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In de inleiding, voorafgaande aan „ e rekeningen en andere stukken
in 1607 nit de Hollandsche rekenkamer naar de Zeeuwsche overgebracht
1433-1584" 1 ) schreef ik het volgende : „Op enkele stukken, in de
laatste afdeeling van den Inventaris voorkomende, moet ik nog in het
bijzonder de aandacht vestigen : ik bedoel de nummers 1742-1748,
of komstig van verschillende rentmeesters van Bewesten Schelde . ie
ambtenaren leverden nl . ter controle hunner rekeningen bij de rekenkamer
quohieren in, waarin zij alle akten van beleening, alle door den leenman
b~ zijne beleening overgelegde stukken (met name de mannenbrieven),
alle akten van verkoop van leenen, die aan de grafelijkheid vervallen
waren, en diergelijke stukken meer hadden doen afsehrijven . Later vereenigde de rekenkamer die quohieren tot banden . Waren al die quohieren
en banden bewaard gebleven, zij zouden een compleet leenregister van
de grafelijke leenen in Bewesten Schelde gevormd hebben . it is echter
het geval niet. Alleen over de jaren 1470-1492, 1501 en 1503-1535
zijn zij nog voorhanden . Echter leverden bij de bewerking der Regestenlijst die slechts gedeeltelijk bewaard gebleven banden zulk een aanzienlijk
getal regesten op, dat het mi wenschelijk voorkwam ze niet met de
overige regesten in eene lijst to vereenigen, maar ze afzonderlijk to
beschri ven . Hoewel ik m~ dus voorstel later eene regestenlijst van de
in die banden voorkomende akten samen to stellen, scheen het m~ niet
gewenscht daarop de publicatie van het Archief der rekenkamer uit den
Bourgondisch-Oostenrijkschen tijd to doen wachten, en dat to meer, daar

1) b1z . 8 en 9.
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de bijvoeging van de aan die banden to ontleenen regesten de beschrbving van deze archiefverzameling zoo volumineus zou waken, dat
eene verdeeling over twee deelen toch noodzakelbk zou blijken to zijn ."
e in de laatste plaats uitgesproken veronderstelling is inderdaad juist
geweest ; want nu ik overeenkomstig mijne beloften ook de regesten
van deze oorkonden heb bewerkt, blijkt, dat de registers, waarin de
leenbrieven werden afgeschreven, 1665 regesten hebben opgeleverd,
terwijl alle andere deelen en stukken, in den bovenaangehaalden inventaris omschreven, er gezamenlijk slechts 1180 hebben gegeven .
Ik laat hierachter eerst eene eenigszins uitvoerige beschri ving der
banden, en daarna de regestenlijst volgen . Ter verduidelijking heb ik
gemeend in deze inleiding to moeten bijeenvoegen, wat ik omtrent het
Zeeuwsche leenrecht gevonden heb .
PIETER VAN
ER HOOG}E, rentmeester-generaal van Zeeland Bewesten
Schelde (1587-1604) heeft een geschrift aan de „nature van de Zeeuwsche
leenen" gewijd 1). Inderdaad bestond er alle aanleiding om over dat
onderwerp in een afzonderlbk opstel to handelen, want de natuur van

de Zeeuwsche leenen was eene geheel andere als die der Hollandsche,
Stichtsche of Zutfensche . Enkele opmerkingen mogen dat aantoonen . e
grafelijke leenen - want met doze alleen heb ik mij hier bezig to
houden - werden van ouds verdeeld in ambachten, tienden en landen,
gewoonlijk leenlanden, in oude tijden ook leenen zonder meer genoemd .
Alle drie die soorten van leenen verschilden hierin van de in andere
provincien voorkomende leenen, dat zij - en dat wel zonder dat de
leenheer daartoe zijne medewerking had to verleenen - tot in het
oneindige splitsbaar waren . e elders geldende regel, dat de oudere zoon
voor den jongeren gaat, gold in Zeeland dan ook niet . Stierf b.v. iemand,
die 100 gemeten ambachts of tienden bezat, met nalating van vijf zoons,
dan gingen op elk dier vijf zoons 20 gemeten ambachts of tienden over .
Het is dan ook niets bijzonders in Zeeland grafelijke leenmannen aan
to treffen, die in het bezit van minder dan een gemet ambachts waren.
aarbij komt nog eene tweede bijzonderheid . Terwijl vele tienden aan
geestelijke stichtingen, gelijk het kapittel van Oudmunster, leenroerig

1) Het geschrift is gedrukt bij SMALLEGANGE . Cronyk van Zeeland blz . 652-657.

e hoofd-

zakelijke inhoud er van is overgenomen in : Tegenwoordige Staat van Zeeland I, blz. 99 vlg .
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waren, en terwijl or slechts weinig grafelijke leenmannen gevonden
werden, waren alle ambachten in Zeeland zonder eenige uitzondering
leenroerig aan de grafelijkheid . at was dus een geheel andere toestand
als b . v. in Utrecht, waar de meeste ambachten allodiaal, of aan een
der kapittelen of aan de grafelijkheid van Holland leenroerig waren .
Ambachtsheeren in then zin opgevat, waarin men dat woord elders gebruikt, kende men in Zeeland dan ook niet . e naam komt er wel voor,
maar hetzij collectief gebruikt -met ambachtsheeren van 's-Heer-Arendskerke worden b . v . alien aangewezen, die voor een grooter of kleiner
getal gemeten portionarissen van het ambacht waren - hetzij volgens
het latere gebruik toegekend aan hem, die het grootste getal gemeten
der ambachtsheerlijkheid bezat . at iemand uitsluitend tot een ambachtsheerlijkheid gerechtigd was, kwam nagenoeg niet voor. En als het voorkwam, dan was het ambacht geen Zeeuwsch, maar een good loon .
Over de wijze, waarop die leenen in de oudste tijden vererfden en
verheven werden, ontbreken rechtstreeksche opgaven . Alleen omtrent de
tienden is nog een voorschrift van 1316 bewaard, dat bij VAN MIERIs
(II, b1z . 153) staat afgedrukt. In 1310 (VAN MIERIS II, b1z . 107) was
graaf WILLEM III in het bezit gekomen van de tienden, die het kapittel
van Sint Pieter to Utrecht bezat . Hot bleek toen al spoedig noodig to
zijn regelen to stellen omtrent de vererving dier tienden en de wijze,
waarop zij voortaan zouden worden verheven van de grafelijkheid . Met
goedvinden van den graaf werden vier bezitters van zulke leenen in
Bewesten Schelde 1), Ill. WILLEM E VRIESE, heer van Oostende, GEERLOF
VAN CATS, JAN VAN ER MAELSTE E en GILLIS VAN ER OOSTKERCKE,
belast met het ontwerpen van cone diergelijke regeling, die 9 Maart 1316 2)
door den graaf bevestigd word en dat onderwerp voor vele jaren lang
geregeld heeft. Wat het erfrecht betreft, was in die ordonnantie het
volgende bepaald. Zoo de bezitter van een tiend een zoon naliet, vererfde het tiendrecht op deze, liet hij moor zoons na, dan volgden die
gezamenlbk, elk voor een gelijk deel, in hot Teen op . Liet de leenman
geene zoons na, dan vererfde het tiend op gelijke wijze op zijne dochter
1) In Beoosten Schelde komen slechts weinig grafelijke tienden voor, behalve in reischor, dat eerst in 1527 aan de grafelijkheid verviel .
2) VAN MIERIS heeft verzuimd den datum volgens den Paaschstijl to herleiden en
dateert den brief dientengevolge van 11 Maart 1315 .
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of dochters, en ontbreken ook die, op zone broeders . Liet de leenman
noch kinderen noch broeders na, dan verviel zijn leen aan de grafelijkheid . Voor overgangsrecht dezer tienden betaalde do zoon 20 schellingen
T. van elk gemet, de dochter 40 schellingen, de broeder 60 schellingen
of 3 pond .
e bezitter van bet tiendrecht was bevoegd z~n leen over
to dragen aan zijn vermoedelijken leenvolger, die dan hetzelfde overgangsrecht betaalde, dat hi verschuldigd zou zijn geweest, zoo het Teen op
hem verstorven was. Wilde de leenman zijn leen aan een ander verkoopen, ,dat en soude by niet doen moghen, ten ware by 's Graven
ghenade ende gratie" .
e beleening met deze tienden moest verzocht worden, „aen onsen
Heere den Grave, oft aen synen Rentmeester van Zeelandt, oft aen den
ghenen, die den Rentmeester beveelt binnen Middelburch" . Een leenhof
bestond dus niet en werd ook niet ingesteld . e rentmeester van Zeeland - later de rentmeester van Bewesten Schelde - of zijn stadhouder
was met de beleening belast . at was trouwens zeer natuurlft ; want
de rentmeester verantwoordde in zijne rekeningen zoowel de jaarlijksche
opbrengst der tienden als bet recht, dat bij overgang van bet Teen op
do nieuwe leenmannen word geheven . Ook de overdracht van een tiendrecht aan den erfgenaam er van, waarvan boven gesproken is, moest
geschieden ten overstaan van den graaf of zijn rentmeester . Hot artikel,
dat over de beleening handelt, voegt aan de bovenvermelde bepaling
nog hot volgende toe, dat ik hier vermeld, omdat bet later zijne toepassing gevonden heeft : ,Ende waert saecke, dat de Rentmeester selfs
binnen Middelburch niet en ware, noch niemandt van synentweghen,
then by bevolen hadde, soo souden sy haer vertooch doen voor den AM
van Middelburch, ende voor hem ghelijcke doen, oft voor den Rentmeester
selve ware, oft voor denghenen, die by bevolen hadde ." Het verzoek
om verhef moest plaats hebben binnen zes maanden, nadat bet Teen
opengevallen was . Bij verzuim van verhef verviel hot Teen aan de grafelijkheid.

e verdere bepalingen in den brief van 1316 hebben betrekking

op de rechten van weezen, wier voogden verzuimd hebben de beleening
to vragen, op de beleening van kerken en geestelijke gestichten en op
de betaling van de opbrengst der tienden . Zij kunnen hier buiten beschouwing blbven.
e boven besproken regeling heeft alleen betrekking op de tienden,
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die oorspronkelijk aan het kapittel van Sint Pieter hadden toebehoord
en eerst in 1310 aan de grafel~kheid gekomen waren . Maar zb zijn
altijd toegepast op alle tienden, zonder dat werd onderzocht wat de
oorsprong van het recht van den landsheer was, hetzb dat het recht
omtrent de andere grafelijke tienden, niet afkomstig van het kapittel
van Sint Pieter, zich heeft geregeld naar dat, wat voor de kapitteltienden was vastgesteld, hetzij dat juist omgekeerd in 1316 voor de
nieuw verkregen tienden dezelfde regelen werden vastgesteld, die van
ouds voor de grafelijke tienden in Bewesten Schelde golden 1).
e toepassing dier bepalingen vindt men in de grafelijke rekeningen,
waarin niet alleen voorkomt een hoofdstuk, waarin de opbrengt der
tienden verantwoord wordt, maar waarin ook regelmatig onder een
afzonderlijk hoofd de inkomsten geboekt worden, die het gevolg zijn
van ,versouck van tienden
dair die sone van den vader of gheeft
of van der moeder van elken gemet XX grooten to weten XX scellingen
Tournois, item die dochter van den vader off moeder XL scellingen Tournois, ende die een broeder van den anderen, of als men se vercoopt
ende overdraghet voir den rentmeester, van elken gemet 111 9 Tournois,
elke scelling I groot" 2). Er is echter nog een ander hoofdstuk der
rekening, waarin over de tienden gehandeld wordt, nl . dat, waarin de
opbrengst van verkochte ambachten, leenlanden en tienden wordt verantwoord . Men leert hieruit een gebruik kennen, dat ook van elders
veelvuldige bevestiging vindt : de tienden - en evenzoo de ambachten
en leenlanden -, die hetzij door verzuim van verhef, hetzij doordat er
geene tot het teen gerechtigde erven voorhanden waren, aan de grafelijkheid waren vervallen, werden door den rentmeester in het openbaar
aan den meestbiedende verkocht, en de kooper werd dan met het tiend
of de ambachtsportie beleend .
Gelijk reeds boven is opgemerkt, is er voor de ambachten en leenlanden geene regeling bekend van gelijksoortigen aard als die, welke

1) Het is trouwens twijfelachtig, of de graaf in Bewesten Schelde tienden in leen
heeft uitgegeven. In Beoosten Schelde komen enkele aan den graaf leenroerige tienden
voor ; zie VAN EN BERGH . Oorkondenboek II, No . 220 en E FREMERY . Supplement
No . 175 .
2) Zie b . v. e rekeningen en andere stukken in 1607 nit de Hollandsche rekenkamer
naar de Zeeuwsche overgebracht 1433-1584. Inv . r. 3, fol . 3 verso.
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in 1316 voor de tienden werd getroffen 1). Hot erfrecht van de ambachten - en daarmede stemde dat der leenlanden, althans wat Bewesten
Schelde betreft, overeen - is echter nit eene latere periode bekend, en
met zekerheid kan daaruit worden afgeleid, dat de ambachten evenals
de tienden vererfden op den zoon of de zoons, maar dat, zoo de ambachtsportionaris kwam to overlijden zonder zoons na to laten, het ambacht
weder aan de grafelftheid verviel en dan door den ientmeester aan
den meestbiedende - dikwijls een der verwanten, die in hetzelfde
ambacht voor eene andere onverdeelde portie gereehtigd was - werd
verkocht . ochters en broeders hadden geen erfrecht van de ambachten,
nagelaten door hare ouders of broeders . Wat betreft de wijze, waarop
doze ambachten verheven werden, daaromtrent gold dezelfde gewoonte,
die in 1316 ook voor de kapitteltienden van Sint Pieter was ingevoerd .
e graaf en bjj zijn afwezen de rentmeester gaf de leenbrieven nit .
Maar heel nauwgezet sch~nt de rentmeester die task niet to hebben
vervuld. In 1454 klaagt de graaf van Charolais, dat de rentmeesters
,,n'en out tenu ne tiennent aucun registre ne prins devers eulx quelque
ensegnement des tittres desdits possesseurs" . Om den toestand juist to
beoordeelen, houde men nog het volgende in het oog . Uit de rentmeestersrekeningen blijkt, dat b~ overgang van eene ambachtsportie van
vader op zoon, anders als bb overgang van een tiend, geen recht verschuldigd was behalve misschien eene kleinigheid, die de rentmeester
voor zijne moeite ontving en niet aan de grafelijkheid had to verantwoorden. Een hoofdstuk van versoeck van ambochten" of iets dergeli ks komt in de rekeningen niet voor . Niet minder opmerkelijk
is, dat het hoofdstuk, waarin de opbrengst van verkochte ambachten,
tienden en leenen verantwoord wordt, rinds 1448 2) aldus betiteld wordt
,,van vercochten leenen, ambochten ende thienden ende van versuuymenisse van versoeck van thienden" . Alleen tienden kon men dus ver_
zuimen to verzoeken . aarbi komt dan nog, dat, niettegenstaande de
ambachten reeds aan de grafelftheid vervielen, zoodra de bezitter er
van zonder mannelijk oir overleed, de posten van verkochte, aan de

1) Over de bepalingen omtrent leenrecht, voorkomende in de keur van 1290, zie men
de bijlage hierachter .
2) Zie Inventaris rekenkamer 1433--1584 . nr. 26, fol . 3 verso .
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grafelijkheid vervallen ambachten weinig talrijk zijn.

at alles wettigt

het vermoeden, dat in den regel de ambachten zonder veel formaliteiten
van den vader in onverdeeld bezit op de zoons overgingen, en dat,
wanneer een der zoons kinderloos stierf, zijn onverdeeld aandeel aan
zijne brooders kwam, zonder dat de rentmeester er van wist, en zonder
dat hij het recht der grafelijkheid kon doen gelden . En Rep een ambacht werkelijk gevaar aan de grafelijkheid to vervallen, doordat de
bezitter geene zoons had, welnu nog altijd kon dat nadeel worden ontgaan, als de kinderlooze bezitter het nog bij zbn leven aan een ander,
die wel zoons had, verkocht .
Het was inderdaad hoog tad, dat de regeering ingreep . Toen dan ook
PHILIPS
E GoE E zijn zoon den graaf van Charolais met het bestuur
van Holland en Zeeland had belast, volgde spoedig (den 8sten Juli 1454)
eene ordonnantie, die ingrijpende wijzigingen bracht 1).

aarbb word

het Zeeuwsehe leenrecht zooveel mogelijk met het Hollandsche in overeenstemming gebracht . Aan de rentmeesters werd alle kennisneming van
leenzaken verboden . Uitgaande van het beginsel - dat tot nu toe
in Zeeland niet gegolden had - dat „les hommaiges et reliefs de tons
fiefz, quelz quilz soient, tenuz de mon dit tres redoubte siegneur et pere
on dit pais de Zellande se doyent de droit faire a la personne de mon
dit seigneur on de son commis an gouvernement generael de ses pail
de Hollande, Zellande et Frise et non a aultruy, et estre enregistrez,
comme sont tons les fiefz de Hollande, es registres de sa tr6sorie de
Hollande", en overwegende, dat „n6antmoins toute la plus grand partie
des diz fiefz de Zellande, tant dismes, ambochte on autres, nont point
este relevez de mon dit tres redoubte seigneur et pere ne de son dit
commiz, et aussi ne sont point enregistrez es diz registres de la tresorie
de Hollande, ainsi que du moins estre deussent ; mais les possesseurs
diceulz fiefz les ont seulement relevez et relievent aux rentemaistres de
Zeelande que a ce nont este ne sont aucunnement commis ne auctorises",
bepaalde de graaf : „que doresenavant les hommaiges et reliefz de tons
les dessuditz fiefz, quelz (quilz) soient, se feront a la personne de mon
dit tres redoubte seigneur et pere ou de son dit commiz au gouvernement

1 ) Zie VAN LIMBURG BROUWER. Boergoensche charters blz .108 ; eerste copulaatboek der
rekenkamer van Zeeland, fol . 36-41 .
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de Hollande et non ailleurs, en faisant par les parties ostencion de leurs
tiltres et seront enregistrez es diz regisres de la tresorie de Hollande en
payant pris raisonnable selon la qualite des diz fiefz de leurs lettres des
diz hommaiges, tant du seel comme descripture, et deffendons et interdisons expressement comme desses aus dits rentemaistres de Zellande et
chacun deulx toute cognaissance et entremise des diz hommaiges, sauf
toutevoies a icculx rentemaistres tel droit que d'ancienemente lour appertient diceulx hommaiges, saucun y ont" .
Voorts werd aan de bezitters van leenen (ambachten, tienden of leenlanden), die geene wettige zoons hadden, verboden om hunne leenen aan
anderen, die wel zoons hadden of die jonger in leeftijd waren, to verkoopen
tenzij nit krachte van brieven van octrooi van den landsheer . Uitdrukkelijk werd ook hierbij bepaald, dat ,les transports de tons aultres fiefz,
que(l)conque quilz soient, se feront a la personne de mon dit tres redoubte
siegneur et pere ou de son lieutenant de Hollande, Zellande et Frise,
et seront enregistrez es registres de sa tresorie du dit Hollande, et
deffendons et interdisons expressement aus dit rentmaistres et a chacun
deulx toute cognoissance et entremise des diz transpors" .
Tevens werd vastgesteld, dat binnen twee maanden na de publicatie
dezer verordening alle bezitters van leenen die moesten doen registreeren
ter tresorie van Holland op straffe van verbeurte van het leen . Ten slotte
werd nog bepaald, dat „pour ce que it y a pluissieurs qui on dit pais
de Zellande tiennent et occupent ambochts et dismes qui ne sont point
mis ou livre desdiz rentemaistres sur les noms diceulx occupeurs", de
feitelUke bezitters van diergelijke leenen ze binnen eene maand op hun
naam moesten stellen, en dat ook andere, die voortaan in bezit van leenen
kwamen, die moesten doen overschri ven op hun eigen naam, wilden zij
in hot bezit dier leenen blijven .
oze regeling, hoe voortreffelijk ook op zich zelf, hield met de toestanden in Zeeland met name met de geringe waarde van vele leenen,
die slechts uit enkele gemeten ambachts of tienden bestonden, en met
de verkregen rechten van de leenmannen en den rentmeester niet voldoende rekening. Wel is waar was tegen de nieuwe regeling omtrent
het verhef van ambachten weinig in to brengen : de landsheer was
bevoegd die zaak to regelen, gelijk hij wilde ; maar een ander geval
was het met de tienden . e ordonnantie van 1454 was in lijnrechten
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strijd met die van 1316, die door den graaf was vastgesteld in overleg
met de vertegenwoordigers der leenmannen .

ie regeling van 1316 kon
de leenheer dus niet eenzijdig omver stooten . Van daar, dat in de rekening van 1454/5 1) het hoofdstuk van versouck van thienden gehandhaafd blijft met deze bUvoeging : van welken versoucke de rentmeester
de kennisse ende handelinge benomen is by zekere ordonnancie mijns
genadichs heren van Charrollais, ende mitsdien worden de voirscreven
thienden ende andere leenen, als die verschynen, versocht sommige aen
de stedehouder-generael van Hollant, Zeelant etc ., betalende tversouck
dairaf in handen des rentmeesters-generael van Hollant, ende andere
die gaen roeren den rinck in den cloestere van Middelburch in presencie
van mannen, leggende tversouck, soe vele als zy meynen dairaf sculdich
to zine, onder den abt van denselven cloestere ; mede zeggen, dat na
uutwysen der keuren ende bezegelthede, die dairaf zijn, zy dairmede
volstaen mogen ; dairomme hier . . . . niet" . ie post, die in de volgende
rekeningen herhaald wordt 2), geeft inderdaad de werkel~kheid volkomen
weer. In de hierachter staande regestenl~st zal men telkens akten vinden,
waarbij verklaard wordt, dat de bezitter van een aan de grafelijkheid
leenroerig tiend de beleening aan den rentmeester of zijn stadhouder
gevraagd heeft, en dat op de verklaring van deze, dat hem zulks door
den Hoogen raad (d .i . den raad naast den graaf van Charolais) verboden was, de leenman bet wegens het overgangsrecht verschuldigde
geld onder den abt, den prior of den proost gedeponeerd heeft . e
handelwijze der leenmannen was ook volkomen in overeenstemming
met de in 1316 vastgestelde bepalingen . e regeering trad dan ook
tegen degenen, die zich zoo tegen de ordonnantie van 1454 verzetten,
niet op ; zij gevoelde ongetwijfeld het zwakke barer positie . Ja zijdelings
erkende de regeering het recht der recalcitrante leenmannen om zich
aan de bepalingen van 1316 to houden. Toen in 1465 een nieuwe abt
(JAN VAN 's-GRAVENZAN E)

was opgetreden, gelastte de rekenkamer hem

1) Inv. Rekenkamer 1433-1584. nr . 34, fol . 5.
2) In de rekening over 1458j9 (nr. 38, fol . 6 verso) verantwoordt echter de rentmeester
de opbrengst van het overgangsrecht van 35 gemeten tienden, verschuldigd wegens het
optreden van eene nieuwe abdis van Waterlooswerve, ,diewelcke saike", zegt hij, „soe
cleyne was, dats niet die pyne werdich en was verre daironi to trecken" . Eveneens
wordt in de rekening over 1465 (nr . 43, fol . 19) het recht verantwoord, dat de nieuw
opgetreden abt van Middelburg van den overgang van de tienden der abdij schuldig was .
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rekening van de onder zijn voorzaat gedeponeerde gelden to doen . En
alleen toen dit hem niet mogelgk bleek, althans niet zoo gespecificeerd
als de financiekamer dat wilde, werd hem „verboden meer eenige gelden
tontfangen" 1). In eene Ate van 25 Juli 1467 2) wordt dan ook medegedeeld, dat de proost der Middelburgsche abdij weigert bet overgangsrecht van een tiend van een leenman to ontvangen, omdat de abt bet
hem, ongetwijfeld ten gevolge van bet bovenvermelde bevel, verboden
heeft . Ook in eene akte van 24 Mei 1469 3) weigert de proost op then
grond hot geld van den leenman in ontvangst to nemen }) .
Spoedig daarop evenwel werd de regeling van 1454 door de regeering
teruggenomen . Wel een bewijs van de sterke positie, die de bezitters
van Zeeuwsche tienden tegenover hun leenheer innamen ; want sinds
1467 was dat KAREL E STOUTE, die niet gewoon was op zi ne eens
genomen beslissingen terug to komen . Hot besluit, waarbij de regeling
van 1454 werd ingetrokken, wordt vermeld in eene aanteekening op de
beide pro memorie uitgetrokken hoofdstukken „van vercochten leenen,
ambochten, tienden ende verzuymenissen van tienden" en „van versouck
van tienden" in de rekening van 1468/9 5), welke aldus luidt : ,Notetur,
dat op tinhouden van desen twee capitelen mijn voorscreven genadiche
heere tegenwordich na toverlyden van mynen heere hertoge PHILIPS,
zynen vader, anders geordeneert ende voorsien heeft by zekere zyne
ordonnancie, daerop geexpediert, daermede die esparngue to nyeuten gedaen is, ende Plc rentmeester in z~n bedrijf die kennisse gelaten is in
alsulker vougen ende manieren, als die voorsereven ordonnancie begrijpt ;
soe zy ter naester rekeninge tlangaige van desen voorscreven twee capitelen gemaict ende in rekeninge geset na uutwysen derselver ordonnancie" .
Men zou nit doze aanteekening kunnnen lezen, dat bet besluit van KAREL
EN STOUTE, waarbij de espargne werd afgeschaft, tevens de ordonnancie
van 1454 ophief. at is echter niet waarschbnlijk . Immers de espargne
1) Inv. Rekenkamer 1433-1584 . nr . 41 (afgehoord 18 ecember 1466).
.2) Hierachter Reg . nr . 223.
3) Hierachter Reg. nr. 226 .
4) Waarom de abt zelf 19 November 1467 (zie Reg . nr . 224) wel bet overgangsrecht
in ontvangst nam, blijkt niet . Uit eene aanteekening in het register (Inv . Rekenkamer
nr. 1742, fol. 29) blijkt, dat de abt het voor dit verhef ontvangen geld niet aan de
regeering verantwoord heeft .
5) Inv. Rekenkamer 1433-1584. nr . 46, fol. aende noch XX".
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werd opgeheven bij ordonnantie van 8 Februari 1468 1), en het verbod
aan de Zeeuwsche rentmeesters om kennis to nemen van den overgang
van leenen blijkt 24 Mei 1469 nog van kracht to zijn . Inderdaad bestond
er geen verband tusschen de afschaffing der espargne en de opheffing der
ordonnantie van 1454, die omtrent de espargne niets bepaald had . Ook
na de invoering der laatste ordonnantie bleef de rentmeester blijkens
zijne rekeningen de opbrengst van den verkoop van aan de grafelijkheid
vervallen ambachten, tienden en leenland verantwoorden . Eerst in de
rekening over 1463/4 is dat veranderd : toen pas werd hem de administratie ook van die inkomsten ontnomen en werd die opgedragen aan
den ontvanger der espargne 2).

ie laatste beslissing nu verviel door de

afschaffing der espargne in Februari 1468, en inderdaad vindt men reeds
in de rekening van 1468/9 verscheidene posten, die op de opbrengst van
verkochte leenen betrekking hebben, in een hoofdstuk met die van besterften van bastaarden en vreemdelingen geboekt . e opheffing der
ordonnantie van 1454 daarentegen is van lateren datum en zal nauw
samenhangen met de instelling van bet college van stadhouder en leenmannen van Holland d .d . 19 October 1469 3). at leenhof toch werd
uitsluitend met de berechting der leenzaken van Holland en Friesland
belast ; de Zeeuwsche leenzaken waren aan zijne kennisneming onttrokken 4).
aarmede werd dus gebroken met het stelsel van de ordonnantie van
1454, die juist beoogde de Zeeuwsche beleeningen van de rentmeesters
over to brengen naar dezelfde autoriteiten, die met de Hollandsche leenzaken belast waren . In de rekening over 1469/79 5), de eerste van den
1) GACRARn. Inventaire des chambres des comptes II, blz . 11 ; LAMESRE. Le Grand
conseil des dues de Bourgogue blz . 187 .
2) Zie Inv. Rekenkamer 1433-1584. nr. 41 : sAnder ontfang van vercochten leenen,
ambochten, thienden ende verzuuimenisse van thienden ; dair en heeft de voirsereven
rentineester niet of ontvangen binnen der tijt van desen rekeninge, overmits dat dontfanger
van mijns genadigen heeren esparngue die kennisse ende tbewint dairaf neempt ; dairout
hier niet" .
3) Groot-placcaetboeck II, blz . 681/2 .
4) Alleen wanneer aan een leenman de zeldzame gunst verleend werd, dat zijn leen van
een kwaad Zeeuwsch leen verbeterd werd tot een goed Teen, dat op al de nakomelingen
van den leenman kon vererven, en niet aan de grafelijkheid verviel, zoo een der beleenden zonder kinderen of broeders stierf, werd het verheven ter leenkamer van Holland ;
maar dan was het ook eigenlijk geen Zeeuwsch leen meer ; het was niet ]anger splitsbaar,
en het Zeeuwsche leenrecht was er niet meer op toepasselijk .
5) Inv . Rekenkamer 1433-1584 . nr . 59, fol . 25.
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nieuwen rentmeester

komen dan ook weder voor het eerst
onder het hoofdstuk van versouck van thienden" verschillende posten voor .
Op twee punten week echter de nieuwe regeling van de oude, zooals
voor 1454 had bestaan, af. Volgens den brief van 1316 betaalde de
GUY

E BAENST,

zoon als overgangsrecht van een tiend 1 pond T . van elk gemet, de
dochter 2 pond T . en de brooder 3 pond T . Voor 1454 werd volgens
oude gewoonte 1 pond T. gelijk gesteld aan 20 grooten Vls ., en de leenmannen, die hun overgangsrecht tusschen 1454 en 1469 betaald hadden
aan den abt van Middelburg, hadden zich aan die regeling gehouden .
Intusschen had de regeering de verhouding tusschen de beide muntsoorten
opnieuw geregeld en het pond T. gelijk gesteld aan 40 grooten : die
regeling werd ook nu toepasselijk gemaakt op de sinds 1454 in handen
van den abt gedane stortingen . ientengevolge bevat de rekening van
1469/70 1) een nieuw hoofdstuk, waarvan de intitulatuur aldus luidt :
„Anderen ontfang van des bin tijts van des voirscreven rentmeesters
voirsate in officie to tort betailt is geweist van den pris van de voirscreven ponden zwarten Tornois van den thienden, die versocht zijn geweist aen den abt oft proost van Onser Vrouwen cloister binnen Middelburch, zedert den jaire XIIIIc Lull herwairts geordonneirt was to betalen
van elc pont zwarten Tornois XL groten Vlems van versouck van thienden, des de voirscreven versouckers van den thienden, by hem versocht,
aen den voirscreven abt niet meer betailt en hebben ghehadt dan XX grote
Vlems, soedat tghuent datter of to luttel betailt is geweist, by den voirscreven rentmeester zedert verhailt is' in den manieren ende van den
personen, hiernair verclairt" .
Eene andere niet minder belangrijke afwjjking van de vroeger bestaande regeling was de volgende . Gelijk men gezien heeft, was in 1454
voorgeschreven, dat alle beleeningen moesten worden geregistreerd bij
de tresorie van Holland ; dat voorschrift werd op de rentmeesters overgebracht. Zij werden gehouden al de beleeningen, die zij namens de
grafelijkheid deden, hetzij van verkochte ambachten, tienden en leenlanden, hetz~ bij overgang van tienden to registreeren . e registers
of uittreksels er nit moesten b de rekeningen worden overgelegd,
opdat de rekenkamer zou kunnen nagaan, of alle inkomsten, door den

1 ) Aldaar fol. 26 verso .
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rentmeester van die beleeningen ontvangen, ook in zijne rekening waren
at is de oorsprong van de registers, waarvan de inhoud
verantwoord .
hierachter in regesten is medegedeeld . In het eerste register 1) zijn ook
verscheidene andere beleeningen afgeschreven . Ongetwijfeld werd aan
de rentmeesters opgedragen ook de door hen, die de beleening vroegen,
over to leggen bewijzen van hun recht op het leen to registreeren, voor
zooverre zi

niet reeds vroeger door den rentmeester in zijne registers
waren afgeschreven .
Weldra onderging deze registratuur eene belangrijke uitbreiding . e
strijd, tusschen den leenheer en zijne leenmannen van 1454 tot 1469
gevoerd, had nl . zulk een diepen indruk gemaakt, dat, toen 18 Maart
1477 Holland en Zeeland van MARIA VAN BOURGON IE tot herstel van
grieven het groot-privilegie 2) vroegen en verkregen, ook verscheidene
artikelen van dat staatsstuk aan de regeling van het Zeeuwsche leenrecht werden gewbd . e artikelen 52-55 handelen over dat onderwerp .
Art . 52 was gericht tegen de eenige wijziging, die in 1469 in het
Zeeuwsche leenrecht gehandhaafd was ; het bepaalde nl. ,dat men voortaen voor die lossinge of verheffinge van den thienden van Zeelandt . . . .
niet meer en betalen en sal dan voor elck pont swarten twintich groot
Vlaems na ouder costuyme", hoewel volgens de in 1469 getroffen regeling het dubbele verschuldigd zou zijn geweest. e volgende artikelen
betreffen alle voorschriften, die toen voor het eerst werden ingevoerd .
In art . 53 werd bepaald, dat zoo ,eenigh Ambacht of Heerlijckheyt
van Zeelandt versterft van den Vader op den Soon of Sonen, die sullen
't ontfangen binnen den Jaere van den Grave of synen Rentmeester,
daer 't onder gelegen is, ende die Rentmeester sal 't op then oversetten
ten boecke, elck gemet om een halven grooten, ende vielder ghebreck
in der verleeninge van 's Heeren wegen, soo sal diegeene, daer 't goet
aen gestorven is, gaen ter plaetsen daer men plecht die Vyerschare
to houden, in kennisse van drie 's Graven Mannen, ende van hen
Brieven nemen, dat sy bereydt zyn haer Leene to ontfangen, ende alles
to doen, dat sy van rechts wegen schuldich zijn to doen : Ende hiermede
sullen sy haer goeden besitten sonder eenige schade daer of to lyden,

1) Inv . Rekenkamer 1433-1584 . nr . 1742 .
2) Groot Placaet-bouck II, kol . 672 en 673.
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ter tijdt toe dat men 't hen verleenen wil, ende dan sullen sy 't ontfangen, als recht is" . Behalve eene uitdrukkelbke erkenning van het
recht van den rentmeester om namens den graaf de beleeningen to
doen, bepaalde dit artikel dus, dat voortaan de ambachten binnen het
jaar verheven moesten worden, dat voor de beleening een recht van
een halven groot per gemet verschuldigd zou zijn, en eindelijk dat
ingeval de rentmeester bezwaar maakte de beleening to doen, de leenman
zijn recht kon handhaven en zorgen, dat de term~n van verzuim hem
niet trof, door het overleggen van eene verklaring van drie andere
mannen, dat hij de beleening had aangevraagd . ie verklaring der drie
leenmannen had dus bier hetzelfde doel als bb de tienden de deponeering
van het losgeld in handen van den abt van Middelburg .
Niet minder gewichtig was art . 54, dat eene ingrbpende verandering
in het Zeeuwsche leenrecht bracht ten gunste van den leenman . Tot
nu toe waren de ambachten alleen vererfd van den vader op zijne zoons .
Als de bezitter van eene ambachtsportie zonder manlijk oir stierf, verviel zijn leen aan den graaf. Het groot privilegie handhaafde then toestand
formeel, maar breidde in werkelijkheid het erfrecht op de ambachten
aanmerkelijk nit, verder zelfs dan het voor de beleening met grafelijke
tienden gold . Alle ambachten, die aan den graaf versterven, bepaalde
art . 54, kunnen wanneer de laatste bezitter geene zoons maar wel dochters
heeft nagelaten, door de dochters gelost worden, en zoo die ontbreken,
door den naasten manlijken bloedverwant van vaders zjjde, of als die
daartoe niet geneigd is, door den volgenden en zoo voort, zoolang er
eenig bloedverwant van vaders zijde is ; daarna gaat het lossingsrecht
op dezelfde wijze op de bloedverwanten van moeders zijde over . Wie
het ambacht loste, betaalde, zoo het ten vollen schote stond, anderhalf
pond zwarten d . w. z . 30 grooten Vls ., zoo 'het ten halven schote stond,
15 grooten Vls . per gemet. at bedrag verminderde nog naarmate van
het getal vrjje ambachten, waarvan men geen schot had to betalen,
hoewel men het wel van den grondeigenaar inde 1). Het laagste losgeld
bedroeg 10 grooten per gemet . Het eenige verschil dus tusschen de
beleening van de zoons met een door hun vader nagelaten ambacht en
de lossing door eenig ander lid der familie was, dat de zoon slechts

1 ) Zie mijn opstel Schot en bede in Zeeland b1z. 18-24.
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een halven groot per gemet had to betalen en een jaar tijd had om de
beleening aan to vragen, terwijl de verdere verwanten 30 a 10 grooten
per gemet betalen moesten en aan een halfjaarlijkschen termUn gebonden waren .
Art. 55 eindelijk regelde bet geval, dat iemand zijn leen, hetzij een
ambacht, hetzij tiend of leenland, bij zijn leven aan een ander overdroeg.
aartoe was octrooi noodig ; maar was dat eens verkregen, dan betaalde
men den rentmeester bij overdracht eener ambachtsportie niet meer dan
twee grooten Vls . van bet gemet, dat ten heelen, of een groot van bet
gemet, dat ten halven schote stond ; gold hot cone overdracht van een
tiend of van leenland, dan was men 6 grooten Vls . van elk gemet verschuldigd . oor deze laatste bepaling word afgeweken van hot voorschrift
van 1316, waarnaar bij verkoop van tienden aan den aangewezen erfgenaam even veel verschuldigd was, als die erfgenaam had moeten betalen, zoo de tiend op hem verstorven was, terwijl bij verkoop aan een
ander de zaak geheel aan 's graven willekeur was overgelaten .
Boven is opgemerkt, dat de nieuwe bepalingen van bet groot privilegie de registratuur der akten door den rentmeester aanmerkelUk uitbreidden . Wel is waar, wordt nu zoo min als vroeger eenig overgangsrecht van de ambachten, die van vader op zoon versterven, in de
grafelUke rekeningen verantwoord ; blijkbaar behoorde de halve groot per
gemet, die de zoon volgens art . 53 van de van zijn vader geerfde ambachtsportie verschuldigd was, tot de emolumenten, aan de betrekking
van rentmeester verbonden, en verantwoordde deze die hem persoonlijk
toevallende inkomsten niet in de grafelijke rekeningen . Maar de beleeningen met ambachten, die door dochters of andere bloedverwanten gelost
worden, zijn des to talrijker : zij worden wel degelijk in de rekeningen
van den rentmeester verantwoord en dus in de registers, waarvan hierachter de korte inhoud wordt medegedeeld, afgeschreven . In de rekening
over bet jaar 1477/8 1) is dan ook bet hoofdstuk van verkochte ambachten,
tienden en leenlanden door een ander veel langer vervangen, waarvan
bet opschrift luidt : ,Ander ontfanck van verstorven ambochten, ambochtsgevolch, leenlanden ende thienden mit huere toebehoiren, dewelke ambochten men geplogen heeft to vercopen by tyden van wylen mynen
1) Inv . Rekenkamer 1433-1584. nr. 71, fol . 43 verso .
2
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ghenadich heere hertoge

KAREL

zaleger gedachten bi der bernender kersse

mit voirgaende kerkgeboden den meest dairomme biedende, twelke also
onderhouden is geweist tot opten XIIIIen dach van Maerte M IIIIc LXXVI,
dat mijn genadege joncvrouwe de hertoghinne na den overlyden van
denzelven wylen hertoge KAREL belieft heeft tot versoucke van den
gedeputeerden der Staten van Hollant, Zeellant ende Vrieslant to consenteren zekere previlegien, onder andre in eenen punte inhoudende",
en dan volgt verder de inhoud van hot 54ste artikel van het groot privilegie . Oorspronkelijk werd onder dat hoofd ook de opbrengst van de
verkochte en niet geloste ambachten verantwoord . Sinds de rekening
van het jaar 1492/3 1) is daarin verandering gekomen . e verkochte
ambachten worden dan in een afzonderlijk hoofdstuk geboekt, waarbij
blijkt, dat de koopprijs van eene ambachtsportie in dier voege berekend
werd, dat van het vri e 7 schellingen 6 grooten Vls . per gemet werd
betaald, waarvoor men dan het ambacht steenschietens kosteloos op den
koop toe ontving, wel een bewijs dat het eenige voordeel, aan het bezit
van ambacht verbonden, hierin gelegen was, dat de ambachtsheer hot
schot over het geheele ambacht inde, maar dat alleen van het steenschietende gedeelte afdroeg en de rest voor zich behield 2).
Sedert is de toestand vrijwel onveranderd gebleveu . Wel is waar
bevestigde PHILIPS E SCHOONE bb zijne meerderjarigheid het groot
privilegie niet, en was dat daarmede vervallen, maar kort daarna
(Augustus 1495) werd de nieuwe keur van Zeeland gegeven, die de
bepalingen van het groot privilegie betreffende het leenrecht bijna
ongewijzigd overnam . Art . 73) van het tweede capittel is overgenomen
van art . 53 van het groot privilegie en art. 8 van art . 54 . Echter is
in dit laatste artikel eene verandering aangebracht ten opzichte van
het lossingsgeld . Men heeft in de nieuwe keur nl . voor het lossingsgeld
de berekening overgenomen, die volgens het boven opgemerkte voor
den koop van ambachten gold . ,Ende men sal", zegt art. 8, „voor 't
vrye van elck Gemet Ambachts met sijn gevolge, dat tot heelen schote
staet, ende to Boecke het derde Gemet vry staet, den Grave betalen
VII Schellingen VI Penningen Grooten . Ende voort soo sal men voor
1)
2)
3)

