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Ewout Doppegieter (WA3598)

1554 - (Gekregen van Ronald Blancke)
NICOLAAS VAN DER MEEREN = Buitenburgemeester.
JOANNES HAPPAERT = Binnenburgemeester.
Kapelmeesters van het H. Sacrament:
JAN VAN CROONENDAELE.
VALERIUS VAN DAELE.
Kapelmeesters van OLV-kapel:
JAN GOUBEAU.
GASPAR VAN WERECHT.
Aalmoezeniers:
WILLEM BASSELIERS.
EDMOND DOPPEGIETER.
Bron: Chronycke van Antwerpen, J.F. de Roveroy.

1.2

Brand Minderbroedersklooster (WA3600)

?, 16 februari 1567. (Gekregen van Ronald Blancke)
Deze dag was er een grote brand in het Minderbroedersklooster.
Over deze brand werden de volgende personen ondervraagd:
Heer en brueder EVERDUS VAN CAMPEN, Guardiaen.
Bruer PEETER VAN BERGHEN, cleermakere.
Bruer MATHYS WINT, costere.
Bruer GEORGIUS BRUSTUM.
Bruer VINCENT VERDELFT, sieckmeestere.
Bruer BONAVENTURA A LOVANIO.
Bruer JAN FER, Engelsman.
HENRICK VAN ONCHEN, cruydenier, woonende aldernaest de poorten vanden cloostere.
DIGNA VAN BRUESEGEM, huysvrouwe (van bovenstaande, Red.).
DIGNA BISSCHOP, dienstbode van H. v. ONCHEN.
NEELKEN MANTEAU, ook wonende bij H. v. ONCHEN.
JAN DAMANT, coopman, woonende t.o. de Minebruederspoorte.
BEATRIX VAN HAEFTEN, huysvrouwe (van bovenst. Red).
TANNEKEN MATHYSSENS, dienstbode aldaar.
FRANCHOYS STELSIUS, boeckvercoopere, out omtrent XXV jaren.
CLARA GOOS, woonende teghensover de Boterstande int Kipdorp.
HANS GOOS, vader van bovenst.
JAN BACLE, goutsmit, woonende inde Vaertstraete.
MATHYS VAN CAMPEN, woonende int Vlies opde Peerdemerct.
JACOP BULTEAU, woonende opt hoecxken vande Keyserstrate.
JOHANNA STOCKVISCH, wedewe van wylen LENAERT TOPPEGIETERS.
LENAERT TOPPEGHIETER, hare zone.
Jouffrouwe CATHARINA FEBURE.
Jouffrouwe ANNA JANSSENS.
ELISABETH VAN EGMONT, weduwe JANS VAN EGMONT.
ERASMUS VAN DUERNE, smit.
JAN ALDERSEYN, Engelsman, woonende ten huyse van Jouffrouwe CATHARINA MORIAENSCHE.
PAUWELS AELWYNS, metsere.
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MATHEEUS DER HULST, knaep vanden Metsersambachte.
Bron: A.A.B. Deel 11, blz. 226-252.

1.3

Levering hoeve, landen door Nicolaes Nicolaess alias Lommele (WA2251)

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 recgte gelevert een recgt 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 recgte vijfde deel voorts ende ongecavelt van een gestaen ende geleegen
inde procgie 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 nocg buijten volgen, ende dit voors. huijs metter toe behoorten
als voors. es, es gecocgt aen 480 carolus guldens eens, ende Nicolaes als gemecgticg 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)

1.4

Verklaringen geeist over laatste inundatie (WA2321)

RAZE 3520-5, W-294 links, 27v, 8-8-1569: 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

1.5

Trouw Lenaert Duppingieter (WA3603)

In Antwerpen trouwden rond 12 Januari 1571 Leonard Duppengiesser X Catharina van Schenge OLV
Antwerpen
(fo. 385 trouwboek) foto 6 online trouwboek rechterbladzijde (op fo. 390 zien we staan de datering Pascha
1572).
Foto kon hier niet ingevoerd worden. (Gekregen van Ronald Blancke)

1.6

Arrest aan Boudewijn Reijnouts (WA2407)

RAZE 3521, 28, 7, 26-11-1572: Sebastiaen Jacobs waert inde Swane tot Cruijningen heeft bij arreste
betrocken Boudewijn Reijnouts ende hem is belast omme in de lande niet te gaen? ofte hij en heeft partie
voldaen met geneucge? ofte met recgte ende heijst dezelven de somme van 18£ over coop van twee paerden
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hem ten dancke gelevert ende nocg 2£ voor zijn verlet ende voor tonderven? van zijn penningen, ende partie
is toegelaten om tantwoorden den derden
RAZE 3521, 30, 8, 26-11-1572: Boudewijn Reijnouts heeft geprotesteert ende protesteert als gearresteerde
jegens Sebastiaen Jacobs waert tot Cruijningen, tegen Gabriel Duppenghischer tot ? van alle costen, schaden
ende interesten die hem soude mogen comen ende gedaen sijn nopens de coop van twee paerden die den
voorn. Boudewijn met Gabriel voors. van Sebastiaen Pieters gecocgt hebben, presenteert de selven
Boudewijn sijn aendeel in voors. coop te gelden voor alle schaden dier op soude mogen comen
acgtervolcgens de heijsch bij Sebastiaen ter vierschare gedaen.
RAZE 3521, 30, 8, 29-4-1572: Boudewijn Lambrechts nomine Sebastiaen Jacobs heijscht Boudewijn
Reijnouts 18£ van coop van twee paerden hem ten dancke gelevert ende nocg twee ponden van schade
interest ende tenderende van penningen (MPS: kantlijn slecht leesbaar) waerop Adriaen Willems nomine
Boudewijn Lambrechts ? als dat ? bij hem niet gedaen en es ? bij Gabriel Duppenghischer tenderende hem te
behooren ontslagen te zijn van de arreste. Schepenen wijsen voer recgt tusschen aenleggen ende verweeren
van partien ende verstellen de vierschare drie weecken maer indien nijet soo haest men wijsen macg ? twelck
Boudewijn hem de handt van de heer belooft heeft te doen, salvo dat Boudewijn tot Antwerpen binnen de tijt
sal ? solliciteren om zijn medepleger Gabriel Duppenghischer te verwinnen in recgte om hem te quijten? ofte
te garanderen tot Antwerpen met gelde oft dat de selve sal in cas van garant procederen aen sijn goederen in
Seelant liggende tot sijnen gebreecke toe acgtervolgende tprotest bij hen Boudewijn gedaen
RAZE 3521, 31, 8v, 2-12-1572: Comp. Sebastiaen Jacobs tot Cruijningen heijst vuijt verstelde vierschare
volgens arrest op 22-12 verstelt. tot 24-12. - Vierschare tussen Sebastiaen Jacobs en Boudewijn Reijnouts
verstelt
RAZE 3521, 32, 9, 24-12-1572: Boudewijn Lambrechts nomine Sebastiaen Jacobs heijst vuijt cracgt van
arrest naer vuijtwijsen tregister. Schepenen wijsen dat Sebastiaen Jacobs zal opleggen de recgte van
vierschare, ende doen zijn bewijs aen zijn gereet goedt dat hij ? ofte weet te bewijsen ende heeft zijn bewijs
gedaen aen hetselve goedt ende voorts bij protestatie voortgaende genacgten gelijck alsoo behoren zal tot
sijne volle penningen toe enz.
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 recgt, 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
RAZE 3521, 36, 11, 8-1-1573: de vierschare tussen Sebastiaen Jacobs ende Boudewijn Reijnouts is verstelt,
behoudelijk partije een wete
RAZE 3521, 36, 11, 8-1-1573: De vierschare tussen Sebastiaen Jacobs ende Boudewijn Reijnouts is
vercontinueert de tijt van 14 dagen midts dat Jan Reijnouts ten selve dacge voir schepenen gecompareert is
ende heeft sijn selve verbonden ende verwillecuert se ut sua den aenclaeger te betalen binnen den voorn tijt
met de recgtelijke oncosten daeromme gedaen ofte nocg te doene, stellende de twee ponden uit de principale
somme geheijst tot discretie van schepenen, te weten twee ponden bij schepenen gedissemeert (MPS: of
gedisserveert) is op sestijen schellingen grooten sonder alle recgtelijke oncosten.
RAZE 3521, 38, 12, 15-1-1573: Boudewijn Lambrechts heijst Boudewijn Reijnouts 17£ van violatie van de
arreste volgende register, verstelt ad primam ende daer en boven 17s van violatie van hantastinge (MPS:
belofte) aenden heeren handt gedaen.

1.7

Arrest door Marinus joncker Willems (WA2453)

RAZE 3521, 51, 18v, 4-3-1573: Arrest gedaen bij Marinus joncker Willem aen seker gerst liggend ten huijse
van Dignus de decker de welcke hij gedorsen hadde toebehorend Gabriel? Doppegieter tot Antwerpen
naerdien deselve gerst bij Hans van Leijen alias suijkerbacker opgeladen ende tschepe gedaen wert ende was
heijs maeckende van reste de somme van 7s en 8gr met de oncosten daerom gedaen oft nocg te doene ende
de wete es gedaen aenden persoon van Jan van Leijen voors. als van de goede, de welcke competerende voor
recgt heeft verclaert dat hij de gerste tschepe gevoert hadde maer hadde op de solder hadde gelaten ontrent
twee viertelen gerste oft negen maeten om den heijscher zijn verhael aen te mogen hebben. De vierschare es
verstelt tot den derden dage. Actum dese 4-3-1573 naer gemeijn schrijven, present Pauwels Diericks,
Adriaen Willems ende Willem Quirijns schepenen
- 6-3-1573: Comp. Marinus voorn, persisterend bij zijnen voors. heijs, sustinerend dat Jan van Leijen
behoordt hadde tgoet op te scheppen soo wel d'een als d'ander mits hem bethaelen van sijnen arbeijt, ofte
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behoorde tgoet int geheel te laten d'eene die men soo wel gearresteert was als d'ander. Schepenen wijsen voer
recgt naer aenleggen van partien op te leggen recgten van der vierschare ende dat hij gaen soude aen tgoet
dat Jan van leijen daergelaten hadde tot des heijschers behouffen dat tvoers. goet bij schepenen gesocgt
soude worden om tenden genacgten te vercoopen tot des heijschers gebreke toe soo wel wat principael als
van den oncost daerom gedaen, ende es tselver goet geschat bij schepenen te somme van 10s ende 6gr tselver
sij bevonden hebben bedragende de nomber van negen maeten, ende es de vierschaer bij schepenen
vercontinueert den tijt van 12 dagen welcken tijt de selve goederen rusten sullen onder de heeren bij de
eijgenaer binnen dier tijt gelost te werden.
- 19-3-1573: Ende ? (MPS t'enden?) de genacgten ende niemant naer de goederen oft naer de arrestant gesien
en heeft oft oock geen gelt onder de schepenen gecomen es, soo es tselver goet tot des aenleggers instantie
hem bij schepenen aengewesen voor sijn vrij eijgen goet ende es vercocgt voor de somme van 10s. Actum,
salvo ?, present Jacob Jans Sijnskercke, Adriaen Willems, Willem Quirijns schepenen.

