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Akten Oude Molenberg 
 
 
1. Levering huis op den ouden Molenberg (WA3208) 
 
 RAZE 3540, W-8090, 22v, 1-3-1586: compareerde voor ons schout ende scheepenen 

van Waerde binnen Suijtbevelandt den eersaeme Pauwels Frans onse medeschepen 
cum suis ende heeft rechtelijck met alle solemniteijten die eender leevering toebehoort 
gecedeert, overgelevert ende getransporteert, cedeerde leverde over ende 
transporteerde mits deesen aen Jan Simons een zeecker huijs met zijn gevolcg 
aertvast naeghelvast alzoe tzelve gestaen is opden ouden Molenberg besuijden het 
dorp van Waerde (O. den wecg, S. den oprel, W. den dijckgraeff (MPS: Cornelis 
Jacobs Boudewijns), N. idem) ende dit huijs met zijn gevolcg is vercost om ende voor 
de somme van 22£ 1s 8gr eens te bethaelen met 2£ gereet op dopdracht ende voorts 
alle jaeren meij thijts 2? waeraff de tweede paije verscheenen ende vervallen weesen 
zal meij 1587 ende alzoe voorts van jaere tot jaere tot de volle bethaelinge toe met 
verbintenisse vanden zelven goet. Present Willem Quirijns, Jan Domiss ende Pauwels 
Frans scheepenen 

 
2. Levering huis en een maand daarna retour (WA3237) 
 
 RAZE 3540, W-8099, 32, 10-5-1587 (MPS: datum ingevuld): compareerde voor ons 

schout ende schepenen van Waerde binnen Suijtbevelandt Pauwels Franss onse 
mede scheepen ende heeft overgelevert ende getransporteert, leverde over ende 
transporteerde aen een zeeckere Robrecht Buession een zeecker huijs met zijn 
gevolcg aertvast ende naeghelvast alzoe tzelve gestaen es op den oude Meulenbercg 
bezuijden den dorpe van Waerde (O. den wecg, S. den oprel, W. ende N. den 
dijckgraeff (MPS: Cornelis Jacobs Boudewijns)) welck huijs met zijn gevolcg is 
gegeheeven voor ende omme de somme van 27£ eens te bethaelen met 2£ 13s 4gr 
op d'overdracht ende voorts alle meije gelijcke 2£ 13s 4gr tot de volle bethaelinge toe 
stellende niet te min den voorg. comparant in faulte van jaerlijcksche bethaelinge 
zijnen persoon ende tzelve huijs ende goet daer de penningen uijt spruijtende zijn. 
Op den 15-6-1587 heeft den voorn. Robrecht Buession dit voorn huijs met alle zijn 
vervolghe ende toebehooren met al datter op besaeijt ende beplant es rechtelijck 
overgedraegen, gecedeert ende getransporteert in eene rechte vrije eijgendom aen 
Pauwels Franss midts daervoor te bethaelen in gelde de somme van 14 guldens eens 
contant daeraff de comparant hem bekende ten volle bethaelt te zijne. Present Jacob 
Oliviers, Nicolaes Corneliss scheepenen 

 
3. Levering huis door Pauwels Franss (WA3262) 
 
 RAZE 3541, W-8111, 1v, 15-4-1588: ten voors daege ende presentie van de voorn 

schepenen comparerende persoonlijck Pauwels Franss dewelcke draecgt op, cedeert 
ende transporteert aen ende ten behouffe van Maerten Heijndricks zijnen erfven ende 
naercomelingen een huijs met alle zijne toebehoorten recht ende actie hij comparant 
daeraen hadde, gestaen op den ouwe Molenbercg (O. den Heerenwecg, S. den Oprel, 
W. ende N. Cornelis Jacobs Boudewijns) ende is vercocht voor 12£ eens te betaelen 
nu primo meije eerstcomende 1588 2£ 13s 4gr, ende alsoe voorts allen meije jaerlijcx 
achtereenvolgende 2£ tot volder betaelinge toe des soo heeft den voorn. Maerten 
Heijndricks het voors. huijs verobligeert ende gestelt tot eenen onderpande ende 
speciale hypoteque tot verseeckeringe van de voorn. betaelinge ende jaerlijckse 
paijementen 

 
4. Levering huijs door Cornelis Corneliss J.B. (WA3337) 
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 RAZE 3541, W-8134, 24v, 6-4-1591: comparuit Cornelis Corneliss Jacobs Boudewijns 
filius dijckgrave de welcke draecgt oppe levert ende gaff overe met vollen rechte in 
een vrij erffelijck besit aen Appolonia Nicolaesdr wijlen weduwe Cornelis Jacobs 
Boudewijns dijckgrave alsulcken huijs huijs ende schuijre mette weije ende den binnen 
Westveerdijck daer de voor. huijsinge op zijn staende groot tsamen in erffven ontrent 
500 roeden (O. Heerenwecg, S. den ouwen Moolenbercg, W. Appolonia Nicolaesdr, 
N. Jacob Corneliss Jacobs Boudewijns) ende is vercocht voor de somme van 65£ 
eens den hoope te betalen deene helleft op heden comptant ende de resterende 
andere helft prima meije 1592 sonder langer oft voorder delaij 
MPS: daaronder: de transporteert gelooft zijne coopersse te garanderen 