Inv. Rekenkamer 1433-1584 . nr . 96, fol. 86 .
Schot en bede in Zeeland blz . 24 .
SMALLEGANGE. Cronijk van Zeeland blz . 343 .
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't vrye van elck Gemet, dat tot halven schote staet, naer beloop ende
advenant den Grave alsoo veel betalen . Ende alsoo voort naer den
advenant, naer dattet vry heeft ende to Boeck staet . Ende en heeft dat
Ambacht geen vry, soo sal men elck Gemet mogen lossen om X Grooten,
indient men lossen wil ." Of men dus ambacht loste, of dat men het
van de grafelijkheid kocht, men betaalde evenveel, nI . 7 schellingen
6 grooten Vls . per gemet van de vrije gemeten . Het lossingsrecht was
dua sedert niet anders dan een recht van voorkoop.
Het 9de artikel der keur van 1495 komt overeen met de bepalingen
van 1316. Het erfrecht van de tienden en wat voor den overgang van
een tiend verschuldigd is, wordt bier op dezelfde wijze ala daar geregeld . Omtrent den verkoop of de overdracht van tienden bepaalde
bet artikel bovendien nog het volgende : ,Ende waert dat yemant
eenige Thiende gave, oft verkocht synen Sone, ochters oft Broederen,
die sullen sy lossen om alsoo veel, als of die by doode verstorven ware .
Maer waert, dat yemandt sijn Thiende verkochte eenige andere, die sal
den Grave oft Mambour 's Lants geven, van elcken Gemete om die
oversettinge ende verleeninge III Ponden Swarten, indien by Sone,
ochter oft Broeder heeft levende : Ende en heeft by geen Sone,
ochter oft Broeder levende, soo en sal by sijn Thiende niet mogen
verkoopen, ten ware by consent van den Grave oft Mambour, sijn
Stedehouder ofte Rentmeester" . In hoofdzaak werd hier dus in afwbking
van bet bepaalde in art. 55 van het groot privilegie de regeling van
1316 bevestigd . Bovendien echter wordt aan den bezitter van een tiend
bet recht gegeven dat leen to verkoopen, zoo hij slechts tot bet tiend
gerechtigde erfgenamen d . w . z . zoons, dochters of broeders heeft en
mits hij 3 pond Zw ., overeenkomende met 5 schellingen Vls . per gemet
aan de grafelijkheid betaalt . Heeft de bezitter van bet tiend geene tot
bet tiend gerechtigde erven, dan blijft de beslissing, of hij bet verkoopen mag, en op welke voorwaarden, gelijk van ouds, van de beslissing van den landsheer afhankelfik .
Het lode artikel der keur eindelijk is geheel nieuw . Het luidt ala
volgt : Item, dat als yemant sijn Ambacht oft Ambachtsgevolgh verkoopen sal willen, by sal dat mogen doen by des Graven oft Mamboura,
Stede-houder oft Rentmeesters consent, ende anders niet, ten zy dat
de Verkooper knapelijcke Kint oft Kinderen heeft, ende dan aoo sullen
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't die kinderen Vader ende Moeder oft ander Magen mogbn koopen,
ende hebben voor den Vremden om denselven koop . Maer die outste
ende naeste salt hebben voor den anderen, het sy Man oft Wijf, ende
altoos sal die jonge Man gaen voor dat ouder Wijf, daer sy beyde
even na zbn. Ende dese lossinge oft overneminge sullen sy doen binnen
den jare na den tijt dat sy geschreven sullen wesen in des 0-raven,
Mambour, ofte Rentmeesters Boeck . Ende t' eynden den jare en sullen
sy niet meer ontfangen wesen" . Het artikel staat blijkbaar in verband
met het veranderde karakter, dat de lossing van ambachten, die aan
de grafelijkheid zijn vervallen, bij art . 8 had verkregen. Toen de lossing
in een recht van voorkoop veranderd was, diende ook b~ verkoop
van het ambacht dat lossingsrecht aan de bloedverwanten to worden
toegekend . at is bij dit artikel geschied 1).
In de keur van Zeeland wordt alleen bet leenrecht der ambachten
en der tienden nader geregeld ; van de grafelfte leenlanden zwbgt zij .
In dat verzuim, dat tot moeilijkheden aanleiding gaf 2), werd voorzien
door eene memorie van de rekenkamer to 's-Gravenhage, die in 1527
aan den rentmeester van Bewesten Schelde werd medegedeeld . Sedert
bevatten de rekeningen, to beginnen met die van 1531 3), een hoofdstuk,
getiteld : „Ander ontfanck van versouck ende lossinge van leenlanden
binnen tyde deser rekeninge, die men versoucken ende lossen mach,
als blijct by der nyeuwer ordonnancie, by mynen heeren van der camere
van der rekeninge in den Hage aengaende de verduysterste ende andere
leenen onlancxt gemaict, inhoudende, dat zoe wye eenige leenlanden
bezit, die in veertich, vijftich oft zestich jaeren ende meer nyet verheven en zijn, ende begheert weder to verheffen, zal de rentmeestere
dezelve mogen verlyden ten rechten leene, to wetene, dat die nyet
gaen en zullen mogen dan van den vader upten zoone, mits ontfangende
ten proffyte van den keysere twee oft drie jaeren renten ; die zedert
veertich jaeren herwaerts versocht zijn, met vijff ofte zes jaeren ; ende
1) Bij de invoering der nieuwe keur verviel natuurlijk in de rekening het beroep
op het groot privilegie en trad daarvoor een beroep op de nieuwe keur in de plaats.
Hoe gedachteloos de wijziging werd aangebracht, kan hieruit blijken, dat in de rekeningen van 1497 en 1498 (Inv . Rekenkamer 1433-1584. nrs . 100 en 101) aangehaald
wordt art . 54 van de nieuwe keur van 1495 .
2) Zie hierachter Reg, nr. 1513.
3) Inv . Rekenkamer 1433-1584 . nr . 242, fol . 4.
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alzoe die voirtaen versterven van den vader upten zoon, die dat binnen
sjaers an den rentmeestere versoucken, zullen gheven tot proffyte van
den keysere een jaer renten oft twintich stuvers van elcken gemet
leenlants, midts oick betalende den rentmeester zbn sallarys van briefgelt, zegel ende oversetterye, daertoe staende naer ouder gewoente ."
Overigens is in den landsheerlbken tijd geene wijziging in de bepalingen van het leenrecht gekomen ; maar twee adviezen van den rentmeester BRUYNINCK VAN WIJNG}AER EN 1) toonen aan, dat de praktijk
op enkele punten de bepalingen van de keur had uitgebreid. Bij den
verkoop van ambachten was hot gewoonterecht, dat, als de verkooper
zoons had, de kooper kon volstaan met de betaling van 2 grooten per
gemet aan den rentmeester als overgangsrecht ; had de verkooper daarentegen geene zoons en de kooper wel - zoodat door den verkoop de
kans, dat het ambaeht aan de grafelijkheid vervallen zou, verminderde dan was de kooper bovendien nog het lossingsrecht, gelijk het in art . 8
der keur van Zeeland was bepaald, verschuldigd . Een tweede regel,
door het gebruik ingevoerd, gaf aan zusters het lossingsrecht van ambachten, nagelaten door hare brooders, op grond dat zij dat recht zouden
hebben gehad, zoo haar vader gestorven was zonder zoons na to laten .
Ik zou hier kunnen eindigen, ware het niet, dat in den laatsten tijd
de bijzondere aandacht is gevestigd op een punt, dat door dr . LASON ER
in zijne dissertatie 2) is ter sprake gebracht . oze wijst er nl . op, dat Gecommitteerde raden van Zeeland in hun beschrijvingsbrief van 29 Juli 1582
verklaren, dat de transporten (van grafelijke leenen) eertijts voor burchgrave ende leenmannen plegen to geschieden" . Terecht leidt dr. LASON ER
uit die uitspraak af, dat Gecommitteerde raden zich eene verkeerde
voorstelling van de zaak maakten . aar intusschen in eenige beoordeelingen van zijn geschrift 3) twijfel aan de juistheid dier bewering geopperd is, zij het mij geoorloofd eenigszins nader op de zaak in to gaan .
at de hooge vierschaar, het college -van burggraaf en leenmannen,
met de rechtspraak in geschillen qver leenzaken was belast, valt niet to
betwijfelen en wordt ook door dr . LASON ER volmondig erkend. e
Cronijk van Zeeland blz. 368, 369.
2) Bijdrage tot de geschiedenis van de hooge vierschaar in Zeeland blz . 48 .
3) Weekblad van het recht No. 8855 ; Themis 1909, No. 4 ; Rechtsgeleerd magazijn 1910,
blz . 135 .
1) SMALLEGANGE .
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vraag is alleen, hoe de overdracht van leenen van den eenen leenman
op den anderen geschiedde . aaromtrent nu geven de achterstaande
regesten in verband met de in deze Inleiding aangehaalde bepalingen
voldoende licht . Met uitzondering van de periode van 1454 tot 1469
kwam hat recht van beleening in Zeeland uitsluitend den leenheer zelf
of zijn plaatsvervanger, den rentmeester, toe . Ook bij overdracht van
een lean, was hij degeen, die den nieuwen leenman beleende . Formeel behoorde de oude leenman hem bet leen op to dragen ; dat laatste geschiedde
echter in den regel niet . Gelijk uit de achterstaande regesten duidelbk
blijkt, droeg de oude leenman ten overstaan van drie grafelijke mannen
z~n leengoed aan den nieuwen leenman over, natuurlijk behoudens
goedkeuring van de overdracht door den graaf of zijn representant, den
rentmeester . In plaats dat dus beiden, de oude en de nieuwe leenman,
zich naar den rentmeester begaven en do eerste bet Teen aan den rentmeester opdroeg, die er den tweeden mede beleende, begaf zich de nieuwe
leenman alleen naar den rentmeester en werd hb door deze met bet
leen beleend, nadat deze gebleken was, dat de oude leenman zone rechten
werkelijk aan den nieuwen overgedragen had. e mannenbrief, d, i. de
verklaring van drie leenmannen omtrent de overdracht van bet lean,
kwam dus uitsluitend in de plaats van de opdracht van bet Teen door
den ouden leenman aan den graaf of zijn plaatsvervanger ; de beleening
van den nieuwen leenman bleef daarnaast bestaan.
e tallooze mannenbrieven, die hierachter zijn beschreven, maken
met zekerheid uit, dat de leenen niet voor burggraaf en leenmannen
warden overgedragen maar voor leenmannen alleen . En men heeft dat
niet op to vatten in then zin, dat met die leenmannen de leden der
hooge vierschaar, de ordinaris leenmannen dus, die met den burggraaf
recht spraken ook in geschillen over leenzaken, bedoeld zijn ; peen, de
leenmannen, to wier overstaan een Teen wordt overgedragen, zijn willekeurig gekozen leenmannen, die in Zeeland, waar de leenen tot in bet
oneindige splitsbaar waren, in overvloed to vinden waren . Omdat zij
grafelijke leenmannen waren, word aan hunne verklaring waarde gehecht door den rentmeester 1), en daarom beschouwde hij zulk een

1) Slechts zeer enkele hooge personages werden op hunne eigene geschreven verklaring geloofd, die dan in plaats van den mannenbrief trad . Zie b .v . hierachter Reg . nrs . 522
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mannenbrief als een credentiaal, waarbij de oude leenman de beleening
ten behoove van dengene, wien hij het leen overgedragen had, vroeg .
Het moge vreemd zijn, dat de door den landsheer aangewezen leenmannen, die zitting hadden in de landsvierschaar, daartoe niet uitsluitend
werden gebezigd 1) ; maar de zaak is niet twijfelachtig . Ten overvloede
heb ik voor de vijf laatste jaren, waarover de achterstaande regesten
loopen, een speciaal onderzoek ingesteld, waarvan hot resultaat hier volgt .
e bezoldigingen der ordinaris leenmannen worden in de rekeningen
van Bewesten en Beoosten Schelde verantwoord, en zoo kan zonder
moeite worden vastgesteld, dat in de jaren 1531-1535 ordinaris leenmannen waren
PIETER BLOCX ZOON,

Uit
Bewesten

JAN LIEVINS ZOON,

Schelde

GILLIS VAN BORRE,

GUILLAME BAR AILLE,

PIETER VAN BIGGENKERCKE,

vervangen door CORNELIS
die weder vervangen werd door

JERONIMUS VAN SEROOSKERCKE,
VAN

EN

ABBEELE,

Uit

MICHIEL VAN BROOHEZE,

Beoosten
Schelde

mr.

LIEVEN ANTHOENIS BLOCX ZOON,

FRANCHE CLAES' ZOON,

en

JAN SUPS .

Uit die periode komen in de achterstaande Regestenlijst twee en
twintig mannenbrieven voor . In die brieven worden als leenmannen, to
wier overstaan de overdracht van leenen plaats had, genoemd :
VAN BOURGON [E, vrouwe van Ravestein) en 1337 (FRE ERIK VAN RENESSE, heer
van Male) . Genoemde heer van Male was stadhouder der leenen in Holland en opperdijkgraaf van Schouwen, maar liet de laatste functie door een ander - JAN Suys, die
hem later opvolgde - waarnemen .
1) Eene geheel analoge bepaling bevat trouwens art . 7 van het tweede capittel der keur
van Zeeland. Zoo de graaf of zijn plaatsvervanger, de rentmeester, bezwaar mocht maken
dengene, op wien een leen vererfd is, to beleenen, »soo sal dieghene, daer 't Goet aen
verstorven is, gaen ter plaetse daer men die Viersehare pleegh to houden, in kennisse
van dry des Graven Mannen ende van henlieden Brieven nemen, dat by bereyt is sijn
Leen to ontfangen ende al to doen dat by van rechts wegen schuldigh is van doene"
(SMALLEGANGE b1z . 344) . Ook bier zijn drie willekeurige leenmannen aangewezen om
van de bereidverklaring van hun medeleenman kennis to nemen .
(ANNA
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de ordinaris leenmannen
PIETER BLOCX zooN Reg . nrs . 1589, 1607, 1613, 1614 ;
Reg. nrs. 1589, 1601, 1604, 1607, 1609, 1618,
1627, 1628, 1634, 1635, 1636, 1658 ;

GFUILLAME BAR AILLE

Reg. nrs. 1595, 1596, 1607 ;
RIAENS ZOON VAN BIG}GENKERCKE Reg. nrs. 1609, 1628,

GILLIS VAN BORRE

en

PIETER A

1648, 1658 ;
en bovendien
Reg. nrs . 1589, 1616, 1618, 1659 ;
PIETER JANS ZOON RUTINCK Reg. nrs. 1595, 1596, 1601, 1604, 1609,
1616, 1618, 1627, 1634, 1635, 1636, 1647, 1648, 1652,1656,1659 ;
CORNELIS PIETERS ZOON HAECK

Reg. nrs . 1595, 1596 ;
CLAIS HEYN RICX ZOON VAN WISSENKERCKE Reg. nrs. 160
1656 ;
A RIAEN CORNELIS' ZOON VAN POPPEN AMME Reg . nrs . 1604, 1627,
1628, 1634, 1636, 1647, 1648, 1652, 1658 ;
AER T VAN
IEST, ridder, Reg. nrs. 1613, 1614 ;
CORNELIS VRANCKE ZOON VAN CAMPEN

beer van Batenbrouck, Reg. nrs. 1613, 1614 ;
VAN POPPEN AMME Reg . nr . 1635 ;

JACOP VAN REYMERS W ALE,
SYMON A RIAENS ZOON

Reg. nr . 1647 ;
A OLF HER INCK Reg . nrs . 1652, 1656 ;
en CORNELIS SCOBBELANTS ZOON Reg . nr. 1659 .
PIETER BOL

aarmede schijnt mij de zaak uitgemaakt ; want er is geene enkele
reden om aan to nemen, dat de wijze van overdracht na 1535, met
welk jaar de bewaard gebleven registers eindigen, veranderd is . Trouwens
nog een transportbrief van ambacht in Botland d . d . 20 Maart 1559,
afgeschreven in een register, behoorende tot het archief van den rentmeester van Beoosten Schelde, is gegeven door de leenmannen
WERCKEN ET LIEVINS ZOON, CORNELIS HEYN RICX ZOON en

CORNELIS
MARINUS

en een andere in hetzelfde register voorkomende brief
nit het jaar 1560, waarbi leenland wordt overgedragen, gaat nit van
WILLEMS ZOON,

de beide laatstgenoemde mannen en

WILLEM VAN BOSSCHUYSE .

hunner was in die jaren ordinaris leenman van Zeeland .

Geen
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BIJLAGFE .
Over de artt. 8-15 van de keur van 1290 .

Vroeger is er op gewezen, dat er voor de Zeeuwsche ambachten en
leenlanden geene regeling bekend is van gelijksoortigen aard als die,
welke in 1316 voor de tienden word getroffen . Hiertegen kan worden
aangevoerd, dat de keur van 1290 1) in de artt . 8-15 eene uitvoerige
regeling van bet leenrecht juist van ambachten en landen bevat . Volgens die bepalingen bestond er voor leenen eene acquisitieve verjaring
van 10 jaren (art . 8). Hot leen vererfde op den oudsten zoon, die
echter verplicht was aan zijne jongere breeders tot een derde van bet
leen toe in achterleen nit to geven, tenzij de vader van to voren anders
beschikt had . Bij gebreke van zoons mogen de bloedverwanten van de
zi de, waarvan bet leen komt, bet lossen (art . 9), en wel zoo dat zoons
kinderen voor dochters kinderen gaan, zoo zij even na zijn . Ook bet
volgens art . 9 gevormde achterleen kan gelost worden door den leenman-achterleenheer . oet deze bet echter niet, dan wordt het achterleen
door zijn verzuim rechtstreeks leenroerig aan de grafelijkheid (art . 10) .
Hot lossingsrecht van een gemet ambachts bedraagt 15 schellingen, van
een gemet leenlands 3 pond, van een pond penningleen 5 pond (art . 11),
alles volgens de muntwaarde ten tijde van de uitvaardiging der keur .
Men moot bet lossingsgeld binnen bet jaar betalen ; alleen de voor
een minderjarige optredende voogd heeft daartoe 2 jaren den tijd, en
hot kind, meerderjarig geworden, moot dan binnen 2 jaren hot Teen
weer lossen van den voogd . Wil de naaste erfgenaam bet leen niet
lossen, dan mag bet de volgende doen (art . 12) . Bij den verkoop van
ambacht, onversehillig aan wien, moot een pond per gemet betaald
worden (art . 13) ; bb den verkoop van leenland moet den graaf tien
pond van elke hevene (200 gemeten) gegeven worden, bij then van een
penningleen de lode penning. Niemand beneden de 20 jaren mag leengoed verkoopen, tenzij met medewerking van twee zijner naaste bloedverwanten, die na hem tot bet Teen gerechtigd zijn (art . 14) . Ten
slotte volgt eene bepaling over de splitsing van een leen ; dat meet,
tenzij partben tot overeenstemming geraken, plaats hebben voor den
1) VAN

EN BERGH .

Oorkondenboek van Holland en Zeeland II, No . 747 .
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graaf of voor den baljuw . Zonder toestemming van den graaf mag geen
vrij eigen goed tot leengoed gemaakt worden . Niemand, die meerderjarig is, zal zijn leengoed ontvangen, zonder deze keur bezworen to
hebben (art. 15)

I) .

Reeds ntjn ambtsvoorganger, de beer J . P . VAN VISVLIET, heeft
intusschen betoogd, dat deze keur nimmer tot uitvoering gekomen is,
en voert daarvoor twee overtuigende gronden aan, nl . dat in de inleiding
tot de keur van PHILIPS EN SCHOONE 2), waarin de oudere keuren
worden opgesomd, van die van FLORIS den Voogd overgesprongen wordt
op die van hertog WILLEM VAN BEIEREN 3), zonder dat de keur van
FLORIS V wordt vermeld, en dat nit een stuk van 1 Mei 1296 4) blijkt,
dat toen, dus 5 1 2 jaar na de uitvaardiging van de keur van 1290,
reeds weer de keur van FLORENS den Voogd gold, zoodat, zoo de keur
van 1290 werkelijk van kracht is geweest, zulks slechts zeer korten
tijd bet geval kan geweest zijn') .
Intusschen daarmede is geenszins aangetoond, dat alle in die keur
vervatte bepalingen voor de ontwikkeling van bet recht buiten beschouwing kunnen blijven ; bet is even goed mogelijk, dat enkele artikelen
der keur bet bestaande ongeschreven gewoonterecht formuleerden S),
als dat zij nieuw recht schiepen, ontleend aan het programma van eischen
van hen, die den graaf de uitvaardiging van de keur hebben afgedwongen .
Wil men dus weten, in welken zin men de boven aangehaalde voorscbriften omtrent bet leenrecht heeft op to vatten, dan dient eenigszins
nader op de zaak to worden ingegaan 7). Nu is bet m . i. aan geen twi fel
onderhevig, of de bepalingen aangaande bet leenrecht, in de keur opge-

1)

e indeeling van het stuk, dat slechts nit een later afschrift bekend is, in artikelen

en de opschriften boven die artikelen behooren zeker niet tot den oorspronkelijken
tekst . Zij verstoren telkens het zinsverband .
2) SMALLEGANGE . Cronyk van Zeeland blz . 336.
3) Bedoeld zijn vermoedelijk de keuren van WILLEM III voor Bewesten en Beoosten
Schelde.
4) VAN

EN BERGH . A . w . II, No . 943 .

5) Zie de noot op de keur van 1290 bij VAN

EN BERGH . A . w . II, blz . 345 .

6) FocKEMA AN REAE (Het Oud-Nederlandsch Burgerlijk Recht I, blz . 300), schijnt
aan to nemen, dat de bepalingen van 1290 inderdaad het oorspronkelijke leenrecht weergeven .
7) Zie over de geschiedenis van den strijd tusschen FLORIS en zijne edelen : OBREEN .
FLORIS V, Hoofdstuk VI .
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nomen, zijn ontleend niet aan bet gewoonterecht maar aan de eischen
der Zeeuwsche edelen, waarnaar FLORIS V zich een tijd lang moest schikken . Immers soortgeli ke bepalingen omtrent het leenrecht vindt men
ook in de belofte van graaf Gwy van Vlaanderen, aan de over FLORIS

V

ontevredene Zeeuwsche edelen onder leiding van JAN VAN RENES1E en
WOLFAR
VAN BORSSELE 1) gedaan, voor het geval dat hij tot het bezit
van Zeeland geraken mocht. e leenen zullen, zoo beloofde de Vlaming 2),
voortaan vererven op den oudsten zoon, die zijne jongere broeders en
zusters een passend apanage geven zal ; bij gebreke van zoons zal het
leen overgaan op de oudste dochter, daarna op de broeders, voorts op
de zusters.
ochters, broeders en zusters zullen als overgangsrecht van
elk gemet ambachts 5 sols betalen en van elk gemet lands 20 sole .
aarna gaat het Teen over op den naasten bloedverwant van de zijne,
waarvan hot komt, in dier voege dat de jongere manlijke verwant
voor de oudere vrouwelijke gaan zal . Zulk een bloedverwant is een
dubbel lossingsrecht verschuldigd . eze verklaring van graaf Gwy is van
Maart 1290 3).
Maar graaf GFwy verkreeg Zeeland niet . Wel werd FLORIS, to Biervliet 4) vastgehouden, gedwongen zijne bemiddeling, die van zijn zoon
den lateren graaf ROBERT III en die van den hertog van Brabant aan
to nemen . e bemiddelaars brachten 12 Juni 1290 cone verzoening tusschen den graaf van Holland en de ontevredene edelen tot stand, waarbi
aangaande het leenrecht het volgende werd bepaald 5) : Zoo een leen b
gebreke van gerechtigden aan den graaf vervalt, kan de dochter of
anders de naaste verwant, gaande de jongere manlijke verwant voor de
oudere vrouwelijke, bet lossen mits betalende voor elk gemet ambachts
15 sols en voor elk gemet leenlands 60 sols, to betalen in drie termijnen
binnen jaar en dag, nadat het leen aan den graaf vervallen is . Alleen
als er geen verwant is, die het Teen lossen wil, blijft het aan de grafelijkheid. Hierna kwam 30 October 1290 de verzoening tot stand tusschen

1) VAN

EN BERGII. A . w . 11, No. 666.

2) A . w . 11, No . 668 .
3) PIJNACKER HOR IJK in de Inleiding tot zijne uitgave van het Chronicon van Wilhelmus
Procuator blz . 21 .
4) MELIS STOKE . Rijmkroniek IV, vss . 703 vlg .
5) VAN

EN BERGH . A . w . II, No . 723, § 12 .
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WOLFER

VAN BORSSELE

On graaf FLORIS 1), en veertien dagen later

gaf de graaf de boven aangehaalde keur, waarin aan de verlangens der
Zeeuwsche edelen volkomen voldoening word verschaft .
Maar reeds 1 Augustus 1292 scheidden zich de edelen onder leiding van
WOLFER

VAN BORSSELE

2) opnieuw van FLORIS V of en wendden zij zich

weder tot den graaf van Vlaanderen . In de verklaring, die zjj daaromtrent
aflegden 3), zeggen zij uitdrukkelijk, dat de graaf van Holland den vrede,
gesloten tussehen hem en Glwy van Vlaanderen, „niet en heeft gehouden",
en dat hij gehandeld heeft in strijd met „der wet ende der koere, die
bi haren consente waren ghemaket in den vorseiden lande, ende die hi
ghesvoeren heeft ende beseghelt" . Uitdrukkelijk zeggen de edelen den graaf
van Vlaanderen hunne hulp toe, „tote there tijt, dat wi paiselike van
den grave van Vlaenderen zullen sijn ghedaen up onse goed, dat wi
hebben in Zeelant, bi alszuilken rechte alse bi zinen zegghene ghemaket was in Zeelant jof bi alszuilken rechte, alse hem goed zoude
dinken". Hier wordt dus FLORts V ten laste gelegd, dat hij zich aan
den zoen door tusschenspreken van graaf G}wy met de Zeeuwsche edelen
aangegaan - dat is het verdrag van 12 Juni 1290 - en aan de door
hem bezegelde en gezworen keur - van 13 November 1290 - niet
gehouden heeft. at is de reden van hun afval . Intusschen ditmaal had
de strijd een anderen uitslag dan in 1290 ; de graaf bleef overwinnaar,
en toen WOLFER VAN BORSSELE zich met enkele z~ner hem tot het
laatst toe trouw gebleven aanhangers aan graaf FLORIS onderwierp
(1 Mei 1296), moesten zij het volgende verklaren 1) : „Vort verbinde wy
ons ende onse nacomelinghen, dat wy die kore doghen, then nu Ouse
here die grave houdende es in Zeelant, ende die men helt by sijns
oems tyden, haren FLORENS VAN HOLLANT, ende dat wy nemmermeer
daerjeghens helpen en sullen noch vorderen mit rade, mit dade noch
mit gheenrande dinghe, waerbi dat die kore worde vernieuwt jof vermaket, ende wy sullen helpen ende verstercken daerin to houden, hot

1) A . w . II, No . 745 .
2) JAN VAN RENESSE

en in bet begin van
X2, b1z . 21) .
3) VAN
4) A .

w.

nam aan dezen tweeden opstand geen deel (A . w . 11, Nos . 721 en 805)
was hij reeds dood (PoLS in Nijhoffs bijdragen, erde reeks,

1296

EN BERGH . A . w .
II, No. 943 .

II, No.

825 .
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en ware by gedoghe ende wille ons heren des graven voirseyt jof sijns
oers, die na hem sullen wesen graven in Hollant ende in Zeelant, ende
bi rade siere manne ." aarmede was de keur van 1290 afgeschaft . Of
zij gedurende den tijd, dat graaf JAN I aan den leiband van WOLFER
VAN BORSSELE liep, is hersteld, blUkt niet ; in elk geval heeft zij den

val van haar maker niet overleefd .
Want uit hetgeen boven is uiteengezet mag, dunkt mij, veilig worden
afgeleid, dat het in de keur van 1290 opgenomen leenrecht WOLFER
VAN BORSSELE tot auctor intellectualis heeft gehad .

eze heeft het bedongen eerst van den graaf van Vlaanderen, toen van den graaf van
Holland, en toen deze het hem afgedwongen recht weigerde toe to passen,
is heer WOLFER weer naar den graaf van Vlaanderen afgevallen . Toen
hij eindelijk den strijd moest opgeven, vorderde de graaf dan ook uitdrukkelijk dat hij als prijs voor zijne verzoening de nieuwe keur opgeven
en zich opnieuw aan de oude onderwerpen zou . Het leenrecht van de
keur van 1290 was dus niet in overeenstemming, maar in strijd met het
bestaande recht . WOLFER VAN BORSSELE wilde daarin vooral twee
wijzigingen brengen beide ten voordeele der edelen en ten nadeele van
de grafelijkheid : hij wilde, dat de leenen niet bij gebreke van zoons
aan de grafel~kheid zouden vervallen, maar dat de dochters en verdere
bloedverwanten het recht zouden hebben ze to lossen, een beginsel, dat,
gelijk men gezien heeft, ten slotte in 1477 heeft gezegepraald, en hij
drong er op aan, dat het leen niet langer gesplitst werd tusschen de
zoons van den leenman, maar dat het vererven zou volgens het recht
van eerstgeboorte . Vooral dit tweede punt van zijn programma getuigde
van zijn scherpen blik, waar het de belangen van zijn stand gold ; dat
bet niet tot uitvoering is gekomen, is zeker eene der voornaamste oorzaken geweest, waardoor de eerti ds zoo machtige stand der Zeeuwsche
edelen zijn aanzien heeft verloren . Eenigermate werd aan het door de
Zeeuwsche edelen in 1290 geformuleerde verlangen voldaan door de
mogelijkheid om door 's graven gunst een Zeeuwsch leen tot een goed Teen
to verbeteren. aaraan hebben juist de nakomelingen van beer WOLFER
de hooge positie to danken, die zij ook later nog ingenomen hebben 1).

1) Reeds vroeger komen diergelijke uitgiften van goede leenen voor . Zie b . v .
EN BERGH . A . w . II, Nal . No . 52.
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Het beginsel, dat

het leen niet tusschen broeders gesplitst zou

worden maar ongescheiden op den oudsten zou overgaan, was van ouds
door WOLFER VAN BORSSELE voorgestaan, ook in zijne eigene zaak.
it blijkt nit eene oorkonde van 29 ecember 1276, die ook bij VAN
EN BERGH 1) staat afgedrukt. Het ambacht van CLASS HEYNRICK
WISSEN ZOON was bij zijn dood aan de grafeli kheid vervallen . FLORIS

verleende bet nu WULFER O et fratribus suis superexistentibus filiis
dicti domini Henrici legitimis, equali perceptione tenenda a nobis
titulo . . . . feodali, dummodo dicti fratres WULFER I similes expenses et
idem servicium quas prefatus WULFER US ab hoc fecerit proportionaliter
cum ipso faciant et exsolvant, quod si forte non fecerint extunc prefati
frates dicti WULFER I a dictis officio et bonis totaliter exeludantur et ea
soli WULFER O cedent supradicto, aliqua contradictione non obstante" .
Me dunkt, men gevoelt, dat WOLFER hier de beleening van bet geheele ambacht van zijn broeder CLAIS gevraagd heeft, maar dat de
graaf het recht van diens jongere broeders gehandhaafd heeft en alleen
heeft toegegeven, voor bet geval deze aan hunne verplichtingen niet
voldeden 2). Later (12 November 1282) verkreeg WOLFER van den

1) A . w . II, No . 325.
2) at met WULFER

zoon van HENRICUS dictus WISSE, inderdaad de bekende
bedoeld is, lijkt mij aan geen redelijken twijfel onderhevig .
Elders (VAN EN BERGH II, No. 334) heet hij ,WOLFAR heere HENRICX WISSEN zone
van BERSELEN", en een andere WOLFER VAN BORSSELE was er toen iet . Natuurlijk
moet men zich geheel losmaken van de voorstelling, die RuYSCH E BRUYN en andere
genealogen van zijn slag van den oorsprong van het geslacht gegeven hebben . e oudst
bekende stamvader der BORSSELENS is CLAES, die tusschen de jaren 1243 en 1258 vermeld wordt . Hij had behalve eene dochter M . . . . twee zoons PIETER en HEN RIK (VAN
EN BERGH 11, Nos. 99, 126). e laatste heet ook FIENRICK WISSE en liet, gelijk nit bet
boven aangehaalde stuk blijkt, behalve eels oudsten zoon CLAES (A. w . 11, No . 224) die
in 1276 overleden was, og verscheidene zoons na . e bekende WOLFER VAN BORSSELE
was er de oudste van . Andere broeders waren : HENRICK WISSE (VAN EN BERGH II,
No . 745 ; VAN MIERIs 1, b1z. 610), die een minderbroeder was (VAN EN BERGH II,
No . 1014), RAsE en JAN (A . w. No. 943), welke laatste ook JAN MULART (A . w . No . 934)
heet .
e kinderen van WOLFER VAN BORSSELE en zijne echtgenoot SIBILLE (A. w . II,
No . 468) worden vermeld in het testament van een hunner, die evenals zijn grootvader
en zijn oom HENRIC WISSE heette (VAN MIERIS I, blz. 610) . Op de voorgaande bladzijde
van dat werk wordt eene akte afgedrukt van „VRANCKE en CLAEYS VAN BERSELE
HENRYCK WOLFAERTS kynderen van BERSELE" (ook in regest bij VAN EN BERGH 11,
No . 1087) ; voor ,HENRYCK" moet hier blijkbaar ,heeren" gelezen worden . FLORENS VAN
BORSSELE, de tijdgenoot van WOLFER , was iet, gelijk de oude genealogieen opgeven,
WOLFER

VAN

US,

BORSSELE
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graaf,

dat zijne goederen in Walcheren een onversterfelijk erfleen
werden 1). Wat hij toen voor zich zelf verworven had, wilde hij in
1290 aan zijne standgenooten verschaffen, wel een bewijs, dat hij het
gewicht van de zaak voor de toekomst van den Zeeuwschen adel
inzag.

diens

broeder. Niet alleen wordt

noemt in een

hij nergens

zoo

geheeten, maar JAN VAN BORSSELE

stuk van 11 October 1299 (VAN MIERis I, b1z . 610) peer WOLFAERT zijn

broeder en beer FLORENS zijn neve . Waarschijnlijk was hij een zoon van WOLFER S
OOm PIETER, die evenals FLORENS Zelf (VAN

EN BERGH II, No. 966) omtrent Goes gegoed

was (A . w ., Nal . No . 42) en naar wien hij zijn zoon (A. w . 11, No. 1084) genoemd had .
ER LECK (A . w . II,
FLORENS was dan een broeder van JUTTE, gehuwd met HENRICK VAN
No . 224).
1) A . w . II, No. 468.

BESCHRIJVIN G

1742-1747 .

ER BAN EN .

Registers van akten van beleening, uitgegeven door
rentmeesters van Bewesten Schelde . 1470-1535 .
N.B .

4 banden, 1 has en 1 omslag .
e rentmeester van Bewesten Schelde was in zijn kwartier
stadhouder der grafelijke leenen (ambachten, tienden en
leenlanden) . Van de inkomsten, die de grafelijkheid nit
de leenen trok door den verkoop of bet lossen van aan de
grafelijkheid vervallen leenen, deed hij in zijne rekeningen
der domeinen, later in die van bet extraordinaris, verantwoording . Als bijlagen tot deze rekeningen legde hij quohieren over, waarin de door hem uitgegeven leenakten en
de door den leenman voor zijne beleening overgelegde bewijsstukken waren afgeschreven . Later werden die quohieren
tot banden vereenigd . In verscheidene quohieren zijn ook
andere stukken, meest betrekking hebbende op hetextraordinaris, afgeschreven.

1742 . Register van den rentmeester Guy de Baenst .
1470-1476 .
N .B.

1 band.
it register, gevormd door bet bijeenbinden van elf stukken
of veertien quaternen, bevat retroacta sinds 1248 . Voorin
komt een index voor, die echter niet verder loopt dan
tot folio 4 ; bet geheele deel bevat 213 beschreven folio's .
Achterin eene verklaring van den gewezen rentmeester omtrent de betrouwbaarheid der afschriften d .d . 1478 .

1743 . Register van den rentmeester Anthonis Jans zoon
van Wissenkerke . 1477-1484.
N .B .

1 band .
it register is gevormd door de bijeenvoeging van vier
stukken of quaternen, die afzonderlijk gefolieerd zijn . Het
eerste stuk (a), groot 17 beschreven folio's, behoort bij de
2de rekening van den rentmeester (nr . 72), bet tweede stuk
(b, 10 folio's) bij de 1ste (nr . 71), het derde (c, 16 folio's)
bij de 5de (nr. 75) en bet vierde (d, 35 folio's) bij de 6de
(nr . 76).
3
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1744 . Register van de rentmeesters Henrick Jans zoon
van Wissenkerke en Aelbrecht Jans zoon van
Wissenkerke . 1484-1492 .
N.B .

1 band .
it register is gevormd door de bijeenvoeging van acht stukken of quaternen, die afzonderlijk gefolieerd zijn . Het eerste
stuk (a), groot 23 beschreven folio's, behoort bij de 1ste
rekening van Hendrik Jans zoon van Wissenkerke (nr . 83),
bet tweede stuk (b, 22 folio's) bij de 1ste en 2de (nrs . 83
en 84), bet derde (c, 22 folio's) bij de derde (nr . 85), bet
vierde (d, 19 folio's) bij de Ode (nr . 86), bet vijfde (e, 30
folio's) bij de 5de (nr. 87), bet zesde (f, 16 folio's) bij de
6de (nr . 88), bet zevende (g, 14 folio's) bij de 7de (nr . 89)
en bet achtste (h, 16 folio's) bij de rekening van Aelbrecht
Jans zoon van Wissenkerke (nr . 94) . - In bet vijfde quatern
ligt een los stuk van 2 folio's .

1745 . Register van den rentmeester Pieter uuten Wijngaerden . 1501 .
1 quatern.
N .B . it stuk, groot 4 beschreven folio's, behoort bij de Iste
rekening van den rentmeester (nr . 107) .
1746 . Register van den rentmeester Andries Andries
en van den groot-tresorier van Zeeland Philips
bastaard van Bourgondie . 1503-1516 .
1 band .
N .B . it register is gevormd door de bijeenvoeging van veertien
stukken of quaternen, die afzonderlijk gefolieerd zijn . Het
eerste stuk (a), groot 35 beschreven folio's, waarvan echter
bet eerste ontbreekt, behoort bij de Iste rekening van
Andries Andries (nr . 113), bet tweede stuk (b, 30 folio's)
bij de 2de (nr. 114), bet derde (c, 21 folio's) bij de 3de
(nr. 115), bet vierde (d, 14 folio's) bij de Ode (nr. 116),
bet vijfde (e, 9 folio's) bij de 5de (nr. 417), bet zesde
(f, 15 folio's) bij de 6de (nr. 118), bet zevende (g, 31 folio's)
bij de 7de (nr . 119), bet achtste (h, 25 folio's) bij de 8ste
(nr . 120), bet negende (i, 20 folio's) bij de 9de (nr . 121),
bet tiende (k, 18 folio's) bij de 10de (nr . 122), bet elfde
(1, 10 folio's) bij de 11de (nr .123), het twaalfde (m, 20 folio's)
bij de 12de (nr . 124), bet dertiende (n, 42 folio's) bij de
13de (nr . 125) en bet veertiende (o, 14 folio's) bij de
rekening van Philips bastaard van Bourgondie (nr . 141). Het twaalfde stuk bevat alleen de akten van den openbaren
verkoop van verschillende parties ambachten, tienden en
leenlanden door den rentmeester aan de meestbiedenden .
1747 . Register van den rentmeester Adolf Herdinck .
1517-1535 .
1 band .
N .B . it register is gevormd door de bijeenvoeging van achttien
stukken of quaternen, die afzonderlijk gefolieerd zijn . Het
eerste stuk (a), groot 13 beschreven folio's, behoort bij de
1ste rekening van bet extraordinaris ( r . 229), het tweede
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stuk (b, 10 folio's) bij de 2de (nr . 230), bet derde (c, 32 folio's)
bij de Me (nr . 231), bet vierde (d, 7 folio's) bij de Ode
(nr . 232), bet vijfde (e, 9 folio's) bij de 5de (nr . 233), bet
zesde (f, 13 folio's) bij de 7de (nr. 234), bet zevende (g, 15
folio's) bij de 8ste (nr . 235), bet achtste (h, 11 folio's) bij
de 9de (nr. 236), bet negende (i,14 folio's) bij de lode (nr .237),
bet tiende (k, 18 folio's) bij de 11de (nr . 238), bet elfde
(1, 13 folio's) bij de 12de (nr . 239), bet twaalfde (m, 34 folio's)
bij de 13de (nr. 240), bet dertiende (n, 18 folio's) bij de
14de (nr . 241), bet veertiende (o, 12 folio's) bij de 15de
(nr. 242), bet vijftiende (p, 19 folio's) bij de 16de (nr . 243),
bet zestiende (q, 8 folio's) bij de 17de (nr . 244), bet zeventiende (r, 14 folio's) bij de 18de (nr . 245), en bet achttiende (s), dat zeer geschonden is en waarvan 12 beschreven
folio's gedeeltelijk bewaard gebleven zijn, bij de 19de rekening (nr . 246).
1748 .

