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1.1 Eis op Jan Matthijss, coop paert (WA2746) 

 

RAZE 3518, W1-70, fol 7, 13-9-1561: Pieter Geerts heijst ter vierschaere Jan Matthijss ende dat van coope 

van een paert twelck zoude moegen gecocgt weesen in den coopdacg van Robrecht Stockvis die somme van 

3£ 15s. Bij verwiltcueringe van pertie verstellen scheepenen deesen dacg van recgte voort tot Pieter Geerts 

vermaen 

 

1.2 Levering land in Noortvere aan Adriaen Jacobs Voorstock (WA3021) 

 

RAZE 3518, W2-302 links, fol 16v, 25-2-1562: zoe heeft Jacob Leijss (MPS: je kunt dit ook lezen als Jacob 

Loijss!) gelevert eenne Adriaen Jacobs Voorstock die quantiteijt van 2 ½ met preter 7 roe gelegen in 

Noortvere (O. Jan Nicolaess Pithouck, S. ende W. erfgenamen van Robrecgt Stockvis, N. de zelfde 

erfgenaemen voors.) ende es gegeven om 25£ preter 6 stuijvers den hoop d'een helft gereet ende d'ander helft 

in een jaer daernaer. Schepenen: Pieter Geerts, Jan Jans Vleeck, Matthijs Jans Widts. Pertie elcxs een brief 

een helft van die penningen, ende Adriaen van het lant 

 

1.3 Levering lant aan Adriaen Jacobs Voorstock in Cleenenpolder (WA3022) 

 

RAZE 3518, W2-302 rechts, fol 17, 4-3-1562: op huijden 4-3-1562, zoe heeft coman Adriaen Willems 

gelevert met drie szondaegse geboden onvervallen aen een eenne Adriaen Jacobs Voorstock de quantiteijt 

van ? gemet lants geleegen inden Cleenenpolder (O. Jan Nicolaess Pithouck, S. vroone van Robrecgts 

Stockvis, W. Jan Nicolaess Pithouck), N. polderdijck), van tander stuck bewesten, ende es groot 2 gemet 55? 

roe (O. Jan Nicolaess Pithouck, S. vroone van Robrecgts Stockvis, W. Jan Nicolaess Pithouck met Cornelis 

Nicolaess cum suis, N. polderdijck), ende dese voors. erve es gegeven om 36£, verschijnende bij paijmenten 

te weten Sint Jacobs daege 1562 Baemisse zonder schaede 12£ ende voort alle jaere ende Jacobs dacg 

daeraen 12 gelijcke ponden tot die volle betaelinge toe. Schepenen: Pieter Geerts, Jan Jans Vleeck, Matthijs 

Jans Widts. 

 

1.4 Levering land in Cleenenpolder door Jan Aerts de smidt (WA3027) 

 

RAZE 3518, W2-304 rechts, fol 19: op 22-3-1562 zoe heeft gelevert Jan Aerts de smidt met volle recgten 

een stick lants groot 3 gemet 97 roe gelegen in twee perceelen inden Cleenenpolder (O. Jan Nicolaess, S. de 

vroene van Robrecgt Stockvis, W. Jan Nicolaess, N. den polderdijck) ende dese voors. erfve es gegeven om 

35£ 5s verschijnende bij paijmenten te weeten Goesche marckt anno 1562 Baemisse wel betaelt zonder 

schaede 11£ 15s, ende alle jaere 11£ 15s tot die volle betaelinge. Schepenen Jan Jans Vleeck, Pieter Geerts, 

Matthijs Jans Widts (MPS: aan wie?) 

 

1.5 Geschoten (WA2793) 

 

RAZE 3518, W1-109, fol 28v, 15-7-1562: Jan Jan Vleeck heijst ter vierschaere Govaert Danckaerts die 

somme van 2£ 7s 3gr, ende dat van een schellinck vanden meete ende nocg van een reste van 1561 2£ 10s. 

Bij verwiltcueringe van pertie zoe verstellen schepenen desen dacg van recgte ten naesten, ende voort tot Jan 

Jans vermaen behalve dat Govaert binnen 8 daegen moet betaelen die oude resten 

- Jan Jan Vleeck heijst ter vierschaere Adriaen Govaerts ende dat van een schellinck opten met die somme 

van 1£ 18s 9gr 12mijten, heijst nocg van dezelven van een van tjaer 1561 die somme van 1£ 3s 9gr. Bij 

verwiltcueringe van pertie zoe verstellen schepenen desen dacg van recgte ten naesten, ende voort tot Jan 

Jans vermaen behalve dat Adriaen binnen 8 daegen moet betaelen die oude resten 

RAZE 3518, W1-110, fol 29, 15-7-1562: Cornelis Jacobs Boudewijns heijst ter vierschaere Govaert 

Danckaerts, ende dat van een reste van een schellinck voor den met (MPS: er staat: meete) over den oucgst 

1560 die somme van 13s 7 gr ter goeder reeckening. Bij verwiltcueringe van partie zoe verstellen schepenen 

desen dacg van recgte ten naesten, partie zonder weete 

- Jan Jans Vleeck heijst ter vierschaere Jan Matthijss ende dat van een schellinck opt gemet die somme van 
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2£ 9s 1gr 18mijten, nocg van 4 gemet 8 roe tot 1s opt gemet facit 1s 8gr 

- Jan Jans Vleeck heijst ter vierschaere Jan Matthijss nocg van tgeschodt over die polder van Susterzandt van 

22 gemet preter 16 roe tot 8s opt gemet facit 8£ 15s 7gr. Bij verwiltcueringe van partie zoe verstellen 

schepenen desen dacg van recgte ten naesten, voort tot Jan Jans vermaen 

- Jan Jans Vleeck heijst ter vierschaere Robrecht op Stee (MPS: Robrecgt Stockvisch) van 71 gemet 1 roe tot 

eene schellinck opt gemet facit 3£ 11s 1gr. Bij verwiltcueringe van partie zoe verstellen schepenen desen 

dacg van recgte ten naesten, voort tot Jan Jans vermaen 

RAZE 3518, W1-111, fol 29v, 15-7-1562: Jan Jans Vleeck heijst ter vierschaere Jacus Duijckerne ende dat 

van 53 gemet 7 roe facit 2£ 12s 3gr tot eene schellinck opt gemet. Bij verwiltcueringe van partie zoe 

verstellen schepenen desen dacg van recgte ten naesten, voort tot Jan Jans vermaen 

RAZE 3518, W1-113, fol 30v, 21-7-1562: Jan Jans Vleeck heijst ter vierschaere eenne Govaert Danckaerts 

nae uijtwijsen fol 28 ende Adriaen Govaerts zijne zoone meede als van een verstelde vierschaere in eodem 

folio. Bij verwiltcueringe van partie zoe verstellen scheepenen desen dacg van recgte ten naesten, voort tot 

Jan Jans vermaen 

RAZE 3518, W1-118, fol 33, 19-9-1562: Jan Jans Vleecks als penningmeester heijst ter vierschaere Govaert 

Danckaerts nae uijtwijsen tregister fol 28. Bij verwiltcueringe van pertie zoe verstellen scheepenen desen 

dacg van recgte tot op dincxendaege naestcomende ende voort tsijnen vermaen 

 

1.6 Levering land in Cleenenpolder aan Adriaen Jacobs Voorstock (WA3031) 

 

RAZE 3518, W2-307 rechts, fol 22: op huijden 16-5-1563 (MPS: 1562 stilo curie) zoe heeft getransporteert 

ende overgedraegen, transporteert eende draecgt over mits desen Jan Nicolaess (MPS: Jan Nicolaess 