1.8

Eis aan Leenaert Doppegieter (WA2518)

RAZE 3521, 78, fol 33, 24-10-1573: Hugo Engels Leijs (MPS: Hubrecht Engels Leijss) heijst Leenaert
Doppegieter de somme van 3£? en 2s aen graijn tot? Meeus Visschers gehaelt waerop ontfangen 4s 7gr van
arbeijt inde acker gedaen welck hij heeft doen ontbieden, verstelt
RAZE 3521, 80, fol 34, 31-10-1573: Hugo Engel Leijs heijst Leenaert Doppengieter naer vuijtwijsen
tregister fol 37, verstelt duer accorderen van partien
RAZE 3521, 81, fol 34v, 16-11-1573: Hugo Engels Leijs heijst Leenaert Doppegieter naer vuijtwijsen
tregister fol 37, maer staet vuijt seven stuvers die Leenaert ten huijse van Bastiaen inde Swaene (MPS:
Sebastiaen Jacobs) ten besten gegeven heeft referende hem voorts totten 15 gemeten naer seggen van
Leenaert voors. om dies wille hij tselve Leenaert niet en begeert te meten? comen. Ergo dese voors. heijsen
ter somme van 2£ 17s 3gr. Naer alligatie van beijde partien condemneren schepenen partie inde voors. heijs
ende Hugo heeft opgeleijt trecgt van de vierschare ende heeft zijn bewijs gedaen aen een stuck lants gelegen
Moolhouck bij de molen (O. W. ende N. Leenaert voors, S. de heeren Moolwecg), om tselve lant bij
schepenen geschat te werden binnen de genacgten tot des aenleggers gebreecke toe ende es getaxeert de
oncost met de 2 weten ende de costen inde vierschare 1£ 2s 4gr.
RAZE 3521, 2W2, fol 36v, 12-11-1573: Hugo Engels Leijs (MPS: Hubrecht Engels Leijss) heeft doen
ontbien de gemeen schepenen ofter eenicge penningen gecomen waeren onder schepenen tot sijnen behouve
van Leenaert Doppegieter oft hij sal hebben aensettinge ende eijgendom aen sake erve bij hem b? naer
vuijtwijsen folio 35 ende de schepenen gevraecgt sijnde hebben gemeenlijcken gekent geen gelt van voors.
Leenaert ontfangen te hebben ende wijsen Hugo voors. tselve goet te vercoopen als sijnde vrije eijgen goet
van westen inne tot sijnen gebreecke toe salvo indient ontaenboort wert sal hebben 1 s van elck gemet ende
es cooper gebleven Marinus Corneliss Gort voor 5£ tgemet

1.9

Levering land aan M. Gort en P. Leeuwe in Moolhouck (WA2561)

RAZE 3521, 2W8, fol 39v, 7-4-1574: Op huijden 7-4-1574 voer Paeschen heeft de schout als heere met drie
sondacgse geboden ende voorts met alle solemniteijten van recgte die men tot eene leveringe schuldicg te
observeren? gelevert Marinus Corneliss Gort met Pieter Pieters Leeuwe een perceel van lande gelegen in
Moolhouck binnen Waerden naer vuijtwijsen tregister fol 40 van westen inne tot haeren gebreeke toe (O. en
W. Lenaert Doppegieter, S. Heerenwecg, N. Maij Vleeck) welcke lant afgegaen is bij Hugo Engel Leijs van
Leenaert Doppegieter cum suis. Acte present schepenen Pauwels Diericks, Jan Corneliss Oesthoff, Willem
Quirijns, Jacob Oliviers.

1.10

Eis Andries Sweems tot verklaringen (WA2554)

RAZE 3521, 2W5, 38, 29-3-1574: Andries Adriaens Sweem heijst Jan Jacobs Stoffs ende Quirijnken sijne
huijsvrouwe ende Adriaen voor de Stock recgte kennisse der waerheijt van tgene hen kennelijck soude
mogen sijn van der saken hangende inden heijsch tusschen hem Sweem ende Gabriel Doppegieter cum suis
ut patet fol 42 en fol 45, op welcken heijs bij schepenen geexamineert sijnde Jan Jacobs out 52 jaer oft
daerontrent kent ende attesteert waeracgticg te sijn ende hem wel kennelijck ende te voren te staen als dat
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ontrent Sint Jan anno 1573 hij gecomen is ofte geweest es inde polder met Gabriel voors. Boudewijn
Reijnouts ende Adriaen voor de Stock ontrent de huijse nu toebehorende Engel Moeseroen alwaer de voorn.
Doppegieter besteet heeft Adriaen voor den Stock seker quantiteijt van lande ende erve gelegen inde
Moolhouck voor de somme van 4s tgemet onder welcke voorwaerden gegaen sijn als dat Doppegieter tot
voor de Stock geseijt heeft hij sullet over? ? waer hij Jan Jacobs geantwoort sijnde dattet alle eens was wijet
werck deede alst wel gedaen waere, heeft Doppegieters tselver geaccordeert sonder eenicg contract ofte
voorwaerde tusschen hen beijden te maecken van eene weije dan daer woorden aff waeren dat voor den
Stock wel soude mogen weije nemen over gelt oft sijn swager die hij seijde tselve werck aen te willen
besteden ende verclaerde oock den selven tselve werck wel ende oirbaer gedaen te sijn ende anders en weet
den selven attestant niet te deposeren.
- Quirijnken Jans ontrent 25 jaer bij schepenen als boven geexamineert bekent waeracgticg te sijn als dat sij
gecomen is met Doppegieter voors. ontrent de Waertsche molen ten tijde als Andries Sweem in de meet vlas
uijt doen?, den welcken als doen vuijtgestoken was ende vlas? ontrent den molen voors. waertoe Quirijnken
seijde Gabriel dit es de man die 't werck doet waerop Doppegieter geantwoort heeft dit en is de man met dien
ick twerck besteet hebbe ende Quirijnken hem daerop antwoordende den man sal twerck wel doen als den
anderen want tes sijn swager, heeft Doppegieter geantwoort tes alle eens wijet wat doet als wel gedaen, ende
wist anders niet te deposeren
- Schepenen gehoort hebbende ende gesien de depositien ende partie wel ge?, wijsen voor recgt Andries
Sweem volcomen te sijn in sijnen ? ut patet fol 45 ende condemneren partie inden heijs ende partie oft Jan
Cornelis Oesthoff haeren procureur heeft bewesen tlant in questie gelegen inden Moolhouck van West in van
Pieter Pieters Leeuwe ende Marinus Corneliss Gort als lant van desen Doppegieter ? om tselve lant aenden
genacgten te vercoopen ende es daertoe de vierschare vercontinueert. Etc.
RAZE 3521, 2W7, fol 39, 7-4-1574: Andries Adriaens Sweem doet ter kennisse van schepenen
overteeckenen al alsulcken kennisse van zaken als hij heeft dienende ende nocg niet geexecuteert tusschen
hem ende Gabriel Doppegieter cum suis

1.11

Levering land aan Jan Corneliss Oesthoff (WA2563)

RAZE 3521, 2W8, fol 39v, 7-4-1574: Vercocgt den 26ste april 1574 naer Paeschen seker lant gemeten
tenden den goede tenden ? den lande affgegaen bij Andries Adriaens Sweem toebehoorende Gabriel
Doppegieter cum suis ter bode alle ? acgtervolgens tregister fol 46 ende es besproken ten gelage 5s 4 gr voor
de armen 1s 5gr voor den rouper 7s ende tprincipael metten recgtelijke oncosten voeren gedaen renderende
haer ter somme van 3£ 18s 5gr ende 12 mijten, comende ter somme van 4£ 5s 11s ende es cooper gebleven
Jan Corneliss Oesthoff voer de somme van 21 gulden tgemet ende drie stuvers boven alle oncosten gereet
gelt

1.12

Land van Gabriel Duppenghischer (WA2569)

RAZE 3521, 2W9, fol 40, 7-4-1574: Andries Sweems heeft doen ontbien seker lant toebehorend Gabriel
Doppegieter cum suis ende es daerop heijschend van sijn arbeijt daerop gedaen int eren? de somme van 16
gulden preter 4 gr als 3s van elck (ge?)met ende es in breede 6 gulden een half 36 roe?, verstelt
RAZE 3521, 2W13, fol 42v, 5-2-1574: Andries Sweems? heijst Gabriel Doppegieter naer vuijtwijsen
tregister, verstelt ad primam mits (MPS: verder onleesbaar)
RAZE 3521, 2W15, fol 43v, 20-3-1574: Andries Adriaensz Sweem heist Gabriel Doppegieter met de voocgt
van de weesen dies aengaende naer vuijtwijsen tregister fol 42, verstelt tot de volle bancke ter naesten dage
van recgte
RAZE 3521, 2W16, fol 44, 27-3-1574: Andries Adriaens Sweem heijst Gabriel Doppengieter naer
vuijtwijsen tregister fol 42 vuijt cracgte van doen ontbien. Naer allegatien van beijde partijen wijsen
schepenen voor recgt als dat Sweem sal doen blijcken dat Gabriel Doppegieter geseijt soude hebben ziende
Sweem inde nooten? dit en is de man niet? dien ick de arbeijt besteet heb ende hem geantwoort sijnde
hierop, heeft tot antwoorde gegeven tes alleleens wie den arbeijt doet alst wel gedaen es

1.13

Overdracht schuldbewijs (WA3601)
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Transcriptie SAA SR 350-50v, 18-5-1577: Gabriel ende Ewout (MPS: Emond) Doppeghieter Lenaertsone
wijlen beijdcn voor henselven ende voorts desselve Gabriel Doppegieter inden name ende als volcomelicke
ende onwederroepelick gemechtigt van Lenaert Doppegieter zynen brueder woonende tot Weerde inden
lande vander Ghoes omme haere den naebeschrevene is te mogen doene brieven blijckende bij eerdere
procuratie in pampiere besegelt metten segelen van Willem Quirijns, Jan Domiss ende Pieter Pieters Leeuwe
schepenen van Waerde voors van den date van de 7de der tegenwoordige? maent (MPS: er staat iets
bovengeschreven) ten bijsijne oick ende met willende wete ende consente van Catlijne Doppegieter mede
comparerende oudt ontrent 39 jaren ende (in de kantlijn) ?name van Johanna Doppegieter (30 jaar) hunnen
suster ?? ende mede van (naam doorgestreept) Cornelis de Wijs conscrib? (of conscabino?) ende Joris
Damiaens? des voors. Gabriels Ewouts ende Leenaerts Doppegieters momboirs geweest zijn, vercochten
omme eene somme gelts ??? die drije vijfde deelen ende alle haerlieden recgt part actie ?? 32 carolus gulden
ende thien stuvers erfelijk metten achterstelle? deel aff verloopen sedert kersmisse 1574 lestleden
herwaerdere ?? ende compo ?? 37 carolus guldens ende 10 stuvers tjaers? erflijke rente die Leenaert
Doppegieters Lenaerts wijlen ende Jouffr Catlijne van Schengen eius uxor opten 7 maart 1574 vercocgt ende
getransporteert hebben den voors Catlijne ende Johanna Doppegieter ende oick Martine (MPS: Maria)
Doppegieter heurl afflijvicge suster ende omme welcke segel rente? de voors Leenaert Doppegieter opten 10
november 1573 ? gegeven heeft Maerten Huve ccopman een stede met schure stallinge backhuijse of
ovenbacke kelder kelderramen cruijthove bogaerde winnende? ende weijlandt ? secundo et? geheeten den
ouden Arent gestaen ende gelegen tot Ranst groot tsamen int geheele omtrent vijff bunderen min een
vierendeele de vier bunder daeraff deure de huijssinge oppe staet tusschen inne ? suijtwaert ende het?
Oostwaerts west ende noortwaerts een schaepkooie ende de resterende drije vierendeelen aen de boschstaete?
Het geschrevene op het volgende blad is nog moeilijker dan het voorgaande te lezen. Hierin wordt wel nog
Robrecht Doppegieter hun broeder genoemd. Datum van de acte was 18 mei 1577