Papieren, behoorende bij het register van den rentmeester Guy
de Baenst (nr. 1742) . 1470-1476 . Met retroacta .
N .B . eze papieren, gevonden in bet bovengenoemde register,
maar daaruit ter betere bewaring genomen, bevatten afschriften van akten van soortgelijken inhoud als in bet
register zelf voorkomen . - Een der stukken heeft betrekking op beleeningen met goederen, gelegen in Beoosten
Schelde, van welk district Guy de Baenst sinds 1474 ook
rentmeester was .

RE+ GLSTENLIJST .

1.

1230 April 26 .
Wilhelmus, deken, en bet kapittel van St . Petrus to Traiectum
begiftigen onder voorwaarde eener jaarlijksche pacht van 14 schellingen Vls . bet armen-gasthuis to Emelisse met de tienden, die
wblen Hugho Relaphus' zoon van het kapittel to leen hield .
Opgenomen in een brief van Guillelmus, graaf van Hanonia, d.d . 1311 Maart 6 (zie nr . 3) .

2.

1248 Juli . . .
Wolfairdus, heer van Maelstede, schenkt 15 gemeten tienden,
liggende in het Vronlant in de parochie van Cappella aan de
priorin en bet klooster Jherusalem bij Bieselingen .
a) Afschrift in Inv. nr . 1742 fol . 24 .
b) Afschrift op papier (Inv . nr . 1748).

3.

1311 Maart 6.
Guillelmus, graaf van Hanonia, bevestigt de begiftiging van
bet gasthuis to Emelisse door het kapittel van St . Petrus to Traiectum, vervat in den bier ingelaschten brief d .d . 1230 April 26 (zie
nr. 1), en begiftigt zijnerz~ds het gasthuis tegen eene jaarlijksche
pacht van 10 schellingen 8 grooten met 10 gemeten tienden .
Afschrift in Inv . nr. 1742 fol . 109.
N.B . In bet handschrift is de datum verschreven (1411 Maart 7).

4.

1316 April 4.
ezelfde graaf beleent de priorin en bet klooster van Jherusalem
bij Biezelinge met 15 gemeten tienden to Cappelle, nader vermeld
in den brief van heer Wolfaert van der Maelstede, dien het klooster
daarvan heeft .
Afschrift in Inv . nr . 1742 fol . 24.

5.

1316 Juni 10.
Pieter van Leyden, rentmeester van Zeelant, beleent Wouter
Crucelijn, groot-kelderwaarder, ten behoeve van den abt en het
klooster van der oes opnieuw met de tienden van Monsterhoeck
en met die van Gillis van Cattendijck, die bij verzuim van jaarpacht aan de grafelijkheid vervallen waren .
Afschrift in Inv . nr . 1742 fol . 23 verso .
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6.

1391 November 26 .
Clays van Borssellen, ridder, rentmeester van Bewester Schelt,
beleent Jacob Clays Clays' zoons zoon met 10 gemeten tienden
aan de noordzijde van de haven van Middelburch tusschen Middelburch en den Oisthoucke en met 7 gemeten 48 roeden tienden in
der Haymanne, hem aangekomen b~ doode van zijn vader.
Afschrift in Inv . nr . 1742 fol . 181 .

7.

1400 ecember 10 .
Huge, heer van Heenvliet, ridder, rentmeester van Bewester
Schelt, beleent Tonis Boudins zoon met 2 gemeten 200 roeden
tienden to Wissenkerke, hem aangekomen bj doode van Boudin
Thonis' zoon (zijn vader?)
Afschrift in Inv . nr . 1742 fol. 51 verso .

8.

1402 Maart 10.
Huge, heer van Heenvliet, ridder, rentmeester van Bewester
Scelt en het land van Voyrne, beleent Wouter, Willem en Symon
heeren Symons kinderen van Bruellis met 10 gemeten 150 roeden
tienden in der Goes, met 8 gemeten tienden to Capelle en met
75 roeden tienden in die Vlake, hun aangekomen bij doode van
heer Symon van Bruellis, hun vader .
a) Afschrift in Inv. nr . 1742 fol . 15 .
b) Afschrift in Inv. nr . 1742 fol. 123 .

9.

1408 Mei 5 .
Willem, hertog in Beyeren, scheldt aan heer Floris van den
Abele kwijt de den graaf verschuldigde manschap van 60 gemeten
leenlands to Oedekinskerke en in der Haymanne .
Afschrift in Inv. nr . 1742 fol . 41 .

10.

1410 Augustus 6 .
Phillips van Borsselen, heer van Cortkene, rentmeester van
Bewester Schelt, beleent Pieter, Clais en Cornelis Jacob Clais
rutaerts zoons kinderen met 7 gemeten 48 roeden tienden in
de Haymanne en met 2 gemeten tienden in den Oesthoeck,
hun aangekomen bij doode van Jacop Clais' zoon, hun vader .
a) Afschrift in Inv. nr . 1742 fol. 22.
b) Afschrift in Inv . nr . 1742 fol . 181 verso .

11 .

1413 Mei 26 .
Willem, hertog in Beyeren, verkoopt aan Wolffairt van Everingen, ridder, tot een onversterfelijk erfleen de grafelijke tienden
to Ellewoutsdijck en Coudorpe .
Opgenomen in een brief d .d . 1487 Februari 14 (zie nr . 681) .

12 .

1413 September 17 .
ezelfde hertog beleent Gillis en Beatrysse mr. Pieters kinderen
van den Steyne met het cone jaar het derde deel van een tiend to
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Sculincwerve en bet andere jaar bet zesde deel van een tiend to
Zuutwellinge, nadat Jan van Puttesteyn die aan de grafelijkheid
opgedragen had.
Opgenomen in een vidimus van den abt van Middelburg
d .d . 1456 Augustus 5 (zie nr . 153) .

13.

1416 October 25 .
Philips van Borsselen, beer van Cortkene, rentmeester in Zeelant, beleent Cornelis en Pieter Jans van der Vate kinderen met
7 gemeten 75 roeden tienden in de Welle, hun aangekomen bij
doode van Jan van der Vate, hun vader .
Afschrift in Inv . nr. 1742 fol. 65.

14.

1419 Juli 10.
ezelfde rentmeester beleent Pieter Gillis' zoon met 1 gemet
75 roeden tienden to Portelinge, nadat Symon, Pieter en Adriaen
Maertin Pieter Sbs' zoons kinderen hun die overgedragen hadden .
Afschrift in Inv . nr . 1742 fol . 14 .

15 .

1420 Februari 20 .
ezelfde rentmeester beleent Cornelis en Pieter Jans van der
Vate kinderen met 2 gemeten 75 roeden tienden in de Welle,
nadat Pancraes Symon Tholen zoon hun die overgedragen had .
Afschrift in Inv . nr . 1742 fol . 65 .

16.

1423 Februari 26 .
ezelfde rentmeester beleent Jan en Jacob Huge Jacobs zoons
kinderen met 1 gemet 225 roeden tienden in die Gapinge, hun
aangekomen bij doode van Huge Jacobs zoon, hun vader.
Afschrift in Inv . nr . 1742 fol . 184 verso.

17 .

1423 October 28 .
ezelfde rentmeester beleent Philips van Maldeghem met 26 gemeten 140 roeden tienden in Borssellen en to Zand~ck, hem aangekomen bij doode van beer Philips van Maldeghem, zbn vader .
Afschrift in Inv .' .nr. 1742 fol . 43 .

18.

1424 Januari 10 .
Johan, hertog in Beyeren, beleent Otte van Reymerswale met
de goederen in Zuytbevelant, door hem gekocht van den hertog,
aan wien zi van beer Floris van Haemstede en heer Jan van
Cruningen, die balling geworden waren, vervallen waren .
Opgenomen in een brief d .d . 14261Juli 18 (zie nr. 21) .

19.

1424 Februari 20 .
Philips, heer tot Borsselen en Cortkene, rentmeester van Bewester Schelt, beleent Thonis Boudins zoon met 15 gemeten
30 roeden tienden to Campen, nadat Pieter bastaardzoon van
heer Clays van Cortkene hem die overgedragen had .
a) Afsehrift in Inv . nr . 1742 fol . 51 verso .
b) Afschrift in Inv . nr . 1742 fol . 205 verso .
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20 .

1424 ecember 18 .
ezelfde rentmeester beleent Jan, Aernt, Vranke en Pieter
Willems kinderen van Scengen met 42 gemeten 72 roeden tienden
to Tser-Arntskerke en Ovesande, hun aangekomen bb doode van
hun vader .
Afschrift in Inv . nr. 1742 fol . 5.

21.

1426 Juli 18 .
Phelips, hertog van Bourgoinguen, ruwaard en oir, beleent
Willem van Reymerswale met de goederen, die Otte van Reymerswale, haar brooder, blijkens den hier ingelaschten brief d .d .
1424 J anuari 10 (zie nr. 18) van den hertog to leen hield, maar die
na zijn dood weder aan den hertog vervallen waren en nu door
Willem gekocht zijn .
Afschrift in Inv. nr . 1746n fol. 2 verso .

22.

1428 Juni 18 .
ezelfde hertog beleent heer Heinrick van Barssel, heer van der
Vere en van Zandenburch, met alle ambachten, hofsteden, tienden
enz ., door hem gekocht van den hertog, aan wien zij bij doode
van heer Jan van Renisse en van Everingen vervallen waren .
Opgenomen in een vidimus van den At van Middelburg
d .d . 1428 Juli 19 (zie nr . 23) .

23 .

1428 Juli 19.
Clays Clays' zoon, abt van Onsen-Vrouwenklooster to Middelburch, geeft vidimus van eon brief d .d . 1428 Juni 18 (zie nr . 22) .
Afschrift in Inv . nr. 1742 fol . 186 verso .

24.

1428 Juli 19 .
Mannen der grafelijkheid van Zeelant oorkonden, dat heer Heinrick van Borsselen, heer van der Vere en van Zandenburch, aan
zijn neef Willem de Vriese van Oostende een derde deel der
ambachten, hofsteden, tienden enz ., door hem gekocht van den
hertog van Bourgoignen, aan wien zij bij doode van heer Jan van
Renisse en van Everingen vervallen waren, overdraagt .
Afschrift in Inv . nr. 1742 fol. 187 verso .

25 .

1428 Juli 19.
Heinric van Borssellen, heer van der Vere en van Zandenburch, erkent verkocht to hebben aan zijn neef Willem de Vriese
van Oistende een derde deel der ambachten, hofsteden, tienden
enz., door hem gekocht van den hertog van Bourgoigne, aan wien
zij b~ doode van heer Jan van Renisse en van Everingen vervallen waren .
Afschrift in Inv . nr. 1742 fol . 188.

26.

1428 Augustus 25 .
Mannen der grafelijkheid van Zeelant oorkonden, dat heer Heinric
van Borssellen, heer van der Vere en van Zandenburch, voor den
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hertog van Bourgoignen aan Willem de Vriese van Ostende een
derde deel der ambachten, hofsteden, tienden enz., door heer
Heinric gekocht van den hertog, aan wien zi b~ doode van heer Jan
van Renisse en van Everingen vervallen waren, overgedragen heeft .
Afschrift in Inv . nr . 1742 fol . 188.

27.

1429 Juli 1 .
(Philips, hertog van Bourgondie,) en Jacop, hertogin in Beyeren,
schenken aan mr . Jan van Ghend tot een Zeeuwsch leen bet ambacht
met tienden en leenlanden ter Haymanne, aan de grafelijkheid
vervallen bij doode van Claes Heinricx zoon van der Haymanne .
N .B .

28.

Afschrift in Inv . nr . 1746a fol . 4 verso .
e aanhef der akte is met de eerste vier bladzijden van
bet quatern verloren gegaan .

1429 'September 26 .
Jacob, hertogin in Beyeren, schenkt aan mr. Jan van Gendt
tot een onsterfelijk erfleen het ambacht met tienden en leenlanden
ter Haymanne, aan de grafelijkheid vervallen bb doode van Claes
Heinricx zoon van der Haymanne.
a) Afsehrift in Inv . nr. 1746a fol . 5 verso .
b) Opgenomen in een brief d .d . 1429 November 15 (zie nr . 29) .

29 .

1429 November 15 .
Philips, hertog van Bourgoinguen, bevestigt de gift door Jacob,
hertogin in Beyeren, bij den hier ingelaschten brief d .d. 1429 September 26 (zie nr . 28) gedaan aan mr . Jan van Ghendt van de
goederen, aan de grafelijkheid vervallen bij doode van Claes Heinricg zoon van der Haymanne .
Afschrift in Inv . nr . 1746a fol . 6 .

30.

1431 Januari 10.
Philips, heer van Borsselen en Cortkene, rentmeester van Bewester Scelt, beleent jvr.
urf Willem Wolfaerts zoons dochter
met 23 gemeten 100 roeden tienden in den Hoesthouc en to Bairsdorp, haar aangekomen bb doode van Willem Wolfaerts zoon,
haar vader .
Afschrift in Inv . nr. 1742 fol. 33 .

31 .

1434 Mei 12 .
Jacob, hertogin in Beyeren van Hollant, gravin van Oestervant
en Ponthieu, vrouwe van Zuytbevelant en Voirne, beleent den klerk
barer tresorie Jan Ruychrock met 24 gemeten tienden to ts-HerenAernoutskerck en Heynkinszant, nadat Boudyn van Zwieten haar
die opgedragen bad .
Afschrift in Inv . nr. 1742 fol. 127.

32 .

1434 Juni 14 .
Jan Ri n (lees : Rijm), rentmeester van Zeelant, beleent Philips
en Adriaen van Maldeghem, kinderen van jhr. Philips, heer van
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Maldeghem, met 27 gemeten 140 1/ 2 roeden tienden to Zandijck
en in Borsselle, hun aangekomen bij doode van hun vader .
Afschrift in Inv. nr . 1742 fol . 43.

33.

1434 Juli 14.
ezelfde rentmeester beleent Jacob Pancraes Symon Thole zoon
met 2 gemeten 37'/ 2 roeden tienden to ijcxhoucke, nadat Andries
Hugen zoon van der Vate hem die overgedragen had .
a) Afschrift in Inv . nr. 1742 fol . 49.
b) Afschrift in Inv . nr. 1742 fol . 128 .
N .B . e brief is doorgehaald, omdat hij reeds in hetzellde register
voorkwam .

34.

1434 Augustus 26 .
ezelfde rentmeester beleent jvr . Mergriete Pieters van der
Clinghen weduwe voor hare kinderen Jacop, Clais en Wouter
Pieters van der Clinghen kinderen met 10 gemeten 75 roeden tienden to Cleeuwaertskerke, hun aangekomen bb doode van hun vader .
Afschrift in Inv . nr. 1742 fol . 5 verso .

35.

1434 November 29 .
ezelfde rentmeester beleent Adriaen, Cornelis en Willem Jan
Willem Jan Symons zoons kinderen met 8 gemeten 150 roeden
tienden to Noirtdijck, hun aangekomen bb doode van Jan Willem
Jan Symons zoon, hun vader .
Afschrift in Inv . nr .

36.

1744b

fol. 4,verso .

1434 ecember 7 .
ezelfde rentmeester beleent Clays, Jan, Symon, Adriaen, Gillis
on Willem anckaert Gillis' zoons kinderen met 6 gemeten 212 roeden
tienden in de Lisse, hun aangekomen bij doode van
anckaert
Glillis' zoon, hun vader.
Afschrift in Inv . nr . 1742 fol . 31 verso .

37.

1435 Juni 10 .
Franck van Borssele, graaf van Oostervant, beer van Zuytbevelant, Voirne, Zuylen en Hoichstraten, beleent zijn ontvanger-generaal Jan Ruychrock met 8 gemeten tienden to sHeeren-Arnoutskercke,
nadat jvr. irck heeren Boudins dochter van Bairsdorp die hem,
als heer van Zuytbevelant, opgedragen had.
Afschrift in Inv . nr. 1742 fol. 116 verso.

38.

1436 Februari 28 .
ezelfde graaf beleent zijn rentmeester-generaal Jan Ruychrock
met 7 gemeten 150 roeden tienden in der Capellen, aan de hertogin
in Beyeren, gravin van Oisterwant vervallen bij doode van Jacob
Godeverts zoon van Spreveysteyne (sic) .
Afschrift in Inv . nr . 1742 fol 120 verso .
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39 .

1437 Maart 23 .
Heinric van Borssellen, heer van der Vere, Sandenburch en
Vlissingen, rentmeester van Zeelant, beleent Jan Juustaes' zoon
met 8 gemeten 174 roeden tienden aan de noordz~de van de
haven van Arnemuden tusschen Middelburch en den Oosthouck
en in die Haymanne, nadat Pieter Jacop Clays' zoons zoon hem
die overgedragen had .
a) Afschrift in Inv. nr . 1742 fol . 38 verso .
b) Afschrift in Inv . nr. 1742 fol . 204 .

40.

1438 Juli 27 .
ezelfde rentmeester beleent Frederic van Renisse van Renouwen met 20 gemeten 52 1 /2 roeden tienden to Westbairlant, Stuufsant, Oedekinskerke, Nyeuwenpolder en Bakendorp, hem aangekomen
bij doode van heer Jan van Renisse en van Renouwen, z~n vader .
Afschrift in Inv. nr . 1742 fol 20 .

41 .

1438 Augustus 1 .
ezelfde rentmeester beleent Jan van Renisse en van Wulven
met 20 gemeten 60 roeden tienden to Westbairlant, Nustuufsant,
Oedekinskerke en Bakendorp, hem aangekomen bij doode van
zijn vader .
Afschrift in Inv . nr. 1742 fol . 20 verso .

42.

1439 Maart 7 .
ezelfde rentmeester beleent Thonis Boudins zoon met 7 gemeten 65 roeden tienden to Campen en met 4 gemeten 225 roeden
tienden in die Welle, nadat Cornelis Jans zoon van der Vate hem
die overgedragen had .
a) Afschrift in Inv . nr. 1742 fol . 52 .
b) Afschrift in Inv . nr. 1742 fol. 206 .

43 .

1439 April 23.
ezelfde rentmeester beleent Cornelis, Symon, Jacop, Pieter en
ieric Jacop Pancraes' zoons kinderen met 2 gemeten 37 1 /2 roeden
tienden to Welle, hun aangekomen bij doode van hun vader .
a) Afschrift in Inv. nr . 1742 fol . 49 verso .
b) Afschrift in Inv . nr. 1742 fol . 128.
N .B. e brief is doorgehaald, omdat hij reeds in hetzelfde register
voorkwam .

44 .

1439 April 25.
ezelfde rentmeester beleent Jan, Clays, Symon en Glillis anckaert Gillis' zoons kinderen met 2 gemeten 71 roeden tienden in
de Lisse, hun aangekomen bij doode van Adriaen en Willem
anckaerts kinderen, hunne breeders .
Afschrift in Inv . nr. 1742 fol . 31 verso.

45 .

1439 Mei 14 .
Mannen der grafelijkheid van Zeelant oorkonden, dat Thonis
Boudins zoon aan zijn brooder Pieter Boudins zoon belooft, dat
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hij de opbrengst der tienden to
ijcxhoeke en Campen, die hij van
hun broeder Cornelis Boudins zoon gekocht heeft, na diens dood
zal uitkeeren aan Pieter voornoemd, zoolang doze leeft, en dat
hij Thonis of zijne erven die tienden zullen overdragen aan Pieter
of zijne nakomelingen, voor het geval dat Pieter wettige kinderen
mocht verkrijgen .
Afschrift in Inv . nr . 1742 fol. 65 verso .
46.

1439 Augustus 6 .
Heinrick van Boirselen, heer van der Veere, Zandenburgh en
Vlissingem, rentmeester van Zeelant, beleent jvr . Marie en jvr.
Mairgriete Gillis' kinderen van Aernemuden met 161 gemeten
166 roeden tienden in die Goes, Goespolre, to Emelisse, Korkene,
in den Noirtdijck, to Oedekinge, in der Welle, to Wyssenkercke,
Campen, Braemsleen, Scuyllyncwerve, Zuutwellinghe en Koudenkercke, haar aangekomen bij doode van Gillis van Aernemuden,
haar vader .
Afschrift in Inv . nr . 1742 fol . 45 verso.

47 .

1439 October 2 .
ezelfde rentmeester beleent Cornelis, Symon, Jacop en Pieter
Jacop Pancraes' zoons kinderen met 6 gemeten 150 roedem ambachts to Emelisse, door hen gekocht van de grafelijkheid, aan
welke zb bb doode van
ieric Jacops zoon, hun broeder, vervallen waren, en met 128 roeden tienden to
ijcxhouke, hun aangekomen bij doode van hun voornoemden broeder.
a) Afschrift in Inv . nr . 1742 fol . 48 verso .
b) Afschrift in Inv . nr . 1742 fol . 128 verso .
N.B . e brief is doorgehaald, omdat hij reeds in hetzelfde register
voorkwam .

48 .

1439 November 3 .
ezelfde rentmeester beleent Cornelis Heinricx zoon met 1 gemet 225 roeden tienden to Wemeldinge en Cloetinge, hem aangekomen bb doode van zijn vader .
Afschrift in Inv. nr. 1742 fol . 12 verso .

49 .

1439 November 3 .
ezelfde rentmeester beleent Pieter Heynricx zoon met 1 gomet 225 roeden tienden to Wemeldinghe en Cloetinghen, hem
aangekomen bij doode van zijn vader .
Afschrift in Inv . nr . 1744e fol . 21 verso .

50 .

1439 November 7 .
ezelfde rentmeester beleent Jacob Floris' zoon met 1 gemet
225 roeden tienden to Coninchem en met 9 gemeten 150 roeden
tienden in de Welle, nadat Floris bastaardzoon van beer Vrancke
van Borsselen, zijn vader, hem die overgedragen had .
Afschrift in Inv . nr . 1742 fol . 58 verso .
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51 .

1439 November 7 .
ezelfde rentmeester beleent Willem Clays' zoon met 9 gemeten
tienden in de Welle, nadat Floris bastaardzoon van heer Vrancke
van Borssele hem die overgedragen had .
Afschrift in Inv . nr. 1742 fol . 59 .

52.

1439 ecember 1 .
ezelfde rentmeester beleent Adriaen Willems zoon met 3 gemeten 233 roeden tienden to Noorddijc en Emelisse, hem aangekomen bij doode van Willem Wouters zoon, zijn vader.
Afschrift in Inv . nr . 1742 fol . 200 verso.

53 .

1439 ecember 5.
ezelfde rentmeester beleent Wisse Clays' zoon met 4 gemeten
25 roeden tienden in die Welle, door hem gekocht van de grafelijkheid, aan welke zi bij doode van Gillis Adriaens zoons kinderen
vervallen waren .
Afschrift in Inv . nr . 1742 fol . 30 verso .

54.

1440 Januari 4 .
Mannen der grafelijkheid van Holland en Zeelant oorkonden,
dat Jan van Renisse van der Borch ook namens zi ne brooders
Costin en Henrick verzocht heeft de beleening met de heerl~kheden, ambachten en leengoederen, hun aangekomen bij doode
van Clays van Renisse van der Borch, hun vader .
Afschrift in Inv . nr . 1742 fol . 200.

55.

1440 Januari 8 .
Heinrick van Borsselen, beer van Vere, Zandenburch en Vlissinghe, rentmeester van Zeelant, beleent Jacop Cornelis' zoon met
12 gemeten 150 roeden tienden to Tser-Aerntskerke, hem aangekomen bij doode van Pieter Cornelis' zoon, zijn brooder .
Afschrift in Inv. nr. 1742 fol . 24 verso .

56.

1440 Maart 8.
ezelfde rentmeester beleent jvr . Adriane ieric Floris' zoons
dochter met 12 gemeten tienden to Tser-Aerntskerke en met
3 gemeten 150 roeden tienden to Gheersdijck en Coninchem,
haar aangekomen bij doode van ieric Floris' zoon, haar vader .
Afschrift in Inv . nr. 1742 fol . 28 verso .

57.

1440 Juni 5 .
ezelfde rentmeester beleent jvr . Lijsbet Heinricx dochter met
1 gemet tienden to Cloetinge, haar aangekomen bb doode van
Heinric den bastaard heeren Floris' zoon van der Maelsteden,
haar vader.
Afschrift in Inv . nr . 1742 fol . 178 .
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58.

1440 Juni 6 .
ezelfde rentmeester beleent Adriaen Adriaens zoon met 1 gemet
250 roeden tienden in den Noirdijc, hem aangekomen bb doode
van zijn vader .
Afschrift in Inv . nr. 1742 fol . 204 .

59.

1440 Juni 17 .
ezelfde rentmeester beleent Berthelmeeus Pancraes Symon
Tolen zoon met 29 gemeten 225 roeden tienden to Cats, Emelisse
en in de Welle, hem aangekomen bij doode van Pancraes Symon
Tolen zoon, zijn vader .
Afschrift in Inv . nr . 1742 fol . 123 verso.

60.

1440 Augustus 10 .
ezelfde rentmeester beleent Willem de Vriese van Ostende met
2 gemeten 281 roeden tienden to Tser-Aernoutskerke, Ovezant,
in den Sack, to Verloren Cost en Calaenge, nadat Jan en Heinric
van Renisse, gebroeders, hem die overgedragen hadden .
Afschrift in Inv . nr . 1742 fol . 188 verso .

61 .

1441 Januari 4 .
ezelfde rentmeester beleent Symon Jacops zoon met 2 gemeten
37 1 / 2 roeden tienden in die Welle, door hem gekocht van de grafelijkheid, aan welke zi bij doode van Pieter Hugen zoon vervallen waren .
a) Afschrift in Inv. nr . 1742 fol . 48 verso .
b) Afschrift in Inv . nr . 1742 fol . 128 verso .
N .B . e brief is doorgehaald, omdat hij reeds in hetzelfde register
voorkwam .

62.

1441 Maart 12 .
ezelfde rentmeester beleent Phillips van Maldeghem inlet 13 gemeten 229 roeden tienden to Zandijck en in Borssellen, hem aangekomen bb doode van Adriaen, zijn broeder .
Afschrift in Inv . nr. 1742 fol . 43 verso.

63.

1441 Maart 20 .
Phillips, hertog van Bougoinguen, beleent Michiel Symoens zoon
van den Zoutenlande met 9 gemeten tienden to Tser-Arnoutskerke
en Heynkinssant, nadat Vranck van Scengen Willems zoon die
aan de grafelijkheid opgedragen had .
Afschrift in Inv . nr. 1742 fol . 18 .

64.

1441 Maart 20.
Heinrick van Borsselen, heer van der Vere, Zandenburch en
Vlissingen, rentmeester van Zeelant, beleent Jan van Ghent met
23 gemeten 250 roeden tienden in de Haymanne, hem aangekomen
bij doode van mr . Jan van Ghent, zijn vader .
Afschrift in Inv . nr. 1746a fol . 4 verso.
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65.

1441 Maart 28 .
Mannen der grafelijkheid van Zeelant oorkonden, dat mer Joosse
van Halewijn, beer van Uutkerke en Meeseghem, en vrouwe Lijsbette van Maldegem, zijne echtgenoot, aan Michiel Symons zoon
van Zoutelande 6 gemeten tienden to Wissenkerke en Gheerertsdijck overdragen .
Afschrift in Inv . nr. 1742 fol. 18 verso .

66.

1441 Mei 29 .
Philips, hertog van Bourgognen, beleent Pieter Jan Langen
bastaardzoon met 6 gemeten ambachts, 3 gemeten tienden en 4 gemeten 100 roeden leenlands to Cleeuwairtskerke, door hem gekocht
van de grafelijkheid, aan welke zij bij doode van Jan Pieter Huge
Langen zoons zoon, zijn vader, vervallen waren .
Afschrift in Inv. nr . 1742 fol . 186 .

67.

1441 October 18.
Jan Quevin, raad en rentmeester van Bewester Schelt, beleent
Henric, Jacob en Adriaen Pieter Jacobs zoons kinderen met 8 gemeten tienden to Cortkene, door hen gekocht van de grafelijkheid,
aan welke zij bij doode van Johannes Pieter Zoutelants zoon vervallen waren .
a) Afschrift in Inv . nr. 1743e fol . 2 verso .
b) Afschrift op papier (Inv . nr. 1748) .

68.

1442 Februari 15 .
ezelfde rentmeester beleent Willem de Vriese van Ostende
met 2 gemeten 281 roeden tienden to Ovezant, nadat Jacob Clais
Jan tser Clais' zoon hem die overgedragen had .
Afschrift in Inv . nr . 1742 fol . 190 .

69.

1442 Februari 28 .
ezelfde rentmeester beleent Jan Ruychrock met 4 gemeten
tienden to Tser-Airnoutskercke, nadat Pieter Willems zoon van
Schengen hem die overgedragen had.
Afschrift in Inv . nr. 1742 fol . 117.

70.

1442 September 30 .
ezelfde rentmeester beleent Jan, Boudin, Vranke, Cornelis,
Floris en Martin Gillis Boudins zoons kinderen met 16 gemeten
tienden to Cloetingen en Wissenkerke, hun aangekomen bij doode
van hun vader .
Afschrift in Inv . nr. 1742 fol. 2 .

71 .

1443 Februari 8 .
ezelfde rentmeester beleent jvr . Janne, dochter van Jan van
Renisse Lichtenburch en echtgenoot van Willem van Ostende, met
31 gemeten 280 roeden tienden to Oistbairlant, Stuufzant, Oede-
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kinskerke, in den Nieuwen poldre en to Bakendorp, haar aangekomen bij doode van Jan van Renisse, haar vader .
Afschrift in Inv . nr . 1742 fol . 190 verso .

72.

1443 Juli 10.
Phillips (hertog van Bourgondie) beleent Jan Ruychrpck met
24 gemeten tienden to Cloetingen, en met 4 gemeten 100 roeden
tienden in der Capelle en to Eversdijck, nadat z~n raad Wolfairt
van der Maelstede heeren Lodewijcx zoon die aan de grafelijkheid
opgedragen had .
Afschrift in Inv . nr . 1742 fol . 121 .

73.

1443 Juli 10 .
Jan Quevin, raad en rentmeester van Bewester Scelt, beleent
Jan van Zuylen met 7 gemeten 75 roeden tienden to Elwoutsdi ck,
nadat Jan Philips' zoon van Bueringhen, zgn oom, hem die overgedragen had .
Afschrift in Inv . nr . 1742 fol . 125 verso .

74.

1443 October 25.
ezelfde rentmeester beleent Jan, Cornelis, Boudin, Floris en
Vranck Gillis Boudins zoons kinderen met 2 gemeten 200 roeden
tienden to Cloetinge en Wissenkerke, hun aangekomen bb doode
van Mertin Gillis' zoon, hun broeder .
Afschrift in Inv . nr. 1742 fol. 2 verso .

75.

1443 November 4 .
ezelfde rentmeester beleent jvr . Hadewy en jvr. Mergriete
Wolfaert tser Floris' zoons van der Maelstede dochters met 15 gemeten tienden to Emelisse, Capelle en Cloetinge, haar aangekomen
bij doode van Wolfaert voornoemd, baar vader .
Afschrift in Inv . nr. 1742 fol . 123 .

76.

1443 ecember 14 .
ezelfde rentmeester beleent Jacop Adriaens zoon en Pieter
Adriaens zoon, gebroeders, met 200 roeden tienden to Emelisse,
die hun verkocht waren door Anthonis Jane zoon en Willem Koker,
aan wien ze, als tienden die nooit to boek hadden gestaan, door
den rentmeester geschonken waren .
a) Afschrift in Inv . nr . 1742 fol . 25 verso.
b) Afschrift in Inv . nr. 1742 fol. 112 .

77 . 1444 November 12 .
ezelfde rentmeester beleent Willem van Ostende met 40 gemeten 225 roeden tienden to Oistbairlandt, met 8 gemeten 1401/ .
roeden tienden to Oedekinskerke en met 1 gemet 133 roeden
tienden to Vinningen, hem aangekomen bij doode van beer Vriese
van Ostende, zijn vader .
Afschrift in Inv . nr . 1742 fol . 186 verso .
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78.

1444 November 12 .
ezelfde rentmeester beleent Gillis van Ostende met 40 gemeten
225 roeden tienden to Oistbairlant, met 8 gemeten 140'/ 2 roeden
tienden to Oedekinskerke en met 1 gemet 133 roeden tienden to
Vinningen, hem aangekomen bij doode van beer Vriese van Ostende,
zijn vader.
Afschrift in Inv. nr . 1742 fol. 191 verso .

79 .

1445 April 2.
ezelfde rentmeester beleent Andr(i)es Jans zoon met 2 gemeten 187 1 /2 roeden tienden .te Conynchem, door hem gekocht
van de grafelijkheid, aan welke zij ten gevolge van bet in de laatste
vierschaar tegen Willem Adriaens zoon uitgesproken vonnis vervallen waren .
Opgenomen in een vidimus van den notaris Hugho Nicholaus' zoon d .d. 1465 Augustus 8 (zie nr. 212).

80.

1445 April 15.
ezelfde rentmeester beleent Arnoud van Scengen met 53 gemeten 100 roeden tienden to Tser-Arnoutskerke, Ovesande en
Bairsdorp, hem aangekomen bij doode van Matheeus van Scengen,
zijn vader .
Afschrift in Inv. nr . 1742 fol . 7 .

81.

1445 April 17 .
ezelfde rentmeester beleent Eewout Cornelis' zoon met 1 gemet
50 roeden tienden to Wemeldinge, hem aangekomen bb doode
van Cornelis Thonemans zoon, zijn vader .
Afschrift in Inv. nr . 1742 fol . 1 .

82.

1445 April 17 .
ezelfde rentmeester beleent Gheerert Symons zoon met 1 gemet
46 roeden tienden to Wemeldingen, hem aangekomen bij doode
van Symon Pieter Wissen zoon, zijn vader .
Afschrift in Inv . nr. 1742 fol. 10 verso .

83.

1445 Mei 24 .
ezelfde rentmeester beleent Jan Ruychrock met 5 gemeten
tienden to Cloetingen, nadat Raesse van der Maelstede hem die
overgedragen had .
Afschrift in Inv. nr . 1742 fol . 122 .

84.

1445 Augustus 1 .
ezelde rentmeester beleent anckaert Jans zoon met 1 gemet
165 1 /2 roeden tienden in de Lisse, hem aangekomen bij doode
van Jan anckaerts zoon, zijn vader .
Afschrift in Inv . nr . 1742 fol . 32 .
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85 .

1445 October 1 .
ezelfde rentmeester beleent Jacop van Scengen, Cornelis van
Scengen en Jois van Scengen met alle tienden en ambachten in
Bewester Scelt, die hun vader Jan van Scengen Willems zoon
hun overgedragen had.
Afschrift in Inv . nr. 1742 fol . 8 verso .

86 .

1445 October 26 .
Mannen van den graaf van Hollant en Zeelant oorkonden, dat
Jan van Scengen Willems zoon van Scengen aan zijne zoons Jacop,
Cornelis en Jois van Scengen al zone tienden en ambachten in
Bewester Scelt overdraagt, en dat de rentmeester van Bewester
Scelt er Jacop van Scengen voor hem zelf en als voogd z~ner
broeders mede beleent .
Afschrift in Inv . nr. 1742 fol . 9.

87.

1446 Januari 18 .
Jan Quevin, raad en rentmeester van Bewester Schelt, beleent
Willem de Vriese van Oistende met 4 gemeten 282 roeden tienden
to Oedekinskerke, nadat jvr . Lijsbeth Jans van Renisse dochter,
echtgenoot van Adriaen van Cruningen, hem die overgedragen had .
Afschrift in Inv . nr. 1742 fol . 190 verso.

88 .

1446 Maart 3 .
ezelfde rentmeester beleent Jozine Faitop met 5 gemeten
150 roeden tienden to Bairlant in den Raemshouckpolder, haar
aangekomen bij doode van Lijsbeth Floris Jans zoons dochter,
hare moeder.
Afschrift in Inv . nr . 1742 fol . 37 verso.

89 .

1446 April 4 .
ezelfde rentmeester beleent Jan Ruychrock met 4 gemeten
tienden to Tser-Aernoutskercke, Hinckinzant, Ovesant, Blaescoop
en Arnemudensant, nadat Pieter Wissen zoon van Schengen hem
die overgedragen had .
Afschrift in Inv . nr . 1742 fol. 117 verso .

90 .

1446 April 4.
Jan Heinricx zoon van Wissenkercke, raad en rentmeester van
Bewester Scelt, beleent Jan Ruychrock met 13 gemeten 12'/,, roeden
tienden to Capelle, Cloetinge, in de Vlake, die Score, to Cattend jck en Eversdijck, nadat Raesse van der Maelstede tser Gerardts
zoon hem die overgedragen had .
Afschrift in Inv . nr . 1742 fol . 121 verso .

91 .

1446 Augustus 5 .
ezelfde rentmeester beleent Jan Ruychrock met 2 gemeten 218
roeden tienden to Ovezant, nadat Vranck van Scenghen Willems
zoon hem die overgedragen had .
Afschrift in Inv . nr . 1742 fol . 118 verso .
4
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92.

1447 Maart 1 .
ezelfde Renmmeester beleent Reymer, Cornelis, Boudin en Jan
Willem Reymers zoons kinderen met 10 gemeten 87 roeden tienden
to Cleeuwertskerke, Gapinge en Zabbinge, hun aangekomen bij
doode van hun vader .
Afschrift in Inv . nr . 1742 fol . 4 verso .

93.

1447 Maart 12.
ezelfde rentmeester beleent Bette Tonis' zoon van der Lisse
met 4 gemeten 37'/ 2 roeden tienden in der Wellen, nadat Cleewairt Covelairts zoon hem die overgedragen had .
Afschrift in Inv. nr. 1742 fol . 110 verso .

94.

1447 Mei 7 .
Phillips, hertog van Bourgoinguen, beleent Floris van Haemstede
van Moermont met 451 gemeten 211'/ 2 roeden ambachts to Bairlant, Oudelande, Bakendorp, Ovesandt en op tNyeulant voir Bairlant en met 26 gemeten 150 roeden tienden aldaar en to Elfdijek
en Everingen, door hem gekocht van de grafelijkheid, aan welke
zi bb doode van Wolfaert van der Maelstede vervallen waren .
a) Afschrift in Inv . nr . 1742 fol . 35 verso .
b) Afschrift in Inv . nr. 1742 fol . 67.
N .B . e brief is doorgehaald, omdat hij reeds in hetzelfde register
voork wam .

95.

1447 Mei 7 .
Gautier de la Mondrie, secretaris bewaarder van de penningen van den hertog van Bourgoingue, erkent van Floris de
Haemstede de Moermont wegens den aankoop van 451 gemeten
211 1 /2 roeden ambachts to Bairlant, Bakendorp en Stuvesant en
van 26 gemeten 150 roeden tienden aldaar 255 pond gr . Vls ontvangenn to hebben .
Afschrift in Inv. nr. 1742 fol . 36 verso .

96.

1447 Mei 23 .
Jan Heinricx zoon van Wissenkerke, raad en rentmeester van
Bewester Scelt, beleent Aernt Jacobs zoon, die men noemt Proost
Jacobs zoon, met 5 gemeten 200 roeden tienden in den Noortd~ck,
nadat Phelyps Heynse en Pieter Heynse Heynse zoons kinderen
hem die overgedragen hadden .
Afschrift in Inv . nr. 1742 fol . 111 .

97.

1447 Juni 1 .
ezelfde rentmeester beleent Gheert Symons zoon met 254 roeden
tienden to Wemeldingen, nadat Adriaen Pieter Wissen zoon hem
die overgedragen had .
Afschrift in Inv . nr . 1742 fol 11 .
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98 .

1447 Juni 16 .
ezelfde rentmeester beleent Willem van Ostende met 14 gemeten
tienden in die Goes, nadat Raesse van der Maelstede tser Geerts
zoon hem die overgedragen had .
Afschrift in Inv. nr. 1742 fol . 991,

99.