Pithouck?) eenne Adriaen Jacobs Voorstock die quantiteijt van 3 gemet 96 roe gelegen in twee percelen 

inden Cleijnenpolder (O. Jan Nicolaess Pithouck, S. vroone van Robrecgt Stockvis erfgenamen, W. Jan 

Nicolaess cum suis, N. den Polderdijck), ende dese erfve es gegeven om 10£ 12s 4gr, verschijnende bij 

paijmenten te weten Goesche merckt Baemisse naestcomende zonder schade het erste gerecgte derdendeel 

van die penningen, ende voort alle jaere een gelijcke derden deel tot die voors. schuldt ende somme al betaelt 

zal wesen, ende voort zoe stelt desen Adriaen Jacobs tot ypoteque ende onderpandt hetzelve goet ende landt, 

ende voort alle zijne goeden nu present ende toecomende, ter presentie van schepenen Pieter Geerts, Pauwels 

Diericks, Pieter Jans Rooshil 

 

1.7 Levering weij in Noortveere aan Jacob Leijss (WA3078) 

 

RAZE 3518, W2-325 rechts, fol 11: op 29-1-1564 zoe heeft Adriaen Jacobs (MPS: Adriaen Jacobs 

molenaer?) gelevert met vollen recgte eenne Jacobs Leijss een stucke weije gelegen in Noortveere (O. Jan 

Nicolaess cum suis (MPS: Jan Nicolaess Pithouck), W. erfven van Robrecgt Stockvis, N. den Ouwen dijck), 

ende dese erfve es groot 2 gemet 136 roe, ende es gegeven om 27£ den hoop d'een helft ter leveringe te 

weten 13£ 10s, ende tenden den jaere nocg 13£ 10s. Schepenen Jan Jans Vleeck, Matthijs Jans Widts, Jan 

Nicolaess Pithouck. Adriaen Jacobs een brieff 

 

1.8 Levering land in Cleenenpolder aam Mattheus Maertens (WA3116) 

 

RAZE 3518, W3-6 rechts, fol 27: op huijden 3-4-1565 (MPS: 1564 stilo curie) heeft gelevert met volle 

recgte Cornelia Willem Jans de quantiteijt van 200 roe lants inden Cleenenpolder (O. Jan Nicolaess Pithouck 

cum suis, S. erfgenaemen van Robrecgt Stockvis, W. Jan Nicolaes voors, N. Adriaen Jacobs (MPS: Adriaen 

Jacobs Voorstock) met zijn weese), ende dese erve es gegeven om 6£ te Bamisse laetstleden 3£ ende 

Bamisse 1566 3£ 

- in de kantlijn: Cornelia begeert een brieff ende Mattheus Maertens (MPS er staat; Teeus Merts) oock een 

brieff (MPS: hij zal wel de koper zijn!) 

 

1.9 Levering erve in Cleenenpolder (WA3103) 

 

RAZE 3518, W3-1 links, fol 21v: op huijden 6-10-1565 heeft gelevert met volle recgte Adriaen Jacobs 

(MPS: Adriaen Jacobs Voorstock) eenne Cornelis Matthijss als gemecgticg van Mattheus Maertens een stuck 
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lants gelegen inden Cleenenpolder groot 2 gemet (O. Gillis Reijns, S. Robrecgt Stockvis, W. Adriaen de 

cuijper (MPS: Adriaen Anthonies de cuijper), N. de polderdijck), ende dese erve es gegeven ende gecocgt 

om 7£, ende gereet gelt ende Adriaen Jacobs belooft dese erve alzoe vrij te maecken als daer begeert vrij gelt 

aff te ontfangen (MPS: zie ook WA3102) 

- in de kantlijn: Cornelis Matthijss begeert eenne brieff van de erve 

 

1.10 Levering huis met erve in Cleenenpolder (WA3102) 

 

RAZE 3518, W2-335 rechts, fol 21: op huijden 6-10-1565 zoe es gecomen voor ons schepenen hier onder 

geschreven eenne Cornelis Jacobs als gemacgticg van die kinderen van ende weese van Maerten Jacobs ende 

heeft gelevert met vollen recgte een huijs met ontrent 50 roe erven gestaen ende gelegen inden 

Cleenenpolder (O. Adolf van Ruijtenborcg, S. Cornelis Nicolaess wesen cum suis, W. Robrecgt Stockvis, N. 

twegelinck), ende die erfve is gelegen inden voors. houijck (O. Willem de Smits weese, S. twegelinck, W. 

Jan Matthijss, N. Adriaen Jacobs met zijn weese (MPS: Adriaen Jacobs Voorstock) ende dit huijs metter erve 

es gegeven om 50£, 40 gulden Goesche marckt laetstleden anno 1565, ende voort alle Goesche marckten 40 

gulden tot die volle betaelinge toe (MPS: aan wie?) 

RAZE 3518, W3-1 links, fol 21v: op huijden 6-10-1565 zoe es gecomen voor ons schepenen eenne Adriaen 

Jacobs Voorstock ende heeft gelevert met volle recgten een huijs met ontrent 50 roe erven, ende dit huijs is 

gestaen inden Cleenenpolder opt ambacgtsheeren vroone inde gemercken als vooren ende de voors erve 

meede als vooren, ende dit voors. huijs is als nu gegeven om 43£ met de erve 4£ gereet, ende voort alle 

Goesche marckten 4£ tot die volle betaelinge, ende pertie begeert ellicxs een brieff (MPS: ook hier aan wie?) 

 

1.11 Transport huis aan Ouwendijck aan Adriaen Corneliss (WA1623) 

 

RAZE 3519, W-87 links, fol 94v, 18-1-1567: Op huijden 1-2-1567 (MPS: 1566 stilo curie hollandiae) zoe 

heeft gelevert met een transporte eenne Pauwels Adriaens ende hij heeft getransporteert ende gedraecgen 

eenne Adriaen Corneliss een huijs aertvast ende nagelvast gestaen opten Ouwendijck op Robrecht 

Stockvisch vroone (O. ende W. Jan Wilgellens (MPS: Jan Willems), S. Jan de Waele, N. Jan Nicolaess 

Pithouck), ende dit voors. huijs is gecogt om 10€, 2€ ter leveringe ende bamisse 1568 8 gulden, ende voort 

alle jaere ende Bamisse daernaer diergelijck 8 gulden tot den volle betaelinge ende uijt dese vroone gaet 

jaerlijcks 20 stuijvers aencomende Robrecht Stockvis erfgenaemen, ende bij zoe verder zij erfgenaemen 

voors. dezelfde vroone hebben thunne? verswaert (MPS: een vroone werd toch niet verzwaard) dat es tot 

Adriaen Corneliss last. Schepenen Jan Jans Vleeck, Jan Nicolaess Pithouck, Jan Jacobs Stoffs 

 

1.12 Eis aan Willem Quirijns, coopdagen (WA1611) 

 

RAZE 3519, W-84 links, fol 91v, 18-1-1567: Cornelis Jacobs Boudewijns heijst ter vierschaere Willem 

Quirijns van Janna Poldermans coopdacg £13s 12gr, van Matthijs Jans Wits coopdacg 3£ 16s 6gr, in Bette 

Boudewijns coopdacg 3s 12gr, in Robrechts coopdacg 6s 8gr, in de walens coopdacg 1€ 1s 7gr 6mijten, nocg 

van een reste van een pacgt van 1566 4s 4gr, verstelt ten naesten 

 