1.14

Matruijt (WA3599)

1580 (gekregen van R. Blancke)
In de eerste helft van het jaar 1580 waren een aantal schepenen van het Brugse Vrije naar de vijand (Spanje,
Malcontenten) overgelopen, nl. de heer van Ardooie, de heer van Zwevegem, Charles van Provijn en Jan van
Thiennes. In de maand augustus 1580 verschenen Thomas Seotis, Joris Vandenbroucke, Jan van den Rhijne,
Leonard van de Capelle en Joris Matruyt in de vergadering van het Vrije en legden commissiebrieven voor
vanwege aartshertog Matthias waarin hun benoeming op de vacante schepenbanken werden goedgekeurd. De
privileges verleend door de Vlaamse graaf Ferrand van Portugal in 1230, door keizer Maximiliaan van
Oostenrijk in 1490 en door hertog Philips in 1501 bewezen afdoende dat schepenen van het Vrije voor het
leven werden benoemd en niet afstelbaar waren. De magistraat van het Vrije weigerde de opgedrongen
schepenen te aanvaarden.

"Report on the manuscripts of the Earl of Ancaster, preserved at Grimsthorpe"
Matruyt, George or Joris, Commissary of Musters for the States General, 69, 177, 273. Signature of, 174.
as Commissioner to Geertrudenbergh
Jooris Matruijt, Commissaris-Ordinaris van de monstering van het voetvolk in het Garnizoen van Oostende.

1.15

Rest schapen en lammeren (WA0025)

RAZE 3522, pagina: 6, 17 jun 1580: Jacob Jans Pieters Lemps nomine zijnen broeder Jan Jans den dooven
heijscht Gabriel Duppenghischer (reste schapen ende lammeren).
RAZE 3522, 6v, 22-6-1580: Jacob Jans Pieters Lemps nomine zijnen broeder heijst ter vierschare Gabriel
Duppenghischer vuijtwijsende register folio 4. Zoe belooft Gabriel hem aen te spreecken ende met hem te
accorderen voor den naeste dacg van recgte.
RAZE 3522, 7v, 27-6-1580: Jacob Jans Pieters Lemps nomine zijnen broeder Gabriel Duppenghischer
vuijtwijsende register folio ? Schepenen condemneren Gabriel Duppenghischer ende Jacob Jans zal opleggen
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de recgten vander vierschare dwelck hij gedaen heeft ende doet zijn bewijs aende beste coe ende voorts aen
zijn gereet goet

1.16

Arbeijt gerekende penningen (WA0051)

RAZE 3522, 12v, 7 sep 1580: Erasmus Pieters nomine Macgiel Jans heijscht Gabriel Duppenghischer
(arbeijt, gerekende penningen)
RAZE 3522, 13, 7-9-1580: Erasmus Pieters nomine Andries Jans heijscht Gabriel Duppenghischer
vuijtwijsende tregister folio 12. Schepenen wijsen naer aenleggen ende verweeren van beijde partijen,
condemneren Gabriel Duppenghischer inden heijsch. Gabriel belooft te betaelen op volstaende panden vant
schoonste van zijne gereetste goederen alle genacgten voortgaende. (MPS: hoort deze acte bij Andries Jans
den Duijtscher, gestorven in 1585?)

1.17

Obligatie, bier (WA0058)

RAZE 3522, pagina: 14, 21 sep 1580: Erasmus Pieters nomine mons. Carrion (MPS: Pieter de Carrion)
heijscht Gabriel Duppenghischer (obligatie geleende gelde)
Erasmus Pieters nomine mons. Carrion (MPS: Pieter de Carrion) (MPS: of is het Erasmus Pieters zelf?)
heijscht Adriaen Jans Loij (vijf tonnen faro biere)
RAZE 3522, 16, 28-9-1580: Mr Pieter de Carrion heijscht vuijtwijsende register folio? Gabriel
Duppenghischer. Schepenen condemneren Gabriel, Pieter doet zijn bewijs aen peerden daer de schult aff is
spruijtende.
RAZE 3522, 16v, 28-9-1580: Mr Pieter de Carrion heijscht vuijtwijsende register folio? Adriaen Jans Loij
vuijtwijsende tregister behale een tonne. Naer aenleggen ende verweeren van beijde partijen dat Pieter de
Carrions zal bijleggen zijn boucken ofte hetzelve bieren loon? daervoren gesprocken heeft.
RAZE 3522, 17v, 8-10-1580: Mons. Pieter de Carrion heijscht Adriaen Jans Loij vuijtwijsende tregister folio
? Schepenen verstellen

1.18

Levering platsaet, gerst (WA0073)

RAZE 3522, 17v, 8 okt 1580: Jan de Rave heijscht Gabriel Duppenghischer leveringe van 8 viertelen
platsaet, nocg 24 viertelen gerst half zomer half winter die gecomen zijn ende belooft heeft te leveren
vanwege Cornelis Marinuss Gort, etc.
RAZE 3522, 20, 22-10-1580: Jan de Rave heijscht Gabriel Duppenghischer vuijtwijsend tregister 16. Naer
aenleggen ende verweeren van beijde partijen zoe wijsen schepenen voor recgt ende condemneren Gabriel
Duppenghischer inden eijsch van de leveringe van het platsaet ende dat Gabriel zal bewijsen zijn vrij goet
ofte dat Jan zelve doen zal Gabriel bewijst hem aen de hoppe? (MPS: hoope?) daer het platsaet inne lijt ende
voorts aen zijn gereetste goederen alle genacgten voortgaende.
RAZE 3522, 22v, 9-11-1580: Ter kennisse ? soe presenteert Jan de Rave aen Gabriel Doppeghijeters (MPS:
Duppenghischer?) zijne commer vanwege vanwege een obligatie inhoudende 25 viertelen gerst half zomer
half winter te leveren over St Maerten misse den uijterste dacg anno 1580, die gecomen is van Cornelis
Marinuss Gort, de welcke gecocgt is 6s. Nocg heeft dezelven presentatie gedaen aenden voors. Gabriel ende
dat ter kennisse van schepenen een obligatie 20 viertelen somergerste te leveren als boven die gecomen is
van Jacob Oliviers dewelcke gecocgt is voor 11 viertelen rogge.
RAZE 3522, 23, 19-10-1580: Jan de Rave heijscht Gabriel Duppenghischer (MPS: Gabriel Doppegijeters)
levering van 25 viertelen gerst half zomer half winter die gecomen zijn van Cornelis Marinuss Gort ende de
leveringe van 20 viertelen somergerst gecomen van Jacob de Decker (MPS: Jacob Oliviers), verschenen alles
Sinte Maertenisse daer hij presentatie aff gedaen heeft bij de secretaris beloopen
RAZE 3522, 24v, 19-11-1580: Jan de Rave heijscht Gabriel Duppenghischer (MPS: Gabriel
Doppenghijeters) vuijtwijsende register folio 23. Schepenen verstelt ende dat partijen zullen nemen elcx een
of twee goeden man etc, Jan de Rave neempt Jan Domiss, Gabriel kiest Adriaen Jans Loij
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1.19

Levering boonen (WA0080)

RAZE 3522, pagina: 19, 17 okt 1580: Erasmus Pieters nomine Gabriel Duppenghischer heijscht Jan de Rave
leveringe van boonen 120 viertelen de welcke zijn rustende onder diversche persoonen zoe onder Jan Domiss
zoe meer ander daer Gabriel winste aff gegeven heeft van 8p gr vls, ofte heijscht hem voor de leveringe 1000
carolus guldens eens. Jan de Rave alligeert dat hij begeert borgen voor zijn andere coopen volgens obligatie
die hij Gabriel gedaen heeft. Naer aenleggen ende verweeren wijsen schepenen voor recgt dat partijen zullen
nemen elcx twee goede mannen om de saecke te accorderen, acoorderen zij niet so salmen vergaderen de
volle bancke om van stonden aen sententie te geven definitive. Welcke sententie was aengehouden opde
volle bancke alwaer op schepenen geraemt hebben, so wijsen schepenen voor recgt dat Gabriel sal ontvangen
de number van boonen mits dat Gabriel zal bethaelen de reste van boonen dier nocg aff te geven zijn aen
degene die nocg te cort zijn ende te antezeren? van staonde aen contant die leveren ende te geven van tgene
datter nocg aff te geven is van de voors, boonen ende dan daermede dat hem belieft
RAZE 3522, 20, 22-10-1580: Erasmus Pieters nomine Gabriel Duppenghischer heijscht Jan de Rave
(recgtelijke oncosten ter cause van leveringe van boonen ofte is hem heijschende daervooren bij schouijt
ende schepenen verleijt ter voors. questie naer vuijtwijsen der cure, nocg cijnse den voors. eeijschende 1000
carolus guldens voor het verbot van Stoffel Marinuss bij hem gedaen vanwege de boonen. Naer aenleggen
ende verweeren van beijde partijen soo wijsen schepenen dat partijen bij malcander comen tusschen dit ende
ten naesten om te accorderen, accoorderen zij niet zoe hebben se ten naesten het zelve recgt dat se nu hebben
ende dat Stoffels bij haeren comen zullen om te besien alzulcks es beschreven is bij acte)
RAZE 3522, 26v, 15-12-1580: Ter kennisse van schepenen belooft Gabriel Doppeschijeters (MPS: Gabriel
Duppenghischer) te leveren Jan de Rave te Kersmisse naestcomende 26 viertelen zomergerst ende dat in
mindernisse van 52 viertelen gerste ende voort Bamisse naestcomende te weten 81 en 32 viertelen voor bate
boven de andere 25 viertelen ende verbint Gabriel Doppenschijeter daer vooren alle zijne goeden roerende
ende onroerende ende indien hij niet en levert te Kersmisse de 26 viertelen zoe blijft Jan de Rave op zijn
recgte ende actie

1.20

Gerst, peerden (WA0125)

RAZE 3522, pagina: 29, 21 jan 1581: Adriaen Jans Loij heijscht Gabriel Duppenghischer (MPS:
Doppengijeters) (coop terwe gerst, peerden)
RAZE 3522, 30, 28-1-1581: Adriaen Jans Loij heijscht Gabriel Duppenghischer vuijtwijsende tregister 28
ofte naer vuijtwijsen een obligatie ende nocg 3 viertelen terwe. Verstelt