1448 Maart 14 .
ezelfde rentmeester beleent Jacop Adriaens zoon en Pieter
Adriaens zoon, gebroeders, met 7 gemeten 165 roeden tienden to
Campen, nadat Pieter Jans zoon van den Vate hun die overgedragen had .
a) Afschrift in Inv . nr. 1742 fol . 25 verso.
b) Afschrift in Inv . nr . 1742 fol . 112 verso .
c) Afschrift in Inv . nr. 1742 fol . 141 verso .
N .B . e brief is doorgehaald, omdat hij reeds in hetzelfde register
voorkwam .

100.

1448 Juni 4 .
ezelfde rentmeester beleent jvr . Katherine oens dochter met
12 gemeten tienden to Tser-Aernoutskerke, nadat haar echtgenoot
Jan van Scengen haar die overgedragen had .
Afschrift in Inv. nr . 1742 fol . 191 verso,

101 .

1448 Augustus 11 .
Pieter Annoke, raad en rentmeester van Bewester Scelt, beleent
Jan Heinricx zoon van Wissenkercke met 17 gemeten 85 roeden
tienden in den Haymanne, to Noortmonster, Tser-Heinricxkynderen en Bairsdorp, nadat Geraert Jacobs zoon hem die overgedragen had.
Afschrift in Inv . nr. 1742 fol. 113 verso.

102 .

1446 Augustus 21 .
ezelfde rentmeester beleent Aelbrecht Jans zoon van Wissenkeroke met 17 gemeten 85 roeden tienden in den Haymanne, to
Noortmonster, Tser-Heyndricxkinderen en Bairsdorp, nadat Clais
Jans zoon de Wyse hem die overgedragen had .
Afschrift in Inv . nr . 1742 fol . 114,

103.

1448 Augustus 21 .
ezelfde rentmeester beleent Willem van Ostende met 3 gemeten
tienden to Ovesant, Heinkinssant, Arnemuydezant, in de Nieucamer, to Crasdunen en Blasecop, nadat Jan van Scengen Pieters
zoon hem die overgedragen had .
Afschrift in Inv . nr. 1742 fol. 192 .

104.

1448 September 3 .
ezelfde rentmeester beleent Willem de Vriese van Ostende
met 9 gemeten tienden to Heinkinssant, Arnemuydezant, in de
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Nieucamer, to Crasdunen en Blasecop, nadat jvr . Katherine
dochter hem die overgedragen had .

oens

Afschrift in Inv . nr . 1742 fol . 192 verso .

105 .

1448 October 3 .
ezelfde rentmeester beleent Heynrick, Clais, Anthonis, mr. Huge,
Brant, Aelbrecht, jonge Heynrick en Jan Jan Heinricx zoons
kinderen van Wissenkercke met 84 gemeten tienden to TserAernoutskercke, Eversdijck, Capelle, Emelisse, Noortdijck, Coninchem, in de Welle en to Wissenkercke, hun aangekomen bij
doode van Jan Heinricx zoon van Wissenkercke, hun vader .
Afschrift in Inv . nr. 1742 fol. 114 verso .

106.

1448 October 29 .
ezelfde rentmeester beleent Adriaen, Arent, Floris en Jan
Poppe Adriaens zoons kinderen met 5 gemeten 117 roeden tienden
in den Hayman, hun aangekomen bij doode van hun vader .
Afschrift in Inv . nr . 1742 fol . 8 verso .

107.

1449 Mei 1 .
ezelfde rentmeester beleent Willem de Vriese van Ostende
met 1 gemet 150 roeden tienden to Heinkinssant, Arnemuydezant,
in de Nieucamer, to Crasdunen en Blasecop, nadat Jan van Scengen
Pieters zoon hem die overgedragen had .
Afschrift in Inv . nr . 1742 fol . 193 .

108.

1449 Mei 15.
ezelfde rentmeester beleent Jacop Boudins zoon en Adriaen
Boudins zoon met 4 gemeten tienden to Emelisse, hun aangekomen bij doode van hun vader .
Afschrift in Inv. nr . 1742 fol . 13.

109.

1449 Juli 3 .
Philips, hertog van Bourgoinguen, beleent Jan van Cats met
31 gemeten 117 1/ 2 roeden tienden in Wolffairtsdijck, to Gapingen,
Brugdamme en Nyeukerke en met 178 gemeten 150 roeden
ambachts to Cleeuwairtskerke en Nyeukerke, belast met eene
douairie van 10 pond gr. 's jaars ten behoeve van jvr . Beatrice
van den Steene, weduwe van Jan van Brigdamme, en door hem gekocht van de grafelijkheid, aan welke zij bij doode van voornoemden
Jan van Brigdamme vervallen waren .
Afschrift op papier (Inv . nr. 1748) .

110.

1449 September 17 .
Pieter Annoque, raad en rentmeester van Bewester Scelt, beleent Clays, Gillis, Adriaen, Jan en Jacob Wisse zoons van der
Lisse met 4 gemeten 25 roeden tienden in de Welle en met
6 gemeten 212 roeden tienden in de Lisse, hun aangekomen bij
doode van Wisse Clays' zoon, hun vader .
Afschrift in Inv . nr. 1742 fol . 30 verso .
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111 .

1449 October 24 .
ezelfde rentmeester beleent Jan van Zuylen Volperts zoon
met 7 gemeten 75 roeden tienden to Elwousdijck, hem aangekomen bb doode van Volpert van Zuylen, zijn vader.
Afschrift in Inv . nr . 1742 fol . 125 verso.

112 .

1449 ecember 20 .
ezelfde rentmeester beleent Cornelis, Anthonis, Jan, aniel
en Floris Pieter Wisse zoons van Scengen kinderen met 7 gemeten
100 roeden tienden to sHeer-Aernoutskerke, Heinkinszant en
Ovesant, hun aangekomen bij doode van Pieter Wisse zoon,
hun vader .
Afsehrift in Inv . nr . 1742 fol . 33.

113 .

1449 ecember 27 .
ezelfde rentmeester beleent Heinrick, Clays, Anthuenis, Brant,
Aelbrecht, jongen Heinric en Jan Jan Heinricx zoons kinderen
van Wissenkerke met 10 gemeten 150 roeden tienden to TserAernoutskerke, Eversdijc, Cappelle, Emelisse, Noirdd&, Coninchem,
in de Welle, to Geertsdijc en Wissenkerke, nadat mr . Huge Jans
zoon van Wissenkerke hun die overgedragen had .
Afschrift in Inv . nr. 1742 fol . 185.

114 .

1449 ecember 29.
ezelfde rentmeester beleent Heinric, Clays, Anthuenis, Brant,
Aelbrecht, jongen Heinric en Jan Jan Heinricx kinderen van
Wissenkerke met 301 gemeten 180 3/ 8 roeden ambachts in de
Haymanne, to Cleeuwairtskerke, Noirtmonster, Reymerswale, Lod~c,
in Tser-Pieterspolder, de Maire, to Rillant, in die Wairde, JanAirtszoonpolder, tNieulant van Cats, Cats bewesten Wails, to
Oedekinge, Nieukerke, Emelisse, in Tser-Witte-kinderenambocht,
to Gleertsdije en Wissenkercke, nadat mr . Huge Jans zoon van
Wissenkerke, hun broeder, hun die overgedragen had .
Afschrift in Inv . nr . 1742 fol . 209 verso .

115 .

1450 Juni 9 .
Mannen der grafelijkheid van Hollant en Zeelant oorkonden,
dat Costin van der Nisse aan Willem de Vriese van Oestende
en Floris van Haemstede en van Moermont den eigendom van
8 gemeten 184 roeden tienden op Zuytnyeulant voor Bairlant
en van 10 gemeten ambachts to Tser-Aerntskerke en Ovezant
overdraagt.
Opgenomen in een vidimus van burgemeesters, schepenen
en raad der stad Middelburch d .d . 1450 Juni 10 (zie nr .116) .

116.

1450 Juni 10 .
Burgemeesters, schepenen en raad der stad Middelburch geven
vidimus van een brief d .d . 1450 Juni 9 (zie nr. 115) .
Afschrift in Inv . nr . 1742 fol . 37 .
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117 .

1450 Augustus 13 .
Pieter Annoke, raad en rentmeester van Bewester Scelt, beleent
Jan Ruychrock met 1 gemet 190 roeden tienden to Tser-Aernoutskercke, Heynkinszant en Ovesant, nadat Jan Pieter Wissen zoon
van Scengen hem die overgedragen had .
Afschrift in Inv . nr. 1742 fol . 119.

118.

1450 Augustus 18.
ezelfde rentmeester beleent Frederic, Jan, Geerdt en jongen
Jan van Renisse, gebroeders, met 64 gemeten 166 roeden tienden
to Oistbairlant, Stuufsant (en Hoedekenskerke), hun aangekomen
bij doode van Jan van Renisse Niskin, hun vader .
Afschrift in Inv . nr . 1742 fol . 19.

119 .

1450 Augustus 18 .
ezelfde rentmeester beleent Spaen Adraen Oirts zoon met
1 gemet 150 roeden tienden to Coninchem en Wemelinge, hem
aangekomen bij doode van Olaert Adriaens zoon, zijn brooder .
Afschrift in Inv . nr. 1742 fol . 23.

120.

1450 ecember 8 .
ezelfde rentmeester beleent Gillis Willem Gillis Huge zoon
met 8 gemeten 208 1 /2 roeden tienden in Wolfaertsdijck, to Gherolsdijck, Wissenkercke, in de Lisse, de Welle en to ijcxhoeke,
hem aangekomen bij doode van Willem Gillis Hugen zoon, zijn vader .
Afschrift in Inv . nr. 1742 fol . 111 verso .

121 .

1451 Juni 9 .
ezelfde rentmeester beleent Willem de Vrieze van Oestende
en Floris van Haemste van Moermont met 8 gemeten 184 roeden
tienden in het Zuytnyeulant en met 10 gemeten 200 roeden ambachts to Tser-Aernoutskerke en Ovesant, nadat Costin van Renisse
van der Burch hun die overgedragen had .
Opgenomen in een vidimus van burgemeesters, schepenen
en raad der stad Middelburgh d .d . 1451 Juni 10 (zie nr. 122) .

122 .

1451 Juni 10 .
Burgemeesters, schepenen en raad der stad Middelburgh geven
vidimus van een brief d .d. 1451 Juni 9 (zie nr. 121) .
Afschrift in Inv. nr. 1742 fol . 68.

123 .

1451 Juni 17 .
Pieter Annoke, raad en rentmeester van Bewester Schelt, beleent Willem de Vrieze van Ostende met 7 gemeten tienden to
Tser-Aernoutskerke en Ovezant, nadat Jan van der Maelstede
hem die overgedragen had .
Afschrift in Inv . nr . 1742 fol . 194 .
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124.

1451 Augustus 13.
ezelfde rentmeester beleent Willem de Vriese van Ostende
met 4 gemeten tienden to Cappelle, nadat mr . Jan Huge zoon
hem die overgedragen had .
Afschrift in Inv . nr. 1742 fol . 193 verso .

125 .

1452 Februari 11 .
Heinric Jans zoon van Wissenkerke, raad en rentmeester van
Bewester Scelt, beleent Cornelis, Anthonis, Jan en aniel Pieter
Wisse zoons kinderen van Scengen met 1 gemet 140 roeden
tienden to Tser-Aernoutskerke, Aernemudesant, Heinkinszant, Cresdune, Blasecop, in den Zac, en de Nyeucamer, hun aangekomen bij
doode van Floris Pieter zoon, hun broeder .
Afschrift in Inv . nr . 1742 fol . 33 verso .

126.

1452 Maart 3 .
ezelfde rentmeester beleent Huge Huge zoon met 1 gemet tienden to
Emelisse, hem aangekomen b~ doode van Huge Huge zoon, zbn vader .
Afschrift in Inv . nr . 1742 fol . 113.

127 .

1452 Maart 23 .
ezelfde rentmeester beleent Katherine, Jhanne en Lijsbeth
Jaspar Jans zoons kinderen met 6 gemeten 65 roeden tienden to
Noirtmonster en een zestiende van den tiend to Sculincwerve, haar aangekomen bb doode van jvr . Marie Jan Mertins dochter, hare moeder .
Afschrift in Inv . nr . 1742 fol . 7 verso.

128.

1452 Augustus 22.
Mannen der grafelijkheid van Zeelant oorkonden, dat de heer
van Lannoy, ridder, raad en kamerling, stadhouder-generaal van
Hollant, Zeelant en Vrieslant, Jacop Cornelis' zoon van Sceyngen
beleent met 15 gemeten 200 roeden tienden to Cappelle en TserAerntskerke, nadat Heinrick Jans zoon van Wissenkerke, zijn
zwager,hem die overgedragen had.
Afschrift in Inv . nr . 1742 fol . 25.

129 .

1452 Augustus 25.
Heynriek Jans zoon van Wissenkerke, raad en rentmeester van
Bewester Schelt, beleent Poppe Oelaert Jan Splinters zoons zoon
met 1 gemet 131 1 /2 roeden tienden to Scellacht, hem aangekomen
bij doode van Oelart Jan Splintters zoon, zijn vader .
Afschrift in Inv . nr. 1742 fol. 16.

130.

1452 Augustus 25 .
ezelfde rentmeester beleent Willem Oelaert Jan Splintters
zoons zoon met 215 1 /2 roeden tienden to Scellacht, hem aangemen bij doode van Olaert Jan Splintters zoon, zijn vader .
a) Afschrift in Inv . nr . 1742 fol . 17 .
b) Afschrift in Inv . nr . 1742 fol. 182 .
N .B. e brief is doorgehaald, omdat hij reeds in hetzelfde register
voorkwam .
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131 .

1452 Augustus 25.
ezelfde rentmeester beleent Jan Oelaert Jan Splintters zoons
zoon met 215 1/2 roeden tienden to Scellacht, hem aangekomen bij
doode van Oelaert Jan Splintters zoon, zijn vader .
Afschrift in Inv . nr . 1742 fol . 17 verso .

132 .

1452 September 1 .
ezelfde rentmeester beleent Floris Wolfaerts zoon met 200
roeden tienden to Bairlant en in den Zuudtpolder, nadat Costin
van Renisse en van der Burch hem die overgedragen had .
Afsrhrift in Inv . nr . 1742 fol . 41 verso .

133.

1452 September 11 .
ezelfde rentmeester beleent Jan, Aernt, Heinric en jongen
Jan van Renisse en van Renouwen met 21 gemeten 155 roeden
tienden to Oistbairlant, Oedekinskerke en Stuufsant, hun aangekomen bij doode van Frederic van Renisse en van Renouwen,
hun vader .
Afschrift in Inv . nr . 1742 fol . 20 .

134.

1453 Januari 16 .
ezelfde rentmeester beleent jvr . Mergriete Floris Reymers
zoons dochter met 21 gemeten 47 1 / 2 roeden tienden to Cleeuwerskerke, in de Gapinge, to Scellacht, Zabbinge, Wissenkerke
en Tser-Arntskerke, haar aangekomen bij doode van Floris Reymers zoon, haar vader.
Afschrift in Inv . nr . 1742 fol . 133 verso.

135.

1453 Maart 15 .
ezelfde rentmeester beleent Wisse Laurens' zoon met 6 gemeten tienden to Wissenkerke, nadat Aernt Laurens' zoon, zijn
broeder, hem die overgedragen had .
Afschrift in Inv . nr . 1742 fol . 21 verso.
N.B . Het laatste gedeelte dezer Ate komt, doorgehaald, voor in
hetzelfde register fol. 174.

136.

1453 Mei 5 .
Jacob Gillis' zoon heeft de helft van 7 gemeten 225 roeden tienden,
hem en zijn brooder Jan Gillis' zoon aangekomen bij doode van
hun vader, gelost, mits hi daarvan tijdig de beleenbrieven vraagt .
Afschrift in Inv . nr . 1742 fol . 207 verso .

137.

1453 Mei 12 .
Heinric Jans zoon van Wissenkerke, raad en rentmeester van
Bewester Schelt, beleent Adriaen Heinric flirts zoon met 2 gemeten
150 roeden tienden to Tser-Heinricxkinderen en Bairsdorp en
met 12 gemeten 50 roeden leenlands in den Hayman, den Oosthouck en to Coudekerke, hem aangekomen bij doode van Heinric
Oirts zoon, zijn vader .
Afschrift in Inv. nr . 1742 fol . 15 .
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138 .

1453 Juni 22 .
ezelfde rentmeester beleent Floris Wolfaerts zoon met 2 gemeten 150 roeden tienden to Oudelande in Hughe-Costinshouck,
nadat Costin van Renisse hem die overgedragen had .
Afschrift in Inv . nr. 1742 fol . 42 verso .

139 .

1453 Augustus 18 .
ezelfde rentmeester beleent jvr . Katherine Jans van Ghent
dochter, echtgenoot van Gheleyn uuten Zwave, met het tiend en
de leenlanden ter Haymanne, haar aangekomen bij doode van
Jan van Ghent, haar brooder .
Afschrift in Inv . nr . 1746 a fol. 5.

140.

1453 September 6 .
ezelfde rentmeester beleent Cornelis Clais' zoon met 6 gemeten
37 1/2 roeden tienden to Wissenkercke, Geersdijck, Welle,
ijcxhoecke en Lisse, nadat Heinrick Jans zoon van Wissenkercke
hem die overgedragen had .
Afschrift in Inv . nr . 1742 fol . 124 .

141 .

1453 November 13 .
ezelfde rentmeester beleent Jan Ruychrock met 14 gemeten
201 roeden tienden to Cloetingen, nadat Jan van der Maelstede
tser Jans zoon hem die overgedragen had .
Afschrift in Inv . nr . 1742 fol 122 verso .

142.

1454 Februari 13 .
ezelfde rentmeester beleent Reymer Willems zoon met 5 gemeten 103 1 /2 roeden tienden to Cleeuwertskerke, Gapinge en Scellacht, nadat jvr. Katherine en jvr . Mergriete Floris Reymers
zoons dochters hem die overgedragen hadden .
Afschrift in Inv . nr. 1742 fol . 4.

143.

1454 April 6.
Phillips, hertog van Bourgoinguen, beleent Reymer Willems
zoon van Bottingen met 13 gemeten 100 roeden tienden to Cattendijck, nadat Jacob Colins zoon van Bairsdorp die aan de grafelijkheid opgedragen had .
Afschrift in Inv . nr . 1742 fol . 4 .

144.

1454 April 14 .
Heinrick Jans zoon van Wissenkercke, raad en rentmeester
van Bewester Scelt, beleent Floris Wolfaerts zoon met 1 gemet
tienden to Bakendorp, met 200 roeden tienden to Oudelande in
den Sturmspolder, met 187 1 / 2 roeden tienden in Heyn-Moelnairshoucken en met 1/s der volgende tienden : to Quiscost 7 gemeten,
in Jan-Vierloospolder 1 gemet, in Huge-Waermanspolder 1 gemet
50 roeden, in den polder van Baekendorp 4 gemeten 100 roeden,
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in de Camere 5 gemeten 75 roeden, en in Zichuyt 2 gemeten
200 roeden, nadat Costin van Renisse van der Burch hem die
overgedragen had.
Afschrift in Inv . nr . 1742 fol . 41 verso .

145 .

1454 Juni 9 .
ezelfde rentmeester belooft Adriaen Toll Pieters zoon to vrijwaren in het bezit van 10 gemeten tienden to Cleeuwerskerke,
van 10 gemeten 200 roeden tienden to Noirtmonstre en Coudekerke, van drie zestienden van den tiend van Sculincwerve, van
3 gemeten tienden to Zoetelinckerke, van 8 gemeten 67 roeden
leenlands to Nyeukerke en van 1 gemet 250 roeden leenlands to
Tser-Alairtskerke, die bij vonnis der grafelijke vierschaar to Middelburch den graaf van Charlois toegewezen en door 's graven
commissarissen hem (Adraen Toll) verkocht zijn .
Afschrift in Inv . nr . 1742 fol . 8.

146.

1454 Juli 31 .
Mannen der grafeljkheid van Zeelant oorkonden, dat Jan van
Renisse van Zuylen aan Willem die Vriese van Ostende 260 gemeten ambachts en 4 gemeten 50 roeden tienden to Oedekinskerke
overdraagt.
Afschrift in Inv. nr . 1742 fol . 194 verso

147 .

1454 September 23 .
Mannen der grafelijkheid van Zeelant oorkonden, dat Cornelis
Oloirts zoon aan Willem Oloirts zoon, zijn brooder, 210 roeden
tienden to Scellacht en in Nieukerckeambocht overdraagt .
Afschrift in Inv . nr . 1742 fol . 181 verso .

148 .

1454 October 12.
Heynrick Jans zoon van Wissenkercke, raad en rentmeester
van Bewester Scelt, beleent Poppe Oelaert Jan Splintters zoons
zoon met 2 gemeten 262 1 /2 roeden tienden to Scellacht, nadat
omas Jan Spinters zoon, zijn oom, hem die overgedragen had .
Afschrift in Inv . nr. 1742 fol . 16 verso.

149.

1455 Februari 26 .
Mannen der grafelijkheid van Hollandt en Zeelandt oorkonden,
dat jonge Willem van Oestende, Jacop van Oestende en Pieter
van Oestende van den rentmeester van Bewester Scelt verzocht hebben de beleening met de ambachten en tienden, hun
aangekomen bij doode van Gillis van Oestende, hun vader, maar
dat de rentmeester dat als in strijd met het hem door den Hoogen
raad gegeven voorschrift geweigerd heeft, en dat Willem, Jacop
en Pieter voornoemd toen de gelden, voor de lossing der goederen
benoodigd, gedeponeerd hebben in handen van hen, 's graven mannen.
Afschrift van den notaris Cornelius Cloetinge op papier
(Inv . nr. 1748) . - Op hetzelfde papier zijn 3 andere stukken
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d .d . 1456 Februari 11 (zie nr . 152), d .d . 1459 ecember 15
(zie nr. 169) en d .d . 1462 September 14 (zie nr. 192) atgeschreven .

150.

1455 Juli 29.
Schepenen van Middelburch oorkonden, dat Aechte Pieters
dochter en Jan Jans zoon, haar zoon, ten behoeve van Wolffairt
Gillis' zoon en jvr . Margriete, zijne echtgenoot, afstand doen van
de nalatenschap van Gillis Brantins zoon, met uitzondering van
hun aandeel aan eene rente van 7 pond gr . 'sjaars en van het
huis en erve, genaamd tBruyn Cruce, waarvan Gillis Brantins
zoon aan jvr . Mergriete bet vruchtgebruik heeft gegeven.
Afschrift in Inv . nr. 1744 a fol . 3.

151 .

1455 September 7 .
Philips, hertog van Bourgoigne, beleent zijn raad Willem de
Vriese van Oistende met 5 gemeten 100 roeden tienden to TserAernoutskerke, Heinkinssant en Arnemuydezant, nadat Martin
Sayen zoon, Pieter Willem Baudins zoon, Clays Adriaens zoon
en Cornelis Jans zoon hem die overgedragen had .
Afschrift in Inv . nr . 1742 fol . 194 verso .

152.

1456 Februari 11 .
Mannen der grafelijkheid van Hollandt en Zeelandt oorkonden,
dat jonge Willem van Oestende van den rentmeester van Bewester
Scelt verzocht heeft de beleening met de tienden, hem aangekomen
bij doode van Jacop van Oestende, z~n broeder, maar dat de
rentmeester dat als in stri d met bet hem door den Hoogen raad gegeven voorschrift geweigerd heeft, en dat Willem voornoemd
toen de gelden, voor de lossing der tienden benoodigd, gedeponeerd heeft in handen van den abt van Middelburch .
Afschrift van den notaris Cornelius Cloetinghe op papier
(Inv. nr . 1748) . - Op hetzelfde papier zijn 3 andere stukken
d .d . 1455 Februari 26 (zie nr . 149), d .d . 1459 ecember 15
(zie nr . 169) en d .d . 1462 September 14 (zie nr . 192) afgeschreven .

153.

1456 Augustus 5 .
Pieter van den amme, abt van bet Onser Vrauwen klooster to
Middelburch, geeft vidimus van een brief d .d. 1413 September 17
(zie nr. 12) .
Afschrift in Inv . nr . 1742 fol . 182.

154.

1457 Februari 9 .
Phillips, hertog van Bourgoengen, beleent zijn raad mr. Antbonis
Michiels met 10 gemeten 200 roeden tienden in de Cappelle, nadat
Jacob Cornelis' zoon van Schengen die aan de grafelijkheid opgedragen had .
Afschrift in Inv . nr . 1742 fol . 71 .
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155 .

1457 Juni 21 .
ezelfde hertog beleent Heinrick Heinricx zoon met 262 1 /2
roeden tienden to Zwaeck, nadat Steven Reymer zoon die aan de
grafelijkheid opgedragen had .
Afschrift in Inv. nr . 1742 fol . 11 .

156.

1457 October 24 .
Clais Jans zoon van Wissenkerke verkoopt aan Floris van
Haemstede en van Moermont 2 gemeten 187 1/ 2 roeden tienden in
die Stelle, die hij, Clais, verkregen had van Costin van der Nisse .
Afschrift in Inv . nr . 1742 fol . 37 verso .

157.

1458 Januari 10 .
Mannen der grafelijkheid van Zeelant oorkonden, dat Aernout
Lauris' zoon aan Wisse Lauris' zoon 6 gemeten tienden to Wissenkercke overdraagt .
N .B .

158.

Afschrift in Inv . nr . 1742 fol . 176 .
e brief is doorgehaald, omdat de opdrachtsbrief van den
rentmeester (zie nr . 173) reeds in hetzelfde register fol . 21
verso voorkwam .

1458 April 8.
Phillips, hertog van Bourgoengen, beleent zijn raad mr . Anthonis Michiels met 7 gemeten 206 roeden tienden to Synoitskercke en Baersdorp, nadat Adryaen en Boudyn van den Wairde,
gebroeders, die aan de grafelijkheid opgedragen hadden .
Afschrift in Inv . nr . 1742 fol . 71 .

159 .

1458 Mei 10.
ezelfde hertog beleent Pieter van Scengen met 24 gemeten
250 roeden tienden in de Hayman en met 65 gemeten 192 roeden
tienden to Tser-Arntskerke, nadat Raesse Pieters des bastaards
zoon van Borssele en van Cortkene, zijn vader, die aan de gra£elijkheid opgedragen had, onder voorbehoud van het vruchtgebruik
voor Raesse voornoemd .
Opgenomen in een vidimus van schout, burgemeesters,
schepenen en raden der stad Haarlem d .d . 1464 Augustus 8
(zie nr . 205) .

160.

1458 Mei 19 .
ezelfde hertog beleent zijn raad Jacob van Cats met 37 gemeten
1855 /8 roeden tienden to Cats, Oistkercke, Zabbinge, Westkercke,
Muyden, Cloetinge en in die Goes en met 15 gemeten 208 3/ 4
roeden tienden in Wolfairtsdijc, to Gapingen, Brugdamme en Nyeukercke, hem aangekomen bij doode van Jan van Cats, zjn brooder .
Afschrift in Inv. nr . 1742 fol . 202 .

161 .

1458 Mei 26 .
ezelfde hertog beleent Wolfairt van Cats met 37 gemeten 185 5 / s
roeden tienden to Cats, Oostkercke, Zabbingen, Westkercke, Muyden,
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Cloetingen en in die Goes en met 15 gemeten 208 3 /1 roeden
tienden in Wolfairtsdijck, to Gapinge, Brugdamme en Nieukercke,
hem aangekomen bij doode van Jan van Cats, zijn broeder .
Afschrift in Inv . nr . 1742 fol . 136 verso.

162.

1458 Mei 28.
Mannen der grafelbkheid van Zeellant oorkonden, dat Slegge
Spaens zoon van Heinric Jans zoon van Wissenkerke, rentmeester
van Bewester Schelt, voor zich en zijn broeder anckaert verzocht
heeft de beleening met 2 gemeten 150 roeden tienden to Coninchem
en met 150 roeden tienden to Wemeldingen, hun aangekomen
bij doode van hun broeder, maar dat de rentmeester dat als in
str~d met bet hem door den Raad van den hertog gegeven voorschrift geweigerd heeft, en dat Slegge toen 20 grooten voor elk
gemet gedeponeerd heeft in handen van den abt van Middelburcb .
Afschrift in Inv . nr . 1742 fol . 22 verso .

163 .

1458 Mei 28 .
Clays de Vriese, raad en rentmeester-generaal van Hollant,
Zeelant en Vrieslant, erkent van Jacob van Cats, raad, 159 pond
18 1 /2 grooten Zw . wegens de beleening met 53 gemeten 94 3/8
roeden tienden, hem aangekomen bij doode van Jan van Cats,
zijn broeder, ontvangen to hebben .
Afschrift in Inv . nr . 1742 fol . 202 verso.

164.

1459 Mei 12.
Mannen der grafelijkheid van Hollant en Zeelant oorkonden,
dat jvr . Marie Gillis' van den Steyne weduwe namens hare kinderen jvr . Paesschine, jvr. Pieternelle, jvr. Beatris, jvr. Janne en
jvr . Kateline in handen van den abt van Middelburch heeft gedeponeerd bet losgeld van de leenen, die bb doode van Gillis
van den Steyne op die kinderen vervallen waren .
Afschrift in Inv . nr . 1742 fol . 182 verso .

165 .

1459 Mei 30 .
Mannen der grafelijkheid van Zeelant oorkonden, dat Symon
van Bruellis van den stadhouder van den rentmeester van Bewester
Scelt verzocht heeft de beleening met de tienden, hem aangekomen
bb doode van Willem van Bruellis, zijn broeder, maar dat de
stadhouder dat als in strijd met het hem door den Hoogen raad
gegeven voorsehrift geweigerd heeft, en dat Symon toen 20 schellingen 5 grooten Vls . als losgeld gedeponeerd heeft in handen
van den abt van Middelburch .
Afschrift in Inv . nr. 1742 fol . 16.

166 .

1459 Juli 22 .
Mannen der grafelijkheid van Zeelant oorkonden, dat Jan van
der Maelstede beer Jans zoon aan mr . Anthonis Michiels, raad,
12 gemeten 100 roeden tienden to Cappelle, Cloetinge en Eversdijck, 247 gemeten 178 roeden ambachts to Eversdijck, een derde
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van zijn aandeel aan den veermolen to Bieselinge en 14 kapoenen
's jaars uit then molen overdraagt, onder bepaling, dat Jan van
der Maelstede de collatie der kapellerie in de kerk van Eversd~ck, thans bezeten door beer Adriaen Bernaert, behouden zal,
indien die kapellerie door Jans voorouders gesticht en geen ambachtsgevolg is .
a) Afschrift in Inv . nr . 1742 fol . 73 .
b) Afschrift in Inv . nr. 1742 fol . 196 .

167 .

1459 September 20 .
Mannen der grafel~kheid van Zeelant oorkonden, dat Pieter
Morman, geestelijke van der oes, rentier van Crabbend~ck, als
gemachtigde van Lauweieis Vrient, abt van der oes, van den
stadhouder van den rentmeester van Bewester Scelt verzocht heeft de
beleening met den tiend, geheeten Monsterhouck, to Cattendijcke,
den abt aangekomen bij doode van zijn voorganger Jacop Scaep,
maar dat de stadhouder dat als in strijd met het hem door den
Hoogen raad gegeven voorschrift geweigerd heeft, en dat Pieter
toen 40 grooten Vls . als losgeld gedeponeerd heeft in handen
van Willem Storms zoon, een der mannen .
Afschrift in Inv . nr . 1742 fol . 24 verso .

168.

1459 November 2 .
Mannen der grafelijkheid van Zeelant oorkonden, dat de gemachtigde van Jan van Renisse en van Renouwen van den rentmeester van Bewester Scelt verzocht heeft de beleening met 6
gemeten 45 roeden tienden to Bairlant, hem aangekomen bij
doode van Heinrick van Renisse en van Renouwen, zijn brooder,
maar dat de rentmeester dat als in strijd met het hem door den
Hoogen raad gegeven voorschrift geweigerd heeft, en dat de gemachtigde toen 31 schellingen 3 penningen gr . als losgeld gedeponeerd heeft in handen van den proost van Onser Vrauwen
klooster to Middelburch .
Afschrift in Inv. nr. 1742 fol . 19 verso .

169.

1459 ecember 15 .
Mannen der grafelijkheid van Hollandt en Zeelandt oorkonden,
dat Pieter van Oestende, als voogd van zijn broederszoon Gillis
van Oestende, van den rentmeester van Bewester Scelt verzocht
heeft de beleening met de ambachten en tienden, Gillis voornoemd aangekomen b~ doode van jongen Willem van Oestende,
zijn vader, maar dat de rentmeester dat als in strijd met hethem
door den Hoogen raad gegeven voorschrift geweigerd heeft, en
dat Pieter voornoemd de golden, voor de lossing der tienden benoodigd, gedeponeerd heeft in handen van den abt van Middelburch .
Afschrift van den notaris Cornelius Cloetinghe op papier
(Inv . nr. 1748) . - Op hetzelfde papier zijn 3 andere stukken
d .d . 1455 Februari 26 (zie nr . 149), d .d . 1456 Februari 11
(zie nr. 152) en d .d . 1462 September 14 (zie nr . 192) afgeschreven .
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170.

1460 Maart 24.
Phillips, hertog van Bourgoinguen, beleent zijn raad mr . Anthonis Michiels met 4 gemeten 62 roeden tienden to Eversd~ck,
nadat Boudyn Adryaens zoon die aan de grafelijkheid opgedragen had .
a) Afschrift in Inv . nr . 1742 fol 72 .
b) Afschrift in Inv . nr. 1742 fol . 198 .

171 .

1460 Maart 24.
ezelfde hertog beleent zijn raad mr . Anthonis Michiels met
12 gemeten 100 roeden tienden to Eversdijck, met 247 gemeten
178 roeden ambachts to Eversdijck en met een derde van het
aandeel van Jan van der Maelstede aan den veermolen to Bieselingen, nadat Jan van der Maelstede heer Jans zoon die aan de
grafelijkheid opgedragen had .
a) Afschrift in Inv . nr . 1742 fol . 73 verso .
b) Afschrift in Inv . nr. 1742 fol . 197 .
N .B . e akte is gedateerd nit het jaar „duysent IIIIc ende vijftich
na den loipe van onsen hove" ; in verband met die van
1459 Juli 22 (zie nr . 166) zal hier ,,negen" zijn uitgevallen .

172.

1460 April 21 .
Mannen der grafelijkheid van Zeelant oorkonden, dat Pieter
Pieter Gillis' zoon van den stadhouder van den rentmeester van
Bewester Schelt verzocht heeft de beleening met 1 gemet 75 roeden
tienden to Portelinge, hem aangekomen bb doode van Pieter
Gillis' zoon, zijn vader, maar dat de stadhouder dat als in strbd
met het hem door den Hoogen raad gegeven voorschrift geweigerd
heeft, en dat Pieter toen 20 grooten voor elk gemet gedeponeerd
heeft in handen van den abt van Middelburch .
a) Afschrift in Inv . nr. 1742 fol. 14 verso .
b) Afschrift in Inv . nr . 1742 fol . 124 verso .

173 .

1460 Mei 22.
Heinric Jans zoon van Wissenkerke, raad en rentmeester van
Bewester Schelt, beleent Wisse Laureis' zoon met 6 gemeten
tienden to Wissenkerke, nadat Aernt Laureis' zoon, zijn broeder,
hem die overgedragen had.
a) Afschrift in Inv . nr . 1742 fol . 21 verso.
b) Afschrift in Inv . nr. 1742 fol . 176 verso .
N .B. e brief is doorgehaald, omdat hij reeds in hetzelfde register
voorkwam .

174.

1460 Mei 23 .
ezelfde rentmeester beleent mr . Anthonis Michiel, raad, met
7 gemeten 275 roeden tienden to Synoutskerke en Baersdorp,
nadat jvr . Eeuwout van Baersdorp, weduwe van Jan van den
Wijngaerde, hem die overgedragen had .
Afschrift in Inv . nr . 1742 fol . 71 verso.
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175 .

1460 Mei 28 .
ezelfde rentmeester beleent mr . Anthonis Michiel, raad, met
een vierde van het tiend, geheeten Wissenhouc, to Cattendijeke,
nadat Jan van Bruelis hem dat overgedragen had .
Afschrift in Inv . nr . 1742 fol. 74 .

176.

1460 Juli 10.
Phillips, hertog van Bourgoingen, beleent Adriaen Jacop zoon
met een vierde van hot ambacht van Cleeuwerskerke en met
7 gemeten tienden to Tser-Aerntskerke en 5 gemeten leenlands
to Tser-Aerntskerke en Cleeuwerskerke, hem aangekomen bij
doode van Jacob Clais' zoon, zijn vader .
Afschrift in Inv . nr . 1742 fol . 6 verso .

177.

1460 September 8.
ezelfde hertog beleent Wisse Laurens' zoon met 12 gemeten
50 roeden tienden in het Zuytambocht van Wissenkerke, geheeten
Costins tienden, nadat Clais Jans zoon van Wissenkerke die aan
de grafelijkheid opgedragen had .
a) Afschrift in Inv . nr. 1742 fol . 20 verso .
b) Afschrift in Inv . nr. 1742 fol . 174.

178 .

1460 September 10 .
Mannen der grafelijkheid van Hollant en Zeelant oorkonden,
dat Pieter, Huge en Clays aniel Huge zoons kinderen van den
rentmeester van Bewester Schelt hebben verzocht de beleening
met 6 gemeten tienden to Wissenkerke, hun aangekomen bij doode
van hun vader aniel Huge zoon, maar dat de rentmeester hun
dat als in strijd met het hem door den Hoogen raad gegeven
voorschrift geweigerd heeft, en dat zij toen 1 pond Zw voor elk
gemet gedeponeerd hebben in handen van den abt van Middelburch .
Afschrift in Inv . nr. 1742 fol . 51 .

179.

1460 October 21 .
Mannen der grafelijkheid van Hollandt en Zeelant oorkonden,
dat Clais van der Clingen en de gemachtigde van Jacop van der
Clingen van den stadhouder van den rentmeester van Bewester
Scelt verzocht hebben de beleening met 3 gemeten 125 roeden
tienden in Walcheren en Noirtbevelant, hun aangekomen bij
doode van Wouter van der Clinghen, hun brooder, maar dat de
stadhouder dat als in strijd met het hem door den Hoogen raad
van den heer van Charlois gegeven voorschrift geweigerd heeft,
en dat Clais en de gemachtigde van Jacop toen 17 schellingen
gr . als losgeld gedeponeerd hebben in handen van den abt van
Middelburch .
Afschrift in Inv. nr . 1742 fol. 6 .

180 .

1460 November 5 .
Mannen der grafelijkheid van Hollant en Zeelant oorkonden,
dat Boudin Thonis' zoon van den rentmeester van Bewester Schelt
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verzocht heeft de beleening met de tienden in Noirtbevelant, hem
aangekomen bij doode van Thonis Boudins zoon, z~n vader, maar
dat de rentmeester hem dat als in strijd met het hem door den
Hoogen raad gegeven voorschrift geweigerd heeft, en dat Boudin
toen zich bereid verklaard heeft het losgeld to deponeeren in
handen van den abt van Middelburch.
Afschrift in Inv . nr. 1742 fol . 52 verso.

181 .

1460 November 20 .
Mannen der grafelijkheid van Hollant en Zeelant oorkonden,
dat Heinric Heinricx zoon, jongen Heinric Crabels zoon, van den
rentmeester van Bewester Scelt verzocht heeft de beleening met
42 gemeten tienden, hem aangekomen bij doode van zijn vader,
maar dat de rentmeester dat als in strijd met het hem door den
Hoogen raad en den heer van Charlois gegeven voorschrift geweigerd heeft, en dat Heinric Heinricx zoon toen 1 pond Par .
voor elk gemet gedeponeerd heeft in handen van den abt van
Middelburg.
Afschrift in Inv . nr . 1742 fol . 9 verso.

182 .

1461 April 1 .
Clays de Vriese, raad en rentmeester-generaal van Hollant,
Zeelant en Vrieslant, erkent van Wisse Laureis' zoon 6 pond
1 schelling 8 penningen gr . Vls. wegens de beleening met 12 gemeten 50 roeden tienden to Wissenkerke, door hem van Clays
Jans zoon van Wissenkerke gekocht, ontvangen to hebben .
Afschrift in Inv . nr. 1742 fol. 174 verso .

183.

1461 April 8.
Mannen der grafelijkheid van Zeelant oorkonden, dat mr . Willem
Heinricx zoon aan Jacob Lauwereys' (zoon) 6 gemeten 94 roeden
tienden in Noirtbevelant overdraagt .
Afschrift in Inv. nr . 1744b fol . 6 verso.

184.

1461 April 27 .
Mannen der grafelijkheid van Zeelant oorkonden, dat Jan Says
zoon, burgemeester ter Goes, aan mr . Anthonis Michiels, raad,
3 gemeten 225 roeden tienden to Cloetinghe en 2 gemeten 150
roeden tienden to Eversdijck overdraagt .
Afschrift in Inv . nr . 1742 fol . 74 verso .