1.13 Eis van Janna Poldermans sterfhuijs (WA1609) 

 

RAZE 3519, W-83 rechts, fol 91, 18-1-1567: Cornelis Jacobs Boudewijns heijst ter vierschaere Jan 

Barthelmeeuss van Janna Poldermans sterfhuijs 21s 7gr ende van Matthijs Jans Widts coopdacg (MPS er 

staat: Jan Mathijsen Jansens Wits coopdacg) 4£ 3s 4gr 6mijten, in Robrechts coopdacg 14£ (MPS: moet dit 

niet schellingen zijn?) 6gr 18mijten, nocg van de reste van sgraeven schoote van verleeden jaeren te weten 

van 1564 en 1565 22s 8gr 21 mijten, nocg van zeecker schriftuere die ick hem gemaeckt hebbe 17s 6gr, nocg 

van huijsen die hij gecocgt voor mijn salaris 1£ 3s 4gr, verstelt ten naesten dacg van recgte 

 

1.14 Levering land aan Cornelis Corneliss (WA1635) 

 

RAZE 3519, W-92 rechts, fol 100, 11-2-1567: Op huijden 11-2-1567 (MPS: 1566 stilo curie hollandiae) zoe 
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es gecomen voor ons schepenen den voors. Jan Barthelmeeuss, ende hij heeft gelevert met vollen recgte 

eennen Cornelis Corneliss ende dat uijt den naem van heer Clement (MPS: Clement Pieters van Dale) de 

quantiteijt van 6 gemet 50 roe gelegen in twee perceelen, een perceel gelegen in den Cleenen polder groot 5 

gemet 40 roe (O. Jan Matthijss, S. Heerenwecg, W. Jan Nicolaess Pithouck, N. den Polderdijck), ende nocg 

een stuck gelegen in Noortveere (O. Heerenwecg, S. ende W. de erfgenaemen van Robrecht Stockvis, N. Jan 

Nicolaess Pithouck), ende dese erve es gegeven om 7€ ellijck gemet gereet gelt 

 

1.15 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. 

MATHEEUS DER HULST, knaep vanden Metsersambachte. 

Bron: A.A.B. Deel 11, blz. 226-252. 

 

1.16 Overdracht land in de Meese (WA2241) 

 

RAZE 3520-5, W-269 links, 2v, 24-5-1567: Adriaen Gilliss als ghemechtich van Jan Domiss? (MPS: zeer 

onduidelijk geschreven) met zijn complijsen? ende oock ghemechtich van de twee weesen van Jacob de 

Coster z.m. ende hij heeft gelevert eenne Stoffel Jacobs 1 gemet luttel min of meert in de Meese (O. coman 

Adriaen Willems, S. weduwe van Robrecht Stockvis, W. Jan Corneliss Coster, N. Heerenwech) 

 

1.17 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 
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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) 

 

1.18 Levering land aan Cornelis Jans Poppe (WA2264) 

 

RAZE 3520-5, W-278 links, 11v, 2-12-1567: zoe es gecomen voir ons schepenen Jan Jans Vleeck, Pauwels 

Diericks ende Jacob Jans Sijnskercke eenne Adriaen Jacobs Voorstock ende heeft gelevert aen Cornelis 

Jansen Poppe de quantiteijt van 2 gem 70 r landt in de procgie van Waerde in den Cleenen polder (O. 

Adriaen Jans voirs, Z. vroone van Robrecht Stockvisch, W. Nicolaes Corneliss cum suis, N. den 

polderdijck), ende dese erve es gegeven om 9£ 't gemet 

 

1.19 Bekentenis van schuld door Cornelis Huijssen (WA2272) 

 

RAZE 3520-5, W-280 links, 13v, 23-2-1568 (1567 stilo hollandiae): soe es gecomen voor ons schepenen 

Jacob Jans Quinck ende Pauwels Diericks eenne Jan Mathijss voor hemzelf ende Cornelis Huijsen als 

getrouijt hebbende de weduwe van Cornelis Mathijss Bolluijt hebben gesaemenderhandt haer selve 

verobligeert ende bekendt schuldicg te zijne int sterfhuijs ende inventaris (MPS: er staat eventaris) van de 

vercocgte goederen van Joffrouwe Anna de weduwe van Robrecht Stockvis zaliger memorie de somma van 

4£ ende deselve penningen zijn verschenen over de jaere 12 ende 13 ((MPS: periode? of is dit het 12de en 

13de jaar van de heventijt?) altijts blijckende bij dezelfde inventaris ende stellen tot een verbant haere 

persoons ende oock haere goeden (MPS: goederen) nu present ofte naemaels toecomende stellende deselfde 

goederen tot aller verbant van recgten daer den houder ofte toender van desen believen zal tsij metten 

geestelijcke ofte waelijcken? recgte ofte met tsheeren riaele? executie zulcx als den selfden Jan Pieters 

geport wert met eenicge justitie ofte officieren dat hij Jan Pieters (MPS Jan Pieters Geerts?) voors. metten 

selfde justitie ofte officieren vervolgen macg, zonder daer ijemant van dese partien met eenicge recgte ter 

contrarie van desen te moegen behelpen nocg met eenicge andere loose ponden? 

 

1.20 Eis op zeeckere beesten van Pieter Marentijn (WA1820) 

 

RAZE 3520-1, W166 links, fol 5v, 27-8-1568: Op huijden 3-9-1568 zoe heeft Pieter Marentijn als 

commissie ende volle procuratie hebben van Anna vanden Driele zijnde schoonmoeder de weduwe wijlen 

Robrecht Stockvisch ende hij heeft heijs gemaeckt op zeecker beesten de welcke hij gevonden heeft op den 

grondt van den voors. weduwe, te weten 2 koijen ende 4 runders ende dat tot voldoeninge van zeecker 

acgterstellen ende restante van den oegst jaere 1566 en 1567 waer op Jan Colensen heeft gheabuseert, ende 

gheeft voor antwoorde (MPS: wie?) zoe als hij zeecker runderen aen voors. Cornelis Jans gedaen heeft ende 

dat om te gorsen de helfte ende zoe als hij zecgt begeert te laeten? die twee voor zijn huere ende dat die 

andere twee hem behoort te volgen, waerop dat Pieter voors alligeert dat hij niet en draecge eenicge kennis 

van zaecken, ende zecgt dat hij tgoet bevonden heeft op zijne grondt ende begeert daerop voorts recgt ?, 

hebben schepenen gewesen met sententie dat zij zouden kiesen ellijcks 1 goede man, accoorderen tis wel int 

goede, veraccorderen zij niet zoe hebben zij tzelve recgt voet staens, ende partie en es nu veraccordeert zoo 

es voorts recgt begeert, ende zoe naer aenleggen ende verweeren zoe wijsen schepenen voor recgt dat zoe als 

hij Pieter voors. tselfde arrest gedaen heeft dat den selfden zoude hebben schattinge ende gelden aen zijn 

goet daer hij tarrest aengedaen heeft, ? dese schattinge aen haer tot den tijt van 14 daegen. Dese 2 koijen zijn 

geschat voor 22 gulden ende vier runderen d'een 3£ d'ander 4£ 

RAZE 3520-1, W-178 links, 15v, 25-10-1568: Boudewijn Lambrechts nomine Cornelis Jans pacgtenaer 

heijst ter vierschare uijt cracgte van arrestemente Pieter Marentijn, zoe als den voors. Marentijn bij sijnen 

persoon bij zijner persoone ofte ijemant anders gecomen es tot onser huijser ende heeft aldaer onse goeden 

