Een paar akten betreffende grondtransacties van Cornelis Jacobs Boudewijns
(terug naar scherm Bijlagen)

Akte 1: RAZE 3519, W-37 links, fol 45v: op huijden den 7-6-1566 (MPS: in de kantlijn: mr
Pieter Steenhouijt als constituant van de voors. Laureijs Heijmans) zoe heeft heer Laureijs
Heijmans (MPS: er staat Lauwereijs Heijmans) mits oock commissie ende macht hebbende
van Janneken Heijmans zijnder zuster ofte van haeren kerckelijcken voocht, ende heeft over
getransporteert ende gedraecgen, transporteert ende draecgt over mits desen Cornelis Jacobs
Boudewijns de quantiteijt van 12 gemet ende 85 roeden (MPS in de kantlijn: waervan dat
belast zijn 3 gemet oft daerontrent met 11s 8gr jaerlijcks Sint Jansmisse (MPS: 25 juni) 't
eerste jaer verschijnende zal Sint Jans 1567 aencomende de Conincx procureur daer nu
besitter aff is Laureijs Heijmans gefondeert (MPS: gevestigd zijn? of is het bevestigd omdat
hij pastoor was?) in Sinte Lievens Monster tot Sericzee (MPS: Zierikzee) die aff te leggen zijn
den penninck zestiene, die den cooper jaerlijcks moet betaelen zonder mindernisse van de
costen, ende van zijn zusters wege 14 gemet 107 roeden ende es gereeckent 2 gemet voor
thuijs ende met het aenpaert van de vroone twelck daer binnen gereeckent es waer van dat
mens heeren deel bedraecht de somma van 184£ 4s 6gr ende Jannekens deel bedraecht de
somma van 215£ 7s 6gr waer van dat dat eerste paijment vervallen verschijnen zal nu
Bamisse 1567 20£ ende voort alle jaeren ende Bamisse daernaer 20£ tot die volle betaelinge
toe maertenisse tis wel voldaen zonder schaede, mits dat die oneffen roeden zullen betaelt
werden met dat laetste gemet, ende bij alzoe verder de cooper van desen zijn paijment vanden
coop tot sijnen perficxsen daege niet op en brochte ofte betaelde tot Sericqsee ofte
tAntwerpen, mits den cooper daeraff de wete zal hebben, zoe zal heer Lauwereijs ofte zijn
gecommitteerden binnen 8 daegen nae Sinte Maertemisse (MPS: 25 maart?) met eene bode
daerom zenden, met den brieven daervan gemaeckt zijnde tot coste van den zelven cooper
daecgs hebbende 4s, ende indien hijt zendt met den bode zonder letten (MPS: verlet?) ofte
langer liggende dan eenne dach zoe zal hij tzelve corten aen zijn penningen, ende indien hijt
niet en zent met den bode zoe zal de ganse somma van een gehelen coop verschenen wesen,
ende heer Lauwereijs voors. (MPS: volgend blad) voetstaens moegen gaen aent zelfde goet
daer de schult aff spruijtende es, ende bij aldien dattet zelfde goet meer gelt dan den eersten
cooper gecocht heeft hij en zal geen profijt hebben, ende gellet min men zalt op hem
verhaelen, ende dat met cuere van rechten tzij geestelijcke ofte weerelijck ofte tsheeren
riaele? executie, ende oft zelve landt quaeme te bezouijten eer de laetste paije betaelt waere
ende den cooper tzelfde wilde abandonneeren, zoe zalt den vercooper moegen accepteren
voor zijn vrij eijgen goet, ende dat voor die resterende somma, maer indien dat den cooper
wilde bedijcken zoe zal den termijn van de betaelinge 1 jaer schorten
(MPS eronder:) welcke penningen van Janneken voors. jaerlijcks zullen ontfangen werden
van heer Laureijs Heijmans indien hij int leven es ende naer zijn doot in handen van twee van
haer naeste vrienden achtervolgende zeecker bescheet daeraff wesende met welcker eender
betaelinge den cooper jaerlijcks zal betaelen zulcxs, zoe wie jaerlijcks met haere brieff es
comende dat die de penniningen zal ontfangen alle dinge zonder fraude ofte bedroch.
Akte 2: RAZE 3520, W112 rechts, fol niet gegeven, 12-5-1567: 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.
Akte 3: RAZE 3520-5, W-268 links en rechts, 1v, 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 met ende 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 dese selfde 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 Polaenen1 noeijt in prosses en es geweest.
Akte 4: 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
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Volgens C. Dekker, Geld in het water: rentmeester van de abdij te Middelburg die in Waarde gewoond heeft

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.