185 .

1461 Juni 22 .
Mannen der grafelbkheid van Zeelant oorkonden, dat Clays
Adriaen
oens zoon aan Anthonis Michiels, raad, 30 gemeten
ambachts to Eversd~ck overdraagt .
Afschrift in Inv . nr. 1742 fol . 75 .

186 .

1461 September 28 .
Mannen der grafelijkheid van Zeelant oorkonden, dat Willem,
Cornelis en Jacop Berthelmeus Pancraes' zoons van Hamerstede
5
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kinderen aan den rentmeester van Bewester Schelt verzocht hebben de beleening met 30 gemeten 200 roeden tienden in Noirtbevelant, hun aangekomen bij doode van Berthelmeus Pancraes'
zoon van Hamerstede, hun vader, maar dat de rentmeester
dat als in strijd met bet hem door den Hoogen raad gegeven
voorschrift geweigerd heeft, en dat Willem, Cornelis en Jacop
toen 1 pond Zw. voor elk gemet gedeponeerd hebben in handen
van den abt van Middelburch .
Afschrift in Inv. nr . 1742 fol . 50.

187 .

1462 Januari 16.
Phillips, hertog van Bourgoinguen, beleent Pieter van der Goes
Heinricx zoon van der Goes met bet tiend to Cloetinge, hem
aangekomen bij doode van zijn vader .
Afschrift in Inv . nr. 1742 fol . 13 verso.

188.

1462 April 23 .
Mannen der grafelijkheid van Zeelant oorkonden, dat Francke
Gillis' zoon en mr . Boudin Gillis' zoon van den sta•d houder van
den rentmeester van Bewester Scelt verzocht hebben de beleening met 3 gemeten 40 roeden tienden to Cloetinge en Wissenkerke, hun aangekomen bij doode van Cornelis Gillis' zoon, hun
broeder, maar dat de stadhouder dat als in strijd met bet hem
door den Hoogen raad en den beer van Charlois gegeven voorschrift geweigerd heeft, en dat Francke en mr . Boudin toen
1 pond Par . voor elk gemet gedeponeerd hebben in handen van
den abt van Middelburg .
Afschrift in Inv . nr. 1742 fol . 2 verso .

189.

1462 Mei 18 .
Mannen der grafelijkheid van Zeelant oorkonden, dat mr . Jan
Gillis' zoon van den rentmeester van Bewester Scelt verzocht heeft
de beleening met 1 gemet 170 roeden tienden to Cloetinge en
Wissenkerke, hem aangekomen bij doode van Cornelis Gillis' zoon,
zijn broeder, maar dat de rentmeester dat als in strijd met het hem
door den Hoogen raad en den heer van Charlois gegeven voorschrift geweigerd heeft, en dat mr . Jan toen 1 pond Par . voor
elk gemet gedeponeerd heeft in handen van den abt van Middelburg .
Afschrift in Inv . nr . 1742 fol . 3 .

190.

1462 Mei 20 .
Mannen der grafelijkheid van Zeelant oorkonden, dat mr . Floris
Gillis' zoon van den rentmeester van Bewester Scelt verzocht
heeft de beleening met 1 gemet 170 roeden tienden to Cloetinge
en Wissenkerke, hem aangekomen bij doode van Cornelis Gillis'
zoon, zijn broeder, maar dat de rentmeester dat als in strijd met bet
hem door den Hoogen raad en den beer van Charlois gegeven
voorschrift geweigerd heeft, en dat mr . Floris toen 1 pond Par.
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voor elk gemet gedeponeerd heeft in handen van den abt van
Middelburch .
Afschrift in Inv . nr . 1742 fol . 3 verso.

191 .

1462 Juni 8 .
Mannen der grafelijkheid van Zeelant oorkonden, dat Barthelmeeus Pieters zoon, Wolfairt Pieters zoon en Heinric Pieters
zoon van den stadhouder van den rentmeester van Bewester
Schelt verzocht hebben de beleening met 3 gemeten 100 roeden tienden to Cleeuwairtskerke en Nieukerke, hun aangekomen bij doode van Pieter Boudins zoon, hun vader, maar dat
de stadhouder dat als in strijd met bet hem door den Hoogen
raad gegeven voorschrift geweigerd heeft, en dat Barthelmeeus,
Wolfaert en Heinric toen 20 grooten voor elk gemet gedeponeerd
hebben in handen van den abt van Middelburch .
Afschrift in Inv . nr. 1742 fol . 185 .

192 .

1462 September 14 .
Mannen der grafelijkheid van Zeelant . oorkonden, dat Willem
van Ostende en Jan van Ostende van Anthonis Jans zoon van
Wissenkerke, stadhouder van den rentmeester van Bewester
Schelt, verzocht hebben de beleening met 140 gemeten tienden,
hun aangekomen bij doode van Willem die Vriese van Ostende,
hun vader, maar dat de stadhouder dat als in strijd met het
hem door den Hoogen raad gegeven voorschrift geweigerd heeft,
en dat Willem en Jan toen 20 grooten voor elk gemet gedeponeerd hebben in handen van den prior der abdi to Middelburch .
a) Afschrift in Inv . nr . 1742 fol . 195 .
b) Afschrift van den notaris Cornelius Cloetinghe op papier
(Inv . nr . 1748) . - Op hetzelfde papier zijn 3 andere stukken
d .d . 1455 Februari 26 (zie nr . 149), d .d . 1457 Februari 11
(zie nr . 152) en d .d . 1459 ecember 15 (zie nr . 169) afgeschreven .

193.

1462 September . .
Mannen van den graaf van Hollant en Zeelant oorkonden, dat
de graaf van Charloos Jacop Lauwereys' zoon beleent met 6 gemeten tienden in Noirtbevelant, nadat Willem Heinricx zoon hem
die overgedragen had .
N.B .

194.

Afschrift in Inv . nr. 1744b fol. 7.
e brief is gedateerd van 1462 ,des Maendaechs, doe die
grave van Charloos uuyter stede van Ziericzee treckede" .
Het verblijf van den graaf van Charolais to Zieriksee valt
in September .

1462 ecember 9 .
Phillips, hertog van Bourgondien, beleent Willem Jan Ruychrockx zoon met 8 gemeten tienden to Tser-Aertskercke en Heynkinszant, nadat jvr. Eewout van Bairsdorp, echtgenoot van Jan van
Bouchout Lauwereys' zoon die aan de grafelijkheid opgedragen had .
Afschrift in Inv . nr . 1742 fol . 119 verso.
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195 .

1462 ecember 19 .
Clais de Vriese, raad en rentmeester-generaal van Hollant,
Zeellant en Vrieslant, erkent van mr . Floris Gillis' zoon, priester,
en diens broeder Vranck Gillis' zoon 23 pond 14 schellingen,
verschuldigd wegens de beleening met 6 gemeten 120 roeden
tienden to Cloetingen en Wissenkerke, en met 1 gemet 150 roeden
tienden in bet Oesternyeulant van Stavenisse, hun aangekomen
bij doode van Cornelis Gillis Boudins zoons zoon, ontvangen to
hebben .
Afschrift in Inv . nr . 1742 fol . 13.

196 .

1462 ecember 20 .
Mannen der grafelbkheid van Zeelant oorkonden, dat Jan Pieters
zoon de Beste en zijn broeder Pieter van den stadhouder van
den rentmeester van Bewester Scelt verzocht hebben de beleening
met 12 gemeten 119 roeden tienden, hun aangekomen bb doode
van Pieter Pieters zoon de Beste, hun vader, en van Jacob Pieters
zoon de Beste, hun brooder, maar dat de stadhouder dat als in
strijd met bet hem door den Hoogen raad gegeven voorschrift
geweigerd heeft, en dat Jan en Pieter toen 38 schellingen 7 penningen gr. als losgeld gedeponeerd hebben in handen van den
abt van Middelburch .
Afschrift in Inv . nr. 1742 fol . 40.

197 .

1462 ecember 31 .
Mannen der grafelijkheid van Zeelant oorkonden, dat de
gemachtigde van Martin Vilain, ridder, beer van Raesseghen
en Sinte Jans ten Steene, als voogd van Adriaen en Colaert
Vilain, van den stadhouder van den rentmeester van Bewester
Scelt verzocht heeft de beleening met 3 gemeten 187 1 /2 roeden
tienden to Capelle en Cloetinge, hun aangekomen bij doode
van Colaert Vilain, hun vader, maar dat de stadhouder dat
als in strijd met het hem door den Hoogen raad gegeven voorrschrift geweigerd heeft, en dat de gemachtigde toen 20 grooten
voor elk gemet gedeponeerd heeft in handen van den abt van
Middelburch .
Afschrift in Inv . nr . 1742 fol . 26 verso .

198 .

1463 April 29 .
Jan Schareel, secretaris en bewaarder der heimelbke penningen
van den hertog van Bourgoinguen, verkoopt uit diens naam ten
Zeeuwschen leen aan Clais, Gillis en Jacob Wisse Clays' zoons
kinderen 2 gemeten 47 1/ 2 roeden tienden in de Welle en die
Lisse, aan de grafelbkheid vervallen bij doode van Adriane Adriaen
Wissen zoons dochter.
Afschrift in Inv . nr. 1742 fol . 31 .

199 .

1463 Juli 29 .
Mannen der grafelijkheid van Zeelant oorkonden, dat Cornelis Berthelmeus' zoon als voogd van zbn neef Jan Willems
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zoon van Anthonis Jans zoon van Wissenkerke, stadhouder van
den rentmeester van Bewester Schelt, verzocht heeft do beleening met 10 gemeten 100 roeden tienden in Noirtbevelant, hem
aangekomen bij doode van Willem Berthelmeus' zoon, zijn vader,
maar dat de stadhouder dat als in strijd met het hem door den
Hoogen raad gegeven voorschrift geweigerd heeft, en dat Cornelis teen 34 schellingen 10 penningen gr. als losgeld gedeponeerd
heeft in handen van den abt van Middelburch .
Afschrift in Inv . nr . 1742 fol . 50 verso.

200.

1463 November 5 .
Mannen der grafelijkheid van Zeelant oorkonden, dat Jan Clays'
zoon van den rentmeester van Bewester Schelt verzocht heeft de
beleening met 1 gemet 206 roeden tienden in de Lisse, hem aangekomen bij doode van Clays anckaerts zoon, zijn vader, maar
dat de rentmeester dat als in strijd met het hem door den Hoogen
raad gegeven voorschrift geweigerd heeft, en dat Jan Clays' zoon
toen 5 schellingen 8 penningen gr . als losgeld gedeponeerd heeft
in handen van den abt van Middelburch .
Afschrift in Inv . nr. 1742 fol . 32 verso .

201 .

1463 November 12.
Clays de Vriese, read en rentmeester-generaal van Hollant,
Zeelant en Vrieslant, erkent van de erfgenamen van Wolfairt
van Cats 13 pond 6 schellingen wegens de beleening met 53 gemeten 94 3/s roeden tienden, hun aangekomen bb doode van Jan
van Cats, hun oom, oorspronkelijk to weinig door hem betaald,
ontvangen to hebben.
Afschrift in Inv . nr . 1742 fol . 137 .

202.

1463 November 14 .
ezelfde rentmeester-generaal erkent van Jacob van Cats 13 pond
6 schellingen gr . wegens de beleening met 13 gemeten 94 3/. roeden
tienden, hem aangekomen bb doode van Jan van Cats, zijn broeder,
oorspronkelijk to weinig door hem betaald, ontvangen to hebben .
Afschrift in Inv. nr. 1742 fol . 203 .

203 .

1464 Maart 7.
Mannen der grafelijkheid van Zeelant oorkonden, dat mr . Cornelis
Jacobs zoon, doctor in de geestelijke rechten en priester, aan zijne
brooders Symon Tool Jacobs zoon, Jacob Jacobs zoon en Pieter
Jacobs zoon alle ambachten en tienden, die zijn vader Jacob
Pancraes' zoon hem nagelaten heeft, overdraagt .
Afschrift in Inv . nr. 1742 fol. 129 .

204 .

1464 Mei 6 .
Mannen der grafelijkheid van Zeelant oorkonden, dat de gemachtigde van mr. Jan Tollin, ridder, burggraaf -van Aelst, als voogd
van Adriaen Vilain, van den proost als stadhouder van den abt
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van Middelburch bij afwezigheid van den rentmeester van Zeelant
en diens stadhouder verzocht heeft de beleening met 3 gemeten
250 roeden tienden in Zuytbevelant, hem aangekomen bij doode
van heer Mertin Vilain, zijn vader, en 20 grooten voor elk gemet
gedeponeerd heeft in handen van den proost .
Afschrift in Inv . nr. 1742 fol . 27 .

205.

1464 Augustus 8 .
Schout, burgemeesters, schepenen en raden der stad Haerlem
geven vidimus van een brief d .d. 1458 Mei 10 (zie nr . 159) .
Afschrift in Inv . nr . 4742 fol . 34.

206.

1464 Augustus 27 .
Philips, hertog van Bourgoinguen, beleent Huge Geerts zoon
van der Mye met 12 gemeten 75 roeden ambachts to Cloetingen
en met 4 gemeten 200 roeden tienden to Cappelle en Cloetinge,
hem aangekomen bij doode van Geert Willems zoon van der Mye,
zijn vader.
Afschrift in Inv . nr . 1742 fol . 10.

207.

1464 September 4 .
ezelfde hertog beleent Cornelis Symons zoon met 3 gemeten
83 roeden tienden to Wemeldingen en in het Zweetambocht, hem
aangekomen b~ doode van Symon Jan Symons zoons zoon, zijn vader.
Afschrift in Inv . nr. 1742 fol. 115 verso .

208.

1464 ecember 24 .
Mannen der grafelijkheid van Zeelant oorkonden, dat Jan van
Cats ook namens zijne broeders Jacob, Lievin en Adriaen van
Aelbrecht Jans zoon van Wissenkercke, stadhouder van den rentmeester van Bewester Schelt, verzocht heeft de beleening met
179 gemeten tienden in 't Oosterlant van Wolfairtsdijc, to Zabbinge,
int Westerlant van Wolfairtsdijc, to Muyen, Cats, Emelisse, Cortkene, Cloetingen, in de Goes en to Bruchdamme, hun aangekomen
bij doode van Jacob van Cats, hun vader, maar dat de stadhouder
dat als in str~d met het hem door den Hoogen raad gegeven
voorschrift geweigerd heeft, en dat Jan van Cats toen 20 grooten
voor elk gemet gedeponeerd heeft in handen van den proost der
abdij to Middelburch .
Afschrift in Inv. nr. 1742 fol . 203 verso .

209.

1465 Maart 7.
Mannen der grafelijkheid van Zeelant oorkonden, dat Adriaen
Geerts zoon en Boudin Jans zoon van Aelbrecht Jans zoon
van Wissenkerke, stadhouder van den rentmeester van Bewester
Schelt, verzocht hebben de beleening met 2 gemeten 100 roeden
tienden to Cleuwerskerke, hun aangekomen bij doode van jvr .
Jacomine Boudin Pieters dochter, hunne moeder, maar dat de
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stadhouder dat als in strijd met hot hem door den Hoogen raad
gegeven voorschrift geweigerd heeft en dat Adriaen en Boudin
toen 20 grooten voor elk gemet gedeponeerd hebben in handen
van den abt van Middelburch .
Afschrift in Inv . nr. 1742 fol . 54 verso.

210. 1465 Maart 14.
Phillips, hertog van Bourgoinguen, beleent Gillis Cornelis' zoon
met 1 gemet 150 roeden tienden to Wemeldingen, hem aangekomen bij doode van Cornelis Adriaen Bollairts zoon, z n vader,
en met 1 gemet 150 roeden tienden aldaar, nadat Pieter Adriaen
Bollairts noon, zijn oom, hem die overgedragen had .
Afschrift in Inv. nr. 1742 fol . 11 verso .

211 . 1465 Maart 16 .
Jan uuc, klerk van Clais de Vriese, rentmeester-generaal van
Hollant, Zeelant en Vrieslandt, erkent van Gillis Cornelis' zoon
6 pond, verschuldigd wegens de beleening met 3 gemeten tienden
to Womeldingen, ontvangen to hebben .
Afschrift in Inv . nr. 1742 fol . 12 .

212. 1465 Augustus 8.
e keizerlijke notaris Hugho Nicholaus' zoon geeft vidimus
van een brief d .d . 1415 April 2 (zie nr. 79) .
Afschrift in Inv . ur . 1742 fol . 109 verso.

213. 1465 Augustus 11 .
Mannen der grafelijkheid van Zeelant oorkonden, dat Anthonis,
Jacop en Adriaen Bette kinderen van Aelbrecht Jans zoon van
Wissenkerke, stadhouder van den rentmeester van Bewester
Schelt, verzocht hebben de beleening met 5 gemeten 150 roeden
tienden to Emelisse, hun aangekomen b~ doode van jvr . Sopeysie,
echtgenoot van Bette Thonis' zoon van der Lisse, maar dat de
stadhouder dat als in strijd met het hem door den Hoogen raad
gegeven voorschrift geweigerd heeft, en dat Anthonis, Jacob en
Adriaan toen 11 schellingen gr . als losgeld gedeponeerd hebben
in handen van den prior der abdij to Middelhurch .
a) Afschrift in Inv . nr. 1742 fol . 47.
b) Afschrift in Inv . nr. 1742 fol . 200 verso .

214.

1465 September 9 .
Mannen der grafelijkheid van Zeelant oorkonden, dat Jan Pieters
zoon de Beste van Heinrick Jans zoon van Wissenkerke, rentmeester van Bewester Schelt, verzocht heeft de beleening met
6 gemeten 59 roeden tienden to Cleeuwairtskerke en Bairsdorp,
hem aangekomen bij doode van Pieter Pieters zoon do Beste,
zi n broeder, maar dat de rentmeester dat als in strijd met het
hem door den Hoogen read gegeven voorschrift geweigerd heeft,
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en dat Jan toen 2 pond 10 grooten losgeld gedeponeerd heeft in
handen van den abt van Middelburch .
Afschrift in Inv. nr . 1742 fol . 40 verso .

215.

1466 Januari 2 .
Philips, hertog van Bourgoingue, beleent Gillis van Couwerve
met 9 gemeten tienden to Cappelle, door hem gekocht van de
grafelijkheid, aan welke zij bij doode van Clays Heinric Jans
zoon vervallen waren .
Afschrift in Inv. nr . 1742 fol. 27 verso.

216.

1466 Februari 28 .
Mannen der grafelijkheid van Zeelant oorkonden, dat Anthonis
en Adriaen Bette kinderen van der Lisse van Aelbrecht Jans zoon
van Wissenkerke, stadhouder van den rentmeester van Bewester
Schelt, verzocht hebben de beleening met 183 1/ 3 roeden tienden
to Emelisse, hun aangekomen bij doode van Jacop Bette zoon
van der Lisse, hun broeder, maar dat de stadhouder dat als in
strijd met het hem door den Hoogen raad gegeven voorschrift
geweigerd heeft, en dat Anthonis en Adriaen toen 3 pond Zw .
voor elk gemet gedeponeerd hebben in handen van den prior der
abdij to Middelburch .
a) Afschrift in Inv . nr . 1742 fol . 47 .
b) Afschrift in Inv . nr . 1742 fol . 201 .

217.

1466 Juni 3 .
Mannen der grafelijkheid van Zeelant oorkonden, dat mr . Pieter
Adriaens zoon als voogd zijner neven Jan, Aliaen en Jan Jacobs
kinderen van Aelbrecht Jans zoon van Wissenkerke, stadhouder
van den rentmeester van Bewester Scelt, verzocht heeft de beleening met 4 gemeten 15 roeden tienden in Noertbevelant, hun
aangekomen bij doode van Jacop Adriaens zoon, hun vader, maar
dat de stadhouder dat als in strijd met bet hem door den Hoogen
raad gegeven voorschrift geweigerd heeft, en dat mr . Pieter
toen 2 Rijnsche guldens en 1 1 /2 groot als losgeld gedeponeerd
heeft in handen van den prior der abdij to Middelburch .
a) Afschrift in Inv . nr . 1742 fol . 26 .
b) Afschrift in Inv. nr. 1742 fol . 137 verso .
N.B . e brief is doorgehaald, omdat hij reeds in hetzelfde register
voorkwam .

218.

1466 November 9 .
Philips, hertog van Bourgoiggen, beleent Cornelis bastaard van
Scellaoht met 9 gemeten 100 roeden tienden to Gapinge, Zwartoge,
Zandijc en Pooteringen, nadat zijn raad en kamerling Heinrick
van Borssell, ridder, heer van der Vere en van Zandenburch,
die aan de grafelijkheid opgedragen had .
Afschrift in Inv . 1742 fol . 144.
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219.

1466 ecember 20 .
Mannen der grafelijkheid van Zeelant oorkonden, dat Jan van
Cats, ridder, beer van Synoutskercke, en Antonia van Cats aan hun
neef Lieven Clais' zoon 7 gemeten tienden to Oestkercke overdragen .
Afschrift in Inv . 1743a fol . 12 .
N.B . Wellicht is het jaartal verschreven en meet men verbeteren
1476 ; v gl . nr. 468.

220.

1467 Januari 16.
Clays de Vriese, raad en rentmeester-generaal van Hollant,
Zeelant en Vrieslant, erkent van Cornelis bastaard van Scellacht
28 pond wegens de beleening met 9 gemeten 100 roeden tienden
to Gapinge, Zwartoge, Zandijck en Poorteringe, hem overgedragen
door Heindrick van Borsselen, ridder, heer van der Vere, ontvangen
to hebben .
Afschrift in Inv . nr . 1742 fol . 144 verso .

221 .

1467 April 28 .
Mannen d2r grafelijkheid van Zeelant oorkonden, dat Anthonis
Bette zoon van der Lisse ook namens zijn brooder Adriaen van
Aelbrecht Jana zoon van Wissenkerke, stadhouder van den
rentmeester van Bewester Schelt, verzocht heeft de beleening met
11 gemeten tienden to Welle en Coninchem, hun aangekomen
bb doode van Bette Tonis' zoon van der Lisse, hun vader, maar
dat de stadhouder dat als in strijd met het hem door den Hoogen
raad gegeven voorschrift geweigerd heeft, en dat Anthonis teen
18 schellifigen 6 penningen als losgeld gedeponeerd heeft in
handen van den proost der abdij to Middelburch .
a) Afschrift in Inv . nr . 1742 fol . 47 verso.
b) Afsehrift in Inv . nr . 1742 fol . 201 verso .

222.

1467 Mei 2 .
Philips, hertog van Bourgoinguen, beleent Oel Pieters zoon
met 5 gemeten 150 roeden tienden to Bairlant in den Raemshoucxpolder, door hem gekocht van de grafelijkheid, aan welke zij
bij doode van Jossine Faytops Willems dochter vervallen waren .
Afschrift in Inv . nr. 1742 fol. 38.

223.

1467 Juli 25.
Mannen der grafelijkheid van Zeelant oorkonden, dat Moudin
Adriaens zoon zoo voor hem als voor zi ne broeders Huge, Adriaen
en Willem van Aelbrecht Jans zoon van Wissenkerke, stadhouder
van den rentmeester van Bewester Schelt, verzocht heeft de beleening met 12 gemeten tienden in Noirtbevelant, hun aangekomen
bij doode van Adrieen Moudins zoon, hun vader, maar dat de stadbouder dat geweigerd heeft, en dat Moudin toen 20 grooten voor
elk gemet heeft willen deponeeren onder den proost der abdij to
Middelburch, maar dat deze heeft geweigerd dat geld aan to nemen,
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daar het hem door den abt verboden was, en dat zij, mannen,
zelf ook geweigerd hebben het geld aan to nemen .
a) Afschrift in Inv . nr. 1742 fol . 55 .
b) Afschrift in Inv . nr . 1742 fol . 59 verso.
N .B. it afschrift is onvolledig en doorgehaald .

224. 1467 November 19 .
Mannen der grafelijkheid van Zeelant oorkonden, dat de gemachtigde van Wouter Pancraes zoon van omburch als voogd
van Jan mr . Maertins zoon van der Hogherdoren van Aelbrecht
Jans zoon van Wissenkerke, stadhouder van den rentmeester
van Bewester Schelt, verzocht heeft de beleening met 12 gemeten
tienden to Sculinewerve en in de 0-roote Hooge, hem aangekomen
bij doode van mr . Maertin van der Hogherdoren, zijn vader, maar dat
de stadhouder dat als in strijd met het hem door den Hoogen raad
gegeven voorschrift geweigerd heeft, en dat de gemachtigde
toen 20 grooten voor elk gemet gedeponeerd heeft in handen
van den abt van Middelburch .
Afschrift in Inv. nr . 1742 fol . 28 verso .

225. 1468 Juli 22 .
Karel, hertog van Bourgondien, beleent Geryt Adriaens zoon
met 3 gemeten 83 roeden tienden to Wemeldinge en in het
Zweetambocht, nadat Cornelis Symons zoon die aan de grafelijkheid opgedragen had .
a) Afschrift in Inv. nr . 1742 fol . 1 .
b) Afschrift in Inv . nr . 1742 fol . 116 .
c) Afschrift in Inv . nr. 1742 fol . 141 .
N. B . e brief is doorgehaald, omdat hij reeds in hetzelfde register
voorkwam .

226 . 1469 Mei 24 .
Mannen der grafelijkheid in Zeelant oorkonden, dat Willem en
Pieter van Scengen van Aelbrecht Jans zoon van Wissenkerke,
stadhouder van den rentmeester van Bewester Scelt, verzocht
hebben de beleening met 10 gemeten tienden to Tser-Arntskerke,
Heynkinssant en Ovesant, hun aangekomen bij doode van Pieter
van Scengen, hun vader, maar dat de stadhouder dat als in
strijd met het hem door den Hoogen raad gegeven voorschrift
geweigerd heeft, en dat Willem en Pieter teen 20 grooten voor
elk gemet hebben willen deponeeren onder den proost der abdi
to Middelburch, maar dat deze heeft geweigerd dat geld aan
to nemen, daar het hem door den abt verboden was .
Afschrift in Inv. nr. 1742 fol . 5.

227 . 1469 November 24 .
Mannen der grafelijkheid van Zeelant oorkonden, dat Cornelis
Berthelmeus' zoon van Hamerstede zich op eene boete van 400 pond
Zw . verbindt om zich ter vierschaar van Bewester Scelt to stellen,
vier dagen nadat doze geopend zal zijn, in zake do beschuldiging
van zoenbreuk aan Pieter Jacops zoon, z~n neef .
Aischrift in Inv . nr . 1744d fol. 6 verso .
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228 .

1470 Januari 31 .
Guy de Baenst, raad en rentmeester van Bewester Scelt, beleent Jan, Adriaen en Jan Jacob Adriaens zoons kinderen met
4 gemeten 50 roeden tienden to Campen, hun aangekomen bb
doode van Jacob Adriaens zoon, hun vader, nadat zij, hetgeen
zij daarvoor den prior der abdij to Middelburch to weinig betaald
hadden, hadden aangezuiverd.
Afschrift in Inv. nr . 1742 fol. 179.

229 .

1470 Februari 22 .

ezelfde rentmeester beleent mr . Heynrick Pieters zoon, priester,
en Willem Pieters zoon met 1 gemet 225 roeden tienden to
Wemeldingen en Cloetinge, hun aangekomen bij doode van Pieter
Heynricx zoon, hun vader .
Afschrift in Inv . nr. 1744e fol . 21 verso .

230.

1470 April 14 .
Karel, hertog van Bourgongen, bevestigt ten verzoeke van wijlen
zijn raad mr. Anthonis Michiels de huwelijksvoorwaarden, gesloten tusschen diens zoon Anthonis Michiels van Eversdijck en
jvr . Marye van Raephorst Stevens dochter van Raephorst, waarbb
door mr . Anthonis Michiels verschillende leengoederen aan zijn
zoon worden afgestaan .
Afschrift in Inv. nr . 1742 fol . 75 verso .

231 .

1470 April 16.
ezelfde hertog beleent Jan van Schengen Pieters zoon met
24 gemeten 250 roeden tienden in de Hayman en met 65 gemeten
142 roeden tienden to Tser-Aerntskerke, hem aangekomen bij
doode van Pieter van Scengen, zijn vader .
Afschrift in Inv. nr . 1742 fol. 35 .

232 .

1470 April 17 .
Jan van Nairden, klerk van den rentmeester van Noirthollant,
erkent van Geryt de Visscher, voogd van Jannegen van Scengen,
wegens de beleening met 92 gemeten 142 roeden tienden 90 pond
9 sehellingen 6 penningen ontvangen to hebben .
Afschrift in Inv. nr . 1742 fol, 35 verso .

233 .

1470 Mei 5.
Kaerle, hertog van Bourgoinguen, beleent Anthonis Micheels
van Eversdijck met 247 gemeten 178 roeden ambachts in het
Oude ambacht van Eversdijck, met een derde van het aandeel
van Jan van der Maelsteden aan den veermolen to Bieselingen,
met 14 kapoenen 's jaars nit then molen, met 30 gemeten ambachts to Eversdijck, met 10 gemeten 200 roeden tienden to
Capelle, met 7 gemeten 206 roeden tienden to Synoutskerke en
Baersdorp, met 12 gemeten 100 roeden tienden to Capelle, Cloetinge
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en Eversdijc, met 4 gemeten 62 roeden tienden to Eversdijc, met
7 gemeten 275 roeden tienden to Synoutskerke en Baersdorp, met
een vierde van het tiend Wissenhoeck to Cattendijc, met 3 gemeten 225 roeden tienden to Cloetingen en met 2 gemeten 150
roeden tienden to Eversdijck, hem aangekomen bb doode van
mr. Anthonis Michiels, zijn vader .
a) Afschrift in Inv . nr. 1742 fol. 29 verso .
b) Afschrift in Inv . nr . 1742 fol . 198 verso .
N .B. In dit afschrift bedraagt het getal gemeten ambachts to
Eversdijk niet 30 maar 13 .

234 .

1470 Juni 7 .
Jan van Assendelft, raad en rentmeester van Noirthollant, erkent
van Anthuenis Michiels van Eversdijc 54 pond 16 schellingen
6 penningen T . wegens de beleening met 54 gemeten 243 roeden
tienden to Cappelle, Cloetingen, Eversdijc, Synoutskerke, Baerdsdorp en Wissenkerke, hem aangekomen bb doode van mr . Anthuenis van Eversdijc, ontvangen to hebben .
a) Afschrift in Inv. nr. 1742 fol . 76 .
b) Afschrift in Inv . nr . 1742 fol . 199 verso.

235 .

1470 Juni 12 .
Guy de Baenst, raad en rentmeester van Bewester Scelt, beleent
aniel Pieters zoon met 7 gemeten 100 roeden tienden to Cappelle, door hem gekocht van de grafel~kheid, aan welke zij bij
doode van mr. Cornelis Jan Hugen zoon vervallen waren, onder
bepaling, dat de kooper bevoegd is deze tienden binnen bet jaar
kosteloos aan cen ander over to dragen .
a) Afschrift in Inv . nr. 1742 fol . 44 .
N .B. e brief is doorgehaald, omdat hij later in hetzelfde register
nog eens voorkomt.
b) Afschrift in Inv . nr . 1742 fol . 103 verso.

236.

1470 Juni 12.
Mannen der grafelijkheid van Zeelant oorkonden, dat aniel
Pieters zoon aan jvr . Jozine Masin 7 gemeten 100 roeden tienden
to Cappelle, waarmede hij door Guy de Baenst, rentmeester van
Bewester Schelt, blijkens den brief, waardoor deze gestoken is
(zie nr . 235), beleend is, overdraagt .
Afschrift in Inv . nr . 1742 fol . 104 verso.

237 .

1470 Juni 12 .
Guy de Baenst, raad en rentmeester van Bewester Scelt, beleent
Reymer Willems zoon van der Buttinghe met de tienden in de
Haymanne, to Beoisten Stroden, Noirtmonster, Nieukerke en Arnemude, door hem gekocht van de grafelijkheid, aan welke zij bij
doode van lleinric Crabel den oude vervallen waren .
a) Afschrift in Inv . nr. 1742 fol . 46.
N .B . e brief is doorgehaald, omdat hij later in hetzelfde register
nog eens voorkomt .
b) Afschrift in Inv . ur . 1742 fol . 105 verso .
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238.

1470 Juni 14 .
Charles, hertog van Bourgoigne, waarborgt aan Henry Jans
zoon de Wissenkercke bet bezit van 72 gemeten 220 roeden
tienden to Hogenlande, 3 gemeten 36 roeden tienden to Poppendamme, 35 gemeten 132 roeden tienden to Oistcaple, 3 gemeten
150 roeden tienden to Noirtmonstre, 4 gemeten 48 roeden tienden
to Buttingp en Zantfoirde, 1 gemet 226 roeden tienden to TserAirntskercke, Heynkinszant en Ovesant, een dertigste van zekere
tienden in Zuytbevelant en 4 gemeten leenlands in de Haymanne,
door hem gekocht van de grafeli kheid, die ze wegens de vordering
op bet sterf huis van wijlen Henry Jans zoon van Wissenkerke,
rentmeester van Bewester Schelt, broeder van den kooper, had
doen verkoopen.
Afschrift in Inv . nr . 1743a fol. 3.

239.

1470 Juni 14 .
ezelfde hertog waarborgt aan jvr . Hadwy Symon Wolffaerts
zoons dochter bet bezit van 24 gemeten 245 roeden tienden in
Borssele, 4 gemeten erven to Stuvezant en 6 gemeten leenlands
to Oedekinskerke, door haar gekocht van de grafelijkheid, die ze
wegens de vordering op bet sterf huis van wijlen Henry Jans
zoon de Wissenkerke, rentmeester van Bewester Schelt, had doen
verkoopen .
Afschrift in Inv. nr. 1744c fol. 5 verso .

240.

1470 Juli 5 .
Guy de Baenst, rentmeester van Bewester Scelt, erkent van
Jan Jacobs zoon, Adriaen Jacobs zoon en Jan Jacobs zoon den
jonge 6 schellingen 11 penningen 12 myten gr . ontvangen to
hebben, die zij to weinig hadden betaald aan den abt van Middelburch bb bet verzoek van beleening met 4 gemeten 15 roeden
tienden in Noirtbevelant, hun aangekomen bij doode van Jacob
Adriaens noon, hun vader.
Afschrift op papier (Inv . nr. 1748).

241.

1470 Juli 9 .
ezelfde rentmeester beleent Adriaen en Colairt Vilain met
3 gemeten 187 t/2 roeden tienden, hun aangekomen bij doode
van mer Colairt Vilain, hun vader.
Afsehrift in Inv. nr. 1742 fol . 196.

242.

1470 Juli 16.
ezelfde rentmeester erkent van jvr . Hadwy Symon Wolffaerts
zoons dochter 67 pond 8 schellingen gr. Vls . ontvangen to hebben
wegens den koop van 24 gemeten 245 roeden tienden in Borsselen,
van 4 gemeten erven to Stuvezant en van 6 gemeten leenlands
to Oedekinskerke .
Afschrift in Inv . nr. 1744c fol . 7 .
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243. 1470 Juli 18 .
ezelfde rentmeester beleent Colaert van der Braine met 4 gemeten 50 roeden ambachts to Cloetinghe, door hem gekocht van
de grafelijkheid, aan welke zij bij doode van heer Steven van
der Brayne, zijn broeder, vervallen waren .
Afschrift in Inv . nr. 1744h fol . 8 .

244. 1470 Augustus 2 .
ezelfde rentmeester verkoopt voor 16 schellingen 8 penningen
gr. Vls . aan Wouter Poppe, parochiaan in Ellewoutsdijck, de
nalatenschap van diens echtgenoot Mergriete Huge Vrancken dochter,
door haar zelfmoord aan de grafelijkheid vervallen .
Afschrift in Inv . nr . 1742 fol . 78.

245. 1470 Augustus 14.
ezelfde rentmeester beleent Aernout van Trasengys, ridder,
beer van Arnemuden, met 75 gemeten 208 roeden tienden to
Sculincwerve, in de Goes, to Emelisse, Cortkene, in de Welle, to
Wissenkerke en Campen, hem aangekomen bij doode van Marie
van Arnemude, vrouwe van Trasengys, zijne moeder.
Afschrift in Inv . nr . 1742 fol . 89 verso .

246. 1470 November 8 .
ezelfde rentmeester beleent Wolfaert en Jan Jan van Goirs
kinderen met 7 gemeten 150 roeden tienden to Cappelle en Cloetinge, hun aangekomen bij doode van jvr . Hadewy Wolfaerts van
der Maelstede dochter, hunne moeder, nadat hem gebleken was,
dat hun vader voor hen de beleening tijdig had verzocht van
den stadhouder van Heinric Jans zoon van Wissenkerke, toenmaals rentmeester, en van den proost van bet klooster to Middelburch .
Afschrift in Inv . nr . 1742 fol . 39.

247 . 1470 November 21 .
ezelfde rentmeester beleent jvr. Jozyne Symon van Bruellis'
dochter met 11 gemeten 150 roeden tienden to Capelle en in de
Goes, haar aangekomen b~ doode van Symon van Bruellis tser
Symons zoon, haar vader .
Afschrift in Inv . nr. 1742 fol . 39 verso .

248. 1470

ecember 12 .
ezelfde rentmeester beleent Heinric Jans zoon van Wissenkerke den jonge met 62 gemeten 251 roeden ambachts to Maire,
met 3 gemeten 221 roeden ambachts to Rillant en met 29 gemeten
129 1/ 2 roeden ambachts in Jan-Oirtszoonspolder, door hem gekocht
van de grafelijkheid, aan welke zij bij doode van Jan van Mallant
vervallen waren ; met 19 gemeten 25 roeden ambachts to Rillant
door hem gekocht van de grafelijkheid, aan welke zij bij doode
van Ghi sbrecht Jans zoon van den Hille vervallen waren ; met
31 gemeten 150 roeden ambachts to Maire, door hem gekocht
van de grafelijkheid, aan welke zij bij doode van Jacob anckerts
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zoon, priester, vervallen waren ; met 11 gemeten 200 roeden
ambachts to Geersdijck en Wissenkerke, door hem gekocht van
de grafelijkheid, aan welke zij bij doode van Huge Heinricx zoon
vervallen waren ; met 24 gemeten 70t/ 2 roeden ambachts to Poppendamme, Hogelande, Oistcappelen, in de Buttinge en to Zantfoorde,
door hem gekocht van de grafelijkheid, aan welke zij bij doode
van Andries Laureis' zoon vervallen waren, en met 16 gemeten
ambachts to Hogelande, door hem gekocht van de grafelijkheid,
aan welke zij bij doode van Cornelis Mairts zoon vervallen waren .
a) Afschrift in Inv . nr . 1742 fol . 44 verso .
b) Afschrift in Inv . nr . 1742 fol . 77.
N.B . e brief is doorgehaald, omdat hij reeds in hetzelfde register
voorkwam .

249 .

1471 Februari 2 .
Karel, hertog van Bourgoigne, beleent Jan Ruychrock van
den Nerve, ridder, met bet ambacht van Tser-Heinricxkinderen,
groot 661 gemeten, met 55 gemeten ambachts to 'Wissenkerke,
met 925 gemeten 185 roeden ambachts to Tser-Aernoutskerke,
Heinkinssant en Ovesant en met 48 gemeten tienden to TserAernoutskerke, Heinkinssant en Ovesant, nadat Jan Ruychrock
van den Werve, beer Jans vader, die aan de grafelijkheid opgedragen bad .
Afschrift in Inv. nr . 1742 fol . 183.

250 .

1471 Februari 12 .
Guy de Baenst, raad en rentmeester van Bewester Scelt, verkoopt voor 5 pond gr . Vla aan Udsele Pietre Anthonis' zooms
weduwe de belft van de goederen van haar man, na zijne executie
aan de grafelijkheid vervallen .
Afschrift in Inv . nr. 1742 fol . 83 verso .

251 .

1471 Februari 13 .
Mannen der grafelijkheid van Zeelant oorkonden, dat Andries
Jans zoon aan Jacop Jan Jacops zoon 2 gemeten 187 1 2 roeden
tienden to Coninchem overdraagt .
Afschrift in Inv . nr . 1743d fol . 10 verso .
N .A . In bet afschrift staat abusievelijk 1484 . Zie echter de akte
van 1471 Juni 28 (nr . 257) .

252 .

1471 Februari 28 .
Guy de Baenst, raad en rentmeester van Bewester Schelt, beanckairts zoons
leent Pieter, Henric en Adriaen Jan Pieter
kinderen met 7 gemeten 50 roeden tienden in de Welle, hun
anckairts zoon, hun vader .
aangekomen bij doode van Jan Pieter
Afschrift in Inv . nr. 1742 fol . 78 verso.

253 .

1471 Maart 14 .
ezelfde rentmeester verkoopt veor 5 pond gr . Vls. aan Pauwels
Jans zoon, parochiaan in de Cloosterparochie to Middelburch een
vierde van de nalatenschap van diens echtgenoot jvr . Marie Clais
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Pieters zoons dochter, welke die goederen verkregen had van
G}eertruydt, hare dochter bij Herman Uuterpoort, die (nl . Geertruydt) haar eigen kind vermoord had en daarom voortvluchtig
was, weshalve hare goederen aan de grafelijkheid vervallen waren .
Afschrift in Inv . nr, 1742 fol . 78 verso .

