Akten waarin het “Oud dorp Waerde” genoemd worden, gesorteerd op bij elkaar horende
kwesties
(terug naar scherm Bijlagen)

1. RAZE 3518, W2-274, fol 19v, 22-6-1560: Pieter Corneliss Smul (MPS er staat
bovengeschreven: Anthonies) heeft getransporteert eene Jacob Jans Andriess een huijs
gestaen binnen die prochije van Waerde in touwt dorp staende op ambachtsheeren
vroene (O. Jacob Jans Boedt, S. Heerenwech, W. ende N. Jacob de decker). Ende dit
huijs es gegeven om 4£, 1£ gereet ofte ter levering ende meije 1561 1£ ende voert alle
meijen 1£ totter volder betaelinge, pertie elcxs een brief
2. RAZE 3518, W2-301 rechts, fol 16, 3-2-1561: op 3-2 1562 (MPS: 1561 stilo curie) zoe heeft
gelevert Cornelia Jacobs Boudewijns weduwe over getransporteert ende gedraegen,
transporteert ende draecgt over Aegken Harrents (MPS er staat: Aecgte Herrens) een
huijs gestaen in de prochije van Waerde int ouijt dorp opten ambachtsheere vroone (O.
Adriaen Anthonies, S. Heerewech, W. Dignus Willems, N. Cornelia Jacobs Boudewijns
weduwe), ende dit huijs es gegeven om 6£ verschijnende bij paijmenten te weeten meije
anno 1562 1£ ende voort alle meije 1£ tot die volle betaelinge toe
3. RAZE 3518, W2-301 rechts, fol 16, 3-2-1561: op 3-2 1562 (MPS: 1561 stilo curie) zoe heeft
gelevert Aegken Herrens over getransporteert ende gedraegen, transporteert ende
draecgt over Janna Adriaensdr (MPS: Janneken Adriaensdr Nacht?) een huijschen
gestaen opten Plattendijck op Jacob Jans Sijnskercke erfve, behalve moeten tsiaers 6gr
uijtgaen die Jacob voors. ontfangen moet ende dit huijsken is gegeven om 3£
verschijnende bij paijmenten te meije 1562 1£ ende voort alle jaere ende meije 10s tot
die volle betaelinge toe
4. RAZE 3518, W2-316 links, fol 30v: op huijden 9-4-1563 zoe es gecomen voor ons
scheepenen eenne Pieter Jans Jaspers ende heeft over getransporteert ende gedraegen
eenne heer Willem de Ouwer een huijs gestaen inde prochije van Waerde int tout dorp
(O. ende N. Janna Poldermans, S. Heerestraete, W. Cornelis Jacobs Boudewijns)
5. RAZE 3518, W2-316 rechts, fol 31: op huijden 9-4-1563 zoe heeft Pieter Jans Jaspers
gelevert eenne heer Willem Douwer een huijs gestaen inde prochije van Waerde (O.
Heerestraete, S. Arent Domiss, W. den bogert, N. Jasper Heijndricks), ende Pieter Jans
Jaspers voors. beckendt hem te volle ende al betaelt te zijne den eerste penninck metten
laetsten, ende hij belooft dat huijs alzoe vrij te maecken als hij daer vrij gelt aff
ontvangen heeft
6. RAZE 3518, W2-317 rechts, fol 1, op huijden 8-5-1563 zoe heeft Jacob Jans Andriess over
getransporteert ende gedraegen, transporteert ende draecgt over mits desen eenne
Michiel Adriaens (MPS: Machiel Adriaens) een huijs gestaen inde prochije van Waerde
int oudt dorp op d'ambachtsheeren vroone (O. Cornelia weduwe Jacob Boudewijns
(MPS: Cornelia Jacobsdr Boudewijnsdr), S. Heerenstraet W. Jacob de decker (MPS er
staat Coppen de Decker, is dit Jacob Oliviers?), N. Janna Poldermans weije?), ende dit
voors. huijs es gegeven om 22£ verschijnende bij paijementen te weten 3£ gereet ende
2£ Bamisse (MPS: 1 oktober) naestcomende, ende voort alle Bamisse daernaer
volchende 3£, ende voort tot die volle betaelinge toe, ende dese voors. hofstede es belast
met 14 stuijvers tsiaers aencomende Jan de Jonge. Present als scheepenen Jan Jacobs