1.21

Verkoop land door Frans van Hove (WA0181)

RAZE 3523, 9v, 22 mrt 1581: Comp. Frans van Hove als ghemacticg van Joris van Hove zijn vader
mitsgaders Johanna van de Bruegele zijnder moeder blijckend bij procuratie hier verthoont 17 gemet 226 roe
in diversche hoecken. Inden eersten 2 ½ gemet 10 roe in de Meese (O. Heerenwecg, S. de jonge cooman, W.
den zelven, N. Jacob Jans Pieters Lemps) voor 20p tgemet. Cooper Adriaen Jans Loijs. Nocg gelevert aen
Jacob Jans Pieters Lemps 2 gemet weije 22 roe inde Meese (O. Heerenwecg, S. Adriaen Jans Loijs, W.
Bastiaen Pieters, N. erfgenamen Quirijn Wensels) voor 20p tgemet. Cooper Adriaen Jans Loijs. Gelevert aen
Marinus Corneliss Gort 3 gemet 80 roe saeijlant inde Meese (O. Marinus de schipper, S. joncker Jan van
Haesdonck, W. Heerenwecg, N. joncker Jan van Haesdonck) voor 20p 10s tgemet. Gelevert aen Jacob
Geluck ende Jacob Oliviers 3 gemet 30 roe in Riethouck (O. Jacob Oliviers, S. Barthelmeeus Willouts, W.
Heerenwecg, N. Pieter Pieters Leeuwe) voor 19p tgemet. Gelevert aen Pieter Pieters Leeuwe 1 gemet weije
28 roe in Riethouck (O. Micgiel Molijn, S. Jacob Oliviers cum suis, W. ende N. Heerenwecg) voor 18p gr
vls. Ende Frans belooft ter kennise van schepenen Pieter Leeuwe alle recgtelijke oncosten gedaen ofte
comende daeraff te quijten, altijt blijffven het protest in zijn geheel op beijde zijden zoo aen Gabriel ende
Frans (MPS: Op blad 10v staat: Frans van Hove protesteert van schade ende intrest thegens Gabriel
Duppenghischer om dies wille hij de leveringe van zijn lant beletten wil)

1.22

Paarden uit weij gejaagd door Gabriel Duppenghischer (WA0186)
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RAZE 3523, 1v, 16 apr 1581: Heeft Marinus Corneliss geprotesteert van costen, schade ende intresten jegens
Gabriel Duppenghischer ende oock jegens Cornelis Jacobs Boudewijns dijckgrave vanwege dat den voors.
Marinus Corneliss Gort zijne weijen niet en gebruijcken macg op zijn pacgtinge die jegens Jan van
Haesdonck geslegen? heeft ende den voors. Gabriel Marinus Gorts peerden vuijt de voors. weije gejaecgt
heeft ende de voors. peerden int wilde geloopen hebben.

1.23

Delven van Gabriel Duppenghischer (WA0191)

RAZE 3523, 2v, 30 apr 1581: Pieter Remigi eijscht Gabriel Duppenghischer (delven tusschen hem en zijn
braeck terwe)

1.24

Ackerschade van Pieter Remigi (WA0190)

RAZE 3523, 2v, 30 apr 1581: Gabriel Duppenghischer eijscht Pieter Remigi (ackerschade). Wat staat er in
de kantlijn? in ieder geval betreft het grote schade). Schepenen wijsen elck te nemen een goede man. Gabriel
kiest Jan Willems ende Willem Quirijns, Pieter Remigi neempt Pieter Leeuwe ende Jan inde Keete (MPS: Is
dit ook Jan Willems?).
RAZE 3523, 5, 13-5-1581: Gabriel Duppenghischer heijscht Pieter Remigi vuijtwijsende register folio 2.
Partie alligeert dat Gabriel de schade eerst getaxeert behoort te wesen van schepenen enne heijsch maeckt.
Partien accoorderen dat zij ellickx eenen goede man te nemen, etc. Pieter Remigi neempt Pieter Leeuwe ende
Willem Quirijns, Gabriel neempt Jacob de decker ende Jan Willems

1.25

Arbeijtsloon van Jan Meeuss (WA0193)

RAZE 3523, pagina: 3, 30 apr 1581: Gabriel Duppenghischer nomine Jacob Hectors eijscht Jan Meeuss
(arbeijtsloon ende huere)
RAZE 3523, 5, 13-5-1581: Jacob Hectors heijscht Jan Meeuss vuijtwijsende tregister folio 3. Schepenen
wijsen dat de schouijt Jan Meeuss zal nocg eens voorts eijsschen soude oft hij comen bethaelen met gelde
ofte met pande ende dat Jacob opleggen soude de recgten van de vierschare ende bewijsen zijn vrij goet ende
doet zijn bewijs aen een grijse koe ende voorts tot zijn behouff alle genacgten voortgaend

1.26

Afrekening coop van lande van Michiel Molijn (WA0208)

RAZE 3523, pagina: 20, 10 jun 1581: Boudewijn Reijnouts heijscht Micgiel Molijn ter cause van coop van
lande 15p van Boudewijns wege ende nocg 4 rosen nobelen tot godts penning alvolgens de levering tusschen
hem ende Boudewijn Reijnouts als voocgt van de wesen van wegen Jan Reijnouts dewelcke besproecken
inde coop ende leveringe verhaelt. Naer aenleggen ende verweeren van beijde partijen soe wijsen schepenen
met sententie dat desen dacg van recgte verstelt.
RAZE 3523, 22, 21-6-1581: Laureijs Maertens nomine Boudewijn NN heijst Micgiel de Molijn over het lant
dat hij gelevert heeft naer vuijtwijsen register folio 9. Erasmus Pieters staende in de woorden van mr Molijn
alligerende als Molijn heeft zeker gesegelde brieven dat hij het lant bethaelt heeft. Den aenlegger houdt
staende bij eede dat hij Molijn nocg 15p tecort ende ten acgter is. Naer aenleggen ende verweeren zoo wijsen
scheepenen met sententie dat ellicx zijn bescheet zal bringen, nopende in de costen van de vier rosen nobelen
heijscht dezelve voor recgt ende begeren bethaelinge naer vuijtwijsen de voorg. heijsch dat zij alsoe
duecgdelijk zijn als het gelt dat Molijn ten acgter is. Schepenen wijsen dat partien met malcanderen comen.
RAZE 3523, 23, 1-7-1581: Laureijs Maertens nomine Boudewijn Reijnouts heijscht op het lant vuijt cracgte
van doen ontbien van Micgiel de Molijn op opgehouden vonnisse register folio 11. Beijde partien persisteren
aen haer voorgaende procedure. Naer aenleggen ende verweeren zoe wijsen schepenen met sententie ende
ontlasten Micgiel de Molijn van der vierschare duerdien schepenen niet en weten duerdien dat Gabriel
Duppenghischer bij leijt brieven van volle betalinge maer weet bij arrest ofte met eenicg recgte aen zijn
schult te comen dat hij die soucke alsdat zijnen raet bedragen sal.
RAZE 3523, 24v, 10-10-1581: Laureijs Maertens heijscht nomine Boudewijn Reijnouts op Micgiel de
Molijn vuijt cracgte van arrest 15p gr vls als reste van coope van lande ende nocg vier rose nobelen in specie
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die besproecken waeren inde voors. coope van lande. Gabriel staende inde woorden van de voors. Molijn
alligerende dat Boudewijn mede poorter van Antwerpen is, alsoe dat twee poorters malcanderen niet mogen
arresteren (MPS: dat is een plaatselijke wet in Antwerpen). Naer aenleggen ende verweeren van beijde
partijen zoe verstellen schepenen.
RAZE 3523, 25, 14-10-1581: Laureijs Maertens nomine Boudewijn Reijnouts op Micgiel de Molijn
vuijtwijsende register folio 13. Laureijs persisteert. Gabriel staende in de woorden van Micgiel de Molijn
bijleggend goede certificatie vande stadt Antwerpen dat 2 poorters malcanderen niet mogen doen arresteren.
Naer aenleggen ende verweeren van beijde partijen zoe wijsen schepenen dat partien sullen ordonneren
eenen zekeren dacg om bij malcanderen te comen om de zaecke te accorderen.
RAZE 3523, 28, 3-11-1581: Boudewijn Reijnouts heijscht Micgiel de Molijn vuijtwijsende register folio 13.
Gabriel Duppenghischer staende inde woorden van de Molijn persisteert bij zijn eerste procedure ende den
aenlegger gelijkelijk. Naer aenleggen ende verweeren van beijde partijen wijsen schepenen met sententie dat
desen dacg van recgte verstelt is ten naeste ende dat op de volle bancke ende dat partien bescheijt zal op
beijde sijde blijven onder schepenen om alsdan daer sententie vuijt te ? aff te wijsen.
RAZE 3523, 29v, 22-11-1581: De saecke tusschen Boudewijn Reijnouts ende Micgiel de Molijn is
vercontinueert.
RAZE 3523, 30, 2-12-1582: Laureijs Geerts nomine Boudewijn Reijnouts ende de wesen van Jan Reijnouts
versouckt schepenen te hebben sententie van de saecke tusschen hem ende Micgiel de Molijn. Aenlegger
persisteert ? ende Molijn hetzelfde. Naer aenleggen ende verweeren wijsen schepenen met sententie dat
Molijn binnen 14 daecgen zal bringen goet segeltocgte oft Boudewijn poorter tot Antwerpen is ofte Molijn
niet ende doet ? In de kantlijn ende dat Molijn sal thoonen dat hij Boudewijn ? is met goede zegeltocgte der
stadt Antwerpen ende voorts met levende getuijgen ten recgte genoucg wesende.
RAZE 3523, 32v, 20-1-1581: Laureijs Maertens nomine Boudewijn Reijnouts versoeckt aen schepenen oft
Micgiel de Molijn volcomen is op sijnen thoonen ende dat binnen der tijt vuijtwijsend register zeker
bescheijt overgeleijt van haer thoonen. De aenlegger alligerende partie sijn bescheijt nijet overgeleijt ofte
verthoont op sijn tijt van schepenen gewesen sijnde, Naer aenleggen ende verweeren van beijde partijen
alssoet schepenen niet kennelijken en is datter eenicg versoeck gedaen is van Boudewijn Reijnouts ofte sijn
gemacgticg ende oock geene dacg van recgte gehouden en is tusschen (MPS: er staat een ander woord!) den
datum van 10-12 ?de genacgten vuijtgegaen sijn, soe bevinden schepenen met sententie dat Molijn volcomen
is alsulcken thoonen daer schepenen hem thgoe gewesen hebben ende dat hij Molijn ontslagen is van
alsulcken arrest als Boudewijn Reijnouts opten voors. Molijn gedaen heeft blijckende bij tregister ofte ten
waere dat Boudewijn contracte daer jegfems conste doen blijcken van al het ghene dat Molijn hier inde
vierschare verthoont heeft ende dat binnen alsulcken tijt als schepenen hem ordineren sullen, alwaer op en
jegens den voors. Laureijs Maertens vuijt den naem van sijnen meester geappelleert heeft ende dat op
staende voet.

