jaeren, Cornelis Cornelissen ouijt ontrent 46 jaeren, Pieter Jans Rooshil ouijt
ontrent 44 jaeren ende dat bij eede gestaeft dat haer wel kennelijcken es ende claer te vooren
staet kennen ende deposeeren uijt ghesamenderhandt dat de selfde prochie de laetste reijse
gheinundeert es dattet gheschiet ende ghebuert es gheweest int jaer 1552 Ende int selfde jaer
ofte noch int naeste jaer daer naer Luttel ofte niet ? veelen inde selfde prochie ghezaijt en
wert, ende dat het selfde lant naer haere beste wete ghecost heeft ontrent de 14 ofte 15 gulden
tgemet te bedijcken ende dat het selfde jaer landt gequollen ende te erger gheweest es meer
dan zeven jaeren naer date van de selfde verssinge meer dan 3 sch op ellijck gemet, present
schepenen Jan Jacobs Stoffs, Pauwels Diericks, Pieter Pieters Leeuwe ende Jan Domiss

RAZE 3520-5, W-295 links, 28v, 28-8-1569
- zoe es gecompareert voor ons schepenen Jan Jans Vleeck, Cornelis Corneliss, Pieter Pieters Leeuwe,
joffrouwe Anna Stockvis filia Robrechts ende heeft verboden op peijne van anderwerf te
betalen Jan Jans Vleeck, Pieter Pieters Leeuwe, Pieter Jans Rooshil, Jan Willems Gellens,
Pieter Jacobs Stoffs, Cornelis Jansen Pachter, Pauwels Adriaens, Jacob den Decker ende
andere thaere pachters voort aene eenighe betaelinge meer te doene in handen van ijemande
anders dan in haere comparants ofte haere ghecommiteerden ofte gheconstitueerden handen,
emmers ende te minste dan van de helft van een ijgelijck zijns pachts, protesterende voorts
onverlet ende in haer geheel te willen blijven in alle de pachten indient haer naemaels goet
dunckt begerende van tselve haere protest een ofte meer actie gemaeckt te werden
- Voorts ten selven daege is ghecompareert ter presentie als vooren de voors Joffrouwe Anne,
verclaerende hoe alzoe zij verstaen heeft dat eenen Pieter Marenteijn haer comparants zwaeger
hem fonderende mede erfgenaem inden goeden achtergelaeten bij wijlen Joffrouwe Anne van
den Driele wedue wilen Robrecht Stockvis verstondt te vercoopen aligineeren ofte belasten
eenige van de goeden ghelegen binnen deser prochie van Waerde per haerlieden gesuccedeert
bij den overlijden van de voors wijlen? Robrecht Stockvis ende joffrouwe Anne van den
Driele, dat zij comparante tselve gheensins en verstondt te passeren aggreeren ofte lauderen
wel expresselijck verbiedende schouijt ende schepenen der voirs prochie t geenszins over te
staene daer deselve Marentijn ofte ijemande uijt zijnen naem deselfde goederen int geheel oft
in deele, zouden verstaen ofte meijnende te vercoopen, te vervreemden, aligineeren, belasten
oft eenichzins beswaeren op peijne van alzulcken vercopen ofte belastingen ende tselve te
verhaelen opte voors. wethouders
RAZE 3520-5, W-295 rechts, 29, 13-9-1569
- zoe es gecomen ende gecompareert voor ons schepenen eenne Jan Corneliss Oesthof als recht voocht
van de onbejaerde weese van Cornelis Nicolaess Cock mits oock present wesende Jan Engels
vervangende met sijn consoorten ende Nicolaes Corneliss voor hem zelven, ende hebben

-

gezamenderhandt over getransporteert ende gedraegen, transporteert ende draecgt over mits
desen Jacob Jans Pieters Lemps in rechte vrien eijgendom de schuere gestaen inde prochie van
Waerde aent kerckhof (O. en Z. ’s Heeren straete, W. Jacob Jans voors., N. die kerckhof),
ende dese schuere es gecocht om 9£, verschijnende bij paijmenten als nu 2£ ter leveringe ende
voort alle jaere ende Bamisse daeraenvolgende die gelijcke ponden totter volder betaelinge toe
in de kantlijn: Jacob Jans begeert eenne brieff van zijn schuere, Jacob Jans (MPS: Coppe Jans)
brieff es gemaeckt. Verder: Jan Corneliss met zijn consorten, ende Jan Engels met zijn
consoorten, ende Nicolaes Corneliss voor hem zelven, tsaemen 1 brieff van penningen

17-9-1569: es gecomp voor ons schepenen Marinus Maertens (MPS: Marijnis Mertsen) (MPS in de
kantlijn: mitschaeders Jan Barthelmeeuss present zijnde ende ter kennisse van schepenen
tevreden was dat de voors. Jacob Jans Pieter Lemps met de betaelinge zoude volstaen) ende
heeft over getransporteert ende gedraegen, transporteert ende draecgt over mits desen eenen
Jacob Jan Pieters Lemps (MPS: Coppe Jans) een huijs met sijn gevolch gestaen inde prochie
van Waerde (O. het kerckhof, W. ’s Heerenstaete, Z. en N. niet vermeld), ende dit huijs is
gegeven voor 45£ 10s, verschijnende bij paijmenten, etc.
RAZE 3520-5, W-296 links, 29v, 23-9-1569
23-9-1569: zoe es gecomen voor ons schepenen eenne Pieter Coers ende hij heeft bekendt met zijne
vrien wille ende wetenschap wel ende deuchdelijck schuldich te zijne Corstiaen Adriaens
brouwer tot Delft 11£ 14s 8d ende dat gereeckende penningen van zeker bieren van zeker
bieren die ick Pieter voors. te mijnen wille ende dancke vanden voors. Corstiaen Adriaens
ontfangen hebben welcke voors. somma verschijnende ende vervallen zal bij paijmente te
weten: enz, ende stelt tot een speciale hypoteque ende onderpant het huijs gestaen op ten dijck
bij de poldersche kercke (O. ende N. Hugo Adriaens (MPS: er staat Huijch Aries), S. den
Heeren wech, W. Jan Coolensen ofte te dier meer liggen met rechte) ende voort alle zijn goedt
nu present zijnde ofte noch naemaels noch mocht vercrijgen hoe ofte tot plaetse die gestaen
mochte gelegen wesen
28-9-1569: zoe es gecomen voor ons schepenen Jan Jans Vleeck, Pauwels Diericks ende Jan Jacobs
Stoffs, Pieter Pieters Leeuwe ende Pieter Jans Rooshil, eenne Adriaen Jans Brabander mits
vervangende Jacob Corneliss, Cornelis Gilliss, Jan Willems ende Jan Adriaens heeft gelevert
met volle rechte aen Matthijs Jans (MPS staat ook vermeld in de kantlijn!) de quantiteijt van 2
gem 78 r inde Vrijenpolder (O. Dane Jansdr, S. de kercke van der Doest, W. Hugo Andriess
(MPS: er staat Huijch Andriesen), N. den Heerenwech), ende dese erve es gegeven om 7£ 10s
gereedt gelt, ende Matthijs Jans (MPS: Matthijs Jans Moerdamme hoogstwaarschijnlijk) en zal
op dese erve niet comen voor die noote aff es die nu te velde bezaeijt, ofte een zomernoote
diemen inde uijtwert ganck? noch zoude mogen zaijen
RAZE 3520-5, W-296 rechts, 30, 3-10-1569
3-10-1569: zoe es gecomen ende gecompareert voor ons schepenen Jan Jacobs Stoffs, Pieter Pieters
Leeuwe ende Pieter Jans Rooshil, eenne Pieter Jans Jaspers ende hij heeft bekendt wel ende
deuchdelijck schuldich te wesen Jan Willems Brouwer te Delft de somma van 16$ welcke
voors. somma ende schult es spruijtende ende toecomende van zeker bier twelck ick Pieter
Jans voirs te mijne wille ende dancke vande voors Jan Willems ofte Cors Adriaens (MPS:
Corstiaen Adriaens Brouwer) zijn schoenvader ontfangen heb, welcke voirs somma den voors