Stoffs, Matthijs Jans Widts, ende Jan Nicolaess Pithouck. Partie elcxs een brieff, de
gerede penningen hieraf blijft noch 19£ vls

- van dese 22£ compt Lambrecht Quirijns zonder de gereede penningen de somma van
10£ 10s verschijnende bij paijmenten te weten bamisse eerstcomende 1£ ende voort alle
Bamisse daernaer 2£ tot die 10£ 10s al betaelt zullen wesen
- Jacob Jans Andriess compt noch van de blijvende penningen de somme van 8£ 10s
verschijnende bij paijmenten te weten bamisse naestcomende 1£ ende bamisse 1564,
1565, 1566 ende 1567 1£ tsiaers ende bamisse 1568 9 gulden en 1569 2£
7. RAZE 3518, W2-327 rechts, fol 13: op 26-2-1564 zoe es gecomen voor ons schepenen
Maeijcken Adriaensdr Michielsdr, ende heeft ter kennisse van schepenen ende met
consente van schepenen getransporteert ende gedraegen, transporteert ende draecgt over
midts desen een huijs gestaen inde prochije van Waerde int ouijt dorp (O. de weduwe
van Jacob Corneliss Boudewijns, S. de vaete, W. Jacob de decker, N. Janna Poldermans
boogert), ende dit huijs is Elisabeth (MPS er staat: Betken) overgedraegen vrij ende
vranck voor zijn vrij eijgen goedt midts betaelende de last die daer op staet te weten 14
stuijvers tsiaers
- in de kantlijn: Betken begeert eenne brieff
8. RAZE 3518, W2-333 rechts, fol 19: op huijden 26-1-1565 (MPS: 1564 stilo curie
hollandiae) zoe es gecomen voor ons schepenen eenne Adriaen Oliviers ende heeft over
getransporteert ende gedraegen, transporteert ende draecgt over midts desen Cornelia
weduwe van Jacob Corneliss Boudewijns een huijs gestaen inde prochije van Waerde
opt ambachtsheeren vroone (O. ende W. Heerewech, S. Geert Pieters, N. Cornelis
Hubrechts), ende dit voors. huijs is gelevert met alle solemniteijten van rechte dat
eender leveringe van huijsen toebehoort, aertvast ende naegelvast. Adriaen Oliviers
bekendt hem zelve ten volle ende al betaelt vanden voors. huijse.
9. RAZE 3518, W2-334 links, fol 19v: opten 26-1-1565 (MPS: 1564 stilo curie hollandiae) zoe
heeft Cornelia de weduwe van Jacob Corneliss Boudewijns getransporteert ende over
gedraegen, transporteert ende draecgt over midts desen Adriaen Oliviers een huijs
gestaen inde prochije van Waerde int outdorp (O. de Schittemeet, S. Adriaen de cuijper
(MPS: Adriaen Anthonies de cuijper) ofte dier meer liggen met rechte, W. den
Heerenstraete, N. weduwe van Jacob Jans Andriess), ende Adriaen Oliviers moet
toegeven opt huijs dat Cornelia voors. van Adriaen voors. heeft die somma van 14£,
verschijnende bij paijmenten te weeten meije anno 1565 2£ ende voort alle meije
vervolgende 2 gelijcke £ tot die volle betaelinge toe ende van dese vroene op de zuijt
oost zie (MPS: zijde) vanden huijse moet jaerlijcks geven 2 capoenen
- Opten 27-1-1565 (MPS: 1564 stilo curie hollandiae) zoe heeft Adriaen Oliviers over
getransporteert ende gedraegen, transporteert ende draecgt over midts desen als
toeziende voocht van het weeskindt van Pieter Jans Rooshil hem gebleven bij de doot
van Janneken zijnder huijsvrouw zaliger memorie een huijs aertvast ende naegelvast met
1 met erfve ende ½ met vroone ofte daer ontrent daer Pieter Jans (MPS: Pieter Jans
Rooshil) nu ter tijt inne woont (O. Pieter Geerts, S. Jan Engels, W. Rombout van
Meckenborch cum suis, N. Heerewech), ende voors. huijs met bomen ende de voors.