1.27

Koop somergerst, wintergerst (WA0207)

RAZE 3523, 19v, 10 jun 1581: Laureijs Maertens nomine Boudewijn Reijnouts heijscht ? (MPS: niet
ingevuld) (? viertelen saet)
RAZE 3523, 22, 21-6-1581: Laureijs Maertens nomine Boudewijn NN (MPS: Boudewijn Reijnouts, zie
1W052) heijscht Gabriel NN (MPS: Gabriel Duppenghischer?) op opgehouden vonnisse vuijtwijsende
register folio 8. Erasmus Pieters staende inde woorden van voors. Gabriel alligerende dat de voors. Gabriel
gecocgt heeft van voors. Boudewijn 100 viertelen gerst half somer half winter de welcke zijlijden begeren
wel souden hebben in recompense den aenlegger alligerende weten zij daer op te van coop van voors.? dat zij
haer soecken soude daer woonacgticg wesen dwelck is IJersicke. Naer aenleggen ende verweeren van beijde
partijen, soo wijsen schepenen met sententie alsoe de saecke duester is dat partijen sullen comen bij
malcanderen te accorderen ofte liquideren (MPS: licoderen?)
RAZE 3523, 23, 1-7-1581: Laureijs Maertens nomine Boudewijn Reijnouts heijscht Gabriel Duppenghischer
op opgehouden vonnisse register folio 11. Beijde partien persisteren aen haer voorgaende procedure. Naer
aenleggen ende verweeren zoe wijsen schepenen met sententie alsoe Gabriel Duppenghischer staet voor
wethouders ende weet nijet te seggen de obligatie te seggen? soe condempneren schepenen Gabriel inden
heijsch ende weet Gabriel niet te seggen van coop van gerste opten voors. Boudewijn dat hij de zelfde
soucken alsoo zijnen raet gedraegen sal ende dat schouijt een ommevrage doen soude ofte Gabriel wil comen
bethaelen met gelde ofte met pande ende dat Gabriel zal bewijsen zijn vrij goet dewelck hij gedaen heeft
ende bewijst Boudewijn op een grijze Koeije ende voirts het gereetste ende beste
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1.28

Somergerst van Gabriel Duppenghischer (WA0222)

RAZE 3523, pagina: 24, 15 jul 1581: Dierick Corneliss Sluijsbelle nomine Jan de Rave heijscht Gabriel
Duppenghischer (32 viertelen somergerst)
RAZE 3523, 25, 14-10-1581: Jan de Rave heijscht Gabriel Duppenghischer vuijtwijsende register folio ?
Schepenen condempneren Gabriel inde voors. heijsch. Jan de Rave doet zijn bewijs aen Gabriels paerden

1.29

Wintergerst van Gabriel Duppenghischer (WA0223)

RAZE 3523, pagina: 24, 15 jul 1581: Willem Quirijns heijscht Gabriel Duppenghischer (39 viertelen
wintergerst)
RAZE 3523, 25v, 14-10-1581: Willem Quirijns heijscht Gabriel Duppenghischer vuijtwijsend register folio ?
Partie bekent schult. Schepenen condempneren Gabriel inde voors. heijsch. Willem Quirijns doet zijn bewijs
aen de beternisse van de paerden, datter overschiet van Jan de Rave's schult ende voorts aende drije verckens

1.30

Rontcoosaet van Gabriel Duppenghischer (WA0233)

RAZE 3523, 25v, 14 okt 1581: Adriaen Jans Loij heijscht Gabriel Duppenghischer (21 viertelen
rontcoolsaet)
RAZE 3523, 26v, 21-10-1581: Adriaen Jans Loij heijscht Gabriel Duppenghischer vuijtwijsende register
folio 14. Partie alligeert dat de dacg nocg niet vervallen is. Schepenen condempneren Gabriel inde heijsch,
Adriaen doet zijn bewijs aen het gereetste goet dat hij ten huijse ende ten houve bevinden can.

1.31

Eis aan Laureijs Domiss, Cornelis Marinuss Gort (WA0229)

RAZE 3523, pagina: 25, 14 okt 1581: Pieter Leeuwe heijscht op Laureijs Domiss (coopdacg Gommert
Vermuer, ende nocg als borge van Gabriel Duppenghischer voor coopdacg van Dignus Marinuss). Pieter
Leeuwe heijscht op Cornelis Marinuss (MPS: Cornelis Marinuss Gort?) (coopdacg Gommert Vermuer)
RAZE 3523, 27, 21-10-1581: Pieter Leeuwe heijscht Laureijs Domiss vuijtwijsend register folio 14 ende
voorts Cornelis Marinuss Gort vuijtwijsend register folio 14. Partie en compareert niet. Schepenen
condempneren personen inde heijsch, Pieter Leeuwe doet zijn bewijs aen Laureijs Domiss aen hetzelfde goet
daer de schult aff gesproten is te weten een swarte koe tot Gommerts Corneliss (MPS: Vermuer?) ende nocg
bonte koe (MPS: houwe) ende nocg een vercken te weten een zeuge.
RAZE 3523, 34v, 10-2-1582: De vierschare tusschen Pieter Leeuwe ende Laureijs Domiss ? (MPS: verstelt?)

1.32

Heeft Gabriel Duppenghischer betaald? (WA0248)

RAZE 3523, 28v, 3 nov 1581: Jan de Rave doet versoeck ofter eenicg gelt gecomen is onder schepenen tot
van Gabriel Duppenghischer ten behouve van voors. Jan de Rave. Gabriel belooft te bethaelen

1.33

Coop laecken Gabriel Duppenghischer (WA0252)

RAZE 3523, pagina: 29, 22 nov 1581: Arent Jans Storm heijscht Gabriel Duppenghischer (obligatie van
coop van laecken).
RAZE 3523, 30v, 2-12-1581: Arent Jans Storm heijscht Gabriel Duppenghischer vuijtwijsend register folio
18? Schepenen condempneren Gabriel met sententie inde heijsch, Arent doet zijn bewijs aen sijn beste paert
ende aen zijn gereetst.
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1.34

Vercoopinge vercontinueert van Gabriel Duppenghischer (WA0265)

RAZE 3523, pagina: 32, 18 dec 1581: Ter kennisse van schepenen heeft Gabriel Duppenghischer hem selven
verwillecuert sijn vercoopinge als heden dienende vercontinueert tot op de saterdaege naestcomende ofte hij
niet en vercoopen Adriaen Jans Loij ofte Gabriel op zijn coopdacg geleijt selve vercoopen sal Adriaen Jans
Loij sijne penningen ontfangen ten eersten vuijt den inventaris heeft Gabriel belooft ter kennisse van
schepenen

1.35

Levering huis aan Gabriel Duppenghischer (WA0310)

RAZE 3523, 43v, 20 jan 1582: Comp. Willem Maertens backer levert aen Gabriel Duppenghischer een huijs
binnen Weerde int dorp op ambacgtsheeren vroone (O. Heerenstraete, S. Marinus de Schipper, W. Cornelis
Jacobs Boudewijns boogaert, N. Willem Quirijns) voor de somme naer vuijtwijsen den dijckgravens brieff
ofte register?

1.36

Berekende schuld van Jacob Jacobs Stoffels, terwe Laureijs Domiss, pacht
(WA0312)

RAZE 3524, pagina: 1, 17 mrt 1582: Gabriel Duppenghischer nomine Pieter Corneliss van Schuijlen heijst
ter vierschare Jacob Jacobs Stoffels de somma van 6p 7s 6gr vls ende dat van berekende schult verstelt ten
naesten ende tot mijne vermaen. Gabriel Duppenghischer nomine Pieter Corneliss van Schuijlen eescht
Laureijs Domiss (levering van 50 viertelen terwe acgtervolgens het monster int vercoopen bijde voors.
Laureijs Domiss gethoont aen Pieter Corneliss oft bij gebreecke van dien soo is hij eeschende 20p vls).
Gabriel Duppenghischer nomine Pieter Corneliss van Schuijlen eescht Adriaen Priesters (pacgt verschenen
Katharijne 1581 zuijver gelts de som van 2p 2s 8gr vls). Gabriel Duppenghischer nomine Pieter Corneliss
van Schuijlen eescht het sterffhuijs van Dignus Jaspers decker 15p gr vls vroone?

1.37

Restitutie duijven mesch van Rochus Adriaens (WA0326)

RAZE 3524, pagina: 4, 5 mei 1582: Gabriel Duppenghischer contra Rochus Adriaens (restitutie van
alsulcken duijven mesch als hij buijten verbot bij de schout aen hem gedaen wecg gevoert ende vercocgt,
verstelt ad primam oft tmijnen vermaen), in de kantlijn: oft 2 pont daervoren ende vuijtgesteken den heere
zijn recgt

1.38

Huur weije Pieter Pieters Leeuwe (WA0327)

RAZE 3524, pagina: 5, 5 mei 1582: Gabriel Duppenghischer nomine Cornelis Matthijs contra Pieter Pieters
Leeuwe (Maar uit bron WA0324 blijkt dat Cornelis Matthijss de stiefsoone van Pieter Pieters Leeuwe is!?)
vuijt oorsaken den selven hem vervoordert heeft te verhuren seker weije aen de welcke acte en recgt van
eijgendom aen pretenderende dat hij hem bescheet sal bijbrenge waer bij ? den gerecgte genoucgsaem sal
doen blijcken d'eijgendom ende volle instituatie hem gedaen oft bij gebreecke van dien dat de voors. Pieter
Leeuwe sal gecondemneert worden van de voors. weije ter stont affstant te doen mitschaders inde costen
ende restitutie van pacgten hem ontfangen ende alsoo voors. Pieter Pieters Leeuwe pretenderende inde
vierschare sekeren brief waer bij hij gegoeijt was bij eenen Frans van Hove (MPS: Francois van Hove) zijn
vader ende sustineerde daerbij het vreedsamige besit van tselve landt ende gezien tselve bij Gabriel
Duppenghischer, sustineert derdijen hij opten dacg van leveringe belet gedaen heeft van selve leveringe oft
emmers zijn actie presenterende dat de selve Pieter Pieters sal bij brengen voirder bescheet van aencomen,
verstelt ten naesten tot meerdere bancke van schepenen.
RAZE 3524, 6v, 6-6-1582: Gabriel Duppenghischer contra Pieter Pieters Leeuwe. Heijscht acgtervolcgens
register folio ? ende bij mondelinge verbalia breeder verhaelt soo is bij vonnisse van schepenen gewesen dat
Pieter Pieters Leeuwe sal ontlast wesen van vierscharen midts dat Gabriel Duppenghischer zijn verhael
zoude doen? aen Frans van Hoven (MPS: Francoijs van Hoven)
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1.39

Huur weij van Jan Meeuss (WA0324)

RAZE 3524, pagina: 4, 5 mei 1582: Gabriel Duppenghischer nomine Cornelis ende Jan Matthijssen contra
Jan Meeuss (8 gulden salvo justi ende dat ter cause van hure van weije over het jaer ende seizoen van 1581),
partijen verstelt duer verwillecuere ten naesten dingdage
RAZE 3524, 4v, 5-5-1582: Gabriel Duppenghischer nomine Cornelis Matthijs contra Jan Meeuss 8 guldens
en dat vuijt cracgt van verstelde vierschare folio quarto verstelt en naer manisse van schout is bij sententie
van schepenen gewesen ende Jan Meeuss sustinerende pacgt van seven jaeren aen den selve weije en deur
d'ongebruijck dat hij tselve nijet en gebruijckt heeft nijet en begeerde te geven ende Gabriel sustinerende
pacgt selve te sien en secgt geen te hebben, partijen etc.
RAZE 3524, 6, 6-6-1582: Pieter Pieters Leeuwe vuijt name van Cornelis Matthijss sijn stiefsone contra Jan
Meeuss (volgens 't register. Jan Meeuss belooft te betaelen den helft sondage ende dander helft binnen 14
dagen)

1.40

Transport schuld van Gabriel Duppenghischer (WA0857)

RAZE 3524, pagina: 148, 12 mei 1582: Heeft Leenaert Kerstiaens gecomen ende gecompareert in zijnen
propren ende heeft gecedeert ende getransporteert cedeert ende transporteert midts desen aen Pieter Boogaert
coopman binnen de stede van der Goes 7p 10s die welcke Gabriel Duppenghischer ontfangen moet vuijt
zekeren coopdacg bijden voors. Leenaert gehouden al waeraff Gabriel Duppenghischer heeft belooft te
betalen te Bamisse 1582 midts conditien dat de voors. Leenaert Gabriel voors. quijtschelt de voors 10p 10s
ende dat Gabriel die in zijnen vercoop hem brengen voit uijtgeeff, ter presentie van Sebastiaens Pieters, ende
Jacob Jans Pieters Lemps als schepenen.