hoedanicg die zijn affhandicg gemaect ende tot zijne wille gebruijckt (MPS: moeilijk leesbaar maar 
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waarschijnlijk eist hij goederen terug) of anders 50£ ende daerenboven zoe heijst den voors. pacgtenaer van 

zeker pacgtlandt bij den zelfden Pieter aen ander persoon overgegeven in zijnder groote prejudictie ofte 

heijst daervoren 100 carolus guldens. Nocg daerenboven begeert den selfden Boudewijn Lambrechts inde 

qualiteijt als boven reeckeninge ende bewijs van alle penningen die de voors. pacgtenaer ofte zijn 

huijsvrouwe gedaen heeft aender voors. Pieter zijne huijsvrouwe ofte sijne schoonmoeder. Voor de 

schattinge van beesten wert gewesen bij vonnisse van schepenen zoe als den voors. Pieter Marentijn tanderen 

tijden arrest gedaen heeft aen zeker beesten naer vuijtwijsen tregister fol 5 ende op huijden date als boven 

gecompareert es Boudewijn Lambrechts ende sustineert voor recgt zxoe als den voors. Pieter Marentijn 

tenden die genacgten zijn vierschare niet geopent en heeft ende ? van de schouijt ? te staen in zijn vrien wete, 

zoe naer aenleggen ende verweeren zoe wijsen schepenen voor recgt ? de voors Boudewijn Lambrechts inde 

qualiteijt als boven begeerd als nocg de penningen acgtervolgens de schattinge van de schepenen op te 

bringen, (MPS: verder niet leesbaar) 

RAZE 3520-1, W-178 rechts, 16, 25-10-1568: Nopende van de zaecke van Pieter Marentijn als heijscher ter 

eender ende Boudewijn Lambrechts als verweerder ter anderen zijden acgtervolgens de voors. heijsen zoe 

wijsen schepenen voor 't schoonste recgt de selfde vierschare vercontinueert ten naesten te weten op 

woonsdaege naestcomende 

 

1.21 Eis aan Jan Nicolaess Pithouck, obligatie (WA1842) 

 

RAZE 3520-1, W171 links, fol 10v, 9-10-1568: Cornelis Jacobs Boudewijns heijst ter vierschare Jan 

Nicolaess Pithouck eerste ende al vooren van 1 obligatie van 15 gulden spruijtende ende belooft bij Pauwels 

Diericks ende Nicolaes Corneliss aen eenne Pieter Marentijn, nocg van verteerde costen 12s 3gr 6m, nocg 

van een viertel ront coolsaets 16s 8gr, nocg van tscraven schoote 15 gulden, partie wert gecondemneert inde 

drie heijsen vooren verhaelt ende dat Cornelis Jacobs zoude opleggen de recgten van de vierschare ende dat 

Jan Nicolaess zoude bewijsen zijn vrij goet, indien hij dede twaer wel int goede, indien hij tselfde niet en 

dede zoe zoude den voors. Cornelis Jacobs tselfde doen ende den genacgten nu voortgaende ende den heijs 

van tscrave schot es vercontinueert ten naesten. In de kantlijn: partie verobligeert hem dese 3 heijsen te 

betaelen binnen acgt daegen te weten den laetste van october 1568 op mijn selfs bewijs 

 

1.22 Levering land in Cleenenpolder (WA2302) 

 

RAZE 3520-5, W-290 links, 23v, 21-2-1569 (MPS: 1568 stilo hollandiae): zoe es gecomen ende 

gecompareert voor ons schepenen Jan Jans Vleeck, Jacob Jans Quinck (MPS: Jacob Jans Sijnskercke) ende 

Pauwels Diericks eenne Mattheus Maertens (MPS: Matheus Merts) ende hij heeft gelevert met vollen 

recgten te weten met drie zondaecgse geboden, de eenne aende anderen overvallen aeneen ende 

onbekellengiert van ijemande, eenne genaemt Geert Jansen backer de quantiteijt van 2½ gemet landt gelegen 

in den Cleenenpolder (O. Pieter Marentijn, Z. vroone van Robrecht Stockvisch, W. weese van Adriaen 

Anthonies, N. den Polderdijck), ende voors erve es gegeven om 13£ 10s gereet gelt ende daer staet opt 

aenboort 1s van ellijck £. 

 

1.23 Overdacht weijland in Noortveere (WA2307) 

 

RAZE 3520-5, W-291 links, 24v, 17-3-1569 (MPS: 1568 stilo hollandiae): zoe es gecompareert voor ons 

schepenen eenne Nicolaes Corneliss ende hij heeft over getransporteert ende gedraegen, transporteert ende 

draecgt over mits desen Jacob Jans Geluck de weese van Jan Geluck zaliger memorie de quantiteijt van de 

helft van ½ gemet weijlandts in Noort-Veere schacht ende schacgt gemeene met de voors. (O. Robrecht 

Stockvis erfgenamen, S. en W. Jan Nicolaess, N. Adriaen Jacobs hofstede), ende Nicolaes Corneliss heeft 

hem bekent de volle ende wel betaelt te zijne van de voors. erve, den eersten met de laetsten 

 

1.24 Levering land in Cleenepolder door Nicolaes Corneliss (WA2308) 

 

RAZE 3520-5, W-291 links, 24v, 22-3-1569 (MPS: 1568 stilo hollandiae): zoe es gecompareert voor ons 

schepenen Jan Jans Vleeck, Jacob Jans Sijnskercke, Jan Nicolaess Pithouck, Pauwels Diericks, eenne 

Nicolaes Corneliss ende heeft gelevert aen vrouwe Elisabeth Jans Rijckaerts (MPS: er staat Rijeckers) van 
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IJersekendamme 1 gemet landts in de Cleenepolder in een sticken lants van 700r ofte daer ontrent (O. 

Cornelis Janse, S. Robrecht Stockvis vroone ende den Heerewech, W. heer Clement (MPS: Clemens Pieters 

van Dale), N. den Polderdijck), ende dese erve es gegeven om 29 gulden gereet gelt den hoop 

 

1.25 Levering grond aan Clemens Pieters van Dale (WA2318) 

 

RAZE 3520-5, W-293 links, 26v, 26-5-1569: zoe es ter kennisse van schepenen Jan Jans Vleeck, Cornelis 

Corneliss ende Pieter Jans (MPS: welke?) gecomen ende gecompareert Jan Pieters Geerts ende heeft gelevert 

Cornelis Cornelisz nomine heer Clement Pieters van Dale 1 gemet preter 3r gelegen in den Grooten polder 

(O. Pieter Marentijn, S. Bouwen Lambrecht (MPS: er staat Lamsz), W. Heijman Heijmans, N. Jan Guldinck) 

ende dese erve es gegeven om 6£ tgemet, gelt als leveringe ende Jan Pieters bekent (MPS: er staat belooft?!) 

hem te volle ende al betaelt te zijne den eersten penning met de laetsten 

    

1.26 Arrest op Pieter Marentijn (WA1975) 

 

RAZE 3520-2, W-205 links, 6v, 2-6-1569: Op huijden 2-6-1569 zoe heeft Marinus Corneliss (MPS: Marinus 

Corneliss Gort) uijt cracgte van arreste heijs gemaeckt op eenne Pieter Marentijn ende heijst hem zoe als 

Pieter den voors. Marinus Corneliss Gort tanderen tien doen bedienen met eenne usier? (MPS: gebruiker?) 