erfve ende vroone es gegeven het kindtsdeel voor 13£ 10s, verschijnende bij paijmenten
waer aff dat eerste paijment vervallen ende verschijnen zal Sinte Jacobs dach 1565 15
gulden, ende voort alle jaere ende Jacobsmisse gelijcke 15 gulden tot volle betaelinge
toe
9a. (MPS: later toegevoegd) RAZE 3518, W3-9 rechts, fol 30: op 23-2-1565 zoe es gecomen
voor ons schepenen eenne Jan Jans Vleeck als gemechtich van de wedue van Jacob Jans
Andriess ende heeft getransporteert ende over gedraegen, transporteert ende draecgt

-

over eenne Willem Simons een huijs aertvast ende naegelvast gestaen inde prochie van
Waerde opt ambachtsheeren (MPS staat boven: Jan de Jonge) vroone (O. Adriaen
Oliviers, S. Heerenstraete, W. Jacob de decker (MPS er staat: Coppen den decker. Is dit
Jacob Oliviers?), N. Schittemeet), ende dit voors huijs es gecocht om die somma van
22£ 10s verschijnende bij paijmente te weten dat dese voors. weduwe brieff niet
meerder gemaeckt en moet werden dan 12£ 10s, 1£ ter leveringe ende voorts te Bamisse
comende 1£, ende voort alle jaere ende Bamisse daernaer 1 gelijcke £, ende zoe
wanneer Lambrecht Quirijns laetste paije vervalt ende verschenen es zoe moet se 9
gulden ontfangen ende voort alle Bamisse daernaer 2£ tot die volle betaelinge toe
in de kantlijn: pertie elcxs een brief, Bettens (MPS: heette de weduwe Elisabeth of
wordt hiermee bedoeld Pieter Jans Bette?) brief es gemaeckt
(MPS: uit de belendingen constateer ik dat dit een huis uit het “oudt” dorp is.)

10. RAZE 3518, W3-9 links, fol 29v: op huijden 29-11-1565 zoe es gecomen voor ons
schepenen Jan Jans Vleeck, Jan Nicolaess Pithouck ende Pieter Jans Rooshil eennen
genaempt Cornelis Willems ende heeft over getransporteert ende gedraegen,
transporteert ende draecgt over midts desen eennen Pieter Anthonies Smul, een huijs
gestaen ende dat opt ambachtsheeren vrooen (O. ende S. Heeren wech, W. Ool
Corneliss, N. Jacob Jans (MPS: Jacob Jans Sijnskercke? of Jacob Jans Andriess?), ende
dit voors. huijs es gegeven om 4£ ende 5s, 3£ ter leveringe ende Corsmisse 1566 1£,
ende tvoors. huijs es gelevert aertvast ende naegelvast.
11. RAZE 3518, W3-9 links, fol 29v: op huijden 29-11-1565 zoe es gecomen voor ons
schepenen Jan Jans Vleeck, Jan Nicolaess Pithouck ende Pieter Jans Rooshil eennen
genaempt Pieter Anthonies Smul ende heeft over getransporteert ende gedraegen,
transporteert ende draecgt over eennen Joris Jans een huijs gestaen inde prochije van
Waerde int ouijt dorp op de ambachtsheeren vroone (O. Heerenstraete, S. Cornelis
Nicolaess (MPS: Cornelis Nicolaess Vlaeminck?), W. de zelve, N. Dierick den
timmerman), ende dit voors. huijs es gegeven om 8£ 12s 4gr, 3£ gereet ende te Bamisse
naestcomende 1£, ende voort alle bamisse 1£ tot die volle betaelinge toe
12. RAZE 3519, W-18 links, fol 27v, 6-2-1566: op huijden 6-2-1566, zoe hebben gelevert den
Heilige Geest meesters een huijsken gestaen int ouijt dorp (O. Heerenstraet, S. ende W.