Pieter Jans betaelen zal bij paijment (MPS: volgt betaalwijze), ende hij comparandt voirs
verbint hier inne zijns persoons ende stelt tot een spesiale ypoteque ende onderpant het huijs
daer hij nu inne woondt gestaen in de prochie van Waerde (O. ’s Heerenstraete, S. Cornelis
Jacob Boudewijns, W. den bogert, N. Willem Corneliss), belovende tselfde huijs te vercopen,
te versetten noch te veraligineeren voor alder stondt de voors. somma aen de brouwer al
betaelt ende voldaen zal wezen
RAZE 3520-5, W-297 links, 30v
8-10-1569: Op huijden date desen 8ten dach van october anno ’69 zoe es ghecomen ende
ghecompareert voor ons scheepenen hieronder gescreven: Jan Corneliss Aventuere ende hij
heeft over ghetransporteert ende draeght over bij desen eenen Jacob Jacobs een hudeschip de
gerechte helft van dien met zeijle maste capel anckers ende alle zijn ghevolge ende aencleven
van dien, mitschaeders over ghevende het veer ende thoolen, ghelijk den voirsz Jan Corneliss
hetselfde schip als nu met Marijnis Marijnissen (MPS: Marinus Marinuss Stoffs) bezeijlende
ende bevaerende es, Ende de voirs helft van dit huede schip is ghecocht om 46£ verschijnende
met paijementen te wetene, als nu ter leveringe hondert karolus guldens tot 40d voor ellijcke
gulden ende voort Bamisse 1570 10£ ende alzoe alle jaere ende Bamisse daeraenvolgende die
ghelijke 10£ totter volder betaelinge toe. Ende voor dese resterende penningen boven die
ghereede paijen es borge ghebleven ende dat borge als eijgen schult eennen Jan Nicolaess
Gouwepit, Anthonij Jacobs timmerman, mitschaders het voirs schip blijvende tot ijpoteque
ende onderphandt tot behoeve van den voirs comparandt ende zijne borge Present Jan Jans
Vleeck, Pauwels Diericks, Jan Jacobs Stoffs, Jan Domiss, Pieter Jans Rooshil. Inde marge: Jan
Aventuere brieff es ghemaeckt
15-10-1569: zoe es gecomen voor ons schepenen Jacob Corneliss Poppens ende heeft gelevert met
vollen rechte eenne coman Adriaen Willems nomine Boudewijn Lambrechts de quantiteijt van
1½ gemet min ofte meer gelegen inde Westveerpolder (O. Jacob Jans Sijnskercke, Z. den
nieuwen wech, W. de waterganck, N. Westveerpolderdijck), ende dese erve es gegeven om
12£ den hoop gereet gelt
RAZE 3520-5, W-297 rechts, 31
15-10-1569: zoe es gecomen voor ons schepenen eenne Willem Corneliss ende hij heeft gelevert met
volle rechten Cornelis Brandt een huijs gestaen inde prochien van Waerde op gemeen
ambachtsheeren vroone (O. tsHeeren straet, Z. Pieter Jans Jaspers, W. den bogert, N. coman
Adriaen Willems) ende dit huijs es vercocht op zekere conditie te weten dat alle de brieven die
hier ter vierschaere genomineert zijn gecasseert ziullen werden, in den eersten den brieff van
Jan Gilliss de Naijger groot wesende 13£ 6s 8d ende noch een brief fopt selfde huijs groot
wesende 6£ boven alle betaelinge getransporteert aende voors. Brant, welcke 6£ den voirs.
Brant zoe verde geprocedeert es, dat hij schattinge daeraen gedaen hebben zoude, zoe blijft
noch ten laste van de voors. huijse twelck Cornelis Brant aen hem neempt te betaelen, met
eenne brieff van Adriaen Pieters de Nacht groot 8£ ende den voors. Brant moet uij reijcken
Goesche jaermarckt anno 1570 3£, compt tsaemen de somma van 11£.
22-10-1569: zoe es gecomen ende gecompareert voor ons schepenen Pieter Pieters Ram mitschaders
oock commissie ende volle procuratie hebbende van Jacob Ram zijnen broeder ende hebben
gelevert met vollen rechte Gandolf Adriaens de quantiteijt van 700r inde Meese (O. tsheeren

straete, Z. coman Adriaen Willems, W. den waterganck, N. Jan Jans Vleeck) ende dese erve es
gegeven om 9£ 15s 3d tgemet gereed gelt mitsgaders dat Gandolf moet ontfangen den pacht
van 1569 ende brinckt aen dat gepacht es voor 13s 4gr tgemet
RAZE 3520-5, W-298 links, 31v
31-10-1569: zoe es gecomen voor ons schepenen Jan Jans Vleeck, Cornelis Corneliss ende Pieter
Pieters Leeuwe, Jan Barthelmeeuss ende hij heeft met vrien wille ende wetenschap gestelt tot
een ijpoteque gestelt alle zijn goet roerende ende onroerende tot ter tijt dat Jonas Jacobs
vander Goes voldaen sal wesen ende noch stelt den voirs Jan Barthelmeeuss twee coijgen
zwart van haere wesende ende een rundt grijs van haere, ende den voors. Jan Barthelmeeuss
die belooft eerst al vooren twelck oeck den voirs Jonas Jacobs consenteert ende hem daerin te
vreden houijt dat den commer? van de voirs coijgen (MPS: koeien) twelck daer zij al vooren
mede belast geweest zijn te wetene van noch 6 viertelen geersten aencomende Thomas
Diericks daer borgen voor gebleven zijn Jan Jans Vleeck ende Cornelis Jacobs Boudewijns,
ende de voirs Jan Barthelmeeuss stelt als noch tot ypoteque de beternisse (MPS: winst?) van 4
gemet lants twelck zij beter zouden moegen wesen dan die 20£ die hij Jan Barthelmeeuss daer
op gehaelt heeft van den heijligen Geest ter Goes, twelck hij bezit den penning zestiene.
Gelijck oock hij bij gebrocht heeft volgende zijn eijgen handt hier aen gehecht
5-11-1569: zoe es gecomen voor ons schepenen Pieter Jacobs ende hij heeft gelevert met vollen rechte
coman Adriaen Willems 1½ gemet zaijlandts inde Westveerpolder (O. Pieter Jans Smits, Z.
Heerewech, W. Jan Pieters Geerts, N. den Westveerdijck), ende dese erve es gegeven voor 25
gulden gereedt geldt
RAZE 3520-5, W-298 rechts, 32
25-11-1569: Coman Adriaen Willems nomine Nicolaes Corneliss es gecomen voor ons schepenen Jan
Jans Vleeck, Jacob Jans Sijnskercke ende Pieter Pieters Leeuwe, ende hij heeft gelevert met
volle rechte te wetene met drie sondaegse geboden onvervallen aaneen ende onbekellengiert
van ijemande, eenne Pieter Jans Smits een huijs gestaen inde prochie van Waerde op
ambachtsheeren vroone (O. Jacob Jan Pieter Lemps, S. Cornelia wedue van Jacob
Boudewijns, W. de Heerenstraete, N. Jacob Jans), ende dit huijs es gegeven om 27£ belast,
volgt betaalwijze, ende dit voors huijs es belast met met 2 capoenen tsiaers. Ende coman
Willems heeft verstelde vierschaere ten naesten ende voort tot Nicolaes Corneliss vermaen
14-11-1569: zoe es gecomen voor ons schepenen Jan Jans Vleeck ende Pauwels Diericks, eenne
Marinus Corneliss Gort als ghemechtich van de weesen ende erfgenamen van Lucas
Melchiors zaliger memorie ende hij heeft over getransporteert ende gedragen, transporteert
ende draecgt over eenne Marinus Marinuss Stoffs een huijs inde prochie van Waerde (O.
tsheeren straete, Z. Geertruijt Arents, W. den bogert, N. Cornelis Jacobs Boudewijns), ende dit
voirs huijs is gegeven om 29£ te betaelen in paijmente, volgt betaalwijze, van welcke 39£
ontfangen moet voor oft? Cornelia weduwe van Jacob Boudewijns de somma van 18£ ende
reste twelck blijft 11£, van welcke 11£, de eerste 3£ vervallen ende verschijnen zal Goesche
jaermarckt anno 1570? ende alzoe alle jaer daeraen volgende die gelijcke 3£ totter volder
betaelinge toe.
RAZE 3520-5, W-299 links, 32v