voor de somma van 39 gulden ende van oncosten daerop gehadt ende geleden 7 gulden tsaemen meer 

uijtbringende metten voors. oncosten dan bij mr Gillis (MPS: mr Gillis Reijns) bouijck overgegeven es de 

somma van 4£ 3s 4gr, gewesen aen twee goede mannen op ellijcke zijde, veraccorden zij tis wel int goede, 

veraccorderen zij niet zoe hebben zij zaeterdaege naestcomende tselve recgt 

- heijst nocg de zelve zoe als hij tanderen tijden zeker comeschappe heeft gedaen jegens den voors. Marinus 

Gort van coope van lande ende seker wete daerop gehadt ende tselfde niet en heeft begeren te ontvangen dat 

hij tselve landt zoude ontfangen volgens bij zeker geschriften inder vierschaere bij gelecgt, ofte heijst hem 

daervoren de somma van 40£ ende den nombre van den lande zoude zijn groot 20 gemet ofte daerontrent, 

vercontinueert als vooren, present schepenen Jan Jans Vleeck, Pauwels Diericks ende Jan Domiss 

RAZE 3520-2, W-205 rechts, 7, 4-6-1569: Marinus Corneliss Gort maeckt heijs op Pieter Marentijn naer 

vuijtwijsen tregister fol 6, ende dat op eerste artijckel naer veel aenleggen ende verweeren, zoe wijsen 

schepenen voor recgt dat den voors. aenlegger met den verweerder (ofte ijemant in haer plaetse) tsaemen 

zullen reijsen bijt bouck van de Mr Gillis Reijns om te beziene oft er zouden mogen gesemuleert (MPS: 

gesimuleert) wesen int overgeven van den voors. mr Gillis zoe aenden usier ofte aen den voors. Marinus 

Corneliss, ende zoe wie van hen beijden daervan in gebrecke waeren die zal versteken zijn van den heijs, 

ende den verweerder gecondemneert (MPS: wat staat er boven de regel?). ende dat tussen dit ende Sint Jan 

naestcomende ende indien den voors. verweerder viele in gebreecke van daer te willen trecken zoe macg den 

voors. aenlegger zijn condemnatie volgen aen tgoet dat den voors. Marentijn heeft liggen inde prochie van 

Waerde 

RAZE 3520-2, W-206 links, 7v, 4-6-1569: Marinus Corneliss Gort maeckt heijs op den selve Marentijn fol 

6, opt tweede artijckel, naer aenleggen ende verweeren zoo neemp Pieter Marentijn te toenen ende goet te 

doene dat zij zouden comen bij malcanderen ende kiesen ellijck twee goede mannen, veraccorderen zij twaer 

wel int goede tweten van de termijnen van de betaelinge van 20 gemeten lant, ende indien zij niet 

veraccorderen dat den vercooper zijn lant zoude behouden ende hij cooper ontlast zoude zijn van den coop 

tot welcken toen schepenen den voors. Marentijn tijt ende delaij ofte gerede genacgte, den tijt van drie 

weken. In de kantlijn: ter presentie van schepenen zoe es Pieter Marentijn voor schepenen gecomen ende 

stelt tot borge om te comen tot recgt, ende dat uijt cracgte van arreste, stelt alle zijn lant, dat hij inde procgie 

van Waerde heeft 

 RAZE 3520-2, W-208 rechts, 10, 9-7-1569: Marinus Corneliss Gort heijst ter vierschaere Pieter Marentijn 

fol ?. Schepenen verstellen ten naeste daege ende dat van de penningen die Marinus Corneliss Marentijn 

heijsende was 

- Marinus Corneliss Gort begeert van schepenen of Pieter Marentijn den selven toen volcomen es die hij 

aengenomen heeft op 4-6-1569. Schepenen wijsen dat Pieter Marentijn binnnen behoirlijcken tijen niet 

gecomen es ende de schout heeft becalligeert coman Adriaen Willems inde boete van van 5s ende coman 

Adriaen heeft zijn selve ten naesten daege te recgte gepresenteert ende schepenen verstellen beijde dese twee 

saken ten naesten daege behoudelijcken dat Pieter Marentijn nocg de kennelijcken wete hebben soude, 

behalve dat coman Adriaen staet voor de boete 
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RAZE 3520-2, W-210 links, 11v, 15-7-1569: Marinus Corneliss Gort maeckt heijs op Pieter Marentijn nae 

uijtwijsen tregister fol 6, bij verwiltcueringe van partie verstelt tot maendaege ende voort de wete doen 

RAZE 3520-2, W-211 rechts, 13, 23-7-1569: Marinus Corneliss Gort maeckt heijs uijt cracgte van verstelde 

vierschaere nae vuijtwijsen tregister fol 6 op Pieter Marentijn 

- Marinus Corneliss Gort maeckt heijs op Pieter Marentijn in eodem fol ende dat uijt cracgte van verstelde 

vierschaere zoe heijst den voors. Marinus Corneliss Gort zoo als de voors. Marentijn tanderen tien 

aengenoomen heeft ende niet volcomen en es dat die voors. Marentijn zoude gelden ende betaelen volgende 

den heijs die hij Marinus op gedaen en heeft waerop geantwoort heeft Lubert van Harten ende hoe als hij 

Pieter Marentijn hem niet moegelijcken en was te gekrijgen de selfde getuijgen eensdeels duer ouerdom ende 

den anderen om dat hij was met zeker harnas in den leger van de Hartog d'Alva zoe dus hem niet eer 

mogelijck en es geweest om (te) doene, zoe wert nae aenleggen ende verweeren gewesen verstelt tot den tijt 

van 14 daegen altijt eer ende niet langer ende stellen daer borge voor (MPS: verder niet leesbaar) 

RAZE 3520-2, W-215 rechts, 17, 6-8-1569: zoe maeckt Marinus Corneliss Gort heijs op Pieter Marentijn 

ende dat vuijt cracgte van verstelde vierschaere nae vuijtwijsen tregister fol 13, bij verwiltcueringe van partie 

verstelt tot Palmen alle recgtdaege open volgens de beloftenisse, zoe es Marinus Corneliss volcomen vande 

beloftenisse ende presentatie die in fol 13? (MPS: of 15?) gepresenteert es geweest, ende Pieter Marentijn is 

in gebreecke van dien gevallen. 

 

1.27 Boete voor Adriaen Willems (WA2001) 

 

RAZE 3520-2, W-211 links, 12v, 15-7-1569: Cornelis Jacobs Boudewijns maeckt heijs op coman Adriaen 

Willems ende dat van zekere boete daer hij voor? belooft heeft van wege Pieter Marentijn de somma van 5s 

verstelt ten naesten ende voort to ? vermaen 

 

1.28 Verklaringen geëist 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 

 

 

1.29 Onenigheid tussen schoonmoeder en schoonzoon Pieter Marentijn (WA2322) 

 

RAZE 3520-5, W-295 links, 28v, 28-8-1569: zoe es gecompareert voor ons schepenen Jan Jans Vleeck, 

Cornelis Corneliss, Pieter Pieters Leeuwe, joffrouwe Anna Stockvis filia Robrechts ende heeft verboden op 

peijne van anderwerf te betalen Jan Jans Vleeck, Pieter Pieters Leeuwe, Pieter Jans Rooshil, Jan Willems 

Gellens (MPS: is dit Jan Willems Jan Vaers), Pieter Jacobs Stoffs, Cornelis Jansen Pachter, Pauwels 