Cornelis Nicolaess Vlaeminck, N. Joris Jans), ende hebben die gelevert eennen Cornelis
Nicolaes (MPS: Cornelis Nicolaess Vlaeminck) ende dat om die somma van 10£ 10s
verschijnende bij paijmenten te weten de eerste paije verschenen Bamisse 1566 9
gulden, ende voort alle jaer 9 gulden tot de volle betaelinge toe, ende partie begeren
elcxs eennen briefs
13. 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
14. RAZE 3520-5, W-299 rechts, 33, 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.
15. RAZE 3520-5, W-291 rechts, 25, 26-3-1569 (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
16. RAZE 3520-5, W-303 rechts, 37, 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
17. RAZE 3520-5, W-306 rechts, 40, 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.
18. RAZE 3521, 39, 12v, 15-1-1573: Simon Corneliss heeft doen ontbieden een huijs staend int
oudt dorp binnen Waerde welcke gecocht heeft Maerten Heijndricks Suijpekeuijten de
somme van ? verschenen bamisse 1572 ende brieven van der reste oft dat hij tselve huijs
zal renuncieren ofte te buijten gaen mits hebbende zijn gemoede? Verstelt
19. RAZE 3521, 44, 15, 4-2-1573: Jan Corneliss (MPS: Jan Corneliss Oesthoff) nomine Simon
Corneliss heijst Maerten Heijndricks naer vuijtwijsen register folio 13, verstelt
20. RAZE 3521, 53, 19v, 18-3-1573: op 17-3-1573 naer gemeijn schrijven 1573, soe heeft
Simon Corneliss getransporteert eenen Pieter Cours een huijs aertvast ende nagelvast te
Waerde int oudt dorp (O. Heerenstraete, S. Willem Crijnsen Pot?, W. Claijs Cornelisse
derrinck keete, N. Dierick den timmerman) 2$ 10s
21. RAZE 3521, 66. fol 26v, 6-7-1573: Adriaen Willemsz nomine Macharis Willemsz heeft
gelevert aen Pieter Cours een huijs int oudt dorp binnen Waerde aert ende nagelvast (O.
Jan Cornelis Oesthoff, Z. tsHeeren straete, W. de gemeijne erffgenamen van Jacobmine
Ingels, N. de Schittemeet) 5$

22. RAZE 3521, 72, fol 30, 12-9-1573: Op heden soo es gecompareert Danckaert Danckaerts
ende heeft getransporteert ende over gedragen op eenen vrijen eijgendom een huijs
staende binnen Waerde int out dorp op den ambachtsheeren vroone ( O. Jan Thomass, S.
Heerenstraete, W. Jan Corneliss Oesthoff, N. Schittemeet) ende dit sekere huijs es
gegeven om 15£ te betaelen in terminen te Goesche jaermert 1573 9 carolus guldens etc.
dese vroone es belast met twee capoenen tsiaers aencomende heer Jan Staes. Actum
present als voren. Hier aff is cooper Pauwels Jacobs backer (MPS: Pauwels Jacobs
Vleeck) mits es desen huijse volgende de duerrijt tusschen dat huijs ende Jan Corneliss
huijsken mits dat Pauwels desen cooper onderhouden sal de helft van thecken oft
sluijten daer den duerrijt mede gesloten wert.
23. RAZE 3521, 73, fol 30v, 29-9-1573: arrest gedaen aenden gebleven huijsraet ter huijse van
den oude Coppe Stoffels (MPS: Jacob Stoffels) toebehorende Christoffel den Coninck
tot profijte van Jacob Stoffels (MPS: Jacob Jacobs Stoffels?) ter eenre ende dander sijde
tot profijte van Digna Jansdr waer vader af was Hans de Wever ende moeder Janneken
Jansdr huijsvrouwe wijlen den oude Jacob Stoffels voors. ende den dach sal dienen den
3den october 1573 waertoe de wete aen Anthonij Corneliss Mijnsheere (MPS: Anthonij
Corneliss Mensheere) als doen tselve huijs gecocht hebben naer dien den huerders
vuijten lande vertrocken waren. Actum present schepenen Jacob Jans Sijnskercke, Jacob
Oliviers ende Dierick Jans.
24. RAZE 3521, 74, fol 31, 29-9-1573 : Soe heeft Cornelis Jacob Boudewijns vuijt den naem
van en als procuratie hebbende van de gemeijn erffgenaemen wijlen z.m. Jacob Jacobs
Stoffels hier in ? seker weesen heeft getransporteert ende overgedragen, transporteert en
draagt over mits desen in eenen vrijen eijgendomme ende een erfelijck besit een huijs
staende int oudt dorp (O. Heeren wech, S. Dierick den timmerman, W. erffgenaemen
wijlen mr Gillis Reijns, N. Pieter Jacobs Stoffels) voor de somme van 20£ vls. Cooper
es Anthonij Corneliss Mijnsheeren (MPS: Anthonij Corneliss Mensheere). Actum
present schepenen Jacob Jans Sijnskercke, Jacob Oliviers ende Dierick Jans.