254. 1471 April 4 .
ezelfde rentmeester composeert voor 2 pond gr . Vls . met Clays
Willemans zoon, parochiaan in Ellewoutsdijck, wegens den doodslag, then hij onwillig heeft gepleegd op Cornelis Jans zoon,
zijn knecht .
Afschrift in Inv . nr . 1742 fol . 79.

255. 1471 Mei 26 .
ezelfde rentmeester verkoopt voor 5 pond gr . Vls . aan Jan
Pancraes' zoon de nalatenschap van Wouter Symons zoon van der
Clingen, priester, aan de grafelijkheid vervallen, daar hij een
bastaard was.
Afschrift in Inv . nr. 1742 fol. 80.

256 . 1471 Juni 12.
ezelfde rentmeester beleent Heinrick Crabel den jonge met
88 gemeten 282 roeden ambachts in Poparodenambacht, door
hem gekocht van de grafelftheid, aan welke zij bij doode van
Heinrick Crabel den oude vervallen waren .
Afschrift in Inv. nr. 1742 fol . 46 verso .

257.

1471 Juni 28 .
ezelfde rentmeester beleent Jacop Jan Jacops (zoon) met 2 gemeten 1871/2 roeden tienden, nader vermeld in den brief, waardoor
deze gestoken is (zie nr. 251) .
Afschrift in Inv. nr. 1743d fol . 11 .

258.

1471 September 26 .
ezelfde rentmeester composeert voor 3 pond gr . Vls. met de
vrienden en magen van Margriet Jan Jans zoons echtgenoot,
parochiaan in Tser-Poppenkerke, wegens den door haar gepleegden
zelfmoord.
Afschrift in Inv . nr. 1742 fol . 80 verso .

259.

1471 September 26 .
Mannen der grafelijkheid van Zeelant oorkonden, dat de vrienden
en magen van Mergriete Jan Jans zoons echtgenoot to Tser-Poppenkerke met Guy de Baenst, rentmeester van Bewester Scelt,
voor 3 pond gr. Vls. gecomposeerd hebben, en dat daarbij de
erfgenamen van Mergriete voornoemd in het bezit harer nalatenschap gebleven zijn.
N .B.

Afschrift in Inv. nr . 1742 fol. 80 verso.
eze brief, waarvan copie ten hove geleverd was, is doorgehaald .

81
260 .

1471 September 26 .
Guy de Baenst, raad en rentmeester van Bewester Scelt, beleent aniel, Adriaen, Pieter en Cornelis Laurens van der Heye
kinderen met 32 gemeten 190 roeden ambachts in de Maere, to
Rillant, in Oude en Nyeu Freysen, to Zwaehil en Sent-Joislant,
door hem gekocht van de grafelijkheid, aan welke zij bij doode
van Heinric en Anthonis Laurens van der Heye kinderen, hunne
broeders, vervallen waren.
Afschrift in Inv. nr . 1742 fol . 81 verso .

261 .

1471 October 24 .
ezelfde rentmeester verkoopt voor 20 schellingen gr . Vls . aan
Jacop Symons zoon een vierde deel van een huis en hofstede
aan de noordzijde van den am to Middelburch, dat bij doode
van Pieter Jans zoon, bakker, aan de grafelijkheid vervallen was,
onder bepaling, dat Katheline Pieter Jans zoons weduwe haar
leven lang het vierde deel van het huis gebruiken en er de rente
van ontvangen zal .
Afschrift in Inv . nr . 1742 fol . 81 .

262.

1471 November 27 .
ezelfde rentmeester verkoopt voor 4 pond gr. Vls . aan heer
Jan Jacops zoon en Eeuwout Jacops zoon, gebroeders, de helft
der nalatenschap van Cornelis Boudins zoon, kuiper, aan de grafelijkheid vervallen, daar hij een bastaard was .
Afschrift in Inv . nr. 1742 fol . 82.

263 .

1471 November 28.
ezelfde rentmeester beleent Cornelis Boudins zoon van der
Vere met 187 1/ 2 roeden leenlands to Zandijek, door hem gekocht
van de grafelijkheid, aan welke zij bij doode van Mertin Jaus
zoons kinderen vervallen waren.
Afschrift in Inv . nr. 1742 fol . 82 verso .

264 .

1471 ecember 1 .
ezelfde rentmeester beleent Jan Wouters zoon met 4 gemeten
280 roeden tienden te Westkerke, nadat Gillis Hobuncx zoon
van Wissenkerke met goedvinden van zijne vrouw en kinderen
hem die overgedragen had .
Afschrift in Inv . nr. 1742 fol. 84 verso .

265. 1471

ecember 6 .
ezelfde rentmeester beleent Cornelis en Michiel Vranke kinderen en Heindric Willems zoon met 132 gemeten 287 roeden
ambachts to Oude Campen, door hen gekocht van de grafelijkheid, aan welke zij b~ doode van Pancraes, Quirin en Pieter
Cornelis Clays' zoons kinderen vervallen waren .
Afschrift in Inv . nr. 1742 fol . 85 verso .
6

82
266 .

1471 ecember 12 .
ezelfde rentmeester verkoopt voor 6 pond gr . Vls . aan de
weduwe van Matheeus Colins zoon de nalatenschap van haar
man, aan de grafelijkheid vervallen, daar hb een bastaard was .
Afschrift in Inv. nr . 1742 fol . 83.

267.

1471 ecember 14 .
ezelfde rentmeester beleent Jan Pieter Pieters zoon, gezegd
de Beste, met 5 gemeten 65 roeden ambachts to Cleewerskerke,
door hem gekocht van de grafelijkheid, aan welke zij bb doode
van Pieter Pieters zoon, zijn brooder, vervallen waren .
Afschrift in Inv. nr. 1742 fol . 83 .

268 .

1471 ecember 18.
ezelfde rentmeester beleent Gillis Clays' zoon met 8 gemeten
213 1 2 roeden ambachts to Cats bewesten Wails, Edekinge, Nyeukerke en Emelisse, door hem gekocht van de grafelftheid, aan
welke zij b~ doode van Berthelmeus Symon Henricx zoon vervallen waren .
Afschrift in Inv . nr . 1742 fol. 85 verso.

269 .

1471 ecember 31 .
ezelfde rentmeester verkoopt voor 27 schellingen gr . Vls . aan
Li sbeth Aernt van der Woude dochter, weduwe van Heinric
Cornelis' zoon, de helft van een huis en erve to Reymerswale,
aan de grafelijkheid vervallen bij doode van haar man, die een
bastaard was .
Afschrift in Inv . nr . 1742 fol. 84,

270 .

1471 ecember 31 .
ezelfde rentmeester verkoopt voor 2
van Reymerswale, Aechte Willems en
de nalatenschap van hun verwant Willem
werker, aan de grafelijkheid vervallen,

pond gr. Vls. aan mr . Clays
ierf Jacobs de helft van
tser aniels zoon, schri ndaar hi een bastaard was .

Afschrift in Inv . nr. 1742 fol . 84 verso .

271 .

1472 Januari 8.
ezelfde rentmeester beleent Moudin, Huge, Heinrick en Willem
Adriaen Moudins zoons kinderen met 12 gemeten tienden in
Noirtbevelant, hun aangekomen bb doode van Adriaen Moudins
zoon, hun vader, nadat hem nit eon brief van mannen van de
grafelijkheid van Zeelant d .d. 1467 Juli 25 gebleken was, dat
Moudin nit hun naam de beleening tijdig had verzocht .
Afschrift in Inv. nr . 1742 fol 57 verso.

272 .

1472 Januari 8.
ezelfde rentmeester beleent Jan en Anthuenis Adriaen van
Zabbinge kinderen met 8 gemeten tienden to Zabbingen, hun
aangekomen bij doode van hun vader .
Afschrift in Inv. nr . 1742 fol. 86 verso .

83
273 .

1472 Januari 9 .
ezelfde rentmeester beleent Sleghe Spaens zoon met 58 gemeten
224 1/2 roeden ambachts to uveneede, in den Zwartenwail en to
Tolsende Buten, door hem gekocht van de grafelijkheid, aan
welke zij bij doode van Spaen ommis' zoon vervallen waren.
Afschrift in Inv . nr. 1742 fol . 103.

274. 1472 Februari 19 .
ezelfde rentmeester beleent Gillis en Willem Pieter van Ostende
kinderen met 30 gemeten 171 roeden tienden to Oistbairlant, in
de Zwake, to Vlichuyt, Oedekenskerk en Vinningen, hun aangekomen bij doode van Pieter van Ostende, hun vader.
Afschrift in Inv. nr . 1742 fol . 87 .

275.

1472 Februari 19 .
ezelfde rentmeester beleent Jan Olaert Kempe zoon met 24 gemeten 150 roeden ambachts to Yersicke, door hem gekocht van
de grafelijkheid, aan welke zij bij doode van Jan Jan Kempe
zoon, zijn oom, vervallen waren .
Afschrift in Inv . nr. 1742 fol . 87 .

276 . 1472 Februari 25 .
ezelfde rentmeester beleent Cornelis en Adriaen Francke kinderen en Heindric Willems zoon van Campen met 89 gemeten
124 roeden ombachts to Oude Campen, door hen gekocht van
de grafelijkheid, aan welke z~ bij doode van Pancraes, Quirin
en Pieter Cornelis Clays' zoons kinderen van Campen vervallen
waren .
Afschrift in Inv . nr . 1742 fol . 87 verso .

277. 1472 Maart 4.
ezelfde rentmeester verkoopt voor 2 pond gr . Vls . aan Cornelis Jacops zoon de helft der nalatenschap van zijn echtgenoot
Else Jane dochter van orsten in Westvalen, aan de grafelijkheid vervallen, daar zij eene vreemdelinge zonder bekende erfgenamen was .
Afschrift in Inv . nr. 1742 fol . 88 verso .

278. 1472 Maart 6.
ezelfde rentmeester beleent Lauwereys Bouwens zoon met
24 gemeten 243 1/2 roeden ambachts to Wemeldinge en met 37 1 /2
roeden ambachts to Yersicke, door hem gekocht van de grafelijkheid, aan welke zij bb doode van Jacop en Thonis Gillis Jan
Muden zoons kinderen vervallen waren .
Afschrift in Inv . nr. 1742 fol. 153 verso .

279.

1472 Maart 18 .
ezelfde rentmeester beleent Jacop Floris' zoon met 7 gemeten
28 roeden tienden to Oistbairlant en Stuvesant, hem aangekomen
bij doode van Floris Wolfaerts zoon, zijn vader .
Afschrift in Inv . nr. 1742 fol . 89.

84
280.

1472 Maart 19 .
Mannen der grafelijkheid van Zeelant oorkonden, dat Jan Gillis'
zoon van Wissenkerke aan jvr . Jozine Masin, dochter van ouden
Jan Masin, 3 gemeten 150 roeden tienden to Wisseukerke, GFeertsdijc en in de Welle overdraagt.
Afschrift in Inv . nr. 1742 fol . 207 .

281 .

1472 Mei 1 .
Guy de Baenst, raad en rentmeester van Bewester Schelt, beleent Karel, Willem, Pieter, Laureys en Gillis Willem Gillis'
zoons kinderen met 1 gemet 225 roeden tienden to Wissenkerke,
Geersdijck en ijcxhoucke, hun aangekomen bij doode van Willem
Gillis' zoon, hun vader .
Afschrift in Inv . nr. 1742 fol . 134 verso.

282 .

1472 Mei 10 .
ezelfde rentmeester beleent Anthonis Jans zoon van Wissekerke met 1 gemet 150 roeden ambachts to Couwerve, door hem
gekocht van de grafelijkheid, aan welke zij bb doode van Heinrick
Pieters zoon vervallen waren .
Afschrift in Inv. nr . 1742 fol . 152 .

283 .

1472 Mei 19 .
ezelfde rentmeester verkoopt voor 4 pond gr . Vls. aan avid
van Bairsdorp de helft van de nalatenschap van Lanceloet van
Bairsdorp, aan de grafelijkheid vervallen, daar hij een bastaard was .
Afschrift in Inv . nr . 1742 fol. 90 .

284.

1472 Mei 20 .
ezelfde rentmeester beleent mr . Gillis van Wissenkerke, priester,
en Woyte Jans zoon, diens broeder, met 6 gemeten 50 roeden
tienden to Westkerke, hun aangekomen bij doode van Jacob Jans
zoon, hun broeder, nadat zij 2 pond 1 schelling 8 penningen
gr . Vls., die zij bij het verzoek aan den abt van Middelburch to
weinig betaald hadden, hadden voldaan .
Afschrift in Inv . nr. 1742 fol. 106 .

285.

1472 Mei 25 .
ezelfde rentmeester beleent Pieter Volkerts zoon van Assenbroue met 29 gemeten 180 1/z roeden ambachts to Hinekelnoirt,
Rillant, Colinspolder en Spiervliet, door hem gekocht van de
grafelijkheid, aan welke zij bij doode van Jan Adriaen Clays
Kempe zoon vervallen waren, met 1 gemet 246 roeden ambachts
aldaar, door hem gekocht van de grafelijkheid, aan welke zij bij
doode van Jan Kempe Clays' zoon vervallen waren, en met
12 gemeten 20 roeden ambachts to Rillant, door hem gekocht
van de grafelijkheid, aan welke zij bb doode van Pieter Adriaens
zoon vervallen was .
Afschrift in Inv . nr . 1742 fol . 91 verso.
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286.

1472 Mei 27 .
Guy de Baenst, raad en rentmeester van Zeelant, beleent Heinrick van Borssellen, graaf van Grantpre, heer van der Vere, met
24 gemeten 242 roeden ambachts to Cloetinge, door hem gekocht
van de grafelijkheid, aan welke zij bij doode van Vranck Gillis'
zoon vervallen waxen .
N .B.

Afschrift in Inv . nr . 1742 fol . 166 verso .
e titel „rentmeester van Zeelant", past niet voor 1472 ;
de brief kan echter niet nit 1475, van welk jaar de in den
band voorafgaande en volgende stukken zijn, dateeren,
daar Hendrik van Borsselen toen reeds overleden was .

287 . 1472 Juni 9 .
Guy de Baenst, raad en rentmeester van Bewester Schelt, beleent Jan Olarts zoon met 4 gemeten 94 roeden tienden to Scellacht,
hem aangekomen bb doode van Poppe Oloirts zoon, zijn brooder .
Afschrift in Inv . nr . 1742 fol . 54 .

288.

1472 Juni 9 .
ezelfde rentmeester beleent Jan Oloirts zoon met 8 gemeten
42 roeden ambachts to Scellacht en Nyeukerke, door hem gekocht
van de grafelijkheid, aan welke zij bij doode van Poppe, Cornelis
en Jacop Oloirt Jan Splinters zoons kinderen, zijne broeders, vervallen waren .
Afschrift in Inv . nr . 1742 fol . 92 verso .

289.

1472 Juni 11 .
ezelfde rentmeester verkoopt voor 30 schellingen gr . Vls. aan
Callekin Pieters dochter de helft van de nalatenschep van Mergriete Pieters dochter, hare zuster, aan de grafelijkheid vervallen,
daar zij een bastaard was.
Afschrift in Inv . nr. 1742 fol . 92 verso .

290.

1472 Juni 17 .
ezelfde rentmeester beleent Adriaen Poppe zoon met 4 gemeten
13 roeden tienden en met 1 gemet leenlands in de Hayman,
nadat Aernt Poppe zoon, Floris Poppe zoon en Jan Poppe zoon,
zijne broeders, hem die overgedragen hadden .
Afschrift in Inv . nr. 1742 fol . 53 verso.

291 .

1472 Juli 23.
ezelfde rentmeester beleent Heinric Jans zoon van Wissenkerke
met 2 gemeten 13 roeden ambachts to Poppendamme, met 58 gemeten 93 roeden ambachts to Hogelande, met 2 gemeten 234 roeden
ambachts in de Buttinge en to Zantfoorde, met 7 gemeten 142 roeden
ambachts to Oistcappelen en met 1 gemet 150 roeden leenlands
to Oistcappelen, door hem gekocht van de grafelijkheid, aan welke
zij bb doode van Andries Moons zoon vervallen waren .
Afschrift in Inv . nr . 1742 fol . 93 .
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292. 1472 Juli 23 .
ezelfde rentmeester beleent mr. Jan Boudin Gillis' zoon met 200
gemeten 94 roeden ambachts to Gripskerke, met 4 gemeten 207 roeden ambachts to Hogelande, met 4 gemeten 222 roeden ambachts
to Popsrodenambacht, met 2 gemeten 87 1 /2 roeden ambachts to
Buttinge en Santfoorde, met 77 gemeten 173 roeden ambachts to
Poppendamme, en met 1 gemet leenlands to Poppendamme, door
hem gekocht van de grafelijkheid, aan welke zij bij verbeurte
van de goederen van mer Boudin den bastaard vervallen waren .
Afschrift in Inv . nr . 1742 fol . 93 verso.

293 . 1472 Juli 23 .
ezelfde rentmeester beleent Joos van Halewin, heer van Wellecome, met 686 gemeten 130 roeden ambachts to Synoutskerke en
Bairsdorp, in de Wairde en Hinckelpolder, door hem gekocht
van de grafelijkheid, aan welke zij bij verbeurte van de goederen
van mer Boudin vervallen waren .
a) Afschrift in Inv. nr . 1742 fol . 95.
b) Opgenomen in een brief d .d . 1476 Februari 14 (zie nr . 114) .

294 . 1472 Juli 23.
ezelfde rentmeester beleent Jan Heinricx zoon, gezegd de
Brune, met 578 gemeten 270 1 /2 roeden ambachts to Oestende,
Oedekinskerke en Vinningen, met 112 gemeten ambachts in de
Oude Zwake, met 54 gemeten ambachts in de Nyeu Zwake, met
421 gemeten 150 1 /2 roeden ambaehts to Bairlant en Bakendorp
en met 20 gemeten leenlands in Borsselen, door hem gekocht van
de grafelijkheid, aan welke zij bij doode van Jan van Renisse
van Zuylen vervallen waren .
Afschrift in Inv . nr . 1742 fol . 96 .

295 .

1472 Juli 23.
ezelfde rentmeester beleent Aelbrecht Jans zoon van Wissenkerke en Adriaen Pancraes' zoon van omburch met 152 gemeten
225 roeden ambachts to Westcapplen, door hen gekocht van de
grafelijkheid, aan welke zij bij verbeurte van de goederen van
mer Boudin den bastaard vervallen waren .
Afschrift in Inv . nr . 1742 fol . 96 verso .

296. 1472 Juli 23 .
ezelfde rentmeester beleent Cornelis Jans zoon van Vlissingen
en diens zoon Jan Cornelis' zoon met 69 gemeten 219 roeden
ambachts to Westcapplen en met 430 gemeten 140 roeden ambachts to omburch, door hen gekocht van de grafelijkheid, aan
welke zij b~ verbeurte van de goederen van mer Boudin den
bastaard vervallen waren .
Afschrift in Inv . nr . 1742 fol . 97 .

297.

1472 Juli 23 .
ezeifde rentmeester beleent Anne van Bourgogne, vrouwe van
Ravesteyn, Winendale en uvelant, met 69 gemeten 231 roeden
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ambachts to Sint-Janskerke, met 95 gemeten 102 1/2 roeden ambachts to Sinte-Marienkerke, met 31 gemeten 178 roeden ambachts
to Noirtmonster en Neyeukerke, en met 34 gemeten 242 1/2 roeden ambachts to Sint-Janskerke, door haar gekocht van de grafelijkheid, aan
welke zij bij verbeurte van de goederen van mer Boudin den
bastaard vervallen waren .
Afschrift in Inv . nr. 1742 fol. 97 verso .

298.

1472 Juli 23 .
ezelfde rentmeester beleent Cornelis Boudins zoon met 16 gemeten 234 1 /2 roeden ambachts to Oistcappelen, door hem gekocht
van de grafelijkheid, aan welke zij bij doode van Adriaen Pier
oens zoon vervallen waren .
Afschrift in Inv . nr. 1742 fol . 98 verso .

299.

1472 Juli 23.
ezelfde rentmeester beleent Michiel van Heenvliet met 254
roeden tienden to Wemeldinge, door hem gekocht van de grafelijkheid, aan welke zij door verzuim van verhef bij doode van
Pieter aniels zoon vervallen waren .
Afschrift in Inv . nr . 1742 fol . 99.

300.

1472 Juli 23.
ezelfde rentmeester beleent Cornelis Jans zoon bastaard van
Scellacht met 190 gemeten 164 1/ 2 roeden ambachts to Scellacht,
door hem gekocht van de grafelijkheid, aan welke zij bij doode
van jongen Pieter van Scellacht vervallen waren .
Afschrift in Inv . nr . 1742 fol . 99 verso.

301 . 1472 Juli 23.
ezelfde rentmeester beleent den heer van Borsselen, graaf van
Glrantpre, heer van der Vere, met 2546 gemeten ambachts, met
8 gemeten 273 roeden leenlands en met 14 spaden 3 gemeten
250 roeden dijks to Tseroirtskerke, door hem gekocht van de
grafelijkheid, aan welke zij bij doode van mer Vraneke van Borselen, graaf van Oistervant, vervallen waren .
Afschrift in Inv. nr . 1742 fol . 100 .

302.

1472 Juli 23 .
ezelfde rentmeester beleent Aelbrecht Jans zoon van Wissenkerke met 150 gemeten 150 roeden ambachts to omburch, door
hem gekocht van de grafelijkheid, aan welke zij bij verbeurte van
de goederen van mer Boudin den bastaard vervallen waren, en
met 3 gemeten 225 roeden leenlands to Sint-Aechtekerke, door
hem gekocht van de grafelijkheid, aan welke zij bij doode van
mer Vranck van Borsselen, graaf van Oistervant, vervallen waren .
Afschrift in Inv . nr. 1742 fol . 100 verso .

303.

1472 Juli 23 .
ezelfde rentmeester beleent Cornelis Jans zoon van Vlissingen
met 93 gemeten 55 roeden ambachts to Tser-Poppenkerke, met
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84 gemeten 215 1/ 2 roeden ambachts to Westeapplen en Woytkinsdorp en met 278 gemeten 14 roeden ambachts to Tser-Boydinskerke, door hem gekocht van de grafelijkheid, aan welke zij bij
doode van mer Vranck van Borsselen, graaf van Oistervant, vervallen waren .
Afschrift in Inv . nr . 1742 fol . 101 .

304.

1472 Juli 23 .
ezelfde rentmeester beleent Cornelis Jans zoon van Vlissingen
met 763 gemeten 239 roeden ambachts to omburch, door hem
gekocht van de grafelijkheid, aan welke zij bij doode van mer
Vranck van Borsselen, graaf van Oistervant, vervallen waren .
Afschrift in Inv . nr . 1742 fol . 102 .

305 .

1472 Juli 23.
ezelfde rentmeester beleent Jan Cornelis' zoon van Westcapplen met 13 gemeten 113 roeden ambachts to Tser-Poppenkerke, met 42 gemeten 187 1 /2 roeden ambachts to Westcapplen
en Woytkinsdorp, met 32 gemeten 229 roeden ambachts to TserBoydinskerke, met 18 gemeteu 36 1/2 roeden ambachts to omburch en met 166 roeden leenlands to omburch, door hem gekocht van de grafelftheid, aan welke zij bij doode van Adriaen
Pier oens zoon vervallen waren .
Afschrift in Inv . nr . 1742 fol . 102 verso,

306 .

1472 Juli 30 .
ezelfde rentmeester beleent Jan Willems zoon met 10 gemeten
100 roeden tienden in Noirtbevelant, hem aangekomen bij doode
van Willem Berthelmeus' zoon, z~n vader, nadat hem uit een
brief van mannen der grafelijkheid van Zeelant d .d . 1463 Juli 29
gebleken was, dat zijn voogd de beleening t~dig had verzocht .
Afschrift in Inv . nr. 1742 fol . 53 .

307 .

1472 Juli 81 .
ezelfde rentmeester beleent Willem, Cornelis en Jacop Berthelmeus Pancraes' zoons kinderen van Haemerstede met 30 gemeten
5 roeden tienden in Noirtbevelant, hun aangekomen bij doode van
Berthelmeus Pancraes' zoon, hun vader, nadat hem nit een brief
van mannen der grafelijkheid van Zeeland d .d . 1461 Juli 28
gebleken was, dat zij de beleening tbdig hadden verzocht .
Afschrift in Inv . nr . 1742 fol. 52 verso .

308 .

1472 November 21 .
ezelfde rentmeester draagt aan Willem Jacobs zoon over den
eigendom van de helft van een huis in de stad van der Goes,
toebehoord hebbende aan diens echtgenoot Mergriete, parochiane
aldaar, maar na haar dood door bet gerecht van der Goes wegens
hare nagelaten schulden aan Willem voornoemd verkocht, waar-
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van de opbengst, groot 4 pond 2 penningen gr . Vls ., aan de grafelijkheid is uitgekeerd, omdat Mergriete een bastaard was .
Afschrift in Inv. nr. 1742 fol . 91 .

309 .

1472 November 26 .
ezelfde rentmeester verkoopt voor 2 pond gr. Vls. aan Marie,
weduwe van Herman Hermans zoon van Vyanen, diens nalatenschap, aan de grafelijkheid vervallen, daar niemand ze wilde
aanvaarden .
Afschrift in Inv . nr . 1742 fol. 90 verso .

310.

1472 ecember 5 .
ezelfde rentmeester verkoopt voor 20 schellingen gr . Vls . aan
Huge Boom, natuurlijken zoon van Huge Boom, priester, de helft
van de nalatenschap van den laatstgenoemde, aan de grafelijkheid
vervallen, daar hij een bastaard was .
Afschrift in Inv. nr . 1742 fol. 92.

311 .

1472 ecember 23 .
ezelfde rentmeester beleent mr . Jan Boudin Gillis' zoon met
15 gemeten 283 1/2 roeden ambachts to omburch, met 96 gemeten
93 roeden ambachts to Gripskerke, met 13 gemeten 275 1/ 2 roeden
ambachts aldaar, en met 1 gemet 187 1 /2 roeden leenlands to Gripskerke, door hem gekocht van de grafelftheid, aan welke zij bij
doode van mr. Jan Willems noon vervallen waren .
Afschrift in Inv . nr . 1742 fol . 94 verso .

312 .

1473 Januari (8).
ezelfde rentmeester beleent Cornelis Huge zoon van Boomvliet
met 4 gemeten 25 roeden tienden in de Welle, die Moudin, Huge,
Willem en Heinric Adriaens kinderen hem wegens hun achterstal
van bereden resten verkocht hadden .
N .B .

313 .

Afschrift in Inv. nr . 1742 fol . 56 .
e datum is niet ingevuld .

1473 Januari 8 .
ezelfde rentmeester beleent Hubrecht Willems zoon met 4 gemeten 150 roeden tienden in de Welle, die Moudin, Huge, Willem
en Heinric Adriaens kinderen hem wegens hun achterstal van
bereden resten verkocht hadden.
Afschrift in Inv . nr . 1742 fol . 56 verso .

314 .

1473 Januari 8 .
ezelfde rentmeester beleent Cornelis Huge noon van Boomvliet met 4 gemeten 250 roeden tienden in de Welle, die Floris
Jacobs zoon hem wegens achterstal van bereden resten verkocht had.
Afschrift in Inv. nr . 1742 fol . 57 .
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315.

1473 Januari 8 .
ezelfde rentmeester beleent Floris, Cornelis en Moudin Jacobs
kinderen met 22 gemeten tienden in de Welle en to Coninchem,
hun aangekomen bij doode van Jacob Floris' zoon, hun vader .
Afschrift in Inv. nr . 1742 fol . 57 verso .

316.

1473 Januari 8.
ezelfde rentmeester erkent van Floris Jacobs zoon 4 pond
10 schellingen gr . Vls. ontvangen to hebben wegens de beleening
van Willem Jacob Floris' zoon met 9 gemeten tienden in de
Welle, die deze blijkens brief van mannen der grafelijkheid van
Zeelant d .d . 1466 Februari 28 van Willem Clays' zoon gekocht
had, maar waarvan niet gebleken is, dat losgeld was betaald.
Afschrift in Inv . nr. 1742 fol . 58 .

317.

1473 Januari 9 .
ezelfde rentmeester beleent Boudin Thonis' zoon met 30 gemeten 135 roeden tienden to Campen, Wissenkerke en in de
Welle, hem aangekomen bij doode van Thonis Boudins zoon, zijn
vader, nadat den rentmeester nit een brief van mannen der grafelftheid van Zeelant d .d. 1460 November 5 gebleken was, dat
Boudin de beleening tijdig had verzocht, en nadat hij hetgeen hij
to weinig aan losgeld betaald had, had aangezuiverd.
a) Afschrift in Inv . nr . 1742 fol . 60 .

b) Afschrift in Inv . nr . 1743a fol . 16 verso .
318.

1473 Januari 13 .
ezelfde rentmeester beleent Jacob Wisse zoon van der Lisse
met 1 gemet 203 roeden tienden ter Lisse en in de Welle, nadat
anckert Jans zoon hem die overgedragen had .
Afschrift in Inv . nr. 1742 fol . 61 .

319.

1473 Januari 13 .
ezelfde rentmeester beleent Jacop Wissen zoon met 1 gemet
203 roeden tienden in der Lisse, door hem gekocht van de grafelftheid, aan welke zi bij doode van Spaen anckerts zoon vervallen waren .
Afschrift in Inv . nr. 1742 fol . 63 verso .

320.

1473 Januari 28 .
ezelfde rentmeester beleent Geert Adriaens zoon met 2 gemeten 100 roeden tienden to Cleewerskerke, hem aangekomen bij
doode van Adriaen Geerts zoon, zijn vader, nadat bet losgeld van
de overdracht dezer tienden bij doode van jvr . Jacomine Boudin
Pieters dochter op Adriaen Geerts zoon en Boudin Jans zoon,
hare kinderen, en dat van de helft er van bij doode van Boudin
Jans zoon op Adriaen Geerts zoon, zijn broeder, betaald was .
Afschrift in Inv . nr . 1742 fol . 61 verso .
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321 . 1473 Januari 28 .
Burgemeesters, schepenen en raad der stad Bruessele oorkonden,
dat zij een brief d .d . 1463 Juli 9 gezien hebben, waarbij Anseau
de Hamal, heer van Trasigniez, Sylle, Hacquegniez en Irechouwez, en zone echtgenoot Marie dArnemude de heerlijkheid Arnemude en al hunne andere goederen in Zeellande vermaken aan
hun tweeden zoon Ernoul.
Afschrift in Inv . nr . 1744e fol . 15 .

322. 1473 Februari 12 .
Mannen der grafelijkheid van Zeelant oorkonden, dat aniel
Pieters zoon van Reymerswale aan jvr. Josine Masin, echtgenoot
van Guy de Baenst, 2 gemeten 30 roeden tienden to Wissenkercke, Geertsdi ck en in de Lisse overdraagt .
Afschrift in Inv . nr . 1742 fol. 207.

323. 1473 Maart 16 .
Guy de Baenst, raad en rentmeester van Bewester Schelt,
beleent Jan, heer Lodewi c, Matheeus en Adriaen van Schengen
met 58 gemeten 120 roeden tienden to Tser-Arntskerke en Barsdorp, hun aangekomen bij doode van Aernt van Schengen, hun vader .
Afschrift in Inv. nr . 1742 fol . 62 verso.

324 . 1473 April 10 .
ezelfde rentmeester beleent Clays van der Clingen met 5 gemeten 37 1 /2 roeden tienden to Cleewerskerke, Nyeukerke en Campen, hem aangekomen bij doode van Jacop van der Clingen,
zijn broeder .
Afschrift in Inv. nr . 1742 fol. 63 .

325.

1473 April 13 .
ezelfde rentmeester verkoopt voor 3 pond 5 schellingen gr. Vls.
aan Jan Pancraes' zoon een vierde van de nalatenschap van zijne
echtgenoot Aechte Symons dochter, aan de grafelijkheid vervallen,
daar zij een bastaard was .
Afschrift in Inv . nr. 1742 fol. 105.

326 . 1473 Mei 22 .
Burgemeesters, schepenen en raad der stad Berghen opten Zoom
oorkonden, dat zij een mannenbrief van Zeellant gezien hebben,
waarbij Jan van Trasigniez, ridder, heer van Hierzouwes en ours,
heer Philips, burggraaf van Montenaken, heer van Rene, als gehuwd met Anne van Trasigniez, Jacop, jvr. Marie en Ansiauw
van Trasigniez, kinderen van Ansiau van Hamal, ridder, heer
van Trasigniez, Silly en Hacquegniez, en van vrouwe Marie van
Aernemuden, vrouwe van Trasigniez, beloven de making, door
hunne ouders ten behoove van hun broeder en zwager heer Aerdt
van Trasengniez vastgesteld, to zullen erkennen en nakomen .
Afschrift in Inv . nr. 1744e fol . 14 .
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327. 1473 Mei 27 .
Guy de Baenst, raad en rentmeester van Bewester Schelt, beleent Jacop Berthelmeeus' zoon en Jan Willems zoon met 110
gemeten 174 roeden ambachts to Cats en Emelisse, door hen
gekocht van de grafelijkheid, aan welke zij bij doode van Cornelis
Berthelmeeus' zoon van Hamerstede vervallen waren .
Afschrift in Inv. nr . 1742 fol . 147 .

328. 1473 Mei 27 .
ezelfde rentmeester beleent vrouwe Anne van Bourgoingue,
vrouwe van Ravestein, W inendale en uvelant, met 330 gemeten
14'/2 roeden ambachts to Meliskerke en met 7 gemeten 167 roeden
ambachts to Beginkerke, door haar gekocht van de grafelijkheid,
aan welke zij bij verbeurte van de goederen van Boudin den bastaard
vervallen waren .
a) Afschrift in Inv . nr . 1742 fol . 147 verso.
b) Afschrift in Inv . nr . 1742 fol . 156 verso.
N .B. e brief is doorgehaald, omdat hij reeds in hetzelfde register
voorkwam .

329. 1473 Mei 27 .
ezelfde rentmeester beleent Heinric Jans zoon van Wissenkerke, Heinric Symons zoon van Grijpskerke en Heinric Jacops
zoon met 82 gemeten 272 roeden ambachts to omburch en Orijpskerke en met 4 gemeten leenlands to G}rijpskerke, door hen gekocht
van de grafelijkheid, aan welke zij bij doode van Adriaen Willems
zoon vervallen waren .
Afschrift in Inv . nr . 1742 fol . 148 .

330.

1473 Mei 27 .
ezelfde rentmeester beleent de kinderen van Wittele van den
Oisterlande met 119 gemeten 36 roeden ambachts to Reymerswale en Brouck, door hen gekocht van de grafelijkheid, aan welke
zij bij doode van Adriaen Wittelen zoon, hun broeder, vervallen
waren.
Afschrift in Inv . nr. 1742 fol. 148 verso .

331. 1473 Mei 27 .
ezelfde rentmeester beleent Cornelis Boudins zoon met 134
gemeten ambachts to Synoutskerke en Bairsdorp, door hem gekocht
van de grafelijkheid, aan welke zij bij doode van Pieter Jans
zoon van Baersdorp vervallen waren .
Afschrift in Inv . nr. 1742 fol. 149.

332. 1473 Mei 27 .
ezelfde rentmeester beleent Jan Oloirt Kempen zoon met 80
gemeten 190'/2 roeden ambachts to Yersicke, door hem gekocht
van de grafelijkheid, aan welke zij bb doode van Clays van Oostee
vervallen waren.
Afschrift in Inv. nr . 1742 fol . 149 verso .
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333 .

1473 Mei 27 .
ezelfde rentmeester beleent Heinric Jans zoon van Wissenkerke met 13 gemeten ambachts to Maire, door hem gekocht van
de grafelijkheid, aan welke zij door den overgang van Joris Pieter
Adriaens zoon tot den geestelijken staat vervallen waren .
Afschrift in Inv . nr . 1742 fol . 150 .

334 .

1473 Mei 27 .
ezelfde rentmeester beleent Anthuenis van Cats met 58 gemeten 91 roeden ambachts to Wemeldinge, door hem gekocht
van de grafelijkheid, aan welke zij bij doode van mr . Pieter Toenemans zoon vervallen waren .
Afschrift in Inv . nr . 1742 fol. 150 verso .

335.

1473 Mei 27 .
ezelfde rentmeester beleent Anthuenis van Cats met 26 gemeten ambachts to Wemeldinge, door hem gekocht van de grafelijkheid, aan welke zij bij doode van Jan, Andries, aniel en
Huge Pieter aniels zoons kinderen vervallen waren .
Afschrift in Inv . nr . 1742 fol . 151 .

336 .

1473 Juni 3 .
ezelfde rentmeester beleent mr. Clays van der Nisse, doctor in
medicijnen, en jvr. Margriete van der Maelstede, weduwe van Symon
van Bruellis, zijne echtgenoot, elk met de helft van 272 gemeten
11 1 /2 roeden ambachts to Capelle en Tser-Abbenkerke, door hen
gekocht van de grafeli kheid, aan welke zij bij doode van jongen
Symon van Bruellis voorzeid vervallen waren, onder afstand van
den lijftocht, die jvr . Margriete op dit Teen had .
a) Afschrift in Inv . nr. 1742 fol . 153.
b) Afschrift in Inv . nr . 1742 fol . 151 verso .
N.B . it afschrift, dat gecorrigeerd en later doorgehaald is, wijkt
in somunige opzichten van bet sub a) vermelde af .

337 .

1473 Juni 10 .
ezelfde rentmeester beleent Laureys en Jan Pieters kinderen
met 9 gemeten 150 roeden tienden in de Welle, hun aangekomen
bb doode van Pieter Jans zoon, hun vader.
Afschrift in Inv. nr . 1742 fol . 66.

338 .

1473 Juni 18 .
Charles, hertog van Bourgogne, geeft aan Frederick de Renisse
octrooi om 287 gemeten 66 roeden ambachts en 17 gemeten
260 roeden tienden to Barlant, Bakendorp, Houwelande, Nieuwelande en Hoedekinskerke to verkoopen.
Afschrift in Inv . nr. 1742 fol. 162.

339 .

1473 Juli 1 .
Guy de Baenst, raad en rentmeester van Bewester Schelt, beleent Maykin, dochter van jvr . Zoete Jan Juusten dochter met
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4 gemeten 87 roeden tienden in de Hayman, to Noirtmonster, Nyeukerke en Bairsdorp, haar aangekomen bij doode van hare moeder .
Afschrift in Inv . nr . 1742 fol . 64.

340.

1473 Juli 1 .
ezelfde rentmeester beleent Joost, Jan en Raesse van Haemstede, met 40 gemeten 56 roeden tienden to Bairlant, hun aangekomen bij doode van Floris van Haemstede, hun vader .
Afschrift in Inv . nr . 1742 fol . 69 .

341 .

1473 September 9 .
ezelfde rentmeester beleent Jan Adriaen Pieter Boydins zoon
met 2 gemeten 150 roeden tienden to Oudelande, die Henrick
van Renisse van der Burch, ridder, hem wegens z~n achterstal
van bereden resten verkocht had .
Afschrift in Inv . nr. 1742 fol . 69 verso .

342.

1473 September 29 .
Mannen der grafel~kheid van Zeelant oorkonden, dat Anthuenis
van Cats Wolffairts zoon aan jongen Cornelis Huge zoon van Bomvliet 4 gemeten 122 1 /2 roeden tienden to Zabbinge overdraagt .
Afschrift in Inv . nr . 1743c fol . 3 .

343.

1473 November 5 .
Mannen der grafelijkheid van Zeelant oorkonden, dat jvr . Lijsbet,
echtgenoot van Anthuenis van Zabbingen, aan Clays Pieters zoon
van Blancxkinderen 1 gemet tienden to Cloetinge overdraagt .
a) Afschrift in Inv . nr . 1742 fol . 178 .

a) Afschrift in Inv. nr . 1743 a fol . 4 verso .
344.

1473 ecember 2 .
Guy de Baenst, raad en rentmeester van Bewester Schelt, beleent Clays, Huge, Cornelis, Thonis en Jan Cornelis Clays' zoons
kinderen met 6 gemeten tienden in de Welle, to Geerolfsdijck en
Wissekercke, hun aangekomen bij doode van hun vader .
Afschrift in Inv . nr . 1742 fol . 70.

345.

1473 ecember 8 .
ezelfde rentmeester beleent Jan Henricx zoon de Brune met
1 gemet 122 roeden tienden in Borsselen, die Costin van Renisse
van der Burch hem wegens zijn achterstal van bereden resten
verkocht had .
Afschrift in Inv. nr . 1742 fol . 70 verso .

346.

1473 ecember 15 .
ezelfde rentmeester beleent Anthonis Jans zoon van Wissekerke
met 6 gemeten 225 roeden ambachts to Couwerve, door hem gekocht
van de grafelijkheid, aan welke zij bij doode van Jan Boudins
zoon vervallen waren .
Afschrift in Inv. nr. 1742 fol. 152 verso.