10-12-1569: zoe es gecomen voor ons schepenen Jan Jacobs Stoffs, Pauwels Diericks ende Pieter
Pieters Leeuwe, eenne Jacob Jacobs ende hij heeft gelevert met volle rechte eenne Stoffel
Jacobs 2 stucken lants in de prochie van Waerde in ’t Spaert in twee perceelen ende dat bij den
hoope, het eene stick 529r (O. Adriaen Gilliss, S. Cornelis Jacobs Boudewijns cum suis, W.
erfgenamen Jacob Jans Coster, N. Lodewijck Jacobs) ende noch 2 gemet 22 roe zaijlant (O.
Cornelis Jacobs Stoffs, S. weesen van Jacob Jans Coster, W. Pieter Cornelis Bos met sijn
weesen ende erfgenaemen, N. capelrielandt van Heer Adriaen Leijsen), ende dese erve es
gegeven om 40£ vls den hoop de eersten penning metten laetsten, volgt betaelwijze, ende
partie ofte cooper stelt tot een speciaele ypoteque ende onderpant deze zelfde erve ende voorts
een sticken lants gelegen in den Dooldijck tegens Lodewijck Jacobs dam.
28-12-1569: zoo es ghecoomen voor ons schepenen Jan Jansz Vleeck ende Jan Domiss hier onder
ghescreven Jan Corneliss Aventuere ende hij heeft over getransporteert ende ghedraegen,
transporteert ende draeght over Jan Nicolaess den ouwen een huijs gestaen inde prochie van
Waerde opte zuijtzijde van de kercke binnen zijn ghemercken (O. Pauwels Diericks, S. ’t
Hemelken, W. Pieter Nijsen, N. tsheerenstrate), ende dit huijs is ghecocht om 29£ boven den
last dier op staet te weten vier pondt aencomende Maeijcken Zweems den penninck 16e twelck
loopt alle jaers van rente 5 sch welcke voirs 29£ zullen verschijnen bij paijementen te wetene
nu meije anno 1570 3£ ende voort alle jaere ende meij tijts daeraenvolghende die ghelijcke
drie pondt totter volder betalinge thoe. In de kantlijn: pertie ellicx j brieff dese brieven zijn
ghemaeckt
RAZE 3520-5, W-299 rechts, 33
4-1-1570: (MPS: niet stilo hollandiae!) zoe es voor ons schepenen gecomen eenne Jan Heijndricks
ende hij heeft over gedraegen eenne Geert Rats een huijs staende op het ambachtsheeren
vroone (O. Heerenstraete, S. Heerestraete, W mr Gillis Reijns, N. Marinus Marinuss Stoffs)
ende dit huijs es gegeven om 23£ bij paijmenten, volgt betaalwijze
14-2-1569 stilo hollandiae: zoe es gecomen voor ons schepenen Cornelis Corneliss, Pauwels Diericks
ende Pieter Pieters Leeuwe, eenne Jacob Oliviers, ende hij heeft over getransporteert ende
gedragen, transporteert ende draegt over mits desen Jan Corneliss Oesthoff als kerckelijck
voecgt van Godelieve zijnder huijsvrouwe de gerechte helft van het huijs daer Adriaen
Oliviers, des comparants broeder, uijtgestorven es twelck es gestaen binnen de prochie van
Waerde int outdorp (O. Danckaert Danckaerts, S. tsHeerenstraete, W. Macharis Willems, N.
de Schittemeet), ende dit voors. huijs is gegeven de voors. helft van de somma van 24£ 10s
verschijnende bij paijmenten etc.ende es belast des iaers met twee capoenen des jaers
aencomende heer Jan Staes.
RAZE 3520-5, W-300 links, 33v
14-2-1569 stilo hollandiae: zoe es gecomen voor ons schepenen Cornelis Corneliss, Pauwels Diericks
ende Pieter Pieters Leeuwe, eenne Jan Corneliss Oesthoff, hij heeft over getransporteert ende
gedraegen, transporteert ende draecgt over mits desen Jacob Oliviers het vierendeel van 700
roeden lants gelegen in Kerckhouck (O. Maerten Pieters, Z. Jan Jans Vleeck, W. den
Heerewech, N. Ecclesia hic), noch een perceel gelegen in Zuijtpolder groot 536r daervan hier
getransporteert wert een achsten deel van de voors. erve (O. ? Nicolaess op Hinckelinge, S.

den zeedijck, W. Cornelis Jacobs Boudewijns, N. Jacob Jans Sijnskercke), dese voirs erve es
gegeven de een ende tander voor 7$ 10s tgemet mitsgaders dat de voors. Jan Corneliss tselfde
lant zal blijven besittende in pachte, dese heventijt geduerende, voor gelijck ’t verpacht es,
mitsgaders dat de huijsvrouwe van Jan Corneliss moet ontfangen van Jacob voors. eenne
hooftdouck de somma van 6s 8gr
27-2-1569 stilo hollandiae: zoe es gecomen voor ons schepenen Jan Jans Vleeck, Pauwels Diericks
ende Pieter Jans Rooshil, Jan Nicolaess Pithouck, ende hij heeft over getransporteert ende
gedraegen, transporteert ende draecgt over Marinus Corneliss Gort de quantiteijt van 80r lants
gelegen inden Riethouck (O. Jan Jans Vleeck, Z. de Heerewech, W. en N. Jacob van
Thielborch) ende Jan Nicolaess bekent hem te volle betaelt te zijne de eerste penning metten
laetsten (MPS: geen prijs vermeld)
RAZE 3520-5, W-300 rechts, 34
29-2-1570 (MPS: 1569 stilo hollandiae): zoe es gecomen voor ons schepenen Pieter Pieters Leeuwe
ende inde plaetse van de tweede schepen mij Cornelis Jacobs Boudewijns als schrijver ende
clerck der voirs prochie, Jan Nicolaess Pithouck, ende hij heeft bekent wel ende deuchdelijck
schuldich te zijne aen Matthijs Jans Moerdamme de somma van 8£ ende dat ter cause van
geleenden gelde, de welcke ick Jan Nicolaess voirs belove te betaelen zoo wanneer alst den
voors Matthijs Jans belieft stellende in cas van dien ende verobligere hier inne zijns persoons
ende voort alle mijne goederen de welcke die ick nu ter tijt hebbe ofte noch naemaels mocht
vercrijgen hoe ende van wat qualiteijt die zoude moegen gestaen ofte gelegen wezen
4-3-1570 (MPS: 1569 stilo hollandiae): zoe es gecomen voor ons schepenen Jan Jans Vleeck, Pieter
Pieters Leeuwe ende Jan Domiss, Pieter Jans Smits ende heeft hem verobligeert ende ghestelt
tot een spesiael ijpoteque ende onderpandt in handen van Jan Jans Vleeck ende Jan Engels den
gehelen was van zijnen zaede dat hij nu ter tijt te velde heeft ende zijn deel van de teruwe
ghelegen op ten Elscant mitschaeders 200 roeden van den zelfde lande ende noch beijden zijn
paerden ende dat ter cause dat de voorseide personen borge ghebleven zijn voor de leveringe
van 31 viertelen ront coolzaets ghecocht bij Boudewijn Lambrechts ende zijnen zwaeger, ende
dat borge als eijgen schult, ende soe hij verclaerde es gecocht voor 5s 6d ellijcke viertel
RAZE 3520-5, W-301 links, 34v
15-3-1570 (MPS: 1569 stilo hollandiae): zoe es gecomen ende gecompareert voor ons schepenen voirs
(MPS: wie?), Willem Quirijns ende heeft over getransporteert ende gedraegen, transporteert
ende draecgt over bij desen Macharis Willems een huijs gestaen inde prochien van Waerde opt
ambachtsheeren vroene (O. Maerten Macharis, Z. Cornelis Hubrechts, W. tsheeren straete, N.
Jan Corneliss Cock), dit huijs es gecocht om 38$, verschijnende bij paijmenten, etc.
15-3-1570 (MPS: 1569 stilo hollandiae): zoe es gecomen ende gecompareert voor ons schepenen
voors. Pieter Jans Smits, ende hij heeft ghelevert aen Nicolaes Jacobs op Hinckelinge de
quantiteijt van 528 roeden ghelegen in Noort Veere onder weije ende zaijlant (O. den Heren
Wech, S. Jan Barthelmeeuss, W. weese van Cornelis Matthijss, N. Jan de Ayala), ende dese
erve es gegeven om 7£ tgemet gelt als leveringe met drie zondaegse geboden onvervallen
aaneen, ende voort met alle solemniteijten van rechte dat eende leveringe van erve toe behoort