25. RAZE 3521, 75, fol 31v, 3-10-1573: Comp. Willem Quirijnsz ende heeft getransporteert
ende overgedragen in vrije eijgendom ende erfelijk besit Jan Pietersz (MPS: Jan Pieters
Geerts) een huijs int oudt dorp binnen Waerde op ambachtsheeren vroone (O. tsHeeren
straete, Z. ende W. Nicolaes Corneliss, N. Jan Huijgensz (MPS: Jan Hugos of Jan
Hubrechts) 6£ 5s
26. RAZE 3521, 79, fol 33v, 24-10-1573: Comp. Pauwels Jacobs Vleeck ende heeft
getransporteert Pieter Cours een huijs staend op den ambachtsheeren vroone binnen
Waerde int out dorp (O. gemeene erfgenamen van Mijne Engels (MPS: Jacomijna
Engelsdr), S. Heerenwech, W. Nicolaes Corneliss Kaetser (MPS: Ketser), N. Pieter
Jacobs Stoffs) ende es dese vroone vrij ende es dit huijs vercocht voor 2£ vls. Actum
present Jan Corneliss Oesthoff, Jacob Oliviers ende Pauwels Diericks
27. RAZE 3521, 2W6, fol 38v, 29-3-1574: Willem Quirijns heijst de gemeene schepenen rechte
kennisse oft er na sijn 3 sondagsche geboden aenden anderen onvervallen ende eenen
dach van rechte inde weke om hem selven te brengen metten rechte op een huijs staend
int oudt dorp binnen Waerde daer eertijts gewoont heeft Doen? Pieters ende kennisse
gevonden hebben als voors. es, es bij vonnisse van schepenen gewesen dat bij den
schout een omvrage gedaen soude werden oft er iemant waere die jegens oft nu seggen
wilde oft Willem Quirijns soude hem bringen opt voors. huijs twelck voldaen sijnde

ende niemandt gehoort hebbende al aff gebannen die souden tegen oft mede seggen
wilden ende willen ? voors. ? op gebannen ende aenge? voor sijn vrij eijgen goet
behouden den aenboorder sijn recht ende ? om een igelijck ende principalijck te
voldoen, heeft tselve huijs doen vuijtroupen alle ?
28. RAZE 3521, 2W20, fol 46v, 9-6-1574: Op huijden dese 9-6-1574, soo es gecompareert
Pieter Cours ende heeft getransporteert ende overgedragen, transporteert ende draagt
over mits desen Anthonij Matthijss de Wever een huijs staend int outdorp op den
ambachtsheeren vroone aertvast ende nagelvast belast met 8 stuvers aencomende
Hieronimus Mannaert oft Jan de Jonge (O. Jan Corneliss Oesthoff, S. Heerenstrate, W.
de gemeijne erfgenamen van Mijns Engels, N. Schuttemeet), voor 17 £
29. RAZE 3521, 2W20, fol 46v, 9-6-1574: Op huijden 11-6-1574 comp. Pieter Cours de welcke
verclaerde vercocht te hebben aen Jan Hugos een huijs binnen Weerden int out dorp op
ambachtsheeren vroone welck hij eertijts gecocht heeft van Sijmon Corneliss als getrout
hebbende de weduwe van Pieter Anthonies Smul blijckende bij den register fol 20 voor
een somme van seven £ vls, seven gulden gereet gelt, seven gulden meije 1574, ende
voorts 7 gulden totter volle betalinge toe Tes nu soo de voors. cooper tselve
abandonneert ende verlaet egeen redenen seggende waerom, sonder te betalen de
verschenen penningen verschenen meije 1574, niettegenstaende dat Pieter Cours de
vercooper altoos ende noch bereijt es om sijnen cooper te leveren achtervolgens sijnen
coop. Soo presenteert Pieter Cours al noch sijnen cooper te ? ende sijn huijs te leveren
ende begeert sijn verschenen penningen 't ontfangen oft bij gebreecke van dien oft in cas
van weijgeringe protesteert van costen, schade ende intresten die hij te dier sake soude
mogen overcomen?. Actum present schepenen Jacob Oliviers ende Dierick Jans.