1.41

Kwestie over weijland tussen Gabriel en Frans van Hoven (WA0335)

RAZE 3524, 6v, 25 jun 1582: Gabriel Duppenghischer sustineert aengemerct Frans van Hoven (MPS:
Francoijs van Hoven) hem vervoordert heeft te vercoopen ende te transporteren een weije groot ontrent 1
gemet gelegen alhijer besuijden de Molen ende alsoo Gabriel seijt turbatie gedaen te hebben int leveren ende
transporteren van selve weije midts dien hem de selve weije is toebehoorende dat Frans van Hoven sal doen
blijcken eenicg bescheet recgte genoucg sijnde tzij bij eenicge schepenbrieven waerbij hij soude mogen
gegoeijt sijn oft andersints dat alsulcke weije sal verclaert worden onbehoirlijk gelevert mitsgaders oick dat
Frans sal schuldicg zijn de aenlegger te vergelden den interest die hij door 't derrijen de selve weijde tsedert
dat de selve hem ontvallen is ende nocg ontderrijen moet mitsgaders van alle costen ter cause van dese
gedaen ende nocg te doen ende naer aenleggen ende verweeren van beijde partijen, soo verstellen schepenen
desen dacg van recgten ten naesten ende wijsen dat partijen over wedersijden heur bescheet sullen brengen
ende secreet van schepenen daer hij medewinnen oft verliezen willen.
RAZE 3524, 7, 27-6-1582: Gabriel Duppenghischer overleggende de twee overloopers van 1574 ende 1580
waer bij hij blijcken deede van een stucken lants groot 1 gemet 26 roe hoe dat 't zelve op hem is getrocken
item voirts seker copije van een schepenbrieff waerbij Joris van Hoven inden Riethoeck ende aende partijen
gegoeijt blijckt waerbij het blijckt tgemeen van dat tlant van Riethouck, ende voirts nocg een briefken
getrocken van overloper 1574 waerbij het blijckt van zijn grootte ende voirts nocg een briefken van
lantmeter waerbij de grootte van den hoeck gemeten is ende Frans van Hoven overleggende een
cavelbriefken, alsoo hij seijde uijtgeteeckent, mitsgaders de overlooper 1569 mitsgaders drie quitantien van ?
waerbij hij doet blijcken de betalinge van 35 gemet ende 205 roeden volgens de ouden overlooper 1569,
ende alsoo bij partijen tselve gesiene stucken ende munimenten soo seijt Gabriel dat Frans van Hoven sal de
cavelinge doen lauderen dat de selve goet is ende voirts concludeert hij acgtervolgens zijn overgelecgt
bescheet ende Frans van Hoven concludeert vrij vuijt cracgte van sijn cavelceel ende quitantien, ende soo
naer manisse van schout ende voirt heeschen van geschepen?, soo wijsen schepenen voir recgt gesien
partijen stucken ende munimenten dat Frans van Hoven sal ontlast wesen van vierschare ten ware nocgtans
dat Gabriel sal mogen tusschen dit ende den naesten dacg van recgten bij brengen zijn cavelinge indien hij
eenicge gevinden can tot zijne defentie.
RAZE 3524, 7v, 19-7-1582: Jacob Gelock vuijten name van Frans van Hoven versouckt of Gabriel
Duppenghischer acgtervolgens schepensententie van 27-6 gebrocgt heeft eenicg bescheet oft cavelinge tot
zijn defentie. Gabriel Duppenghischer seggende hoe dat hij tot Antwerpen geweest heeft ten huijse van de
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weduwe van mr Gillis Reijns dewelcke mr Gillis Reijns is voocgt geweest van wijlen Anna Stockvisch om te
besien oft hij eenicg bescheet can gevinden doordien het lant in questien van die weeskinderen gecomen was
ende soo duer verwillecuere van partijen verstelt van nu saterdacge comende in acgt dagen om te besien oft
zij het bescheet tot zijne defentie can gevinden
RAZE 3524, 8v, 21-7-1582: Jacob Geluck nomine Frans van Hoven versouckt aen schepenen oft Gabriel
Duppenghischer eenicg bescheet tot zijn defentie onder de weth gebrocgt heeft ende Gabriel seggende tot
Antwerpen geweest te zijn ende tvolck nijet en heeft comen te spreecken connen. Alsoo duer tversoeck van
Jacob wijsen schepenen midts dat haerluijden geen breeder bescheet en is gebleecken dat zijlieden haer zijn
houdende aen haer voirgewijsde sententie

1.42

Pacgt van Gabriel Duppenghischer (WA0356)

RAZE 3524, pagina: 11, 1 dec 1582: De voors. aenlegger (zie bij WA0355) inde voors. qualiteijt contra
Gabriel Duppenghischer gedaecgde ende verweerder. De aenlegger in persoone daraf protesterende
concludeert tot betalinge van 49p 8s gr vls als reste van hoevepacgt mitsgaders nocg tot betalinge van 10p
10s 10gr vls die de voors. heer de Molijn als borge voor de voors. gedaecgde heeft verleijt ende moeten
betalen aen Nicolaes Maertens weert in Swanenburcg tot Antwerpen blijckende respectivelijk bij de
reeckeninge geschreven bijde voors. Molijn ende quitantie bij de voors. Nicolaes Maertens cum expensis
d'annus ? et interest.
RAZE 3524, 11v, 12-1-1583: De voors Jan de Neve inde qualiteijt als boven aenlegger heescht Gabriel
Duppenghischer als voren. Gabriel Duppenghischer antwoordende secht hoe dat mijnheer de Molijn heeft
gecocgt seker groene noten bedraegende naer vuijtwijsen de reeckening ontrent 208p 7s met sekeren
hooftdoeck mij vrouwe gelooft salvo justo? calculerende alsoo de selve heer de Molijn daeraf geen
reeckening oft bewijs en heeft gedaen aen hem verweerder dat deselve heer de Molijn eerst ende alvoren
alleen hij eenicge penningen van hem sal licgten sal schuldicg sijn betalinge daeraff te bewijsen doirdien hij
die van mij verweerder gecocgt heeft alleer hij hieraff ijemant ter cause van dien sal comen mannen hem
tselve recgtelijk alhier interdicerende ende ontkennende de geheeschte pacgt schuldicg te sijn, maer wel de
verschoten penningen bij hem verschoten aen Nicolaes Maertens in Swanenboucg maer de selve Gabriel
heeft oock desgelijckx verschoten als sijn gemacgticgt sijnde blijckend bij procuratie ende voorts dat meer is
dat de selve heer de Molijn heeft belooft metten voors. Gabriel te accoorderen nopens sijn afscheijt van
hoeve ende oijck dat de selve Molijn borge is gebleven voor seker 10p die hem soude comen van Rochus
sijnen pacgter toecomende van dulven op de hoeve gedolven ende persisteert. De aenlegger voir replique
persisteert vuijterlijck bij de middelen van sijnder aenspraeck accepterend tot sijnen voirdeele dat de
verweerder nijet en ontkent nocg en can ontkennen de noten in questie gecocgt, de pacgtinge beseten te
hebben ende verleet? gelt voor hem verschoten te sijn bij de voors. Molijn voir soo vele daervuijt volcgend
dat hij gehouden is tselve te betalen (MPS: volgend blad) sijnde alsoo inpertinent 't gepretendeerde des
verweerders gemerct nijet practicabel en is nocg men nijet en vermacg naer recgt eenicge illiquide tegens
liquide schulden te compenseren, reserverend niet te min de verweerder sijne pretense actie jegens de voors.
Molijn bij nieuwe instantie te intenteren daer ende alsoo des verweerders raet gedragen sal soude nocgtans
des verweerders gepretendeerde eenicgzins hierbij te bekennen als vooren. Naer manisse van schout soo
hebben schepenen gewesen voir recgt dat de cooper van de groene note hiervoren geheescht te betalen de
geheeschte somme acgtervolgens de voorwaarde ende vercoopboeck. Nopende de verleijde penningen van
10p 10s schepenpenning? condemneren schepenen den voors. Gabriel inden heesch ten ware dat hij den
voors. Molijn bij reeckening coste voldoen oft bewijs van betalinge daer hij Molijn mede tevreden is. Voorts
nopende de geheeschte 49p van pacgte houden schepenen daraf aen de tijt van 14 dagen om alsdan voirts
recgt te doen naer behoren indien partijen daerentusschen nijet en accorderen alle genacgten voirtgaende, de
costen zijn getaxeert van schepenen 6s ende van griffie 3s. Nopende de sententie van groene note hiervoren
tot laste van Gabriel Duppenghischer gewesen, heeft Gabriel Duppenghischer geappelleert ter presentie van
Willem Quirijns, Jacob Jans Pieters Lemps ende Jacob Oliviers ende nopende de tweede ende derde ? acte
21-1-1582?
RAZE 3524, 13v, 29-1-1583: Comp. Jan de Neve als gemechticgt van mijnheer Macgiel de Molijn eerst
protesterende van sijn comparitie, versouckt vuijtinge van vonnisse bij mijn voors. heren van state gehouden
den 12-1-1583 lestleden tusschen hem comparant als aenlegger inde voors. qualiteijt ter eenre ende Gabriel
Duppenghischer ter andere sijde nopende de hoevepacgt inde aenspraecke des voors aenleggers vermelt cum
expensis, versouckend voorts den voors. comparant aen voors. mijnheer den schout executie in gewoonlijken
formen van den vonniss van 12-1-1583 tot voordeel van hem comparant inde voors. qualiteijt gewesen, soo
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tot laste van Rochus Adriaens als tot laste van voors. Duppenghischer, protesterende ingevalle van vuijtstel
oft weijgeringe van costen schaden ende interesten omme etc. Schepenen dienvolgend datter geen gelt en is
gecomen tot behoef van aenlegger ende voirts hebben schepenen gewesen dat partijen sullen wijsen hem vrij
goet indien sij het nijet en doen soo sal den aenlegger selve doen ende den aenlegger doet sijn bewijs aen het
gereetste dat sij hebben om op woonsdacg oft saterdacg te vercoopen tot beliefte van aenlegger. Nopende? de
sententie van hoevepacgt van 49p 8s wijsen? schepenen voor recgt doordien Gabriel allegeerde dat hij
qualijk tot Antwerpen heeft comen connen het nijet reiselijk en is tot Antwerpen over lant ende de schepen
dese reijse nijet gevaren en hebben dat dese vierschare sal blijven verstelt vuijt cracgt van derden dacg ende
dat op saterdage naestcomende, ende d'aenlegger begeert hieraff acte oft copie in forme opten redelijcken
salaris daertoe staen en heeft betaelt aen weth costen van dese dacge 5 stuijvers ende een halve ende den
secretaris voorde notulen ende copie tsaemen 6 stuijvers ende een halven.