RAZE 3520-5, W-301 rechts, 35
22-3-1570 (MPS: 1569 stilo hollandiae): zoe es gecomen ende gecompareert voor ons schepenen Jan
Jans Vleeck, Cornelis Corneliss, Pieter Pieters Leeuwe, Pieter Jans Rooshil, Jan Jacobs Stoffs
ende Jan Domiss, Willem Quirijns ende hij heeft gelevert met volle rechte eenne Gandolf
Adriaens twee percelen van lande ghelegen inde Westveerpolder het eenne groot 1 gemet 24
roe (O. Nicolaes Jacobs Hinckelinge, S. de Heere wech, W. de wese van Matthijs Jans Wits
cum suis, N. den Westveerdijck), het ander dat is streckens dijck van den voors Westveerdijck
zoo groot als dat men bevinden sal bij eenen gesworen lantmeter (O. Jan Jans Vleeck, Z.
Pieter Jans Naijer, W. Anthonij Corneliss Mensheere (MPS: Antheunis Mijnsheeren), N. de
Heerewech), ende dese erve es gecocht voor 28 gulden tgemet. In de kantlijn: dit 1 (ge)met 28
roe is gepacht voor 11s 8gr ende den dijck is gepacht om 21s den hoop altijts afslaens gelt
(MPS: afslaens gelt = pacht waarop belasting in mindering is gebracht)
22-3-1570 (MPS: 1569 stilo hollandiae): zoe es gecompareert Willem Quirijns ende hij heeft gelevert
met volle rechte Jan Jans Vleeck de quantiteijt van 1 gem 62r in Kerckhouck (O. Maerten
Pieters, Z. Jacob Jans Quinck (MPS: Jacob Jans Sijnskercke), W. Jan Jans Vleeck, N. Jan Jans
Vleeck), es gegeven voor 9£ 5s den hoop
23-3-1570 (MPS: 1569 stilo hollandiae): Corstiaen (MPS: Cestiaen) Adriaens ende hij heeft over
getransporteert ende gedraegen, transporteert ende draecgt over Pauwels Matthijss een huijs,
schuere, boomen ende toebehooren gestaen in de prochie van Waerde op ambachtsheeren
vroene (O. en S. Heerenstrate, W. bogert, N. Marinus Marinuss), dit huijs es gecocht om 27$
verschijnende bij paijmenten etc, ende dit huijs ende hoffstede es jaerlijcx belast met capoenen
zoe vele alsmen bij de vroen bouijcken bevinden sal twelck den voors. Pauwels Matthijss
neempt tot zijnen laste.
RAZE 3520-5, W-302 links, 35v
23-3-1570 (MPS: 1569 stilo hollandiae): zoe es gecomen ende gecompareert voor ons schepenen Jan
Jans Vleeck ende Jan Domiss, Corstiaen Adriaens ende hij heeft over getransporteert ende
gedraegen, transporteert eende draecgt over Pieter Jans Jaspers een huijs in de prochie van
Waerde op ambachtsheeren vroene (O. kerckhof, S. Jacob Jans Pieters Lemps, W. en N.
tsheeren strate), ende dit huijs es vercocht voor 25$ verschijnende bij paijmenten etc.
23-3-1570 (MPS: 1569 stilo hollandiae): zoe es gecomen ende gecompareert voor ons schepenen Jan
Jans Vleeck ende Jan Domiss, Jan Heijndricks ende hij heeft bekendt wel ende deuchdelijck
schuldich te zijn aen Corstiaen Adriaens (MPS: Costejean Aerjeans) 5$ 4s, de welcke hij zal
betaelen in paijmenten etc. (MPS: later zijn deze paijmenten nog veranderd)
20-5-1570: zoe es gecomen voor schepenen Maeijcken Pieters ende heeft geconstitueert ende
machtich gemaeckt, constitueert ende maeckt machtich bij desen Pieter Pieters Leeuwe in alle
haeren zaecken ad lites generael ende speciael oft zij in alder voecgen oft zij daer zelver
present ende jegenwoordich waere
RAZE 3520-5, W-302 rechts, 36