 
5. Levering huis op de Oude Moolenbercg (WA3339) 
 
 RAZE 3541, W-8134, 25, 11-4-1591: ten voornoemde dage heeft Maerten Heijndricks 

gecedeert getransporteert ende gaff overe wettelijck midts desen voor een vrij 
erffelijck besit aen Cornelis Marinuss schipper een huijs met allen sijn gevolcg ende 
toebehoorten gestaen opden Ouwen Molenbercg (MPS: ouwe Muelenbercg) (O. 
Heerenwecg, S. den oprel, W. ende N. heredes Cornelis Jacobs Boudewijns) 
vercleerende den comparant tvoors. huijs overgelaten te hebben voorden selven last 
ende schult die Pauwels Frans opt zelver huijs per schepenen brieff heeft luijdende 
welcke schult ende last den voorn. Cornelis Marinuss tzijnen eijghene last 
accepteerde ende geloofde te betalen ende boven desen gelovende den voors. 
Cornelis Marinuss nocg vuijt te reijcken ende te betalen aenden voorn. Maerten 
Heijndricks tot winninge ende overlatinge vandt zelver huijs de somme van 38 gulden 
eens te betalen den 15 gulden comptant ende de resterende 13 gulden 13 gulden van 
heden in een jaer sonder langer presentibus de voors. schepenen 

 
6. Levering huis op de Ouwen Molenbercg (WA3388) 
 
 RAZE 3541, W-8147, 38, 10-4-1593: Cornelis Marinuss schipper cedeert transporteert 

ende gaff over bij desen aen Jan Gheuijens sijn comparants huijs met alle zijne 
toubehoorten gestaen opden Ouwen Molenbercg opden ambachtsheeren vroone (O. 
ende S. Heerenwecg, W. Jan Maens, N. Job Jacobs) ende is vercocht voor 18£ 10s te 
betalen op heden 4£ comptant, nocg andere 2£ 1-5-1594 ende alsoe voorts alle meije 
jaerlijcx vervolgende diergelijcke 2£ tot volder betalinge, blijvende voors. huijs 
daervooren verobligeert, des geloefde den transportant tzelver huijs tontlasten vrij 
ende vranck van alle commeren ende calaengien. Present Willem Quirijns, Jacob 
Oliviers, Pieter Adriaens ende Nicolaes Corneliss 

 
7. Levering huis aen den Ouwen Molenbercg (WA3387) 
 
 RAZE 3541, W-8147, 38, 10-4-1593: heeft Jan Maens wettelijck opgedragen ende 

gelevert met vollen rechte alst behoort aen Job Jacobs een huijs ende schuijren met 
eender weije ende een eijnde vanden Westveerdijck aldaer de voors. huijsinge op zijn 
staende groot tsamen in erfven ontrent 500 roeden gestaen ende gelegen (O. 
Heerenwecg, S. aenden ouwen Molenberg, W. transportant, N. Jacob Corneliss 
Jacobs Boudewijns (MPS: Jacques Corneliss)) ende is alsoe tsamen vercocht voorde 
somme van 100£ eens te betalen in dese naervolgende termijnen van jaren te wetene 
nu prima meije eerstcomende 1593 6£ ende alsoe voorts alle meije jaerlijcx 
vervolgende diergelijcke 6£ tot volder betalinge toe, welcke voors. huijsinge metter 
erffve heeft den voors. Job Jacobs wettelijck verobligeert tot eenen onderpande ende 
speciale hijpoteque ten verseeckeringe van de voors. hooftsomme ende jaerlijcxe 
paijementen, ende voorts opdat de voors. Jan Maens hem te beter gecontenteert ende 
verseeckert soude zijn tot de 5 eerstvolgende paijementen (zonder langer) heeft 
dezelve Job daervooren noch verobligeert als speciale pandt ende hijpoteque 1 gemet 
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36 roeden vrij eijgen weije lants liggende in de Zuijtpolder (O. Pieter van Schuijlen, S. 
Poppe Jans cum suis, W. Bartholomeeus Willouts, N. Plattendijck), belovende daerom 
de voors. Jan Maens de voors. huijsinge metten erfve te ontlasten vrij ende vranck van 
alle commeren ende calaengien, ende voorts zoo vrij te maeckene als hij daeraff wel 
suijver ende vrij gelt begeert tontfangen. Present Willem Quirijns, Jacob Oliviers, 
Pieter Adriaens ende Nicolaes Corneliss 

 