95
347 .

1473 ecember 20.
ezelfde rentmeester beleent Heinric en Anthuenis Symoen van
Bruellis kinderen met 48 gemeten tienden to Goes, Vlake, Cappelle
en Cattendijck, hun aangekomen bb doode van Symoen van Bruellis, hun vader, en van Wouter en Jan, hunne broeders .
Afschrift in Inv . nr . 1742 fol . 184 .

348 .

1473 ecember 29 .
Mannen der grafelijkheid van Zeelant oorkonden, dat Lauwer~s
van Cats Wolffairts zoon aan Cornelis Huge zoon van Bomvliet
4 gemeten 122 1/ 2 roeden tienden to Zabbinge overdraagt.
Afschrift in Inv. nr . 1743c fol . 3 verso .

349.

1474 Mei 18.
Guy de Baenst, raad en rentmeester van Bewester Schelt, beleent
mer Wolfairt van Borssellen, graaf van G}ranpre en Boucham,
heer van der Vere, met 192 gemeten 127 roeden tienden to Zandijck, in de Haymanne, to Bairlant, in den Nieuwen polder, to
Tser-Aernoutskerke, Cloetinge, Cattendijck en Wissenkerke, hem
aangekomen bb doode van mer Heinric van Borssellen, graaf van
G}rantpre, beer van der Vere, zijn vader .
Afschrift in Inv . nr. 1742 fol . 180 verso .

350.

1474 Mei 28 .
ezelfde rentmeester beleent Cornelis Gillis' zoon, priester, en
Clays Gillis' zoon met 2 gemeten 85 roeden tienden to Wissenkerke en int Noordhof, hun aangekomen bij doode van Gillis
Willem Gillis Huge zoon, hun vader .
Afschrift in Inv . nr . 1742 fol . 131 .

351 .

1474 Mei 28 .
ezelfde rentmeester beleent Cornelis Gillis' zoon, priester, en
Clays Gillis' zoon met 8 gemeten 208 roeden tienden to Geersdijck, Wissenkerke, Lisse, Welle en ijcxhoucke, hun aangekomen
bij doode van Gillis Willem Gillis Hugen zoon, hun vader.
Afschrift in Inv . nr . 1742 fol . 136.

352.

1474 Mei 31 .
Mannen der grafelijkheid van Zeelant oorkonden, dat Frederick
van Renisse van Zeyst aan Guy de Baenst 267 gemeten 35 roeden
ambachts to Baerlant, Bakendorp, Oudelande en Nieulande en
20 gemeten 131 1 /2 roeden ambachts to Hoedekinskerke overdraagt .
Afschrift in Inv . nr. 1742 fol. 163 .

353 .

1474 Mei 31.
Mannen der grafelijkheid van Zeelant oorkonden, dat Frederick
van Renisse van Zeyst aan jvr. Jozine Masin, echtgenoot van
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Guy de Baenst, 17 gemeten 251 roeden tienden to Bairlant,
Oudelande, Bakendorp, Oedekinskerke, in tNyulant in Bairlant,
in der Vrauwen poldre en Sint-Jacobspolder overdraagt .
Afschrift in Inv . nr . 1742 fol . 163 verso .

354.

1474 Juni 25 .
Guy de Baenst, raad en rentmeester van Bewester Schelt, beleent
jvr. Avezoote Jacop Laureys' dochter, echtgenoot van Anthuenis
van Bruellis, met 67 gemeten 112 1/ 2 roeden ambachts to Wemeldinghe, met 114 gemeten 150 roeden ambachts to Cappelle en
met 157 gemeten 262 1 /2 roeden ambachts to Ser-Abbenkerke, door
haar gekocht van de grafelijkheid, aan welke zij b~ doode van
Hendrick van Bruellis, broeder van Anthuenis voornoemd, vervallen waren .
Afschrift in Inv . nr . 1742 fol . 158 .

355 .

1474 Juni 25 .
ezelfde rentmeester beleent Adriaen Tol Pieters zoon met
8 gemeten 138 roeden tienden in Borsselen, door hem gekocht
van de grafelijkheid, aan welke zj bb doode van Frederic Aernouts
zoon van Renisse van Renouwen vervallen waren .
Afschrift in Inv. nr. 1742 fol. 164.

356 .

1474 Juni 25.
ezelfde rentmeester beleent Willem Willems zoon met 8 gemeten 150 roeden ambachts to Oestende, Oedekinskerke en Vinningen en met 105 gemeten 84 1/ 2 roeden ambachts to Baerlant,
Bakendorp, Oudelande en in tNyeulant, door hem gekocht van
de grafelijkheid, aan welke zij bij doode van Frederic Aernout(s zoon) van Renisse van Renouwen vervallen waren .
Afschrift in Inv . nr . 1742 fol . 165 .

357 .

1474 Juli 7 .
Mannen der grafelijkheid van Zeelant oorkonden, dat Adriaen
Tol Pieters zoon aan jvr. Jozine Masin, echtgenoot van Guy de
Baenst, 8 gemeten 138 roeden tienden in Borssellen, door hem
onlangs van de grafelijkheid gekocht, overdraagt .
Afschrift in Inv . nr . 1742 fol 164 verso.

358 .

1474 Juli 26.
Guy de Baenst, raad en rentmeester van Bewester Schelt, beleent Jacop Gillis' zoon van Couwerve met 9 gemeten tienden in
de Cappelle, hem aangekomen bij doode van Gillis Jacops zoon
van Couwerve, zijn vader .
Afschrift in Inv. nr . 1742 fol . 132 .

359 .

1474 Augustus 3 .
ezelfde rentmeester beleent jvr . Adelise, jvr . Aechte en jvr.
Adriane Boudin Gillis' zoons dochters met 5 gemeten tienden to
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Nyeukerke en Noirtmonster, nadat mr . Jan Boudin Gillis' zoon,
haar broeder, haar die overgedragen had.
Afschrift in [ n v . n r. 1742 fol . 133.

360.

1474 Augustus 4 .
Mannen der grafelijkheid van Zeelant oorkonden, dat Willem,
Laureys en Karel Willem Gillis' zoons kinderen ook namens hun
broeder mr . Gillis Willems zoon, student to Leuvanne, aan jvr .
Jozine Masin, echtgenoot van Guy de Baenst, rentmeester van
Bewester Schelt, 1 gemet 120 roeden tienden int Noirthof, to
Wissenkerke, Geertsdijc en
ijcxhouck overdragen om met de
opbrengst hun achterstallig schot to betalen .
Afschrift in Inv . nr . 1742 fol . 206 verso.

361 . 1474 Augustus 6.
Guy de Baenst, raad
Adriaen Bisscop met 9
in den Noorddijck en
Wissenkerke hem die

en rentmeester van Bewester Schelt, beleent
gemeten tienden in de Welle, to Coninchem,
to Eversdijck, nadat Brant Jans zoon van
overgedragen had .

a) Afschrift in Inv. nr. 1742 fol. 132.
b) Afschrift in Inv. nr . 1743d fol . 7 verso.
N .B. In dit afschrift is het jaartal verschreven in 1484 .

362.

1474 Augustus 6 .
ezelfde rentmeester beleent Adriaen Heynricx zoon Bisscop
met 2 gemeten 187 1/2 roeden tienden to Conunchem, nadat Jacop
Jan Jacops zoon hem die overgedragen had.
a) Afschrift in Inv . nr. 1742 fol. 132 verso .
b) Afschrift in Inv . nr. 1743d fol . 11 .

363 .

1474 Augustus 6 .
ezelfde rentmeester beleent Adriaen Pieter Hairts zoon met
8 gemeten tienden to Tser-Arntskerke, Heynkinssant en 0vesant,
nadat jvr. Mergriete van der Buttinge, weduwe van Wolfaert
van Cats, hem die overgedragen had .
Afschrift in Inv . nr . 1742 fol . 134.

364.

1474 Augustus 6 .
Burgemeesters, schepenen en raden der stad Middelburg oorkonden ten verzoeke van Guy de Baenst, raad en rentmeester
van Zeelant, dat verschillende personen getuigen, dat Frederick
van Renisse van Zeyst twee zoons bezit, waarvan de oudste, Jan
van Renisse van Zeyst, woont bij den heer van Ravestein en de
ander bij zijn vader.
Afschrift in Inv . nr . 1742 fol 163 .

365.

1474 Augustus 14 .
Mannen der grafelijkheid van Zeelant oorkonden, dat Willem
Willems zoon aan Guy de Baenst, rentmeester van Bewester Schelt,
8 gemeten 150 roeden ambachts to Oistende, Hoedekinskerke en
7
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Vinningen en 105 gemeten 84 1 /2 roeden ambachts to Bairlant,
Bakendorp, Oudelande en Nieulande, door hem onlangs van de
grafelijkheid gekocht, overdraagt .
Afschrift in Inv . nr . 1742 fol . 165 verso .

366.

1474 Augustus 26 .
Guy de Baenst, raad en rentmeester van Bewester Schelt, beleent mr . Willem Hautain, secretaris van den hertog, met 104
gemeten 75 roeden ambachts to Tser-Pieterspolder, door hem gekocht van de grafel~kheid, aan welke zij bij doode van Jan van
Haemstede Adriaens zoon van Haemstede vervallen waren, onder
bepaling, dat dat leen bevr~d zal zijn van de douairieen, die
vrouwe Elisabeth Swilden, vrouwe van der Moere en van der Maelstede, en jvr . Margriete van Ranst daarop mochten hebben .
Afschrift in Inv . nr. 1742 fol . 154 verso .

367 . 1474 Augustus 26.

ezelfde rentmeester beleent Adriaen van Cruningen, ridder,
beer van Heenvliete en tot Woensdrecht, burggraaf van Zeelant,
met 1547 gemeten ambachts to Cruningen, door hem gekocht van
de grafelijkheid, aan welke zij b~ doode van Jan van Haemstede
Adriaens zoon van Haemstede vervallen waren, onder bepaling,
dat dat leen bevrijd zal zijn van de douairieen, die vrouwe Elisabeth
Swilden, vrouwe van der Moere en van der Maelstede, en jvr .
Margriete van Ranst daarop mochten hebben .
Afschrift in Inv . nr . 1742 fol. 155 verso .

368.

1474 Augustus 26 .
ezelfde rentmeester beleent Jan van Cats, ridder, met 15 gemeten 60 roeden ambachts to Westkerke, door hem gekocht van
de grafelijkheid, aan welke zij bij doode van Woyte Jans zoon
vervallen waren .
a) Afschrift in Inv . nr . 1742 fol. 156 .
b) Afschrift in Inv. nr. 1742 fol . 157 verso .
N .B . e brief is doorgehaald, omdat hij reeds in hetzelfde register
voorkwam .

369.

1474 Augustus 26 .
ezelfde rentmeester beleent Pieter Lanchals, raad en ontvangergeneraal van den hertog, met 610 gemeten 148 roeden ambachts
to Maire, door hem gekocht van de grafelijkheid, aan welke zij
bij doode van Jan van Hamstede Adriaens zoon van Hamstede
vervallen waren, onder bepaling, dat dat leen bevrijd zal zijn van de
douairieen, die vrouwe Elisabeth Swilden, vrouwe van der Moere en van
der Maelstede, en jvr . Margriete van Ranst daarop mochten hebben .
Afschrift in Inv . nr . 1742 fol . 158 verso .

370.

1474 Augustus 26 .
ezelfde rentmeester beleent mr . Jan Groos, eersten secretaris
en audiencier van den hertog, met 1036 gemeten ambachts to Nieu-
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lande, door hem gekocht van de grafelijkheid, aan welke z~ bij
doode van Jan van Hamstede Adriaens zoon van Hamstede vervallen waren, onder bepaling dat dat leen bevrijd zal zijn van
de douairieen, die vrouwe Elisabeth Swilden, vrouwe van der Moere
en van der Maelstede, en jvr . Mergriete van Ranst daarop mochten
hebben .
Afschrift in Inv . nr . 1742 fol . 159 verso .

371 .

1474 Augustus 26 .
ezelfde rentmeester beleent mr . Willem Hautain, secretaris
van den hertog, met 407 gemeten 234 roeden ambachts to Tolseinde
Binnen, met 244 gemeten 90 roeden ambachts to Tolseinde Buten,
in den Zwarten wael, to Zeldbc en uvenede, met 20 gemeten
ambachts in den Plaetspolre, met 37 gemeten 72 1/2 roeden ambachts in de Creke en met 292 gemeten 220 roeden ambachts to
Scoudee, door hem gekocht van de grafelijkheid, aan welke zij
bij doode van Jan van Haemstede Adriaens zoon van Haemstede
vervallen waren, onder bepaling, dat die leenen bevrijd zullen
zijn van de douairieen, die vrouwe Elisabeth Swilden, vrouwe
van der Moere en van der Maelstede, en jvr. Margriete van Ranst
daarop mochten hebben .
a) Afschrift in Inv . nr. 1742 fol. 154.
b) Afschrift in Inv . nr. 1742 fol. 160.
N.B . In dit afschrift wordt mr . Willem Hauteyn nog beleend
met 104 gemeten 75 roeden ambachts in Sente •Pieterspolder
(zie nr . 366) .

372. 1474 Augustus 26 .
ezelfde rentmeester beleent Laureys Boudins zoon met 36 gemeten ambachts int Badt, door hem gekocht van de grafelbkheid,
aan welke zij bij doode van Jan van Hamstede vervallen waren,
onder bepaling, dat dat leen bevrijd zal zijn van de douairieen,
die vrouwe Elisabet Swilden, vrouwe van de Moire en van der
Maelstede, en jvr . Margriete van Ranst daarop mochten hebben .
Afschrift in Inv . nr . 1742 fol . 161 .

373 .

1474 Augustus 26 .
ezelfde rentmeester beleent Joos van Halewi n met 25 gemeten ambachts in den Inkelpolder, door hem gekocht van de
grafelijkheid, aan welke zij bij doode van Jan van Hamstede vervallen waren, onder bepaling, dat dat leen bevrijd zal zijn van
de douairieen, die vrouwe Elisabet Swilden, vrouwe van de Moire
en van der Mailstede, en jvr . Margriete van Ranst daarop mochten
hebben .
Afschrift in Inv . nr. 1742 fol. 161 verso .

374 .

1474 Augustus 26 .
Guy de Baeust, raad en rentmeester van Zeelant, beleent Heinrick Jans zoon van Wissenkerke met 79 gemeten 150 roeden ambachts to Rillant, door hem gekocht van de grafelijkheid, aan
welke z~ b~ doode van Jan van Haemstede vervallen waren .
Afschrift in Inv . nr. 1742 fol . 169 verso .

100
375 .

1474 September 10 .
Mannen der grafel~kheid van Zeelant oorkonden, dat mr . Gillis
van Wissenkerke, priester, aan jvr. Jozyne Masin uit krachte van
het hem door hertog Karel van Boirgoignen verleende octrooi
d.d . 1474 Augustus 10 28 gemeten 100 roeden tienden to Westkercke overdraagt .
Afschrift in Inv . nr. 1742 fol . 207 verso.

376 .

1474 October 10 .
Guy de Baenst, raad en rentmeester van Zeelant, beleent Jacop
en Heynrick Symoen Jacops zoons kinderen met 2 gemeten 250
roeden tienden to Welle, hun aangekomen bb doode van Symoen,
hun vader.
a) Afschrift in Inv . nr . 1742 fol . 130 .
b) Afschrift in inv . n r. 1743c fol . 2 verso .
N .B. In dit afschrift is bet jaartal abusievelijk als 1470 opgegeven .

377 .

1474 October 10.
ezelfde rentmeester beleent Jacop, Pieter en Pancraes Pieter
Jacop Pancraes' zoons kinderen met 212t/ 2 roeden tienden to Welle,
hun aangekomen bij doode van Pieter Jacops zoon, hun vader .
Afschrift in Inv . nr. 1742 fol . 130 verso .

378.

1474 ecember 1 .
ezelfde rentmeester beleent Cleeuwairt Symons zoon met 1
gemet tienden to uvendyke, hem aangekomen bb doode van Symon
G illis' zoon, zijn vader .
Afschrift op papier (Inv . nr. 1748) .- Op hetzelfde papier
is een ander stuk d.d . 1475 Maart 1 (zie nr. 383) afgeschreven .

379 .

1475 Januari 4 .
ezelfde rentmeester beleent Lievin Mathijs' zoon met 24 gemeten 118 roeden ambachts, nadat Cornelis Heinricg zoon van
Wissenkerke en Jan Heinricx zoon van Wissenkerke, gebroeders,
hem die overgedragen hadden .
Afschrift in Inv . nr. 1742 fol. 173.

380 .

1475 Januari 10 .
ezelfde rentmeester beleent Symon Thole Jacobs zoon, Jacob
Jacobs zoon en Pieter Jacobs zoon met 159 1 /2 roeden tienden to
Welle, nadat mr . Cornelis Jacob Pancraes' zoon, hun broeder,
hun die overgedragen had .
N.B .

Afschrift in Inv . nr . 1742 fol . 129 verso .
eze brief is abusievelijk gedateerd van 1474, toen Guy
de Baenst nog niet rentmeester van geheel Zeeland was .
Echter waren volgens nrs . 376 en 377 Symon en Pieter
Jacobs zoons reeds 1474 overleden .
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1475 Januari 23 .
ezelfde rentmeester beleent Cornelis Huge zoon van Boomvliet
den oude met 4 gemeten 122 1 /2 roeden tienden to Zabbinge, nadat
Wauris (lees : Lauris) van Cats Wolffairts zoon hem die overgedragen had.
N .B.

382.

Afschrift in Inv . nr. 1743c fol . 4 verso .
eze brief is abusievelijk gedateerd van 1474, toen echter
Guy de Baenst nog niet rentmeester van geheel Zeeland was .

1475 Maart 1 .
ezelfde rentmeester beleent Anthuenis van Cats met 36 gemeten 283 roeden tienden to Oistkercke, Zabbinge, Westkerck
en Muyden, hem aangekomen b~ doode van Laureys van Cats,
zijn broeder.
Afschrift in Inv. nr . fol . 137 .

383 .

1475 Maart 1.
ezelfde rentmeester beleent mr. Huge Huge zoon van Nieuwerkercke met 3 gemeten 100 roeden tienden to Nieuwerkercke en
uvendyke, hem aangekomen bij doode van Huge Jan Hellebouts
zoon, zijn vader .
Afschrift op papier (Inv . nr . 1748) . - Op hetzelfde papier
is een ander stuk d .d . 1474
ecember 1 (zie nr . 378) afgeschreven .

384.

1475 Mei 2 .
ezelfde rentmeester beleent Cornelis bastaard van Scellacht
met 11 gemeten leenlands in den Agger, der Gapinge en to
Tseroirtskerke, door hem gekocht van de grafelbkheid, aan welke
zij bij doode van Pieter van Scellacht vervallen waren .
Afschrift in Inv. nr . 1742 fol . 166 verso .

385 .

1475 Mei 13.
ezelfde rentmeester beleent Adriaen Tol Pieters zoon met
7 gemeten 150 roeden tienden to Campe, door hem gekocht van
de grafelijkheid, aan welke zij voor de helft bij doode van mr .
Pieter Adriaens zoon en voor de andere helft bij verzuim van
verhef vervallen waren .
a) Afschrift in Inv . nr . 1742 fol . 140 .
N .B . e brief is doorgehaald, ,ommedat hier niet en dient" . Om
dezelfde reden is ook eene tweede daarop volgende maar
niet voltooide akte doorgeslagen .
b) Afschrift in Inv . nr. 1742 fol. 168.
N .B . e brief is doorgehaald, daar Adriaen Tol slechts de helft
van bet in den brief genoemde getal gemeten gekocht had
(zie nr . 394) .

386 .

1475 Mei 13.
ezelfde rentmeester beleent Heinrick Jans zoon van Wissenkercke met 7 gemeten 52 roeden ambachts to Nieukerek, door hem
gekocht van de grafelijkheid, aan welke zij bij doode van Jan Boudins
zoon en van omnis Boudins zoon vervallen waren .
Afschrift in Inv . nr . 1742 fol. 167 verso .
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387 .

1475 Mei 13 .
ezelfde rentmeester beleent Symoen Aernouts zoon met 190 gemeten 164 1 /2 roeden ambachts to Scellacht, door hem gekocht van
de grafelijkheid, aan welke zij bij doode van Heinrick Jans zoon
van Scellacht vervallen waren .
Afschrift in Inv . nr. 1742 fol. 167 verso .

388 .

1475 Mei 13 .
ezelfde rentmeester beleent Symoen Aernouts zoon met 1 gemet
leenlands to Westcapplen, door hem gekocht van de grafelijkheid,
aan welke het bij doode van Cornelis Andries' zoon vervallen was .
Afschrift in Inv . nr . 1742 fol . 168 verso.

389 .

1475 Mei 13 .
ezelfde rentmeester beleent Lievin Clays' zoon, baljuw van
uvelant, met 82 gemeten 253 1 /2 roeden ambachts to Tser-Aernoutskerke, door hem gekocht van de grafelijkheid, aan welke zij
bij doode van Laureis van Cats vervallen waren .
Afschrift in Inv. nr . 1742 fol . 169 .

390 .

1475 Mei 13.
ezelfde rentmeester beleent mr. Jacob Cruesinc, raad en rekenmeester in de rekenkamer to Mechelen, met 178 gemeten 219 roeden
ambachts to Wemelinge, door hem gekocht van de grafelijkheid,
aan welke zij bb doode van Laureis van Cats vervallen waren .
Afschrift in Inv . nr. 1742 fol . 169 verso .

391 .

1475 Mei 13.
ezelfde rentmeester beleent Heinrick Jans zoon van Wissenkercke met 26 gemeten 37 1 /2 roeden ambachts to Rillant, door
hem gekocht van de grafelijkheid, aan welke zij bb doode van
Jacob Bertoens zoon vervallen waren .
Afschrift in Inv. nr . 1742 fol . 170 .

392.

1475 Mei 13 .
ezelfde rentmeester beleent jvr . Havezoete Jacob Laureis' dochter, echtgenoot van Anthonis van Bruellis, met 85 gemeten 87 1 / 2
roeden ambachts to Vlake, Schore, Cappelle en Cloetinge, door
haar gekocht van de grafelijkheid, aan welke zij b~ doode van
Laureis van Cats vervallen waren .
Afschrift in Inv . nr. 1742 fol . 171 .

393 .

1475 Mei 13 .
ezelfde rentmeester beleent Jan van Cats, ridder, met 415 gemeten 179 1/ 2 roeden ambachts int Oude en Nieu ambocht van
Wolfairtsd~ck, to Oistkercke, Westkercke en Zabbinge, en met
78 gemeten 278 roeden ambachts to Cats, door hem gekocht van
de grafelijkheid, aan welke zij bij doode van Laureins van Cats
Wolfairts zoon vervallen waren .
Afschrift in Inv . nr. 1742 fol . 171 verso.
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394 . 1475 Mei 13.

ezelfde rentmeester beleent Adriaen Tol Pieters zoon met
3 gemeten 225 roeden tienden to Campen, door hem gekocht
van de grafelijkheid, aan welke zij bb doode van mr . Pieter
Adriaens zoon vervallen waren .
Afschrift in Inv. nr . 1742 fol . 209 .

395 .

1475 Juni 17 .
Mannen der grafelftheid van Zeelant oorkonden, dat jvr . Margriete van der Buttinge, weduwe van Wolfairt van Cats, aan Jan
Jacobs zoon 6 gemeten tienden to Wissenkerke overdraagt .
Afschrift in Inv. nr . 1742 fol . 138.

396 .

1475 Juni 18 .
Guy de Baenst, raad en rentmeester van Zeelant, beleent Boudin
(leerts zoon met 7 gemeten 210 roeden tienden to Westkercke
en GFeertsdijck, hem aangekomen bi doode van zijn vader, nadat
hij hetgeen hij daarvoor den abt van Middelburch to weinig betaald had, had aangezuiverd .
Afschrift in Inv . nr . 1742 fol . 138 verso.

397 .

1475 Juni 19.
ezelfde rentmeester beleent Jan Jacobs zoon met 6 gemeten
tienden to Wissenkercke, nadat jvr. Margriete van der Buttinge,
weduwe van Wolfairt van Cats, hem die overgedragen had .
Afschrift in Inv . nr. 1742 fol . 138 .

398 .

1475 Juni 19.
ezelfde rentmeester beleent jongen Cornelis Huge zoon van
Boomvliet met 4 gemeten 122 1 /2 roeden tienden to Zabbinge,
nadat Anthuenis van Cats Wolfairts zoon hem die overgedragen had .
a) Afschrift in Inv . nr. 1742 fol. 140.
b) Afschrift in Inv . nr. 1743c fol . 3 verso .

399 .

1475 Juni 23.
ezelfde rentmeester beleent Cornelis Huge zoon van Boomvliet
met 4 gemeten 1221 /2 roeden tienden to Zabbinge, nadat Laureys
van Cats Wolfairts zoon hem die overgedragen had .
Afschrift in Inv . nr . 1742 fol . 139 verso .
N .B. Hierv66r is onvolledig afgeschreven en later doorgehaald
de brief van mannen der grafelijkheid van Zeeland, waarbij
de overdracht dezer tienden wordt geoorkond .

400.

1475 Augustus 7 .
Mannen der grafelijkheid van Zeelant oorkonden, dat Wisse
Laureis' zoon aan Jan Jacobs zoon 4 gemeten tienden to Wissekereke overdraagt .
Afschrift in Inv . nr. 1742 fol . 175.
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401 .

1475 Augustus 26 .
ezelfde rentmeester beleent Wolfairt van Borssellen, graaf
van Grantpre en Boucham, heer van der Vere, met 60 gemeten
149 roeden ambachts to Tser-Aernoutskerke, door hem gekocht
van de grafelijkheid, aan welke zij bij doode van
aniel van
Schengen vervallen waren .
Afschrift in Inv. nr . 1742 fol . 167.

402 .

1475 September 26.
ezelfde rentmeester beleent Jan van Heemvliet, ridder, en
Zweer van Hemvliet met 928 gemeten 254 1/2 roeden ambachts
to Stavenisse, door hem gekocht van de grafelijkheid, aan welke
z~ bb doode van Michiel van Heemvliet, hun broeder, vervallen
waren .
Afschrift in Inv . nr . t742 fol . 170 verso.

403 .

1475 November 30 .
Mannen der grafelijkheid van Zeelant oorkonden, dat Heinrick
Jans zoon van Wissenkercke aan Pieter Huge zoon 177 gemeten
52 roeden ambachts to Hogelande, Poppendamme, Buttinge en
Zantfoirde overdraagt .
Afschrift in Inv . nr. 1743d fol. 31 verso .

404.

1475
ecember 10 .
Guy de Baenst, raad en rentmeester van Zeelant, beleent jvr.
Gheyle, dochter van ouden Heinric Crabel en echtgenoot van
Martin Clays' zoon van Wissenkercke, met 15 gemeten tienden
to Wissenkercke, Gteertsdijck, Tser-Aernoutskercke en Heinkinssant, haar aangekomen bij doode van jvr . Aleyt, dochter van
Michiel van Zoutelande, hare moeder .
Afschrift in Inv . nr . 1742 fol . 135.

405 .

1475
ecember 16 .
ezelfde rentmeester beleent Martin Cornelis' zoon met 3 gemeten tienden to Wemelingen, hem aangekomen bb doode van
Gillis Cornelis' zoon, zijn broeder .
a) Afschrift in Inv. nr . 1742 fol . 141 verso.
b) Afschrift in Inv . nr. 1744d fol . 19 verso .

406 .

1476 Januari 31 .
ezelfde rentmeester beleent Jan Jacobs zoon met 4 gemeten
tienden to Wissenkercke, nadat Wisse Laureys' zoon hem die
overgedragen had .
Afschrift in Inv . nr . 1742 fol . 175 .

407.

1476 Februari 5 .
ezelfde rentmeester beleent Pauwels Clays' zoon met 3 gemeten 275 roeden ambachts to Beginkerke, door hem gekocht
van de grafelijkheid, aan welke zi bj doode van Jacob Adriaen
Henric Bruysschen zoon vervallen waren .
Afschrift in Inv . nr . 1742 fol . 172 .
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1476 Februari 7 .
ezelfde rentmeester beleent Adriaen Poppe zoon van der Haymanne met 7 gemeten ambachts to Houdinge, door hem gekocht
van de grafelijkheid, aan welke zij bij doode van Jan Oirts zoon
vervallen waren .
a) Afschrift in Inv . nr. 1742 fol. 172 .
b) Afschrift in Inv. nr . 1743d fol. 30 .

409 .

1476 Februari 9 .
ezelfde rentmeester beleent Reymar, Cornelis, Anthuenis en
Jacob Wellemans van Zabbinge kinderen met 4 gemeten tienden
to Zabbinge, hun aangekomen bij doode van Jan van Zabbinge,
hun brooder, nadat zij hetgeen zij daarvoor den abt van Middelburch to weinig betaald hadden, hadden aangezuiverd .
Afschrift in Inv . nr . 1742 fol . 142 .

410.

1476 Februari 9 .
ezelfde rentmeester beleent Adriaen, Reymar, Cornelis, Anthuenis en Jacob Wellemans van Zabbinge kinderen met 27 gemeten
71 1 / 2 roeden tienden to Tser-Aernoutskerke, Wissenkerke en Zabbinge, hun aangekomen b~ doode van jvr . Katheline Floris Reymers
zoons dochter, hunne moeder, nadat zij, hetgeen zij daarvoor den
abt van Middelburch to weinig betaald hadden, hadden aangezuiverd .
Afschrift in Inv . nr . 1742 fol . 142 verso .

411 .

1476 Februari 10 .
ezelfde rentmeester erkent van mr. Jan Jans zoon van Wissenkerke 51 pond 16 schellingen wegens de beleening met 17 gemeten
235 roeden tienden, door hem van Geryt Jacobs zoon gekocht,
en waarmede hb door den rentmeester Pieter Annoke verlijd
was, ontvangen to hebben .
Afschrift in Inv . 1742 fol . 142 verso .

412.

1476 Februari 10 .
ezelfde rentmeester erkent van Aelbrecht Jans zoon van Wissenkerke 51 pond 5 schellingen wegens de beleening met 17 gemeten 85 roeden tienden, door hem van Clais de Wyse gekocht,
en waarmede hij door den rentmeester Pieter Annoke verlijd
was, ontvangen to hebben .
Afschrift in Inv . nr . 1742 fol . 143.

413 .

1476 Februari 12
ezelfde rentmeester beleent Martin Cornelis' zoon met 20 gemeten ambachts to Cloetinge, door hem gekocht van de grafe1i kheid, aan welke zij bij doode van Cornelis en Gillis Cornelis'
kinderen, zone brooders, vervallen waren .
Afschrift in Inv . nr . 1742 fol . 172 verso .
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414. 1476 Februari 14.
Charles, hertog van Bourgoingue, bevestigt den verkoop van
62 gemeten 150 roeden ambachts en van 586 gemeten 130 roeden
ambachts aan Josse de Halewijn, heer van Le Wellecomme, nader
vermeld in den hier ingelaschten brief d .d. 1472 Juli 23 (zie nr . 293) .
Afschrift in Inv . nr. 1742 fol . 107 .

415.

1476 April 11 .
Guy de Baenst, raad en rentmeester van Zeelant, beleent
Hobic Wisse zoon, Jan Wisse zoon en Anthuenis Wisse zoon
met 20 gemeten 50 roeden tienden to Wissenkerke, hun aangekomen bb doode van Wisse Laureis' zoon, hun vader .
Afschrift in Inv . nr. 1742 fol. 175 verso .

416 .

1476 April 23 .
Mannen der grafelijkheid van Zeelant oorkonden, dat Hobic
Wisse zoon, Jan Wisse zoon en Anthuenis Wisse zoon, gebroeders,
aan jvr. Jozine Masin 6 gemeten tienden to Wissenkerke overdragen .
Afschrift in Inv . nr . 1742 fol . 177.

417 .

1476 April 24 .
Guy de Baenst (raad en rentmeester van Zeeland) beleent
Clays Pieters zoon van Blancxkinderen met 1 gemet tienden to
Cloetinge, nadat Lijsbet, echtgenoot van Anthuenis van Zabbinge,
hem dat overgedragen had .
a) Afschrift in Inv . nr . 1742 fol . 178 verso .
b) Afschrift in Inv . nr . 1743a fol . 4 verso.

418.

1476 April 25 .
ezelfde rentmeester beleent Katerine en Marie Jan Jacobs
zoons kinderen met 1 gemet 105 roeden tienden to Campen,
haar aangekomen bij doode van haar vader .
Afschrift in Inv. nr . 1742 fol . 179 verso.

419.

1476 April 25 .
Mannen der grafelijkheid van Zeelant oorkonden, dat Reymar
van Zabbinge, Cornelis van Zabbinge, Anthuenis van Zabbinge
en Jacob van Zabbinge ook namens de kinderen van hun broeder
Adriaen van Zabbinge aan Jan van den Werve, ridder, baljuw
van der Goes, 8 gemeten tienden to Tser-Aernoutskerke, Heynkinssant en Ovesant overdragen.
Afschrift in Inv. nr . 1742 fol. 180.

420 .

1476 April 26 .
Guy de Baenst, raad en rentmeester van Zeelant, beleent
Jan van den Werve, ridder, baljuw van der Goes, met 8 gemeten tienden to Tser-Aernoutskerke, Heinkinssant en Hovezant,
nadat Reymar van Zabbinge, Cornelis van Zabbinge, Anthuenis
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van Zabbinge en Jacob van Zabbinge ook namens de kinderen
van hun broader Adriaen van Zabbinge hem die overgedragen
hadden .
Afsehrift in Inv . nr. 1742 fol . 180.

421. 1476 Mei 18 .
ezelfde rentmeester beleent Jozine, dochter van Jan de Beste,
met 12 gemeten 119 roeden tienden to Cleeuwairtskerke, Noortmonster, Nieukerke en Bairdsdorp, haar aangekomen bb doode
van haar vader.
Afschrift in Inv . nr. 1742 fol . 182 verso .

422 . 1476 Mei 20.
ezelfde rentmeester beleent enys Airnouts zoon met 86 gemeten 35 roeden ambachts to Buttinge, Zantfoorde, in Popsroedenambocht, to Noortmonster en Hoogelande, door hem gekocht van
de grafelijkheid, aan welke zij bij doode van Costin en Reymar
Wisse kinderen vervallen waren .
Afschrift in Inv. nr . 1742 fol . 209 .

423. 1476 Mei 29 .
ezelfde rentmeester beleent jvr . Paesschine, jvr. Pieternelle,
jvr . Beatris, jvr . Janne en jvr . Katheline Gillis van den Steyne
kinderen met een zesde van den tiend to Sculincwerve en een
twaalfde van den tiend ter Hooge, haar aangekomen bb doode
van Gillis van den Steyne, haar vader .
Afschrift in Inv . nr . 1742 fol . 183 verso .

424. 1476 Juni 23 .
ezelfde rentmeester beleent Barthelmeeus, Wolfairt en Heinrick Pieters kinderen met 3 gemeten 100 roeden tienden to
Cleeuwairtskerke en Nieukercke, hun aangekomen bb doode van
hun vader, nadat zb hetgeen zij daarvoor den abt van Middelburch to weinig betaald hadden, hadden aangezuiverd .
Afschrift in Inv . nr. 1742 fol . 185 verso .

425. 1476 Juni 25 .
ezelfde rentmeester verkoopt voor 20 pond gr . Vls. aan Cornelia Jans dochter, weduwe van Cornelis Jans zoon, de helft van
de nalatenschap van haar echtgenoot, aan de grafeljjkheid vervallen, daar hij een bastaard was .
Afschrift in Inv . nr. 1742 fol . 210.

426 .

1476 Juni 26 .
ezelfde rentmeester beleent Jan van der Hoogerdore mr . Martins zoon met 10 gemeten ambachts to Cleeuwairtskerke, door
hem gekocht van de grafelijkheid, aan welke zij bb doode van
Jan Pieters zoon de Beste vervallen waren .
Afschrift in Inv . nr . 1742 fol . 210 verso .
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427.

1476 Augustus 17 .
ezelfde rentmeester beleent Willem Sheerclays, ridder, met
43 gemeten 1621/2 roeden ambachts to Wissenkerke en met
275 gemeten ambachts to Tser-Aernoutskerke, door hem gekocht
van de grafelijkheid, aan welke zj bij doode van Adriaen Aernout Matheeus' zoon van Schengen vervallen waren.
Afschrift in Inv. nr. 1742 fol. 211 .

428.

1476 Augustus 17 .
ezelfde rentmeester beleent Oloirt Willem Splinters zoon met
5 gemeten 9 1 / 2 roeden tienden to Scellacht en met 4 gemeten
298 roeden ambachts to Nieukerke, door hem gekocht van do
grafelijkheid, aan welke zij bij doode van Jan Oloirts zoon vervallen waren.
a) Afschrift in Inv . nr. 1742 fol . 211 verso .
b) Afschrift in Inv . nr. 1744 b fol . 2 verso.

429 .

1476 Augustus 17 .
ezelfde rentmeester beleent Aelbrecht Jans zoon van Wissenkercke met 2 gemeten 22 roeden tienden to Noirtmonster en met
een acht en veertigste deel van den tiend van Sculinewerve to
Coudekercke, door hem gekocht van de grafelijkheid, aan welke
zij bij doode van Katheline Jaspar Jans zoons dochter vervallen
waren .
a) Afschrift in Inv . nr . 1742 fol . 212 .
b) Afsehrift in Inv . nr. 1743c fol . 1 verso .

430 . 1476 Augustus 18 .
Mannen der grafelijkheid van Zeelant oorkonden, dat Willem
Serclays, ridder, aan Pauwels van der Naedt, rentmeester van de
beden in Zeelant, ten behoove van Jan Ruychrock, ridder, den
brief, waardoor deze gestoken is, (zie nr . 427) overdraagt .
Afsehrift in Inv. nr . 1742 fol . 211 verso.

431.

1476 (voor September 4) .
Mannen der grafelijkheid van Zeelant oorkonden, dat Cornelis
Heynricx zoon aan Jacob Cruesinc 1 gemet 225 roeden tienden
to Wemelinge en Cluytynge overdraagt .
Afschrift in Inv . nr . 1742 fol . 145 .

432.

1476 September 4 .
Guy de Baenst, raad en rentmeester van Zeelant, beleent mr .
Jacob Cruesinc, raad en rekenmeester in de rekenkamer to Mechelen,
met 1 gemet 225 roeden tienden to Wemelinge en Cloetinge,
nadat Cornelis Heynricx zoon hem die overgedragen had.
Afschrift in Inv . nr. 1742 fol. 145 .

433 . 1476 September 4 .
ezelfde rentmeester beleent mr. Jacob Cruesinc, raad en
rekenmeester in de rekenkamer to Mechelen, met 1 gemet 150
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roeden tienden to Wemellingen, nadat mr. Jan Pieters zoon
hem die overgedragen had .
Afschrift in Inv . nr . 1742 fol . 146.

434 .

1476 October 13 .
ezelfde rentmeester beleent heer Lodewijc, Matheeus en Jan
Aernout Matheeus' zoons kinderen van Scengen met 14 gemeten
180 roeden tienden to Tser-Aernoutskerke, Noirtmonster, Nieukerke en Bairdsdorp, hun aangekomen bb doode van Adriaen
van Scengen, hun broeder .
Afschrift in Inv . 1742 fol . 205.

435 . 1476 October 26 .
ezelfde rentmeester beleent Jacob Cornelis' zoon, Cornelis
Cornelis' zoon en Gillis Cornelis' zoon met 9 gemeten 100 roeden
tienden in der Gapinge, hun aangekomen bij doode van Cornelis
den bastaard van Schellacht, hun vader.
Afschrift in Inv . nr. 1742 fol . 204 verso .

436.

1476 November 22 .
Mannen der grafelijkheid van Zeelant oorkonden, dat Aelbrecht
Jans zoon van Wissenkerke aan Adriaen Tol Pieters zoon den
brief, waardoor deze gestoken is, (zie nr . 429) overdraagt .
a) Afschrift in Inv . nr. 1742 fol. 205 verso .
N.B. e datum is oningevuld in dit afschrift .
b) Afschrift in Inv . nr. 1743c fol . 2 .

437 .

1476 ecember 20.
Guy de Baenst, raad en rentmeester van Zeelant, beleent Wolffairt van Borssele, graaf van Grantpr(e) en Bochen, heer van der
Vere, met 711 gemeten ambachts to Cloetinghe, door hem gekocht
van de grafelijkheid, aan welke zij bij doode van mer Olivier
van Everinghe vervallen waren .
N .B .

438.

Afschrift in Inv. nr . 1742 fol . 212 verso .
e brief is ,duersleghen, overmits dat mits der doot van
hertoghe Karel dese coop verachtert wiert ende dese brieven
onder den rentmeester ghebleven zijn" .

1477 Mei 13 .
Anthuenis Jans zoon van Wissenkercke, raad en rentmeester van
Bewester Schelt, beleent Adriaen Beyers zoon van Voixdale met 1 gemet ambachts to Poppendamme, door hem gekocht van de grafeli kheid, aan welke het bi doode van Adriaen Claes' zoon vervallen was .
Afschrift in Inv . nr. 1743d fol. 35 .