20-5-1570: soe heeft Pieter Marentijn ter kennisse van schepenen hiervoor gescreven ter intentie ende
vanwegen het arrest dat Gandolf Adriaens hiervoor heeft gedaen opten voirs Marentijn, zoe
stelt hij Marentijn tot zekere borghe ten behouve vanden voirs Gandolf ende dat van den voirs
huijs van 16£ in mindernisse van dezelfde 16£ ende dat eennen van zijn pachtenaers genaempt
Barthelmeeus Maertens (MPS: Bertel Mertsen) ende dat van de somma van 4£ de welcke hij
Marentijn den voors pachter belooft te garanderen, ende daervan te quijten
20-5-1570: soe heist Marentijn in persone ter kennisse van schepenen tot voldoeninge van Gandolf
Adriaens gestelt in stede van cautie volgende tvonnisse van schepenen hiervoor van de somma
van 16£ hiervoor verhaelt in fol ?, de quantiteijt van 18 gem ofte daer ontrent gelegen in den
Grooten Polder ende voors cautie juratorie van te rechte te staene ende de gewijsde te voldoen,
verobligerende den voors. Marentijn daerenboven zijn persoon, ende voort al zijne goederen
roerende ende onroerende hoedanich die zouden moecgen wesen zonder prejuditie van
ijgelijck zijn goet recht
24-5-1570: zoe es gecomen ende gecompareert voor ons schepenen Jan Jans Vleeck ende Pauwels
Diericks, Jan Willem Jan Vaers ende heeft hem verobligeert als dat hij voor alzulcken
penningen als hij nu ten voors dage ontfangen heeft van Stoffel Jacobs te weten de somma van
8£ sal leveren zeker coolsaets tot de voors somma van 8£ toe ende dat tot alzulcken prijs alst
14 daegen voor Goesche Marckt te Antwerpen gelden zal 4 stuijvers min dan dien merctdach
uijtbringende mach ende oft gebeurde dat het zaet uijt haegelde ofte qualijck sloege, zoe zal
den voors. Stoffel Jacobs hebben voor ellijck £ zeven gulden, ende tzelfde zouijcken op ander
van den voors. Jan Willems goeden tot de grootte van de voors. penningen dier toet? comen
zullen
RAZE 3520-5, W-303 links, 36v
6-6-1570: zoe sijn veraccordeert coman Thomas ende Joris Jans als heijser ten eenre ende Pieter Jans
Jaspers als verweerder ter anderen sijden. Pieter Jans zal contribueren ende betaelen de somma
van 37£ ende dat in handen van Thomas Marinuss met sijne consorten ende mede gedeelten?,
van welcke 37£ hij Pieter Jans voors. zal betaelen bij paijementen etc. ende bij alzoe verder
dat den voors. Thomas ofte ijemande van zijnentwege moet ? de voors. Pieter Jans van enige
betaelinge van ? daer omme moet te rechte spreken, zoe moet hij ? geven des daegs te weten
ellijcken rechtdach 2s tsdaecgs. Present schepenen Cornelis Corneliss, Pieter Jans Rooshil,
Pauwels Diericks ende Pieter Pieters Leeuwe, mitsgaders dat voors. Pieter Jans renuncieert
ende te buijten gaet alle brieven van gratien priveleges, vrijheden, van marckten,
quinckernellen, brieven van respijte ende voort alle tgene dat mij hier eenichsins te baete
mochte comen
RAZE 3520-5, W-303 rechts, 37
19-6-1570: zoe es voor schepenen gecomen Pauwels Pieters (MPS: er staat Poels Piersen) van der
Goes ende hij heeft gelevert met volle rechte aen Matthijs Jans Moerdamme de quantiteijt van
9 quartier altijt tenden de roe tenden de gelde liggende in den Westveerpolder (O. de weesen
van Oole Cornelissen (MPS: er staat Oelle Cornelissen), S. berm van den zeedijck, W. Pieter
Pieters cum suis, N. den Westveerdijck), ende deselfde erve es gegeven voor 5£ met gereet
gelt

11-9-1570: zoe es gecomen voor ons schepenen Pauwels Diericks ende Pieter Pieters Leeuwe, Jan
Engels in de vier huijsen, ende dat als ghemachtich ende volle procuratie hebbende van
Jacomijna zijnder moeder de welcke oock present was, ende hij heeft gelevert getransporteert
ende over gedraegen, levert transporteert ende draecgt over in rechte vrien eijgendomme Jacob
Oliviers een huijs in de prochie van Waerde in het Outdorp aertvast ende nagelvast metter
schuijre ende alle zijn toebehoren (O. den heerenwech, S. Pieter Jacobs Stoffs, W. en N.
mester Gillis Reijns erfgenaemen) ende dit is geschiet bij mangelinge ende Jacob Oliviers
heeft toe belooft opte huijsinge 20£ twelck hij betaelen zal in paijmenten etc.
Zoe heeft Jacob Oliviers heeft overgedragen aen Jan Engels als gemechtich als vooren een
huijs in het Outdorp staende opten ambachtsheeren vroone (O. Poppe Jans, S. theerenstrate,
W. Pauwels Jacobs, N. Schittemeet) ende van dit tselve huijs bekent Jacob Oliviers vol ende al
betaelt te zijn de eersten penninck metten laetsten, ende dezelfde vroone es jaerlijcks belast
met 17gr van cheijns aencomend Jan de Jonge
RAZE 3520-5, W-304 links, 37v
16-9-1570: zoe es gecomen coman Adriaen Willems als ghemechtich van Claerken (MPS: Clara) de
huijsvrouw van Adriaen Estricks ende heeft gelevert met volle rechte aen Huijch Jansz Block
(MPS: Hugo Jans Block) de quantiteijt van 1 gemet luttel min of meer gelegen in de West
Noort (O. Adriaen Estricks, S. Pauwels Diericks, W. den polderdijck, N. Adriaen Estricks),
ende dese erve es gegeven voor 11£ 13s 4d in paijmenten etc. ende tot dese erve zijn gedaen
drie zondaegse geboden de eenne aende andere onvervallen aan een ende onbekellengiert van
ijemande ende es geschiet bij schijnen der zonne ende bij staende baeckens (MPS: als de
alarmtekens zijn opgericht voor het gevaar van oorlog, maar wat betekent het hier), ende voort
alle solemniteijten van rechte dat eender leveringe van erve toe behoort. In de kantlijn:
Adriaen Estricks heeft hierop verstelde vierschaere om te comen tot die eerste betaelinge, te
comen tot van nu in 14 dagen, voort tot Adriaens Willems vermaen
23-9-1570 Katharina Brants constitueert ende maeckt machtich Boudewijn Lambrechts om uijt den
naem ende van haeren twege de dingen te winnen ad lites generalijck ende speciael al te doene
dat zij allomme present zijnde zelver zoude mogen doen. Present schepenen Jan Jans Vleeck,
Pauwels Diericks, Pieter Jans Rooshil ende Pieter Pieters Leeuwe
23-9-1570: zoe es gecomen voor ons schepenen Jan Jans Vleeck, Pauwels Diericks, Pieter Pieters
Leeuwe ende Pieter Jans Rooshil, eenne Adriaen Giliss ende hij heeft gelevert met volle rechte
eenne Jan Pieters Geerts de quantiteijt van 2½ gem 24 r luttel min of meer gelegen in
Kerckhouck (O. heerenwech, S. wesen van Willem Pieters naijer, W. Quirijn Adriaens, N. den
heeren wech), ende dese erve es gecocht om 8$ 8s 4gr tgemet, volgt betaalwijze.
In de kantlijn: Adriaen Gilliss begeert verstelde vierschaere om te comen tot zijn penningen, es
vercontinueert ten naesten, ende voorts tot Jan Nicolaess vermaen
RAZE 3520-5, W-304 rechts, 38
9-10-1570: zoe es gecomen voor ons schepenen Jan Jans Vleeck, Jan Domiss ende Pauwels Diericks,
Boudewijn Lambrechts nomine Jan Adriaens Block met zijn consoorten heeft gedaen zeker
arrest ende bestel aen alzulcken penningen als ten achter ende te cort zoude moegen wezen op
Lodewijck Jacobs van pacht van dese jaere ende ofte ? van voorleden jaere van alzulcken 4