1.43

Schuld Rochus Adriaens (WA0357)

RAZE 3524, pagina: 11, 12 jan 1583: Jan de Neve als gemacgticg van mijnheer de Molijn contra Rochus
Adriaens. Actor heescht verweerder soo salvo cortinge de som van 4p 16s 7gr vls die Sebastiaen Pieters
(MPS: Bastiaen Pieters) schuldicg is van tgene hij met den voors. Rochus gecocgt heeft Cornelis Jacobs
Boudewijns (MPS: Cornelis Jacobs Bouwens) als borge voor Jacques zijnen sone voir de boonen geheescht
(MPS: volgend blad) somme salvo cortinge 9p 13s 3 gr vls ende sonder prejuditie van dese procedure
ontfangen ende Gabriel Duppenghischer voor de boven geheeschte somme cum expensis alsnocg. (MPS:
begrijp er niets van)

1.44

Van het sterfhuis van Gentman (WA0361)

RAZE 3524, pagina: 14, 12 feb 1583: Heijndrick Marinuss Gort heijscht op Andries Engels als borge voir
Gabriel Duppenghischer van het sterfhuijs van Gentman (3p 2s 4gr vls) (MPS: Betekent dit dat Gabriel
familie is van Gentman?)
RAZE 3524, 14v, 19-2-1583: Heijndrick Marinuss Gort maeckt heesch vuijtwijsend tregister Andries
Engels. Schepenen wijsen dat Heijndrick sal opleggen de recgten van vierscharen en dat Andries Engels sal
bewijsen sijn vrij goet ende bewijst een bedde ende sijn hengst peert.

1.45

Levering land aan Michiel de Molijn (WA0907)

RAZE 3524, 160v, 2 apr 1583: Soo heeft Gabriel Duppenghischer ende vuijt ende inden name van Sr Gillis
Wolfswinckel als procuratie van hem hebbend, gepasseert voor Jacob Oliviers ende Sebastiaens Pieters
schepenen, gelevert aen mijnheer Micgiel de Molijn 1 gemet 60 roe lants gelegen in Noortvere (O.
Heerenwecg, S. W. ende N. mijnheer de Molijn) voor 10p gr vls de hoop

1.46

Levering huis door Gabriel Duppenghischer (WA3130)

RAZE 3540, W-8070, 2v, 21-7-1583: soo is voor ons schepenen hier onderschreven gecomen ende
gecompareert in zijnen propren persoone Gabriel Duppenghischer die welcke gelevert ende getransporteert,
levert ende transporteert midts desen aen Pieter Pieters Leeuwe een huijs met sijn gevolcg, ertvast nagelvast
binnen het dorp (O. Heerenstraete, S. Marinus de schipper, W. Cornelis Jacobs Bouwens boogaert, N. W.
Quirijns) ende dit huijs es vercocgt opte soe naer vuijtwijsen den dijckgravens brief ofte register bij dese
paijementen te weten achtervolgens tregister, heeft Pieter voors. Gabriel belooft tontlasten jegens de
dijckgrave daer hij gelast es

1.47

Overlatinge huijsinge Willem Meerssen (WA0378)

RAZE 3524, pagina: 19, 9 aug 1583: Cornelis Jacobs Boudewijns staende in de woorden van Willem
Meerssen ende hij heijschende ter vierschare Pieter Leeuwe ende Macharis Willems ende is haer heijschende
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seeker kennisse wat sijlieden gehoort hebben van alsulcken over(ge)laetinge van huijsen als Gabriel
Duppenghischer van Willem Meerssen overgenomen heeft oft ist hiervoor eijschende 50 gulden waerop
partijen liever de kennisse te doen dan te geven 50 guldens ende hebben geseijt aldus: Pieter Leeuwe out
wesende ontrent 50 jaren op den eedt die hij den procgie dan geeft ende op zijn mannen woorden ende
bekent ? in bijwonen van dese overlatinge van dese huijsinge Willem Meerssen ter eenre sijde ende Gabriel
Duppenghischer ter andere sijde dat Gabriel overgenomen heeft van Willem Meerssen inder manieren
vuijtwijsende dijckgraevens brief ende niet voirder en Macharis Willems ? tselve op sijn mannen woorden.
Alsoo Cornelis Jacobs Boudewijns comt en doet versouckt om kennisse ofte remisse hebben van seker
gethuijgen van seeker overlatinge van huijsinge ende niet en bevinden dat Willem Meersen niet volcomen en
is met sijn ?schinge, soo blijven schepenen bij haer voorgaende sententie ende condemneren Willem
Meerssen inden heijsch acgtervolgens tregister. Het slot op de volgende pagina is niet leesbaar

1.48

Levering huis door Gabriel Duppenghischer (WA3150)

RAZE 3540, W-8075, 7v, 13-2-1584: is voor schout ende schepenen van Waerde gecompareert de eersaeme
Willem Quirijns als ghemachticg van Gabriel Duppenghischer al volgende de procuratie ons getoent ende
gebleeken weesende vanden datum 12-12-1583 gepasseert voor schepenen van de stede van Reijmerswaele
ende heeft met vollen rechte overgelevert ende getransporteert aen Pieter Pieters Leeuwe een huijs aertvast
ende naecgelvast met alle zijn gevolcg ende toebehooren in alder manieren gelijckerwijs bij Duppenghischer
tzelve huijs gecost ende ontfancghen heeft van Willem Maertens (MPS: Merts) gestaen ende geleegen
binnen de voors. prochie van Waerde (O. Heerenstraete, S. Marinus Marinuss schipper, W. Cornelis Jacobs
Boudewijns, N. den voors. Willem Quirijns) mits dat den cooper zal verlijden te bethaelen aen Cornelis den
biersteeckere tot Cruijningen de somme van 10 ponden vlaems Sint Jansmisse eerstcomende 1584 mits
afgerekend alle recgtelijcke oncosten, ende voorts te bewaeren de paijen. (MPS: niet te lezen, hout op de
zolder en steenen?)

1.49

Verkoop van huis in Antwerpen (WA0852)

RAZE 3524, 145v, 6 apr 1582: Comp. Gabriel Duppenghischer de welcke heeft geratificeert ende
geapprobeert, ratificeert ende approbeert mits desen alsulcken vercoop als Eeuwout Duppenghischer ende
Joris Damiens hebben gedaen van een huijs gestaen ende gelegen tot Antwerpen inde Mannebroederstrate,
geheten de Grauwen Struijs en den eersame Joris Schantevel?, belovende den selven coop over zijn cortinge
(alsoo het selve hem bij d'afflijvicgheijt van zijnen broeder Eeuwout Duyppenghischer acgtergelaten ende
verstorven is) te houden in een vredelijck gebruijck te weten dat hij den coop ter zaken van desen vercoop
nijet en sal molesteren sub oblione se et sua presentia et futura. Present schepenen Jacob Oliviers, Willem
Quirijns ende Sebastiaens Pieters

1.50

Duppenghischer schout te Biezelinge (WA3597)

RAZE 2028, pagina: 277, 13 nov 1584: Presentatie, vide noch supra pag 264. Ten versoecke van Michiel
Adriaensen geboren van Romerwaele ende nu woonachtigh binnen Sint Annenlandt, hebbe ick als notario
presentatie gedaen aen den personen van Frans Franssen molenaer inwoonder deser stede van der Goes ende
aan Lenardt Duppenghisser schoutet tot Bieselinghen. Ende dat van de helft van twee schultbriefven op
paijementen, die eenen van 23 $ gr vls met paijen verschenen 14 maerte 1584 tot laste van Frans ende
d'anderen van 23 $ 12 sch daervan. Verschijnen sullen 3 $ tot laste van Lenaerdt voornoemt. Welcke heeft
den voors requirant gecocht heeft van seecker erfgenaem van Jan Willems Appelman etc.
Aldus ter Goes tpv Cornelis Oliviersen molenaer ende Pieter Rijmelant inwoonders van Goes.