Adriaens, Jacob den Decker ende andere thaere pachters voort aene eenighe betaelinge meer te doene in 

handen van ijemande anders dan in haere comparants ofte haere ghecommiteerden ofte gheconstitueerden 
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handen, emmers ende te minste dan van de helft van een ijgelijck zijns pacgts, protesterende voorts onverlet 

ende in haer geheel te willen blijven in alle de pacgten indient haer naemaels goet dunckt begerende van 

tselve haere protest een ofte meer actie gemaeckt te werden 

- Voorts ten selven daege is ghecompareert ter presentie als vooren de voors Joffrouwe Anne, verclaerende 

hoe alzoe zij verstaen heeft dat eenen Pieter Marenteijn haer comparants zwaeger hem fonderende mede 

erfgenaem inden goeden achtergelaeten bij wijlen Joffrouwe Anne van den Driele wedue wilen Robrecht 

Stockvis verstondt te vercoopen aligineeren ofte belasten eenige van de goeden ghelegen binnen deser 

prochie van Waerde per haerlieden gesuccedeert bij den overlijden van de voors wijlen? Robrecht Stockvis 

ende joffrouwe Anne van den Driele, dat zij comparante tselve gheensins en verstondt te passeren aggreeren 

ofte lauderen wel expresselijck verbiedende schouijt ende schepenen der voirs prochie t geenszins over te 

staene daer deselve Marentijn ofte ijemande uijt zijnen naem deselfde goederen int geheel oft in deele, 

zouden verstaen ofte meijnende te vercoopen, te vervreemden, aligineeren, belasten oft eenicgzins beswaeren 

op peijne van alzulcken vercopen ofte belastingen ende tselve te verhaelen opte voors. wethouders 

 

1.30 Eis op Jan Engels van Jacobs Jacobs Geluck, schepenbrief (WA2035) 

 

RAZE 3520-2, W-220 links, 21v, 15-10-1569: coman Adriaen Willems nomine Jacob Jacobs maeckt heijs 

op Jan Engels de somma van 14£ 4s 18gr ende dat naer uijtwijsen eennen schepenbrief spreeckende op de 

drie weeskinderen van Jacob Geluck (MPS: Gelock) zijnen vader zaliger memorie, bij verwiltcueringe van 

partie verstelt ten naesten ende voort tot Jacob Jacobs vermaen. 

RAZE 3520-2, W-221 links, 22v, 22-10-1569: coman Adriaen Willems nomine Jacob Jacobs maeckt heijs 

op Jan Engels naer vuijtwijsen tregister fol 21, hebben verstelt ten naesten ende zullen alsdan hebben tzelve 

recgt behalve dat Janneken de moeder ofte den stiefvader zal comen bij schouijt ende schepenen om te 

beziene oft den jongsten wezen nocg genocg bewaert zijn ofte niet 

RAZE 3520-2, W-223 links, 24v, 5-11-1569: coman Adriaen Willems nomine Jacob Jacobs Geluck (MPS: 

Jacob Jacobs Gelock) maeckt heijs op Jan Engels nae uijtwijsen tregister fol 21?. Schepenen wijsen voor 

recgt dat Jan Engels zal gelden ende betaelen volgende den heijs ende nae uijtwijsen eenne schepenbrieff 

behoudelijcken dies dat indien Jacob Jacobs de selfde penningen al geheel ontfangen dat hij zal stellen zeker 

cautie ende borge binnen de procgie van Waerde ende zal de penningen bezitten den tijt van vier jaeren 

zonder daer eenicge rente aff te geven ende indien hij tzelfde langer bezit, zal alsdan daer rente aff moeten 

geven off hetzij dat eens werden, verstelt den tijt van 14 daegen alle genacgten voortgaende 

RAZE 3520-2, W-225 rechts, 27, 19-11-1569: coman Adriaen Willems nomine Jacob Jacobs Geluck maeckt 

heijs op Jan Engels nae uijtwijsen tregister fol 21 waerop gewesen es bij vonnisse van schepenen partie 

gecondemneert inden heijs blijckende in fol 24, ende de voors. coman Adriaen inde qualiteijt als boven es 

tevreden dat men selfde vercontinueert ten naesten ende voort tot Jacob Jacobs vermaen. In de kantlijn: Ende 

om des wille dat voors. Jacob Jacobs dese voors. penningen volgende den eersten heijs geheel ontfanckt, stelt 

tot een speciale hypoteque 1 stucke weije groot 200 roe luttel min of meer gelegen in Noortvere binnen dese 

gemercken O. S, W. en N. de erve van Robrecht Stockvis, Onse vrouwen? polder ter ? capelle, gewesen es 

blijckende bij zeker acte van 't clercks register des voors. procgie. Dan weer normaal: op huijden den 22-3-

1569 stilo hollandiae zoe es begeert ende versocgt van Cornelis Jacobs Clicker dat men schatten ende 

werderen zoude dese voors. weije ende dat van tgene dat zij beter waere dan de last dier op staet, zoe wert 

dese selfde weije getaxeert op 19£ vls ende daer staet op ?, zoe schiet (MPS: verder niet ontcijferen) 

RAZE 3520-2, W-228 links, 29v, 10-12-1569: coman Adriaen Willems nomine Jacob Jacobs Geluck 

verzouckt te hebben zeker schattinge van lande volgende eenne schepenbrieff daerin gestelt tot ijpoteque tot 

laste van Jan Engels volgende de condemnatie daer op gedaen in fol 24, te schatten voor de principaele 

hooftsomme 8£ 13s 17gr, van oncost daerop gehadt met het schadt gelt 7s preter 1gr, ende volgende de 

wettelijckheijt doet zijn bewijs aen tselfde landt ende dat van oosten inne tot de grootte van de schult ende dit 

voors. landt is geschadt op (MPS: verder niet ingevuld), ende bij verwiltcueringe van partie verstelt wert als 

nu den 17-12-1569 den tijt van 8 daegen ende voort tot coman Adriaens vermaen 

 

1.31 Eis op Pieter Marentijn, arbeijt met paarden (WA2108) 

 

RAZE 3520-2, W-237 links, 35v, 11-2-1570 (paginanummering is niet juist!, achter 36v): Cornelis Jans 

pacgtenaer maeckt heijs op Pieter Marentijn de somma van 21 gulden ter goeder rekening ende dat ter causen 

van zekere arbeijt die den voors. Cornelis Jans gedaen heeft met zijn paerden opt lant toebehoorende Jan 
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Couthals waerop den voors. Marentijn geeft voor antwoorde dat hij hem vermeet te toonen ende goet te 

doene dat hij Pieter voors. int besteden van de voors. arbeijt als doen present was Jan Couthals ende alsdoen 

geseijt was bij de voors. Couthals ende Marentijn den arbeijt alhier op dit voors. lant gedaen wert die zal 

betaelt werden bij degene die tvoors. lant aen hem behouden zal, sustinerende daerom ongehouden te zijn 

van de selfde penningen te betaelen, protesteerende daerom van costen, schaden ende intresten, hiertoe zijn 

genacgten gelaeten den tijt van 8 daegen buijten die procgie ende over water drie weken 

RAZE 3520-2, W-238 links, 36v, 15-2-1570 (paginanummering is niet juist!, achter 36v): Pieter Marentijn 

heijst ter vierschaer Cornelis Corneliss ende Pieter Pieters Leeuwe zeeker kennisse van dat zijluijden daer 

beijde gehoert hebben tussen Jan Couthals ende Pieter Marentijn in besteden vant lant ten eersten? van 

Hannepit twelck Cornelis Jans Pacgtenaer van Pieter Marentijn aengenomen heeft te eerden (MPS: aarden?) 