30. RAZE 3521, 2W23, fol 48, 22-6-1574: Adriaen Gilliss nomine Jan Hugo heijst Pieter Cours
naer vuijtwijsen tregister fol 50? Dese partien haer questie gesubmitteert hebbende inde
wet, hebben bij arbitrair vonnis gedeclareert als dat dese partien sullen sijn goede
versoende vrienden ende sullen beijde heijschen doot ende te niet sijn soo wel van coste
bij Pieter geheijst als den heijs bij Jan Hugos gedaen ende Jan Hugos sal ontslagen sijn
van den coop van den huijse ende quijt sijn sijn reparatie ende oock seven gulden op de
coop gegeven ende Pieter sal quijt sijn sijn twee gulden van coste metten anderen
gerekent ende sal Pieter vuijtreijcken Jan Hugo twee gulden binnen 14 dagen op en dien
dat Jan Hugo daerop rechten moet sal mogen heijschen voor eene stuver stroe
31. RAZE 3521, 2W23, fol 48, 23-6-1574: heeft Pieter Cours getransporteert een huijs staende
int oudtdorp op ambachtsheeren vroone (O. Jacomijna Engels erffgenamen, Z. tsHeeren
wech, W. Stoffel Jacobs Hoffstee, N. Pieter Jacobs Stoffels weije) (MPS: aan wie?)
32. RAZE 3521, 2W25, 49, 27-7-1574 (rechterkant beschadigd): Jan Corneliss Oesthoff levert
huijs aen Jacomijna Joriss (MPS: Jacobmijne Joriss zie volgende acte) met Thomas
Marinuss haer gecoren voecgt een huijs staend binnen Waerde op des ambachtsheeren
vroone int out dorp? (O. W. ende N. Jan Corneliss Oesthoff, S. Heerenwech) voor
37½£. Volgt afbetaling waarbij dat Jan Corneliss de rest zal ontvangen van Pieter Jans
de Naeijer aencomende Jacobmijna aen Jan Corneliss Oesthoff een huijs staend binnen
Waerde op des ambachtsheeren vroone int out dorp (O. Jacobmijne Jorisdr, S.
Heerenwech, W. ende N. Jan Corneliss Oesthoff) voor 2£
- Te selven dage levert Willem Quirijns aen Jan Cornelis Oesthoff een huijs staend
binnen Waerde op des ambachtsheeren vroone int out dorp (O. Jacomijna Jorisdr, S.

Heerenwech, W. ende N. Jan Corneliss voors.) van 4£ vls ende Willem Quirijns moet
die querelen aff doen daer soude opt voors. huijs comen
33. RAZE 3521, 2W29, 51v, 9-10-1574: Op dese dach van rechte voors. ter kennisse van Pieter
Pieters Leeuwe en Willem Quirijns es gecompareert Jacob Oliviersen ende heeft
getransporteert aen Marinus Corneliss Gort een huijs staend binnen Waerde int out dorp
(O. Heerenstraete, Z. Pieter Jacobs Stoffels, W. ende N. erffgenamen van mr Gillis
Reijns), aertvast ende nagelvast in alder manieren als dat van Jacob beseten es, voor 50£
vlaemsch. Dit huijs dient als onderpand
34. RAZE 3521, 2W36, fol 55, 4-12-1574: Jan Engels ende Lodewijck Jacobs voor haer selven
ende vervangende de weesen hebben versouck gedaen aen de wet om metten rechte
vercocht te werden een huijs twelck sij hebben staende binnen Waerde int out dorp
toebehorende de gemeijn erfgenamen wijlen Jacobmijne Engels, waerop schepenen
gewesen hebben tselver goet vuijt geroupen ende vercocht te werden alle ? tot behouve
van dier soude mogen ? gerecht sijn.
35. RAZE 3521, 2W38, fol 56, 7-12-1574: Op huijden 7-12-1574? voor Paeschen heeft
Marinus Corneliss Gort getransporteert ende overgedragen joncker Jan van Haesdonck
een huijs metter schueren metter gevolge vandien aertvast ende nagelvast staende
binnen Waerde int out dorp op vrie vroone (O. Heerenstraet, S. Pieter Jacobs Stoffels,
W. ende N. de erfgenamen van mr Gillis Reijns) voor de somme van 350 carolus
guldens te betalen, etc, ende blijft tselver huijs tot ipoteque totter volle betalinge toe.