1.51

Verkoop boerderij door Michiel de Molijn (WA3265), RAZE 3541, 2v,
29 apr 1588

RAZE 3541, W1-9856, 2v, 29?-4-1588 (MPS: zeer flets?): comparerende voor schepenen naergenoempt in
propren persoone deersaeme Johan Spierinck zoon wijlen Christoffel Spierinck residerende tot Armuijden
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(MPS: Arnemuiden) in Zeelant als volcoemen irreversable procuratie ende speciale machtiging
onwederroupelijck hebbende van deersaeme monsieur Michiel de Molijn coopman der stadt Antwerpen heeft
hij comparant in dien voors. qualiteijt voor ons schepenen voors. rechtelijcken verclaert ende verthoont hoe
alsdat de voors. monsieur Michiel de Molijn op den 9-5-1585 binnen der stadt van Antwerpen voor notario
ende getuijgen aldaer vuijt zijnen vrijen wille omme? een somme van penningen daer aff hij bekende geheel
ende al vernuecht ende betaelt te zijne de eersten penninck metten lesten wettelijck vercocht opgedraegen
gecedeert ende getransporteert heeft voor ende ten prouffijte van heeren Joris Kesseler borger der stadt
Keulen (MPS: C. Dekker noemt deze man Georg Kessler) zijn erffven ende naercomelingen seecker zijn
houfve met allen den landen huijsinge schuijren keeten boomgaerden met alle haere gevolcg ende
toubehoorten gelijckerwijs als den voors. monsieur du Molijn hadde gestaen ende gelegen binnen deser
prochie ende heerlijckheijt van waerde onder den molen groot tsaemen in erfven zoo in weije als in
winnende? landen 129 gemeten 245 roeden als hier ? nieuwer opdrachte breeder uijtgedruct ende vermet sal
worden, ende alsoo den voorn. monsier de Molijn hem als vooren bekende van de voors. heere Joris Joris
Kesseler van allen tgene ? realijcken van alles tot allen gecontenteert voldaen ende wel betaelt te zijn tot
allen zijn dancke ende ende genuege daeraff hij den voors. Kesselaer ende zijne erfven heeft quijtgescholden
ten eeuwighen dage ende oock voorts aen de voors. houve ende landen egeen recht actie paert nocg deel te
hebben noch te behoudene in eeniger manieren alst breeder bij den openbaere instrumente van transpoorte
ende procuratie van date 9-5-1585 onderteeckent Heijndrick van Ussels? notaris resideerende tot Antwerpen
is blijckende die wij sagen ende voor den lesen ende heeft dienvolgende den voorn. Johan Spierinck
comparant vuijt crachte van zijnder voorn. procuratie rechtelijcken met alle solempniteijten van rechten als
eender gelijcke opdracht naerder costuijme ende vierschare alhier es toebehoorende anderwerf? ?
opgedragen gecedeert ende getransporteert, draecgt rechtelijck oppe cedeert ende transporteert
onwederroupelijck midts desen in een eeuwige volcoemen vredige posessie ende gebruijckenisse ten
behoufve ende prouffijte van voorn heer van Kesseler zijnen erffven ende naercomelingen oft actie van hem
crijgende de voorgenoemde houfve landen ende erven metter huijsinge schuijren keeten hoff ende boomgaert
als voors es, met alle de rechte ende actie die de voorn monsieur de Molin daeraene heeft gehadt, te wetene
eerst de houfve mettet lant daeraen clevende groot 92 gemet 238 roe genaempt Robrecht Stockvisch houffve
eendeels? inde voors. houfve ende landt liggende gemeene met den erffgenaemen van jouffrouw Maria
Danckaerts (MPS: C. Dekker noemt haar Maria Jans Danckaertsdr) huijsvrouwe was van Robrecht voors.
ende het ander paert ende deel liggende inden Molenhouck ende voorts inden Cleijnenpolder al binnen dese
voors. prochie van Waerde dewelcke voors. houfve ende lant den voors. monsieur Michiel de Molijn (MPS:
Michiel du Moulijn) bij title van coope ende transpoorte vercregen heeft jegens Jacob van Oproode in den
naeme ende als onwederroupelijck gemachtigt van Dierick Jans Houbracken ende daerinne bij den zelven
van Oproode op den 11-9-1579 alhier voor schepenen deser prochie in gebannender vierschaere ge? ende
geerft is als bij den schepenen brieffve onderteeckent Frans Lambrechts is? blijckende, item nocg 4 gemeten
lants liggende in twee perceelen te weten het een stuck wesende weijlant (O. S. W. ende N. Michiel de
Molijn) ende dander perceel wesende zaeijlant (O. ende S. de voors Molijn, W. Gillis van Wolfswinckel, N.
polderdijck) welcke voors. 4 gemeten den voors. du Moulin opden 19-3-1580 bij coop vercregen heeft van
Marinus Corneliss Gort als bij schepenbrieve deser voors. prochie onderteeckent bij den voors. Frans
Lambrechts costere is blijckende, item noch 11 gemeten 52 roe weijlants liggende in twee perceelen in den
Riethouck eerst een stuck weije genaempt Coppebarts hoffstede? met een weije daeraen gemeen liggende
10? gemeten 10 roeden (O. kerckenlant van Waerde, S. ende W. Heerenwecg, N. de voorg. Michiel de
Molijn), ander perceel (O. joncker Jan van Haesdonck, S. Pieter Corneliss van Schuijle dochter, W.
Heerenwecg, N. joncker Jan van Haesdonck) groot 442 roeden dat den voorn. monsieur de Molijn op 31-81580 bij coope vercregen heeft jegens joncker Mattheus van Baersdorp met meester Jan Vilaijn als
gemachticht van jouffrouw Elisabeth van Haesdonck ende daerinne voor schepenen deser prochie van
Waerde ten voors. dage als bij den schepenen brieve onderteeckent bijden voors. Frans Lambrechts gegoeijt
ende geerft is, item noch een stuck lant 410 roe gelegen binnen deser voors prochie onder den molen in den
houck genaempt Noortvere (O. S. W. ende N. de voors. heer de Molijn) ende bij hem opden 30-1-1581 bij
coope vercregen jegens Jacob Jans Pieters Lemps als bijden schepenenbrieffve deser voors. prochie van
Waerde onderteeckent Frans Lambrechts costere gegoeijt ende geerft is blijckende, item noch alsulcken
erffve paert ende deel als de voors monsieur Michiel de Molijn op den 20-2-1581 bij coope ende transpoorte
vercregen heeft jegens Boudewijn Reijnouts woonende tot IJerseke ende zijne consoorten onverscheijden
ende onverdeelt hadden inde stede ofte houfve van wijlen Robrecht Stockvisch met huijsen schuijren ende
erve ende toubehoorten midtgaders alle erreve? die den voors. huijse ende houffve aen macg cleven groot
haer paert ende gedeelte van landen ontrent 19 gemeten 8 den quartier? soo vroonne ende ander gestaen ende
gelegen de voors. houffve ende lant binnen deser voors prochie van Waerde hunliedens van zijnnen ouders
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aengecoemen ende verstorven als bij den schepenen transpoorte deser voors. prochie van Waerde
onderteeckent bij den voors. Frans Lambrechts is blijckende (MPS: er wordt hier geen datum genoemd), item
noch een stuck groot ontrent 5,5 gemeten zaeijlants gelegen binnen deser voors. prochie van Waerde in den
Cleijnenpolder (O. ? (MPS: niet ingevuld), S. voors. monsieur de Molijn, W. de zelve, N. den polderschen
Weertdijck?) ende bij den voors. monsieur du Moulijn bij coope ende transpoorte vercregen jegens Marinus
Corneliss Gort 20-12-1581 als bij den schepenenbrieff der voors. prochie van Waerde onderteeckent Frans
Lambrechts is blijckende ende nocg 1 gemet 60 roeden lants gelegen insgelijcks binnen de voors. prochie
van Waerde in den houck genaempt Noortveere (O. Heerenwecg, S. W. ende N. den voorn Michiel de
Molijn (MPS: Michiel du Moulijn) het welcke den voors Moulijn op 2-4-1583 een somme gelt bij coope
vercregen jegens Gabriel Duppghischer in der naeme ende als gemacghticgde van monsieur Gillis
Wolfswinckel ende daerinne ten voors schepenen der voors. prochie voors. dage gevest? ende geerft is als bij
den schepenenbrieff onderteijckent Gabriel Duppenghischer is blijckende, welcke voors. houfve ende landen
gronden erfven ende toebehoorten metten vruchten baten ende prouffijten verschenen seedert Bamisse 1585
den voors. Michiel du Moulijn den voorn. heeren Joris Kesselaer vercocht heeft voor seecker somme van
penningen die den voors. Jan Spierinck comparant inder qualiteijt als vooren bekende dat den voors.
monsieur du Moulijn daervooren in gereeden ontfangen heeft den eersten penninck met den lesten tot allen
zijnen contentemente ende genuege daeraff daeraff hij comparant vuijten name als vooren heer Joris
Kesselaer ende zijne erfven is quijtscheldende, belovende daeromme comparant vuijt crachte der voors.
procuratie den voorn. heer Joris Kesselaers zijnen erfven ende naercomelingen ofte zijne actie crijgende altijt
recht garandt te weesen tallen rechten van voors. gronden van erffven tegens alle diegene die te rechte
coemen willen ende te ? ende quijten van allen commeren ende calaegnien ende op ? daer jaerlijckx
vuijtgaende opt verbant van alle des voorg Michiel du Moulijn goederen roerende ende onroerende
jegenwoordicg ende toecomende tot wat plaetse die gelegen oft bevonden souden mogen weesen,
bekennende voorts de comparant inden naem als vooren aen de voors. houfve landen gronden erfven ende
huijsinge met allen haeren gevolcg ende toebehoorten egeen recht paert actie noch deel meer te hebben, te
houden noch te pretenderen in eenicg manieren. Actum 19-5-1588 present Jacob Oliviers, Pauwels Franss
ende Nicolaes Corneliss schepenen

1.52

Levering helft landhoeve Borcghoeck (WA3340)

RAZE 3541, W-8134, 25, 11-4-1591: eodem die voor schout ende schepenen in gebannender vierschare
Pieter Willems woonende tot Goes als gesubstitueert ende volcomen speciale macht hebbende van deersame
monsieur Salvador de la Palma vanwegen ende onwederroupelijck geconstitueert zijnde van deerbare
jouffrouwe Clara de Jonge wijlen weduwe Jan de Renialme blijckende bij eender procuratie gepasseert door
burgemeesteren scheepenen ende raet der stede van Middelborcg op 31-1-1591 de welcke comparant inde
voors. qualiteijt naerdien tzijner versoucke gedaen waeren drije vrije sondacgs geboden, ende voorts alle
solemniteijten van rechte diemen naer de costume deser vierschare tot een erffenisse van gronden van
erffven als andersins (was userende) heeft dienvolgende den comparant wettelijck opgedragen, leverde ende
gaff overe midts desen tot een vrij eeuwicg erffelijck possessie ende gebruijck aen Marinus Corneliss Gort
dijckgrave van Waerde (present ende accepterende) ten behouffe ende prouffite van deersame monsieur
Daniel de Renialme coopman tot Middelborcg alsulcken actie pardt ende gedeelte van een rechte helleft van
een lanthouffe metter huijsinge schuijren stallingen keeten hoffsteden landen ende gronden van erffven
genaempt Borcghouck, midtsgaders oock allen de gerechticgheijt van de vroonen chijsen renten ende dijcken
als de voorn. jouffrouwe Clara de Jonge jegenwoordelijck hier binnen Waerde waren toebehoorende ende
nocgtertijt metten voorn. monsieur Daniel de Renialme int gemeene hadde liggende in alder vougen ende
manieren als de voors. jouffrouwe de Jonge bij tittele van coope ende transpoorte vercregen heeft, jegens
heer Junius de Jonge ende daerinne opden 5-3-1583 al hier voor schepenen deser prochie in gebannender
vierschare gegoeijt ende geerft es als bij den schepenenbrieffve onderteekent Gabriel Duppenghischer is
blijckende welcke voors. gerechticgheijt der selver houffe (zoo voors. staet) metten vruchten batgen ende
prouffiten de voorn. jouffrouwe Clara de Jonge den voors. monsieur Daniel de Renialme vercocht heeft voor
seecker somme gelts die den voors. Pieter Willems comparant inder qualiteijt als vooren in gereeden gelde
ontfangen heeft den eersten penninck metten lesten tot alle haeren volle contentement ende genughe, daeraff
hij comparant vuijten name als vooren den voors. Daniel de Renialme zijne erffven ende naercomelingen
was quijtscheldende ten eeuwicgen dage, bekennende ende vercleerende voirts den voors. Pieter Willems
comparant vuijt crachte zijnder voors. procuratie enden inden name als vooren aen alle de voorn.
geinsereerde partien met haeren gevolcg ende toebehoorten egeen recht actie pardt noch deel meer te
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hebbene te houdene noch te pretenderen in eenicge manieren. Aldus gepasseert ter presentie van Jacob
Oliviers, Pieter Adriaens ende Nicolaes Corneliss schepenen deser prochie
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