ellijck gemet voor 20 stuijvers de met alzoe veel reijsen als hij gemet geeert? (MPS: geaard?) heeft alzoe wel 

21 stuijvers, waerop Cornelis Jans pacgtenaer geantwoort heeft wije zal mij betaelen waerop Pieter Marentijn 

geantwoort heeft ic sal u betaelen ofte Jan Couthals, zoe wije de lande sal behouden die sal u betaelen ende 

daer heeft Jan Couthals mede te vreeden geweest 

    

1.32 Eis op Nicolaes Corneliss, terwe en gerst (WA2109) 

 

RAZE 3520-2, W-237 links, 35v, 11-2-1570 (paginanummering is niet juist!, achter 36v): Jacob Corneliss 

nomine Pieter Marentijn maeckt heijs op Nicolaes Corneliss de somma van 27£ 13s 5gr 12 mijten ende nocg 

een half viertel teruwe ende een half viertel geerste ofte daervan te toenen zeker quijtantie dat zij daer aff 

voldaen hebben, bij verwiltcueringe van partie verstelt op morgen acht uren 

RAZE 3520-2, W-238 links, 36v, 15-2-1570 (paginanummering is niet juist!, achter 36v): Jacob Corneliss 

nomine Pieter Marentijn maeckt heijs op Jan Engels ende dat nae uijtwijsen tregister fol 35, gelijck den heijs 

op Nicolaes Corneliss gemaeckt is, partie wert gewesen bij malcanderen te comen tussen dit ende zaterdaege 

ende dat ellijck zoude bringen zijn bescheijt ende veraccorderen zij tis wel int goede, veraccordern zij niet 

zoe hebben zij als dan het zelve recgt 

RAZE 3520-2, W-238 links, 36v, 20-2-1570 (paginanummering is niet juist!, achter 36v): Pieter Marentijn 

maeckt heijs op Jan Engels fol ?, gelijck de heijs die op Nicolaes Corneliss gemaeckt es. Schepenen wijsen 

voor recgt dat sij ellick zullen nemen twee goede mannen daer toe, accorderen zij tis wel int goe, 

veraccorderen zij niet zoe hebben zij als morgen ten 8 uren het tselve recgt. Pieter Marentijn neempt Cornelis 

Corneliss ende Pieter Pieters Leeuwe ende Jan Engels neempt Jan Jans Vleeck ende Pieter Jans Rooshil 

    

1.33 Eis op Jan Engels (WA2133) 

 

RAZE 3520-3, W-244 rechts, 4, 6-5-1570: Pieter Marentijn maeckt heijs op Jan Engels ende dat van 2£ ende 

dat bij zeker uijtspraecke van goede mannen, de somme van 2£ wel verstaende naervolgende tcontract tussen 

partien gemaeckt, bij verwiltcueringe van partie ende bij vonniss van schepenen, verstelt ten naesten, te 

weten op woensdaege naestcomende 

    

1.34 Hypotheek vrij te stellen (WA2131) 

 

RAZE 3520-3, W-244 links, 3v, 6-5-1570: Gandolf Adriaens maeckt heijs op Pieter Marentijn ende dat uijt 

cracgte van arrestemente als uijtlands man dat hij Marentijn zoe als hij zeker gelt ontfangen heeft van voors 

Gandolf Adriaens ende dat op zekere jaerlijckse lofrente ende voort nocg begeert te continueren tot zoe veele 

hij belooft heeft te geven ende op te bringen, dat hij Marentijn zal brengen zeker kennisse ofte wettelijckheijt 

dat de selfde ypoteque die hij Marentijn der dier instantie gestelt heeft es vrij ende onbelast ofte niet en staet 

in eenige litespendentie (MPS: hangende zake) ofte es daervoor heijsende de somma van 16£. Naer 

aenleggen ende verweeren van partie zoe wijsen schepenen voor recgt dat Pieter Marentijn zal blijven int 

arrest tot woensdaege naestcomende ontrent de clocke van 10 ure voor noene ofte ijemant voor zijne ? om 

alsdan tselfde recgt te hebben dat partie alsnu zoude mogen hebben om den voors. Pieter bij te brengen zeker 

plecgt (MPS: schuldbekentenis) ofte kennisse dat de zelfde ypoteque vrij is. In de kantlijn: ende Pieter 

Marentijn protesteert op Gabriel Adriaens van tvoors. arrest dat hij Gandolf gedaen heeft op zijnen persoon, 

van costen, schaden ende interesten die hem daervan zouden mogen coomen 

RAZE 3520-3, W-245 links, 4v, 6-5-1570: Gandolf Adriaens maeckt heijs op Pieter Marentijn ende dat uijt 

cracgte van arrestemente naer uijtwijsen tregister fol 3, partien zijn op weerzijden te vreden dat dese 



 

12 
 

vierschaere vercontinueert ende verstelt zal wesen den tijn van drie weecken te weten den 14-6-1570 ende 

dat zij alsdan zullen hebben tselfde recgt dat zij nu zouden mogen hebben behoudelijck dies dat Pieter hier 

zelver zal comen in persone ofte zijne huijsvrouwe dat den voors. Gandolf Adriaens zal mogen procedeeren 

opte pacgters vanden zelve lande van tgene zij hem als nu schuldicg zijn ofte nocg schuldicg mogen werden 

ofte indien hij de voors. pacgters niet en begeert te zouijcken dat hij macg procedeeren tot vercoopinge van 

den zelfden lande 

RAZE 3520-3, W-247 rechts, 7, 10-6-1570: Gandolf Adriaens maeckt heijs op Pieter Marentijn ende dat 

naer uijtwijsen tregister fol 3, dit vonnisse wert opgehouden tot int ende van der vierschaere, int ende van de 

voors. vierschaere wert gewesen met sententie dat dese vierschaere vercontinueert tot op maendaege naer 

Sint Jansmisse naestcomende ende alsdan te hebben het zelfde recgt dat zij nu zouden hebben 

RAZE 3520-3, W-248 rechts, 8, 10-6-1570: Gandolf Adriaens maeckt heijs op Pieter Marentijn ende dat uijt 

cracgte van arrest ende dat naer uijtwijsen tregister fol 3, partie wert gecondemneert inden heijs ende 

Gandolf op te leggen die recgten van der vierschaere ende zoude doen zijn bewijs aende penningen die 

comen ofte vervallen zullen ofte vervallen zijn van zijn pacgtenaers tzij vanden oecgst penningen jaer 1570 

ofte 1571 totter grootte van zijn penningen toe, bij protestatie nocg voort te gaene aen zijn ander goet dat hij 

weet te bewijsen ende het ander goet dat den voors. Marentijn vanden voors. Gandolf Adriaens gecocgt heeft 

daer macg den voors. Gandolf zijne wille doen ende zoe wattet min (MPS: minder) gelt dan de voors. 