gemet landt als den voors. Lodewijck Jacobs in pacht beseten heeft van Jan Cornelis Valcke
de welcke tanderen tijden thoe behoort heeft Maerten Pieters Block
9-10-1570: soe heeft Jan Adriaens Block met zijn consoorten geconstitueert ende machtich gemaeckt,
constitueert ende maeckt machtich bij desen Boudewijn Lambrechts om uijten naem ende
vanwege de voors. Jan Adriaens in de qualiteijt als vooren te dingen ende te winnen voor allen
heeren hoven bancken ende gherechten daer dat die nu ende ? zal generael ende speciael al
wat bij hem ofte enige van zijne gesubstitueerde gedaen ende gevordert zal werden te houden
voor vast gestentich ende van weerde als oft zijlieden daer zeler present ofte tegenwoordich
waere, present schepenen Jan Jans Vleeck, Jan Domiss ende Pauwels Diericks
13-11-1570: zoe es gecompareert voor ons schepenen Jan Jans Vleeck ende Pauwels Diericks
Jacobmijne Maertens (MPS: Jacomijna Maertens) mits oock vervangende haere bejaerde ende
onbejaerde kinderen, ende zij heeft over getransporteert ende gedraegen, transporteert ende
draecgt over Jan Domiss 3½ gem lants luttel min of meer gelegen in de prochie van Waerde in
de Pletspolder (O. den Zandijck, S. Laureijs Domiss cum suis, W. den Zandijck, N. Cornelis
Jacobs Boudewijns cum suis), ende dese erve es gecocht zoe als tzelfde als nu besouijt ende
geinundeert es voor de somma van 10£ gemet gereet gelt
RAZE 3520-5, W-305 links, 38v
16-2-1571 (MPS: 1570 stilo hollandiae): zoe es Cornelis Pieters van Gendt ter eender en Marinus
Marinuss ter andere zijden veraccordeert van zeker penningen die de voors. Marinus onder
hem heeft, van welcke penningen hij jaerlijcks is gevende van rente de somma van 1£ 3s 4gr,
ende heele? somme is 14£ als dat den voors. Marinus dezelfde somma van 14£ als noch zal
blijven bezittende den tijt van 3 toecomende jaere te weten nu Sinxsen eerstcomende zoe zal
als hier aff die eerste rente ingaen ende zal alsdan moeten betaelen alle verloopen rente ende
de rentebrieff zal gemaeckt worden achtervolchende de oude brief mits betaelende alle jaere
dat de rente geschiet, ter presentie van Jan Domiss, Aert Jans smit ende mij Cornelis Jacobs
Boudewijns
RAZE 3520-5, W-305 rechts, 39 (MPS: is blanco)
RAZE 3520-5, W-306 links, 39v
Register van schepenkennisse over tjaer 1571, welck schepenen waeren Jan Jans Vleeck, Jacob Jans
Sijnskercke, Jan Jacobs Stoffs, Pieter Jans Rooshil, Pauwels Diericks ende Jan Domiss
10-10-1571: es gecomen Pieter Jans (MPS: Rooshil zie volgende acte) als recht voocht van zijn weese,
ende hij heeft gelevert, over getransporteert ende gedraegen, levert, transporteert ende draecgt
over in rechte vrien eijgendomme ende met volle rechte de quantiteijt van de gerechte
helftscheidinge van 700 roe lants gelegen in Kerckhouijck gemeen liggende met Jacob den
decker, ende den voors Pieter Jans heeft de voors. Jacob den decker deze helftscheidinge
gelevert (O. Maerten Pieters Geerts, S. Jan Jans Vleeck, W. den heeren wech, N. het
kerckelandt van Waerde met dier meer liggende in rechte), ende dese voors. erve is gegeven
voor 10 gulden t gemet boven alle geschoten die tot huijden ten daege geschoten zijn, ende bij
vermaen vanden schouijt zoe is bij vonnisse van schepenen gewesen dat men se zoude voort
heijsen off er ijemande waere die tgens ofte mede zeggen wilde oft dese erfve zoude gelevert

worden, ende voort zoe zijnse geheijst ende vol heijst? ende alle aff gebannen van nu ten
eeuwige daege, ende Jacob Oliviers daer op voor zijn vrij eijgen goet ende tot eenne
erffelijcke bezitte ende voort met alle solemniteijten van rechte dat eender leveringe van erve
toe behoort. Present Jan Jans Vleeck ende Pauwels Diericks
10-10-1571: es gecompareert de voors. Pieter Jansz Rooshil als voocht van de voirs weeze heeft
gelevert met volle rechte eenne Poppe Jans de drie deelen van een sticke lants gelegen in den
Zuijtpolder groot 536 roeden welck derdendeel aencompt den Heiligen Geest van Waerde
ende licht ongecavelt onverdeelt in een ? (O. Nicolaes op Hinckelinge, S. den Zeedijck, W.
Cornelis Jacobs Boudewijns, N. Jacob Jans Quijnck (MPS: Jacob Jans Sijnskercke), ende dese
voors erve es gegeven om 1£ 10s t gemet boven alle geschoten tot nu toe geschoten, ende tot
dese leveringe is met vollen rechte geautiert (MPS: geautoriseerd?) dat een leveringe van erve
toe behoort. Present Jan Jans Vleeck ende Pauwels Diericks
RAZE 3520-5, W-306 rechts, 40
15-10-1571: van ’t schedulen van ’t sterfhuijs van de weduwe van Jacob Corneliss Boudewijns (MPS:
er staat Cornelis Jacobs Boudewijns maar volgens mij is dat een fout van de schrijver) zaliger
memorie: op huijden den 15 ten dach van octobris 1571 zoo is bij vermaenen van schouijt, bij
vonnisse van schepenen gewesen zoe als Jan Domiss als schepene ende volle commissie
hebbende van den clerck der prochie van Waerde te kennen gegeven heeft dat hij is geweest
ter Reijmerswaele (MPS: dus toen noch bereikbaar!) om aldaer te sijteeren den rechten voocht
van de onbejaerde wesen van Heijndrick Adriaens zaliger memorie als erfgenaem int sterfhuijs
van Cornelia de wedue van Jacob Corneliss Boudewijns zaliger memorie den welcke
verclaerde de selfde niet thuijs gevonden te hebben maer tselfde noch belast aen de waert
inden Keijser indien zij thuijs quame voor den dach dat zij aldaer compareren souden Ende
alsoo daer ten voirs sterfhuijse zeker verderfelijcke goeden waeren hebben schepenen gewesen
met sententie dat den schouijt zoude doen een overvraginge oft daer ijemant tsegens off mede
zeggen woude off men zoude tselfden sterfhuijs scheedelen ende offe ijemande waeren die
voor den voirs weese woude verantwoorden indien daer ijemant quaeme t waer goe, indien
niet zoe zouden schepenen cavelen ende deelen voor de voirs weesen als voocht ende
weervoicht volgende de cuere van Zeelandt ende tslants recht ende tselfde alzulckxs te doene
off den weesen ende den rechten voicht van dien daer selve present ende jegenwoordich
waeren
5-12-1571: zoe is gecompareert voor ons schepenen Jan Jans Vleeck, Jan Jacobs Stoffs ende Pieter
Jans Rooshil, Pieter Anthonies Smul ende hij heeft over getransporteert ende gedraegen,
transporteert ende draecgt over bij desen Maerten Heijndricks een huijs gestaen inde prochie
van Waerde int ouijtdorp op ambachtsheeren vroene (O. den heerenstrate, S. Willem Quirijns,
W. en N. Dierick Jans den timmerman), ende dit voors huijs is gegeven voor 8£ bij paijmenten
enz.
RAZE 3520-5, W-307 links, 40v
5-12-1571: zoe is gecompareert voor ons schepenen Jan Jans Vleeck, Jan Jacobs Stoffs ende Pieter
Jans Rooshil, Willem Quirijns, ende hij heeft over getransporteert ende gedraegen,
transporteert ende draecgt over Nicolaes Corneliss Nicolaess een huijs gestaen in de prochie
van Waerde op ambachtsheeren vroene (O. en S. tsheerenstrate, W. Lambrecht Quirijns, N.

