Akten betreffende problemen over de schout-functie van Waarde 1572-1573
(terug naar scherm Bijlagen)

Akte 1

Transcriptie RAZE 3521, 16, 1, 18-5-1572: Ten selven dage is voor schepenen voors.
gecomen ende gecompareert Boudewijn Lambrechts als schoutet van wege sijne ? heer
Willem Staes als ambachtsheere over sijne jurisdictie van prochije voors. ende heeft in onse
schepenen kennisse ende presentie geprotesteert jegens Cornelis Jacobs Boudewijns als
dijckgrave van voors prochie van alle costen schaden ende intrest ende van alle tgeene dat hij
hem vermeet ende tot noch thoe vermeten heeft te vervoorderen sijn selven te administreren
saecken als dijckgrave dewelcke competeerde ofte gecompeteert hebben geadministreert te
werden bij schout ende schepenen, sustinerende hetselve gedaen te zijne in presentie van de
ambachtsheere, vervangende? de selve vanwege de ambachtsheere voirtaen in geender
manieren? hem te vervoorderen ijet te doen in presentie aen voors. ? maer indien hij ijet
gedaen heeft dat hij het selve (MPS: verder onleesbaar)

Akte 2 (van dezelfde datum

Transcriptie RAZE 3521, 17, 1v, 18-5-1572: Boudewijn Lambrechts ? van Willem Staes heeft
? geprotesteert jegens Cornelis Jacobs Boudewijns pre? schout van heer Jan Staes van dat hij
Boudewijn voors. hem Cornelis voorn. heeft doen insinueren bijde secretaris ende oock mede
in presentie selver begeert als dat hij soude van wegens sijne meester ? seker schepenen de
welcke soude ?

Akte 3

Transcriptie RAZE 3521, 25, 5, 7-9-1572: Cornelis Jacobs Boudewijns heeft geexibeert
sekere fractueren? van brieven die de ? dienaers van ? in vierendeelen ende vuijt spijtichheijt
al geheel ende verschoort de welcke tsamen bij malcanderen sijn tussen ? noch ? eijsen staken
al welcken fractueren in proviso bij ? dijcken ende wech ? heeft ende genaempt Bouwen
Lambrechts de welcke lang bovendijen sanderendaecgs duer begeren van voors. Cornelis
Jacobs noch eens in aller plecken wegen wederom gegeven heeft als hij nog enich brieven
bescheet mochte ofte? van de ? (MPS: zeer moeilijk te lezen)

Akte 4

Transcriptie RAZE 3521, 33, 9v, 24-12-1572: Boudewijn Lambrechts als schout en heere
heeft schepenen gemaent ende sustineert alsoe Boudewijn Reijnouts vuijt de arreste gegaen is
dat hij verbuert heeft de boete van behouden alle heren haer recht, vercontinueert ad primam
naer de vacantie dat partije zal hebben een kennelijke wete ende daerboven heijst 27s van
vacatien van hantlastinge (MPS: afstand doen van een vordering) aen den heeren gedaen

Akte 5

Transcriptie RAZE 3521, 49, 17v, 12-2-1573: Jonas Jacobs geeft procuratie aen Cornelis
Jacobs Boudewijns schout ende in sijner absentie alle de wethouders elck in het bijzonder om
vuijt sijnen naem te leveren alle alsulcken lant als voors. es ende voorts al? voer recht dat den
selven te doene soude mogen hebben als den voors. Jonas soude mogen bij ? over senden

Akte 6

Transcriptie RAZE 3521, 51, 18v, 4-3-1573: Marinus Corneliss Gort heeft arrest gedaen aen
seker penningen rustende onder Boudewijn Lambrechts als schout die gene die ? ende
aencomende Jan Barthelmeeuss, gecomen oft gemact van de achtergelaten goeder van
Vincent de Vriese die men bevinden sal bij slote van rekening over te comen. De schout hem
te recht ?, sustineert hem all? te sijn wije de penningen ofte ? partije aencompt ten minste
deselve ter rechte hant comen ? Naer aenleggen ende verweeren van beijde partijen wijsen
schepenen voer recht ende vercontinueren de vierschaer tot tsanderdaecgs, duer dien?
ordinaris dag van rechte es van der weke. Actum ten dage ende presentie ut supra