Marentijn gecocgt heeft dat hij tzelfde aenden voors. Marentijn ofte zijne goeden macg verhaelen, en dese 

vierschaere es vercontinueert tot Bamisse naestcomende alle recgtdaegen oft alle daege open recgt 

    

1.35 Vrijhouden van dijck (WA2132) 

 

RAZE 3520-3, W-244 links, 3v, 6-5-1570: Pieter Marentijn maeckt heijs op Pieter Jacobs Stoffs dat Pieter 

Jacobs Stoffs zal vrij ende quijt houden van alzulcken dijck als gecavelt es opten voors. Pieter Jacobs ende 

dat van wege 18 gemet luttel min oft meer, gecomen uijten naem van mr Gillis Reijns gelegen inden Grooten 

polder ofte andersints dat den voors. Pieter Jacobs den voors. dijck gewesen heeft aen Barthelmeeus 

Maertens (MPS: Bertel Merts) die als tselfde landt is banende naervolgende zijnder belooften. Naer 

aenleggen ende verweeren van partie zoe wert gewesen bij sententie dat partie zal comen bij elcanderen 

accorderen zij tis wel int goede, accorderen zij niet hebben zij op woensdaege naestcomende tselfde recgt 

- RAZE 3520-3, W-244 rechts, 4, 6-5-1570: Pieter Marentijn maeckt heijs op Barthelmeeus Maertens 

nopende? den dijck als vooren, dat hij Barthelmeeus den voors. Marentijn zal houden costeloos ende 

schadeloos van den voors. dijck ofte andersints te toonen ende doen blijcken dat Pieter Jacobs Stoffs hem 

voor date van de laatste hooge vloet niet getoont nocg gewesen en heeft, verstelt als vooren 

    

1.36 Arrest van Gandolf Adriaens op Pieter Marentijn (WA2351) 

 

RAZE 3520-5, W-302 rechts, 36, 20-5-1570: soe heeft Pieter Marentijn ter kennisse van schepenen hiervoor 

gescreven ter intentie ende vanwegen het arrest dat Gandolf Adriaens hiervoor heeft gedaen opten voirs 

Marentijn, zoe stelt hij Marentijn tot zekere borghe ten behouve vanden voirs Gandolf ende dat van den voirs 

huijs van 16£ in mindernisse van dezelfde 16£ ende dat eennen van zijn pacgtenaers genaempt Barthelmeeus 

Maertens (MPS: Bertel Mertsen) ende dat van de somma van 4£ de welcke hij Marentijn den voors pacgter 

belooft te garanderen, ende daervan te quijten. 

20-5-1570: soe heist Marentijn in persone ter kennisse van schepenen tot voldoeninge van Gandolf Adriaens 

gestelt in stede van cautie volgende tvonnisse van schepenen hiervoor van de somma van 16£ hiervoor 

verhaelt in fol ?, de quantiteijt van 18 gem ofte daer ontrent gelegen in den Grooten Polder ende voors cautie 

juratorie van te recgte te staene ende de gewijsde te voldoen, verobligerende den voors. Marentijn 

daerenboven zijn persoon, ende voort al zijne goederen roerende ende onroerende hoedanicg die zouden 

moecgen wesen zonder prejuditie van ijgelijck zijn goet recgt 

    

 

 

1.37 Eisen van rente door Tanneken van Jan Pieters Geerts (WA2381) 

 

RAZE 3521, 16, 1, 18-5-1572: Te selver dacge is voor recgte gecompareert Tanne ? Pier Geerts weduwe 

heeft geconstitueert en macgticg gemaeckt constitueert ende maeckt macgticg mits? desen Boudewijn 
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Lambrechts om te heijschen, (MPS: gaat op de volgende bladzijde verder met:) ende te ontfangen alsulcken 

22£ als haer competeert vuijt cracgte dat haere man ontvangen heeft over honderste penning ende dat over de 

gront bij hemluijden gecocgt van Pieter Marentijn met alle solempniteijten ende procuratie dienende 

generalijck ende specialijck 

 

1.38 Betalen geschodt en salaris deurwaarder (WA2640) 

 

RAZE 3521, 2W30, 52, 22-10-1574: comp. Jan Reijnouts geexecuteerde bij Jan de Muijsere deurwaerder 

vanwege oft ten versoecke van Willem Quirijns nomine 't sterffhuijs wijlen Jan Jans Vleeck van thienden 

gescot aencomende den conthoir bewesten de Schelt over 't jaer 69 tot welcke voldoening Muijsere voors. 

heeft bij executie vercocgt de nombre van tien viertelen gerst liggend op de solder binnen de houve van 

Robrecht Stockvisch ende heeft den selven duerwaerder voor sijnen salaris 16 stuvers tdaecgs tot 8 dagen 

toe. Ende daer en boven heeft de voors. Duerwaerder gestelt tot lossinge van de voors. gerste binnen den 

toecomende weke naer den vercoopdacg den tienden penninck den welcken geexecuteerde expresselijck 

heeft geprotesteert ende protesteert mits desen als dat Jan de Muijsere ongefundeert was te executeren de 

gerste voorn. op de solder niet hadde oft hoorde te executeren de vrucgten op de gront liggende daer hij 

tgeschot aff heijst aengaende de salaris van de duerwaerder, als dat hij Muijsere behoort te vreden te sijn met 

eenen tamelijcken salaris vuijtwijsende de ordonnantie, hier en boven dat hij Muijsere niet schuldicg en is 

eenige pene ofte over gelt opde lossinge van sijn goet 

- waerop Jan de Muijsere voors. ten dese mede comparerende heeft verclaert dat aengaende sijne executie 

ende salaris hij die verantwoorden sal voor sijnen recgter daer hij versocgt sal wesen ende aengaende de 

tienden penninck van de lossinge boven geroert secgt ende verclaert dat mits hij hem Reijnouts prompt 

betalende de principale somme aleer? die als nu bijden coopers van de gerste verschoten werden en soude 

daer niet gehouden werden? Actum ter presentie van Willem Quirijns ende Dierick Jans schepenen. 

RAZE 3521, 2W31, 52v, 22-10-1574: ten selven dage compareerde Jan Reijnouts ende heeft geprotesteert 

jegens Cornelis Vermeijen als sijnen? (MPS: of sijnde?) coopman van de goeden in questie hiervoren 

verhaelt als van hem gecocgt hebbende ? costen schaden ende interesten die hem ter dier voors. sake geschiet 

sijn ofte soude mogen geschieden, soo wel aengaende de coop als oock van alle oncosten soo wel vanden 

duerwaerder als anders. Acte present schepenen Willem Quirijns ende Jacob Oliviers 

  

1.39 Restitutie door Tanne Pieter Geerts van geld en inventaris (WA2647) 

 

RAZE 3521, 2W32, fol 53, 1-11-1574: Jan Reijnouts heijst Tanne Pieter Geerts weder te restitueren sekere 

penningen ende inventaris (MPS: wat staat er boven de regel?) onder haeren man gerust heeft toecomende de 

erfgenamen van Robrecht Stockvisch oft 30£ vls, verstelt 

  

1.40 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?) 

  

 

   

1.41 Constituering tot vercoop van lande (WA0151) 

 

RAZE 3522, 34v, 4 mei 1581: Voor burgemeester en wethouders van Antwerpen constitueert Tanneken 

Reijnouts (out 38 jaer) de coop van lande liggen in Waerde inde hoeve van Robrecht Stockvisch, haer broer 

Boudewijn Reijnouts die dit land vercocgt heeft aen Michiel de Molijn op de 27ste april jongstleden om de 

zaken af te handelen 
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1.42 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 

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 

    

1.43 Verkoop boerderij door Michiel de Molijn (WA3265) 

 

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 

(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 opden 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 
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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 31-8-

1580 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 

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 

 

1.44 Levering helft landhoeve Borcghoeck (WA3340) 

 

RAZE 3541, W-8134, 25, 11-4-1591: eodem die voor schout ende schepenen in gebannender vierschare 
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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 

hebbene te houdene noch te pretenderen in eenicge manieren. Aldus gepasseert ter presentie van Jacob 

Oliviers, Pieter Adriaens ende Nicolaes Corneliss schepenen deser prochie 

  

 