Dierick Jans timmerman), ende dit voors. huijs is gegeven voor 28£, verschijnende in
paijmenten etc., ende uijt dese hoffstede is jaerlijcks belast ende uijtgaende 7gr des jaers
aencomende Jan de Jonge, ende Nicolaes Corneliss verbindt hem hiervoren zijns persoons
ende stelt tot een speciaele ypoteque hetzelve huijs daer de voors. schult aff spruijtende ende
toecomende es
5-12-1571: zoe is gecompareert voor ons schepenen Jan Jans Vleeck, Jan Jacobs Stoffs ende Pieter
Jans Rooshil, Jan Nicolaess Pithouck als gemachtich ende mombre van de weese van Willem
Piers Naijer zaliger memorie, ende hij heeft gelevert met volle rechte eenne Jacob Jans Pieters
Lemps de quantiteijt van 2 gemet 202 roe lants in twee percelen in Kerckhouijck, het eenne
(O. den heere wech, S. Barthelmeeus Willouts, W. Pieter de Naijer, N. Jan Pieters Geerts), het
ander stick lants (O. Barthelmeeus Willouts, S. Ecclesia hic cum suis, W. Pieter den Naijger,
N. Barthelmeeus Willouts), ende dese erve es gegeven voor 1$ 3 sch ‘tgemet gereet gelt, ende
hij comparant voors. belooft alle commer cost ende last aff te doene ende voors. lant alzoo vrij
te maecken als hij begeert vrij gelt aff te ontvangenoft aff ontvangen heeft tot opte dach van
huijden toe, de somma is beloopende 3£ 2s 6gr, hier aff de wete van te doene tot borge 1s 8gr
ende de rechtelijcke costen van de leveringe bedraegen 2s 6gr tsaemen 4s 2gr, noch 3gr van
dat gelt onder schepenen geleijt wert, zoe blijft hier noch zuivers gelt 2£ 18s twelck rust onder
Pieter Jans Rooshil als schepene
RAZE 3520-5, W-307 rechts, 41
6-12-1571: Comparende voor ons schepenen Jan Jans Vleeck ende Pauwels Diericks, Jacob Jans
Pieter Lemps ende heeft getransporteert ende over gedraegen, transporteert ende draecgt over
in rechten vrien eijgendomme Jan Barthelmeeuss een huijs metten schuere ende toebehooren
gestaen aende straete (O. niet ingevuld, Z. etc, N. Willem Quirijns) ende noch de schure die
aent kerckhof staet moet mede volgen, ende dit voors. huijs met beijde de schueren zal den
voors. Jan Barthelmeeuss hebben voor de somma van 24£, mitsgaders dat hij noch moet
betaelen alle de achterstellen die Jacob Jans voors. daer aen noch te cort ende ten achter is,
ende zal deses omme bataelen in paijmenten etc., verbindende daer voor zijns persoons ende
tot speciaelen ypoteque tzelver goet ende indien Jacob Jans voors. den voors. Jan
Barthelmeeuss daerom te rechte moet zouijcken, zal optie ende kuere hebben aen wat goet hij
zijn bewijs zoude willen doen tzij aen thuijs ofte schuere
10-12-1571: compareerde voor ons schepenen Marinus Corneliss Gort als gemechtig ende rechte
voocht van Jacomijna Maertens heeft gelevert aen Marinus Marinuss Beelboom de quantiteijt
van 3½ gemet gelegen in de voors prochie in Pletspolder (O. Cornelis Jacobs Boudewijns, S.
Laureijs Domiss cum suis, W. den zeedijck, N. den voirs Cornelis Jacobs Boudewijns), ende
dese voors. erve es gegeven voor 2$ 5s tgemet vrij gelts, te weeten boven de dijckgeschooten.
Bij verwiltcueringe van partie verstelt de tijt van 6 weken ende voort tot Marinus Corneliss
vermaen tot de betaelinge van dien te comen
RAZE 3520-5, W-308 links, 41v
10-12-1571: compareerde voor ons schepenen Jan Jans Vleeck, Pauwels Diericks, Jacob Jans
Sijnskercke, Jan Domiss, Pieter Pieters Leeuwe, eenne coman Adriaen Willems nomine de
ghemeene erfgenaem van Jacomijna Engels zaliger memorie te weten voor Lodewijck Jacobs,
ende vervangende de wesen van Pieter Engels ende vervangende Pieter Corneliss Bos voor

hem zelven als een vierde part hebbende in een Hoofdt deel ende tot dese leveringe zijn
gedaen 3 zondachse geboden aen een onvervallen ende onbekellengiert van ijemande ende
voort met alle solemniteijten van rechte dat eender leveringe toe behoort, de quantiteijt van 10
gem lants luttel min of meer gelegen in diversche perseelen volgende dit briefken hieraen
genockt (MPS gehecht?) ende dese erve is belast geweest om 12£ al welcke last hij Lodewijck
Jacobs ge? hem tot zoo veele als die thiene mete zouden moegen bedraegen, ende die delen die
noch te vercoopen ende te leveren zijn blijven noch in haer oude last wel verstaende dat
Quirijn Jacobs moet hebben vrij goet om vrij gelt tot opte dach van huijden ende moet zuijver
betaelen boven dijckgeschot 2£ 5s voor ellijck gemet. (MPS: Ik begrijp er uit dat Quirijn
Jacobs (Quirijn Jacobs Wentels?) de koper is, omdat in de kantlijn staat: Quirijn Jacobs
begunst 1 brieff van deser erve)
10-12-1571: compareerde voor ons schepenen Jan Jans Vleeck, Pauwels Diericks, Jacob Jans
Sijnskercke, Jan Domiss, Pieter Pieters Leeuwe, coman Adriaen Willems nomine Matthijs
Engels ende heeft gelevert met vollen rechte Jan Domiss de quantiteijt van 2½ gemet lants
luttel min of meer gelegen gemeene ongescheedelt alle de stucken hiervoor begrepen ende
dese erve is gegeven voor 10 gulden volgt betaalwijze.
RAZE 3520-5, W-308 rechts, 42
12-1-1572 (MPS: 1571 stilo hollandiae): is gecomen ende gecompareert voor ons schepenen Jacob
Jans Quinck, Pieter Jans Rooshil ende Jan Domiss, Marinus Corneliss Gort ende hij heeft
gelevert met vollen rechten te wetene met drie sondaegse geboden den eenen aende anderen
onvervallen aen een ende onbekellengiert van ijemande eenne Cornelis Jacobs Boudewijns als
volle macht ende procuratie ende autoriteijt hebbende van Jan Adriaens Blancx dijckgrave der
Westwateringe de quantiteijt van ½ gemet 36r gelegen in de Westveerpolder (O. den prochien
waterganck, S. den nieuwen wech, W. Jan Adriaens Blancx, N. den Westveerpolderdijck)
ende dese voors. erve is gecocht voor 1£ tgemet boven de dijck geschoten, die geleijt ende
geschoten zichten (MPS: betreffende?) de laetste inundatie tot noch toe te wetene 15 gulden
op ellijck gemet tsaemen uijtbringende de somma van 3£ 10s tgemet tenden de maete tenden
den gelde, ende Marinus Corneliss Gort belooft alle commer cost ende last aff te doene ende
dese voors. erve alzoe vrij te maecken als hij daer begeert vrij gelt aff te ontfangen of aff
ontfangen heeft tot opte dach van huijden toe
20-2-1572 (MPS: 1571 stilo hollandiae): soe is gecompareert voor ons schepenen Jacob Jans Quinck,
Pieter Jans Rooshil ende Jan Domiss, coman Adriaen Willems ende hij heeft uijt crachte van
drie sondaegse geboden gelevert aen Nicolaes Harremans een huijs aertvast ende nagelvast
met noch een trijsel opte caemer ende een taeffel ende noch een kist ende is gestaen int Dorp
op ambachtsheeren vroene (O. niet bekend, S. Cornelis Barthelmeeuss Brandt, W. niet bekend,
N. Pauwels Diericks), ende dit voors. huijs es gegeven voor 49£ 13s 4d te betaelen in
termijnen etc., indien hij Nicolaes voors. looft dat hij de laetste paije de betaelinge daervan
doet zal daer gratie ende quijtscheldinge hebben de somme van 6s 8gr, ende is gelevert vrij
goet om vrij gelt. partie begeert verstelde vierschaere tot Palmen alle rechtdage open
RAZE 3520-5, W-309 links, 42v
20-2-1571 stilo hollandiae: zoe heeft ter kennisse van schepenen Jacob Jans Quijnck, ende hij heeft
over getransporteert ende gedraegen, transporteert ende draecgt over bij desen Cornelis