Actum present schepenen Willem Quirijns, Dierick Jans ende Jan Corneliss Oesthoff.
- tenselven dage ende presentie heeft Marinus Corneliss Gort geprotesteert van costen
schaden ende interest jegens Jacob Oliviers van dat hij sijn brieven onthouden ? werden
? sijn penningen ontfangen soude ? Jacobs seijde sijn verlijt niet gedaen te hebben
tusschen hem ende Gort int leveren van thuijs boven verhaelt, staend op vrie vroone
(MPS: moeilijk leesbaar)
36. RAZE 3523, fol 38v, 20-1-1582: Heeft Poppe Jans gelevert aen Hugo Jans een huijs
gestaen int Oude dorp aende Vate staende op ambachtsheeren vroone (O. Heerenstrate,
S. Pauwels Franss, W. Cornelis Marinuss, N. Pieter Jacobs) voor 23p
37. RAZE 3524, fol 158v, 5-3-1583: Comp. Jacob Simons draecgt over aen Willem Quirijns
een huijs met sijn vervolch aertvast ende nagelvast gestaen aent kerckhoff in het oude
dorp (O. het heilich Geest huijs, S. het kerckhoff int oudtdorp, W. Heerenwech, N. de
vate) voor 24p. Vermeld wordt ook nog een brieff rustende onder Martina Meeuss
(MPS: Martijnken Barthelmeeuss). Present Pieter Jans Rooshil, Willem Quirijns, Jacob
Oliviers, Jacob Jacobs Stoffels, Jacob Jans Pieters Lemps ende Sebastiaens Pieters.
38. RAZE 3524, fol 118v, 12-12-1588: Comp. Geert Joriss constitueert Pieter Adriaens,
midtgaders hem te onterffen? van een huijs als hij constituant hier int Ouwe Dorp van
Weerde heeft staende
39. RAZE 3526, 1W 67, 24-1-1597: Marinus Marinuss schipper contra Jan de Brouwer (over
tgene hij voorden verweerder als borge geweest zijnde heeft moeten betaelen aen Jan
Tartron als ontfanger van sterffhuijs van Stoffel Marinuss van diversche goederen bij de
verweerder inden zelven coopdach gecocht volgens dacte van beschadicheijt alhijer
geexibeert)

40 RAZE 3526, 21-2-1597: Actor heijst als vooren. Schepenen duer maninge van schoutet
hebben de verweerder gecondemneert inde heijsch cum expensis, wijsen voorts actor tot
zijnen bewijs, de aenlegger doet zijn bewijs aen de baete van de twee huijsen reus
toebehoorende, etc. Getekend door Jan Tartron met in de kantlijn de rechtelijk oncosten
die hiermee gemoeid waren.
41 RAZE 3526, (MPS: plaatje 1W68), tussenvel 2-4-1597: Comp. Marinus Marinuss de
schipper versocht rechtelijk ter executie te stellen zeecker acte van condempnatie tot
laste van Jan de Brouwer van 21-2-1597 inhoudende met rechtelijke costen de somme
van 2p ?s 4gr vls ende voorts tot voldoeninge der selver acte sal men hier int openbaer
vercoopen de baete van zeeckere twee huijsen die gestaen inhet outdorp daer de voors.
Jan de Brouwer inne woont ende dander op Hooge Sinne op de conditien naervolgend te
weten dat de cooper tot zijne laste zal nemen te betaelen de somme van 42p 6s gr vls die
op de voors. huijse noch dan te betaelen daervan nu meije eerstcomend anno 1597 6p 6s
vervallen zal daertegens de coop wederomme zal goet comen de somme van 40 p gr vls
dwelck thuijs op de dijck aen Maerten Heijndricks vercocht is, verschijnende met 3p
tjaers daerbij nu meije eerstcomende 3p gr vls verschijnen zal die comen zullen tot
vercoopers avantage, de cooper zal noch gehouden zijn te betaelen in comptant de
somme van 3p 6s 4gr vls die de voors. Marinus van voors. Jan de Brouwer zijn
competerende midts dat de voors. Jan de Brouwer aen voors. huijsinge zijn lossinge zal
hebben de tijt van 14 daegen midts betaelende de cooper voor zijn verschoten penningen
6% van ponde, habet Cornelis Marinuss Gort voor 3p 10s gr vls de hoop