Corneliss ende dat uijt den naem van meester Clement Pieters van Dale de quantiteijt van 44
roeden lants in Havenoort (O. Heer Clement Pieters, S. den Haveloosedijck (MPS:
onleesbaar?), W. de kercke van Waerde, N. Heer Laureijs Heijman), ende dese voors. erve is
gegeven jegens 2£ 6s 8d boven alle dijckers geschooten, voorts belooft den voors. Jacob Jans
alle commer cost ende last aff te doen ende de voors. erve vrij te maecken als hij daer begeert
vrij gelt aff te ontfangen
5-3-1571 stilo hollandiae: soe is gecomen voor ons schepenen coman Adriaen Willems als volle macht
ende procuratie hebbend van Cornelis Huijssen ende Margriete Thuenen (MPS: Margaretha
Anthoniesdr), ende hij heeft gelevert uijt crachte van drie zondaegse geboden den eenne
aenden anderen onvervallen aen een ende onbekellengiert van ijemant de quantiteijt 3 gemet
luttel min of meer onbegrepen de juiste maeten gelegen in drie perseelen ongecavelt ofte
gescheedelt met Appolonia Anthoniesdr (MPS: Loencken Tuene) met? Adriaen Anthonies
weese gemeen tsaemen groot 6 gem 113 roeden daer aff een perceel inde Westveerpolder? (O.
Pieter Pieters Leeuwe cum suis, Z. den heeren wech, W. Oel Corneliss weese, N. den
Westveerdijck) ende noch een perseel in ? in den Zuijdpolder? (O. Mr Philips van Borre, Z.
den zeedijck, W. Mr Philips van Borre, N den platten dijck), noch een perceel in Haeve Noort
(O. den heeren wech, Z. W. N. heer Clement Pieters van Dale), ende dese erve is gegeven het
deel van Cornelis Huijssen voor 35 sch den hoop ende Grietens Thunens (MPS: Margaretha
Anthoniesdr) deel 1£ tgemet. Dese vierschaere wert vercontinueert om zijn gelt te ontfangen
tot Palme alle rechtdagen open
In de kantlijn: Adriaen Jacobs begeert 1 brieff van de erve maer es tevreden dat een brief ver?
tot de erve is vermeten oft onder eenne man is
RAZE 3520-5, W-309 rechts, 43
5-3-1572 (MPS: 1571 stilo hollandiae): soe heeft ? (MPS: Cornelis) Huijsen van Wemelinge gelevert
aen Cornelis Jacob Boudewijns 205 ½ roeden gelegen in Bals Hals met voirs Cornelis Jacobs
schacht ende ouijt(?) gemeene, genaemt den Elscant in Bals Hals (O. Gommer van Muers, S.
den prochie waterganck, W. Boudewijn Lambrechts, N. den heeren wech), ende dese erve es
gegeven voor 6s 8d den hoop ende dat boven alle dijckgeschoten die geschoten sichtent de
laetste inundatie, nemaer voorts wat lasten dat daer op staen tzij van tschraeve schoten oft
anders, die neempt hij Cornelis voors. tot zijne laste, ende dese voors. erve wert gelevert uijt
den naem van de weese van Cornelis Matthijss Bolluijt
5-3-1572 (MPS: 1571 stilo hollandiae): zoe es gecomen voor ons schepenen Cornelis Corneliss heeft
rechtelijck aengenomen de rechte voochdie van zijn onbejaerde weesen hem gebleven bij de
doot van Tanneken Cornelisdr zijnder wettelijcken huijsvrouwe zaliger memorie genaempt
Maeijcken Cornelis ende Cornelis Corneliss, dat hij de voors. weesen ende haere goeden wel
deuchdelijck ende rechtelijcke zal regieren ende dat ten minste costen ende ten meesten
oirboren ende profijt, ende de voirs goeden houijden uijt alle costen ende schaden ende dat ten
conschatten gelde?, ende voorts alle hetzelve te doene dat een goed rechtvoocht van eedts ende
godtswege behoort te doene, ende heeft noch aengenomen de rechte weervooch van
tmoederszijde Jan Nicolaess den ouwen weder ende daer wert bij de wet gheordonneert tot
weer voocht van tvaderszijde overdien dat de zwagers van dien daer niet nut noch bequaem
toe bevonden en werden, eenne Pieter Jans Rooshil den welcke tselfde zal bedienen ter tijt
ende wijle dat daer ijemande compt die den selfden met recht daer uijtwinnen zal

5-3-1572 (MPS: 1571 stilo hollandiae): zoe es gecomen voor ons schepenen Willem Pieters alias
Wijgorsde? Pieter, vervangende Maerten Pieters zijn broeder als daerbij en present zijnde ende
hebben gesaemenderhandt over getransporteert ende gedraegen, transporteert ende draecgt
over bij desen eenne Adriaen Pieters de Nacht een huijs gestaen in de prochie van Waerde op
ambachtsheere vroene (O. Maerten Machariss, S. Maerten Machariss, W. den heeren wech, N.
Macharis Willemsz), ende dit huijs is jaerlijcks belast met twee capoenen sjaers een
aencomende ter Goes (MPS: achternaam of plaatsnaam?) tander aencomende heer Jan Staes,
oft soe veele meer alsmen mach bevinden twelck Adriaen Pieters al neempt tot zijne laste ende
dit voors huijs is gegeven voor den somma van 7£ de (MPS: verder onleesbaar) volgt
betaalwijze
RAZE 3520-5, W-310 links, 43v
26-3-1572 (MPS: 1571 stilo hollandiae): zoe es voor ons schepenen Pauwels Diericks, Jan Jacobs
Stoffs en Pieter Jans Rooshil, Jacob Jansz Quijnck (MPS: Jacob Jans Sijnskercke) als
ghemechtich van de weduwe van Jan Pieters Geerts, ende heeft gelevert coman Adriaen
Willems als ghemechtich van Quirijn Jacobs Wentel de quantiteijt van 2½ gemet 24 roeden
gelegen in Kerckhouck (O. ende N. Heerenweg, S, Corte Coppe Jan (MPS: Jacob Jans Pieters
Lemps), W. Quirijn Adriaens), ende dese erve is gegeven voor 40 gulden tgemet, ende de
weduwe moet de dijck geschooten betaelen tot de 15 gulden opt gemet voort neempt de voors.
coman Adriaen Willems inde qualiteijt als boven tot zijne laste alle andere geschooten die op
de voors. gronden van erve geschoeten moegen werden
2-4-1572 (MPS: 1571 stilo hollandiae): zoe is gecompareert voor ons schepenen Jacob Jans Quinck,
Jan Jacobs Stoffs ende Pauwels Diericks, eenne coman Adriaen Willems nomine Geertruijt de
weduwe van Matthijs Jans (MPS: Matthijs Jans Moerdamme?) zaliger memorie ende hij heeft
uijt cracht van drie zondaegse geboden onvervallen aen een ende onbekellengiert van
ijemande gebrocht op zeker perselen van gronden ? in Kerckhouck (O. de ? van Jacomijna
Engels, S. meester Philips van Borre?, W. Maerten Pieters, N. den heeren wech), welcke
voors. erve is haer aengebleven voor zekeren speciale ypoteque voor de somma van 8£ ende
daer aen boven alle de dijckers geschoten die op ditvoirs. landt geleijt ende geschooten zijn
sichtens jaerlijcx tot op date van huijden toe