439. 1477 Mei 22 .
Mannen der grafelijkheid van Zeelant oorkonden, dat Adriaen
Willem Wouters zoon aan Lauwereys Pieters zoon 5 gemeten
150 roeden tienden to Noirtd~ck en Emelisse overdraagt .
Afschrift in Inv . nr. 1743b fol. 5 verso .
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1477 Mei 24 .
Anthuenys Jans zoon van Wissenkercke, raad en rentmeester
van Bewester Schelt, beleent Heinrick Willems zoon van Campen
met 36 gemeten 280 roeden ambachts to Campen, door hem
gekocht van de grafelijkheid, aan welke zij bij doode van Anthonis
Pancraes' zoon van Campen vervallen waren .
Afschrift in Inv . nr . 1743a fol . 11 .

441. 1477 Mei 24 .
Mannen der grafelijkheid van Zeelant oorkonden, dat Pancraes
Pancraes' zoon van Campen aan Heinrick Willems zoon van
Campen 2 gemeten 100 roeden tienden to Campen overdraagt .
Afschrift in Inv . nr . 1743a fol. 15 verso .

442 .

1477 Mei 26 .
Anthonis Jans zoon van Wissenkercke, raad en rentmeester
van Bewester Scelt, beleent Henrick Jans zoon van Wissenkercke
met 1 gemet 75 roeden leenlands to Oistcapple, door hem gekocht
van de grafelijkheid, aan welke zij bij doode van Symon Andries'
zoon, priester, vervallen waren .
Afschrift in Inv . nr . 1743b fol . 1 .

443 .

1477 Juli 10 .
ezelfde rentmeester beleent Jan van den Werve, ridder, baljuw van der Goes, met 10 gemeten ambachts to Tser-Abbenkerke, met 262 gemeten ambachts to Synoutskerke en Baersdorp,
met 181 gemeten 811/2 roeden ambachts in de Wairde, en met
27 gemeten 100 roeden ambachts in den Westveerpolder, door
hem gelost van de grafelijkheid, aan welke zij doode van avid
van Baersdorp, zijn schoonvader, vervallen waren .
Afschrift in Inv. nr . 1743b fol . 2 verso .

444. 1477 September 2 .
ezelfde rentmeester beleent jvr . Cornelie Huge Jans dochter,
echtgenoot van Jacob Beyers zoon van Voxdale, met 115 gemeten
16 roeden ambachts to Wemeldinge, door haar gelost van de
grafelijkheid, aan welke zij bij doode van Anthonis Huge zoon,
haar broeder, vervallen waren .
Afschrift in Inv. nr . 1743b fol . 1 .

445 . 1477 September 21 .
Mannen der grafelijkheid van Zeelant oorkonden, dat Heinrick
Jans zoon van den Wissenkerke en jvr . Hadwy Symon Wolffaerts
zoons dochter, zijne echtgenoot, aan Jan van Oistende, ridder,
den brief, waardoor deze gestoken is, (zie nr . 239) overdragen .
Afschrift in Inv . nr . 1744c fol. 7 verso.

446 . 1477 September 22 .
Anthonis Jans zoon van Wissenkerke, raad en rentmeester van
Bewester Scelt, beleent Bertelmeeus Jacobs zoon van Hamerstede

I11
met 10 gemeten 59 1/2 roeden tienden in Noirtbevelant, hem aangekomen bij doode van Jacob Bertelmeeus' zoon, zijn vader .
Afschrift in Inv . nr. 1743b fol . 7 verso.

447.

1477 September 26 .
ezelfde rentmeester beleent Henrick Jans zoon van Wissenkerke met 88 gemeten 88 roeden ambachts in Jan Arnts zoons
polder, door hem gekocht van de grafelijkheid, aan welke zij
bij doode van Adriaen Screvel vervallen waren .
Afschrift in Inv. nr . 1743b fol . 1 verso .

448.

1477 October 18 .
ezelfde rentmeester beleent Wisse, Yeman, Jan en Adriaen
Gillis Wisse zoons kinderen met 4 gemeten 48 roeden tienden
in de Welle, hun aangekomen bij doode vn Gillis Wisse zoon,
hun vader .
Afschrift in Inv. nr . 1743b fol . 8 .

449.

1477 October 29 .
Mannen der grafelftheid van Zeelant oorkonden, dat Huge
Cornelis' zoon, Cornelis Cornelis' zoon en Anthonis Cornelis' zoon
aan Claes Cornelis' zoon, hun broeder, elk een vijfde deel van
6 gemeten tienden in de Welle, to Gerolfdijck en Wissenkercke
overdragen .
Afschrift in Inv. nr. 1743b fol . 3 verso .

450.

1477 October 31 .
Anthonis Jans zoon van Wissenkercke, raad en rentmeester
van Bewester Scelt, beleent Panckeraes Huge zoon, aniel Huge
zoon en Merten Huge zoon, gebroeders, met 2 gemeten tienden
to Wissenkercke, hun aangekomen b~ doode van Huge aniels zoon .
Afschrift in Inv . nr. 1743b fol . 8 .

451. 1477 November 25 .
Mannen der grafelijkheid van Zeelant oorkonden, dat Jan Cornelis' zoon aan Claes Cornelis' zoon, zijn broeder, een vijfde van
6 gemeten tienden in de Welle, to GleertsdUc en Wissenkercke
overdraagt.
Afschrift in Inv . nr. 1743b fol. 4 verso .

452.

1477 November 28.
Anthonis Jans zoon van Wissenkercke, raad en rentmeester
van Bewester Scelt, beleent Claes Cornelis' zoon met drie vi fden
van 6 gemeten tienden, nadat Huge Cornelis' zoon, Cornelis Cornelis' zoon en Anthonis Cornelis' zoon, zijn broeders, hem die
overgedragen hadden .
Afschrift in Inv . nr . 1743b fol . 4 .
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453.

1477 November 28 .
ezelfde rentmeester beleent Claes Cornelis' zoon met een vijfde
van 6 gemeten tienden, nadat Jan Cornelis' zoon, zijn broeder,
hem die overgedragen had .
Afschrift in Inv . nr. 1743b fol . 5.

454.

1478 Januari 29 .
Mannen der grafelijkheid van Zeelant oorkonden, dat Pieter
Huge zoon aan Willem Lauwereys Moens zoon van Hogelande
177 gemeten 52 roeden ambachts, vermeld in den brief, waardoor
deze gestoken is, (zie nr. 403) overdraagt .
Afschrift in Inv . nr . 1743d fol . 32 verso .

455.

1478 Maart 8 .
Mannen der grafelijkheid van Zeelant oorkonden, dat Gillis
Wolffaerts zoon en Claes Wolffaerts zoon, gebroeders, aan den
graaf van Grantpre en Boucham, beer van der Vere, 94 gemeten
170 roeden ambachts en een derde hunner tienden in de Nordgapinge overdragen .
Afschrift in Inv . nr . 1743a fol . 2 .

456 .

1478 Maart 11 .
Anthonia Jans zoon van Wissenkercke, raad en rentmeester
van Bewester Scelt, beleent Lauwereys Pieters zoon met 5 gemeten
150 roeden tienden to Noirtdijc, nadat Adriaen Willem Wouters
zoon hem die overgedragen had .
Afschrift in Inv . nr. 1743b fol . 5 verso.

457 . 1478 April 13 .
ezelfde rentmeester beleent Pauwels van der Nadt, raad, met
5 gemeten 150 roeden tienden to Baersdorp en to Tser-Heynricxkinderen, nadat Heinric Olairts zoon hem die overgedragen had .
Afschrift in Inv . nr. 1743b fol . 6.

458 . 1478 April 22 .
ezelfde rentmeester beleent Jacob Cornelis' zoon met 6 gemeten 67 roeden tienden in de Gapinge, hem aangekomen bij doode
van Cornelis Cornelis' zoon en Gillis Cornelis' zoon, zijne broeders .
Afschrift in Inv . nr. 1743b fol. 10 .

459 . 1478 Mei 26 .
ezelfde rentmeester beleent anckaert Clais' zoon van Cromfliet met 2 gemeten 147 1/ 2 roeden ambachts to Hincklenoirt, Colinspolder en Spiervliet, door hem gelost van de grafelijkheid, aan
welke zij bij doode van Cornelis Lauwereys' zoon, zijn broeder,
vervallen waren.
Afschrift in Inv . nr . 1743a fol . 5.
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460 . 1478 Juni 19.
Jan Willems zoon van Hamerste draagt ten overstaan van leenmannen van Zeelant aan Adriaen Vrancken zoon van Campen
2 gemeten 250 roeden tienden to Emelisse, in der Weele en to
Hamerste over en verzoekt den graaf of zijn stadhouder-generaal
van Hollant en Zeelant die overdracht good to keuren .
Afschrift(in Inv . nr . 1743a fol . 14 verso .

461 . 1478 Juli 28.
Anthonis Jane zoon van Wissenkercke, raad (en rentmeester
van Bewesten Schelde) beleent Nycasius Letulier met 5 gemeten
tienden to Stuvezant, nadat Henrick van Renisse van der Burch,
ridder, hem die overgedragen had .
Afschrift in Inv . nr. 1743b fol . 7 .

462.

1478 Juli 28 .
ezelfde rentmeester beleent Heinric Keddekin, abt van hot
klooster van der
oes, ten behoove van het klooster met het
tiend, geheeten Monsterhouck to Cattendijck, hem aangekomen
bb doode van Lauwereys Vriendt, den vorigen abt .
Afschrift in Inv . nr. 1743blifo1 . 9.

463. 1478 Juli 31.
Guy de Baenst, gewezen rentmeester van de domeinen in Zeelant, verklaart, dat al de titels en brieven zoo van tienden als
van ambachten, door hem ontvangen van de bezitters er van,
afgeschreven in het register, aan welks einde doze verklaring
geschreven is, met de origineelen overeenkomen .
Afschrift in Inv, nr . 1742 fol . 212 verso .

464. 1478 Augustus 25 .
Anthonis Jans zoon van Wissenkercke, raad en rentmeester
van Bewester Scelt, beleent Cornelis Henricx zoon van Wissenkercke met 115 gemeten 124 roeden ambachts to Wissenkercke,
door hem gelost van de grafelijkheid, aan welke zij bi doode
van Boudin Geerts zoon van Wissenkercke, zijn oom, vervallen
waren.
Afschrift in Inv . nr. 1743b fol. 3.

465 . 1478 October 30 .
ezelfde rentmeester beleent den graaf van Glrantpre en van
Boucham, beer van der Veere, met 94 gemeten 170 roeden ambachts to Cleeuwaertskercke en met een derde der tienden van
Gillis en Claes Wolffaerts kinderen, nadat dozen hem die overgedragen hadden .
Afschrift in Inv . nr . 1743c fol . 2 verso .
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466 .

1478 November 6 .
ezelfde rentmeester beleent Heinric Willems zoon van Campen
met 2 gemeten 100 roeden tienden to Campen, nadat Pancraes
Pancraes' zoon hem die overgedragen had .
Afschrift in Inv. nr . 1743a fol. 16 .

467 . 1478 November 13 .
Mannen der grafelijkheid van Zeelant oorkonden, dat Jacob
Wisse zoon aan Cornelis Clais' zoon 1 gemet 35t/ 2 roeden
tienden in die Welle en die Lisse en aan Wisse Gillis' zoon,
Yeman Gillis' zoon, Jan Gillis' zoon en Adriaen Gillis' zoon,
gebroeders, eveneens 1 gemet 35 1 /2 roeden tienden aldaar overdragt .
Afschrift in Inv. nr . 1743a fol . 12 verso.

468 . 1478 November 15 .
Anthonis Jans zoon van Wissenkercke, raad en rentmeester
van Bewester Schelt, beleent Lieven Clais' zoon met 7 gemeten
tienden to Oistkercke, nadat Jan van Cats, ridder, beer van Synoutskercke, en Anthuenys van Cats hem die overgedragen hadden .
Afschrift in Inv. nr . 1743a fol . 12.

469 .

1478 November 17 .
ezelfde rentmeester beleent Cornelis Clais' zoon voor de helft
en Wisse Gillis' zoon, Yeman Gillis' zoon, Jan Gillis' zoon en
Adriaen Gillis' zoon voor de wederhelft met 2 gemeten 71 roeden
tienden in de Welle en ter Lisse, nadat Jacob Wisse zoon hun
die overgedragen had .
Afschrift in Inv. nr . 1743a fol . 13.

470 .

1478 November 17 .
ezelfde rentmeester beleent Cornelis Claes' zoon met 4 gemeten 48 roeden tienden in de Welle en ter Lisse, hem aangekomen bij doode van Clais Wisse zoon, zijn vader .
Afschrift in Inv . nr . 1743a fol . 13 verso .

471.

1478 ecember 22.
ezelfde rentmeester beleent Everdey Pieters zoon met 2 gemeten 75 roeden leenlands to G}rijpskercke en Heinrick Jacops
zoon van G}rijpskercke met 25 roeden leenlands aldaar, door hem
gekocht van de grafelijkheid, aan welke zij bij doode van Meyngaert Willems zoon vervallen waren .
Afschrift in Inv . nr. 1743a fol. 11 verso .

472.

1479 Februari 22 .
ezelfde rentmeester beleent Govaert Jans zoon van uveneede
met 29 gemeten 183 1 /2 roeden ambachts to uveneede en in den Zeld&k, door hem gelost van de grafelijkheid, aan welke zij bij doode
van Cornelis Jans zoon van uveneede, zijn brooder, vervallen wares .
Afschrift in Inv . nr . 1743a fol . 6 verso .
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473.

1479 Maart 11 .
Pieter Lancbals, tresorier van de domeinen en financien, en de
rekenkamer in Hollant geven verlof aan Adriaens Willems zoon,
baljuw van den Poldre, om 190 gemeten 150 roeden ambachts
to Scellacht, die bij doode van de kinderen van Cornelis den
bastaard aan de grafelijkheid vervallen zijn, to lossen en aan
Jan van Scellacht om 190 gemeten 150 roeden ambacbts to Scellacht
en 2 gemeten l roede tienden to Nyeukercke en Tser-Poppenkinderen ambocht aan voornoemden Adriaen Willems zoon over
to dragen.
Afschrift in Inv . nr . 1743a fol . 8 verso.

474 .

1479 April 8.
Mannen der grafelijkheid van Zeelant oorkonden, dat Jan Jans
zoon van Scellacht aan Adriaen Willems zoon 190 gemeten
150 roeden ambachts to Scellacht en Tser-Poppenkinderendorp,
een derde van een korenmolen to Scellacht en 2 gemeten 100
roeden tienden to Tser-Poppenkinderendorp overdraagt.
Afschrift in Inv . nr. 1743a fol . 9 .

475.

1479 April 22.
Anthonis Jane zoon van Wissenkercke, raad en rentmeester
van Bewester Schelt, beleent Jacob Laureys' zoon met 1 gemet
144 roeden tienden to Westkercke, door hem gekocht van de
grafelijkheid, aan welke zij bij doode van Boudin Geerts zoon
van Wissenkercke vervallen waren .
Afschrift in Inv . nr. 1743a fol . 11 .

476 .

1479 Mei 11 .
ezelfde rentmeester beleent heer Adriaen heer van Cruningen
en van Heemvliet met 754 gemeten 14 roeden ambachts to
Tolsende Binnen, Cruningen, Sturmszant, Nyeulande, in den Zwaerten Wael en to Tolsende Buyten, door hem gelost van de grafelijkheid, aan welke zij bij doode van Adriaen van Cruningen,
zijn oom, vervallen waren .
Afschrift in Inv . nr. 1743a fol . 5 verso .

477.

1479 Mei 16 .
ezelfde rentmeester beleent Adriaen Willems zoon met 190
gemeten 150 roeden ambachts to Scellacht, nadat Jan Jans zoon
van Scellacht hem die overgedragen had .
Afschrift in Inv . nr . 1743a fol . 9.

478.

1479 Mei 16 .
ezelfde rentmeester beleent Adriaen Willems zoon met 127
gemeten 10 roeden ambachts to Scellacht, door hem gelost van
de grafelijkheid, aan welke zij bij doode van Cornelis en Gillis,
zoons van Cornelis den bastaard van Scellacht, vervallen waren .
Afschrift in Inv . nr . 1743a fol. 9 verso .
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479.

1479 Mei 16 .
ezelfde rentmeester beleent Adriaen Willems zoon met 2 gemeten 100 roeden tienden to Nyeukercke en Tser-Poppenkinderendorp, nadat Jan Jans zoon van Scellacht hem die overgedragen had .
Afschrift in Inv. nr . 1743a fol . 10.

480 .

1479 Mei 16 .
ezelfde rentmeester beleent Cornelis, Jacob, Adriaen, Pieter,
Amant en Jan Jan Jacob Huge Vrients zoons kinderen met
10 gemeten tienden to Wissenkercke, hun aangekomen bij doode
van Jan Jacob Huge Vrients zoon, hun vader.
Afschrift in Inv . nr . 1743a fol. 14.

481 . 1479 Juni 29 .
Mannen der grafelijkheid van Zeelant oorkonden, dat Claes
Pieters zoon van der Clingen aan Adriaen Tol Pieters zoon
10 gemeten 75 roeden tienden to Cleeuwaertskerke, Noirtmonstre,
Nyeukercke, Bairsdorphouck en Campen overdraagt .
Afschrift in Inv . nr . 1743 a fol . 1 .

482 . 1479 Juli 8 .
Anthuenys Jans zoon van Wissenkercke, raad en rentmeester
van Bewester Schelt, beleent Adriaen Tol Pieters zoon met 10
gemeten 75 roeden tienden, nadat Clays Pieters zoon van der
Clingen hem die overgedragen had .
Afschrift in Inv . nr . 1743a fol . I verso.

483.

1479 Juli 22 .
ezelfde rentmeester beleent Adriaen Vrancken zoon van Campen met 2 gemeten 250 roeden tienden, nadat Jan Willems zoon
van Hamerstede hem die overgedragen had .
Afschrift in Inv. nr . 1743a fol . 15 .

484.

1479 Juli 24 .
ezelfde rentmeester beleent Willem, Boudin, Jan en Jacob
Jan van den Wijngaerde kinderen met 26 gemeten 60 roeden
ambachts to Synoutskercke en Bairsdorp, door hen gelost van de
grafelijkheid, aan welke zij bij doode van Gillis van den Wbngaerde, hun broeder, vervallen waren .
Afsehrift in Inv . nr. 1743a fol . 7 verso.

485. 1479 Augustus 21 .
ezelfde rentmeester beleent Matheeus van Ostee Cornelis' zoon
met 79 gemeten 264 1 /2 roeden ambachts to Yersicke, door hem
gelost van de grafelijkheid, aan welke zij bij doode van Guillain
van Ostee, zbn broeder, vervallen waren .
Afschrift in Inv . nr. 1743a fol . 6.

117

486 . 1479 November 22 .
ezelfde rentmeester beleent Bertelmeeus Pieter Boudins zoon
en Heinrick Pieter Boudins zoon met 1 gemet 33'/ 2 roeden
tienden to Cleeuwaertskercke, hun aangekomen bij doode van
Wolffaert Pieter Boudins zoon, hun broeder .
Afschrift in Inv . nr. 1743a fol . 1 verso .

487 .

1480 Mei 26 .
Maximiliaen en Marie, hertogen van Oistenrijck, berichten aan
de gecommitteerden op het stuk van de domeinen en financien,
dat zij ten verzoeke van Jan van Cats, ridder, raad en kamerling,
aan het kind van zijn overleden broeder Lieven van Cats, zoo
het levend ter wereld komt en blijft leven, de verbeurd verklaarde
goederen van den vader van het kind teruggeven .
Afschrift in Inv. nr . 1743d fol. 4 .
N .B . Hieronder staat het interinement van de gecommitteerden
op het stuk van de domeinen en financien d .d . 1480 Mei 30
afgeschreven .

488 .

1480 September 18.
Mannen der grafelijkheid van Zeelant oorkonden, dat Matheeus
van Schengen Arents zoon van Schengen aan Jan van den Werve,
ridder, baljuw van der Goes, 3 gemeten tienden to Bairsdorp en
Tser Heindericxkinderen overdraagt .
Afschrift in Inv . nr. 1743d fol . 1 .

489.

1481 Maart 10.
Mannen der grafelijkheid van Zeelant oorkonden, dat Willem
Cornelis' zoon van Campen aan Michiel Vrancke zoon van Campen 46 gemeten ambachts in bet Oudelandt van Campen en een
tiende van bet ambacht van het Nyeulandt van Campen overdraagt .
Afschrift in Inv . nr . 1744b fol . 16 .

490 .

1481 Maart 12.
Anthuenis Jans zoon van Wissenkerke, raad en rentmeester
van Bewester Schelt, verkoopt aan Gillis Heinricx zoon voor
4 pond 13 schellingen 4 penningen gr . Vls . 3 gemeten 100 roeden
lands to Emelisse en 1 gemet 75 roeden tienden in den Noirtdijck, welke goederen bb confiscatie van Jacob Jacobs zoon aan
de grafelijkheid vervallen waren .
Afschrift in Inv . nr. 1743 c fol. 5.

491 .

1481 Maart 21 .
ezelfde rentmeester beleent Cornelis en Jan Slegge Spaens
zoons kinderen van uveneede met 1 gemet 225 roeden tienden
to Coninchem, hun aangekomen bij doode van Slegge Spaens
zoon, hun vader .
Afschrift in Inv. nr . 1743c fol. 12.
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492.

1481 April 19 .
ezelfde rentmeester beleent Jan van den Werve, ridder, baljuw
van der Goes, met 3 gemeten tienden to Bairsdorp en Tser-Heindricxkinderen, nadat Matheeus van Schengen Arents zoon van
Schengen hem die overgedragen had .
Afschrift in Inv. nr . 1743d fol . 1 verso .

493 .

1481 Mei 23 .
ezelfde rentmeester beleent Heynrick Jans zoon van Wissenkerke met 1 gemet 123 roeden ambachts in de Mare, met
31 gemeten 260 roeden ambachts to Rillant, met 19 gemeten
169 1 / 2 roeden ambachts to Zwaenhil en in Sint-Joeslant, met
3 gemeten 211 roeden ambachts to
uveneede en met 5 gemeten
187 1;2 roeden ambachts in den Zeldijck, door hem gekocht van
de grafelijkheid, aan welke zij bb doode van Snouck Joos' zoon
6n van heer Clais Geert Jan Olouts zoon vervallen waren .
Afschrift in Inv . nr . 1743c fol . 5 .

494 .

1481 Mei 23 .
ezelfde rentmeester verkoopt voor 20 schellingen gr. Vls. aan
Heinrick Jans zoon van Wissenkerke niettegenstaande bet verzet
van de erven van beer Jan Gillis' zoon van Wissenkerke de
helft van de nalatenschap van jvr . Belie heeren Jan Gillis zoons
van Wissenkerke dochter, weduwe van Jan de Wyse, aan de
grafelijkheid vervallen, daar zij een bastaard was .
Afschrift in Inv . nr. 1743c fol. 5 verso .

495.

1481 Juli 13 .
Maaimiliaen en Marie, hertogen van Oistenrijck, beleenen mr .
Heinrick Bisschop met 5 gemeten 150 roeden tienden to Noirtdijck, nadat Lauwereys Pieters zoon die aan de grafelijkheid
opgedragen had.
Afschrift in Inv. nr. 1743d fol. 10 .

496 .

1481 ecember 15 .
Mannen der grafelijkheid van Zeelant oorkonden, dat Jacop
Aernouts zoon, genaamd Jacob Proest zoon, aan jvr . Maergriet
van Herseele, mijns heeren van Cortkenen moeder, 5 gemeten
200 roeden tienden to Emelisse overdraagt .
Afschrift in Inv . nr. 1743d fol . 25.

497 .

1481 ecember 15 .
Anthuenis Jans zoon van Wissenkercke, raad en rentmeester
van Bewester Schelt, beleent Justus Willems zoon met 7 gemeten
27 roeden ambachts to Cleeuwertskercke, door hem gekocht van
de grafelijkheid, aan welke zij bij doode van Michiel Jans zoon
vervallen waren.
Afschrift in Inv . nr . 1743c fol . 8,
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498 .

1482 Januari 9 .
Mannen der grafelijkheid van Zeelant oorkonden, dat Jan Wouters
zoon van omburch aan Aelbrecht Jans zoon van Wissenkercke,
zijn oom, twee derden en aan Jorys Jans zoon, zijn zwager, een
derde van 34 gemeten 285 roeden leenlands to Nyeuwerkercken,
Oistcappelen, omburch en Sint-Aechtekercke overdraagt .
a) Afschrift in Inv . nr . 1743c fol . 8.
b) Afschrift in Inv . nr. 1743d fol . 31 verso.

499.

1482 Januari 19 .
Anthuenis Jans zoon van Wissenkercke, raad en rentmeester
van Bewester Schelt, beleent Pieter Pieters zoon van
omburch
met 371 gemeten 22 roeden ambechts to Beginkercke, Sinte-Janskercke, Tser-Poppenkercke, Westcappelle, Woytkinsdorp, Zoutelande, Werendijcke, Tser-Boydinskercke en omburch, door hem
gelost van de grafelijkheid, aan welke zij bb doode van Jan
Wouters zoon van omburch, zijn oom, vervallen waren .
Afschrift in Inv . nr. 1741c fol . 10.

500.

1482 Januari 20 .
Maximiliaen en Marie, hertogen van Oistenrijck, bevestigen
den koop van 34 gemeten 285 roeden leenlands door Aelbrecht
Jans zoon van Wissenkercke voor twee derden en Jorys Jans zoon
voor een derde van Jan Wouters zoon van omburch, niettegenstaande de koopers wel, de verkooper geene kinderen heeft .
Afschrift in Inv . nr. 1743c fol . 8 verso.

501.

1482 Februari 2 .
Anthuenis Jans zoon van Wissenkerke, raad en rentmeeeter
van Bewester Schelt, beleent Pieter, Adriaen, Romain en Cornelis
Heinrick Pieter Boudins zoons kinderen met 1 gemet 200 roeden
tienden to Cleeuwairskerke, hun aangekomen bij doode van Heinrick Pieter Boudins zoon, hun vader.
Afschrift in Inv . nr. 1743c fol . 1 .

502.

1482 Mei 23 .
ezelfde rentmeester beleent Jan Henricx zoon van Campen
met 5 gemeten 283 roeden tienden to Campen, hem aangekomen
bij doode van Henric Willems zoon van Campen, zijn vader .
Afschrift in Inv. nr . 1743d fol . 26.

503.

1482 Juni 1 .
ezelfde rentmeester beleent Clays Pieters zoon met 9 gemeten
ambachts to Tser-Abbeukercke, door hem gelost van de grafelijkheid, aan welke zij bij doode van Willout aniels zoon vervallen waren .
Afschrift in Inv . nr. 1743c fol . 11 verso.
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504.

1482 Juni 1 .
ezelfde rentmeester beleent Adriaen beer van Cruninge on
van Heemvliet met 36 gemeten 4 1/ 2 roeden ambachts to Tolsende
Binnen, Tolsende Buyten en in den Zwarten wael, nadat Jan,
Bastiaen en Adriaen Stevin
ommis' zoons kinderen hem die
overgedragen hadden .
Afschrift in Inv. nr . 1743d fol . 34.

505.

1482 Juni 5 .
Mannen der grafelijkheid van Zeelant oorkonden, dat Jan
Woyts zoon eenerzijds en Jozyne Mazyn, echtgenoot van Guy do
Baenst, raad, anderzijds zich in hun geschil over 4 gemeten
280 roeden tienden to Westkerke onderwerpen aan de uitspraak
der door hen benoemde scheidsrechters Lievin Mathijs' zoon van
Wissenkerke en ommis Wlllems zoon, krachtens welke Jan Woyts
zoon tegen betaling van zekere som van zone aanspraken zou afzien .
a) Afschrift in Inv . nr. 1743c fol . 6 .
b) Afschrift in Inv . nr. 1743c fol . 12 verso .

506 .

1482 Juni 6 .
Anthuenis JJans zoon van Wissenkercke, raad en rentmeester
van Bewester Schelt, beleent jvr . Jozyne Mazin met 4 gemeten
280 roeden tienden to Westkercke, nadat Jan Woyts zoon haar
die overgedragen had .
a) Afschrift in Inv. nr . 1743c fol . 6 verso .
b) Afschrift in Inv . nr. 1743c fol . 13 verso .

507 .

1482 Augustus 7 .
Mannen der grafelijkheid van Zeelant oorkonden, dat Anthuenis
Jans zoon van Wissenkerke, raad en rentmeester van Bewester
Schelt, aan zijn neef Cornelis Heinricx zoon van Wissenkerke
2 gemeten 2662 /3 roeden tienden to Cortkene en Wissenkerke
ter gelegenheid van diens huwelijk overdraagt .
Afschrift in Inv. nr . 1743c fol . 14 .

508.

1482 Augustus 7 .
Mannen der grafelftheid van Zeelant oorkonden, dat Anthuenis,
Aelbrecht, Heinric en mr . Jan van Wissenkercke, gebroeders,
aan hun neef Cornelis Heinricx zoon van Wissenkercke 1 gemet
278 ;/7 roeden tienden to Wissenkercke ter gelegenheid van diens
huwelft overdragen.
Afschrift in Inv . nr. 1743c fol . 15.

509.

1482 Augustus 7 .
Anthonis Jans zoon van Wissenkerke, raad en rentmeester
van Bewester Schelt, beleent z~n neef Cornelis Heinricx zoon
van Wissenkerke met 2 gemeten 266 2/ 3 roeden tienden to Wissenkercke en Cortkene, nadat Anthonis voornoemd hem die overgedragen had .
Afschrift in Inv . nr. 1743c fol . 14 verso .
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510.

1482 Augustus 7 .
ezelfde rentmeester beleent Cornelis Heinricx zoon van Wissenkerke met 1 gemet 278 1/ 7 roeden tienden to Wissenkerke,
nadat Anthuenis voornoemd, Aelbrecht, Henric en mr . Jan van
Wissenkerke, zjne ooms, hem die overgedragen hadden .
Afschrift in Inv . nr . 1713c fol . 15 verso .

511 .

1482 September 23 .
Mannen der grafelijkheid van Zeelant oorkonden, dat Olaert
Splinters zoon aan Cornelis Jacop Floris' zoon 6 gemeten 75 roeden
tienden to Scellacht overdraagt.
Afschrift in Inv. nr . 1744e fol . 8.

512.

1482 October 3 .
Anthuenis Jans zoon van Wissenkercke, read en rentmeester
van Bewester Schelt, geeft aan Jan Clais Moons zoon c. s. tegen
betaling van 5 schellingen gr. Vls, per gemet verlof om hot stuk
moorland to Oistende, Oedekinskercke en Vinningen, door hen
onlangs gekocht van Willem en beer Jan van Oistende en Guy
de Baenst to doen uitmoeren en den darink to verbranden .
Afschrift in Inv. nr . 1743d fo1.128 .

513.

1482 October 25 .
ezelfde rentmeester beleent Heinric Jans zoon van Wissenkercke met 1 gemet 200 roeden leenlands to Tseroirtskercke en
Gapinge, door hem gekocht van de grafelijkheid, aan welke zij
bij doode van Adriaen Tol Pieters zoon vervallen waren .
Afschrift in Inv . nr . 1743c fol . 10 verso .

514.

1482 October 26 .
ezelfde rentmeester beleent Gillis, Guillain, Pieter en Cornelis Adriaen Willems zoons kinderen met 2 gemeten 100 roeden
tienden to Scellacht, hun aangekomen bb doode van Adriaen
Willems zoon, hun vader .
Afschrift in Inv . nr. 1743c fol . 1 .

515 .

1482
ecember 9 .
e rekenkamer in den Haege stelt vast de voorwaarden, waarop
Anthonis Jans zoon van Wissenkercke, rentmeester van Bewester
Schelt, den tol van Yersickeroirt voor drie jaren, ingaande 1483
Januari 14, verpachten zal .
Afschrift in Inv . nr. 1743d fol . 13 .

516 .

1482
ecember 28.
Anthuenis Jans zoon van Wissenkerke, raad en rentmeester
van Bewester Schelt, beleent Jan Maerts zoon van der Hogerduere met 12 gemeten 84 1/ 2 roeden tienden to Tser-Aernoutskerke, en met 3 gemeten 155 roeden tienden to Conynchem,
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hem aangekomen bb doode van jvr. Adriane
dochter van de Poele, zijne moeder .

ieric Floris' zoons

Afschrift in Inv. nr . 1743c fol . 2 .

517 .

1483 Januari 10.
e gecommitteerden op het stuk van de domeinen en financien
verpachten bij goeddunken van Anthuenis Jans zoon van Wissenkercke, raad en rentmeester van Bewester Scelt, aan Arent de
Juede den tol van Yersickeroirt voor drie jaren, ingaande 1483
Januari 15, voor 2340 pond .
Afschrift in Inv . nr . 1743d fol . 17 .

518 .

1483 Februari 13 .
Mannen der grafelijkheid van Zeelant oorkonden, dat Pieter
Pieters zoon van omburch aan de vrouwe van Ravesteyn 72 gemeten
112 1/2 roeden ambachts to Zoutelande en Werendijck overdraagt .
Afschrift in Inv . nr . 1743d fol. 33 .

519.

1483 Februari 14 .
Anthuenis Jans zoon van Wissenkercke, raad en rentmeester
van Bewester Schelt, verkoopt voor 154 pond 1 schelling 9 penningen aan Pauwels van der Nadt 1 gemet 225 roeden lands in
den Oisthouck met de zich daarop bevindende steenen muren
en vaulten .
Afschrift in Inv . nr. 1743c fol . 7 .

520.

1483 Februari 14 .
Mannen der grafelijkheid van Zeelant oorkonden, dat Maerten
Clais' zoon van Wissenkercke en jvr . G}heyle ouden Heinrick Crabels dochter, zijne echtgenoot, aan jvr. Maergriete tseer aniels
dochter van Herseele 9 gemeten 80 roeden tienden to Tser-Arnoutskercke, Heinckinszant, Hoben, Blasencop, Ovezant en in den Nyeuwenpolder, 2 gemeten tienden to Wissenkercke, 2 gemeten 187 1 /2
roeden tienden to G-eertsdijck en 1 gemet 112 1 /2 roeden tienden
in de Welle overdragen .
Afschrift in Inv. nr. 1743d fol. 24 verso.

521 .

1483 Februari 14 .
Anthuenis Jans zoon van Wissenkercke, raad en rentmeester
van Bewester Schelt, beleent de vrouwe van Ravesteyn met 72
gemeten 112 1 /2 roeden ambachts to Zoutenlande en Werendijck,
nadat Pieter Pieters zoon van omburch haar die overgedragen had .
Afschrift in Inv . nr.

522 .

1743d

fol. 33.

1483 Februari 14 .
Anne van Bourgoignen, vrouwe van Ravesteyn,
uvelant en
Sommelsdijck, draagt aan Cornelis Jans zoon van Wissenkercke 79
gemeten 28 1 2 roeden ambachts to Wissenkercke en G}eertsdijck over .
N .B.

Afschrift in Inv . nr. 1744c fol . 15.
eze Ate is doorgehaald .
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523.

1483 Maart 6.
Anthuenis Jans zoon van Wissekerke, raad en rentmeester van
Bewester Schelt, beleent Gheert Adriaens zoon met 1 gemet 50
roeden tienden to Wemeldinge, door hem gekocht van de grafelijkheid, aan welke zij bij doode van Eewout Cornelis Thonemans
zoon vervallen waren.
Afschrift in Inv . nr . 17434 fol . 8 verso.

524. 1483 Maart 12 .
Mannen der grafelijkheid van Zeelant oorkonden, dat Clais
Cornelis' zoon aan jvr. Margriete heer aniels natuurlijke dochter
van Harselle 1 gemet 112 1 /2 roeden tienden in Noirtbevelant
overdraagt.
Afschrift in Inv . nr. 1743d fol . 24 verso .

525. 1483 April 2.
Anthuenis Jans zoon van Wissenkercke, raad en rentmeester
van Bewester Schelt, beleent jvr . Mergriete van Herselle met
22 gemeten 50 roeden tienden in Zuytbevelant en Noirtbevelant,
nadat Jacop Hernouts zoon, gezegd Jacop Proosts zoon, Marten
Clais' zoon van Wissenkercke, jvr . Gheyle ouden Heinrick Crabels dochter, diens echtgenoot, en Clais Cornelis' zoon haar die
overgedragen hadden .
Afschrift in Inv . nr. 1743d fol . 25 verso .

526. 1483 April 3.
ezelfde rentmeester beleent Cornelis Pieter Huge zoon met
6 gemeten 272 roeden ambachts in de Welle, door hem gelost
van de grafelijkheid, aan welke zij bij doode van mr . Anthuenis
Pieter Huge zoon, priester, zijn broeder, vervallen waren .
Afschrift in Inv. nr . 1743d fol . 21 .

527. 1483 April 21 .
ezelfde rentmeester beleent jongen Pieter Rijn met 34 gemeten
60 roeden ambachts to Wemeldinge, door hem gelost van de
grafelijkheid, aan welke zij bij doode van Jan ouden Pieter Ri ns
zoon, zijn brooders zoon, en van jongen Jan Rijn, zijn broeder,
vervallen waren.
Afschrift in Inv . nr .

1743d

fol . 21 verso.

528. 1483 April 21 .
Mannen der grafelijkheid van Zeelant oorkonden, dat Cornelis
Anthuenis Adriaens zoon van der Lisse aan Cornelis Francke
zoon van Campen, zijn neef, de ambachtsporties to Wissenkercke,
Geertsdijc en in die Welle, hem aangekomen bb doode van Adriaen
Anthuenis Adriaens zoon, zijn broeder, overdraagt .
Afschrift in Inv . nr. 1744a fol . 8 verso .
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529 . 1483 Mei 8 .
Anthuenis Jans zoon van Wissenkercke, raad en rentmeester van
Bewester Schelt, beleent Adriaen en Cornelis Michiel Vanrcke (sic)
zoons kinderen met 6 gemeten tienden to Wissenkercke, Campen
en int Nyeulant van Campen, hun aangekomen bij doode van
Michiel Vrancke zoon, hun vader .
Afschrift in Inv . nr. 1743d fol . 12 verso.

530.

1483 Mei 11 .
ezelfde rentmeester beleent Cornelie, Gheyle en Ljsbette Jacop
Floris' zoons dochters met 7 gemeten 38 roeden tienden to Oistbaerlant en Stuvezant, haar aangekomen bij doode van Jacob
Floris' zoon, haar vader .
Afschrift in Inv . nr . 1743d fol . 4.

531 . 1483 Mei 14.
Mannen der grafelijkheid van Zeelant oorkonden, dat Nicasius
Litulier aan jvr . Jozyne Mazin 5 gemeten tienden to Oistbaerlant en Stuvezant overdraagt .
Afschrift in Inv . nr . 1743d fol . 3 .

532. 1483 Mei 17 .
Anthuenis Jans zoon _ van Wissenkercke, raad en rentmeester
van Bewester Schelt, beleent jvr . Jozyne Mazin met 5 gemeten
tienden to Oistbaerlant en Stuvezant, nadat Nicasius Litulier haar
die overgedragen had .
Afschrift in Inv . nr. 1743d fol . 3 verso .

533. 1483 Mei 17 .
ezelfde rentmeester beleent Heinrick Jans zoon van Wissenkercke, zijn broeder, met 1 gemet leenlands to Noirtmonstere,
door hem gekocht van de grafelijkheid, aan welke bet bij doode
van Jacop anckaerts zoon van Scellacht vervallen was .
Afschrift in Inv . nr. 1743d fol . 22 .

534. 1483 Juni 1 .
ezelfde rentmeester beleent Lodewijck van Scengen, ridder,
met 238 gemeten 230 roeden ambachts to Wissenkercke en TserAernoutskercke, door hem gelost van de grafelijkheid, aan welke zij
bjj doode van Matheeus van Scengen, zijn broeder, vervallen waren .
Afschrift in Inv . nr. 1743d fol . 22 .

535. 1483 Juni 7 .
ezelfde rentmeester verkoopt voor 26 pond gr . Vls . aan Cornelis
Wouters zoon, parochiaan in Crommenhoucke, en Jan ommis' zoon,
parochiaan in Hogelande, 7 gemeten 150 roeden lands to Crommenhoucke en Hogelande, aan de grafelijkheid vervallen bij doode van
Lourens Wouters zoon, parochiaan in Crommenhouck, die een
bastaard was .
Afschrift in Inv . nr . 1743d fol . 19 verso .
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536.

1483 Juni 18 .
Mannen der grafelijkheid van Zeelant oorkonden, dat Heinrick,
bastaard van Cralingen, en jvr. Margriete Jan Ruychrocx dochter
van den Werve, zijne echtgenoot, aan Heinrick Jans zoon van
Wissenkercke 10 gemeten tienden to Cortkene overdragen .
Afschrift in Inv . nr . 1744c fol . 22 .

537.

1483 Juni 27 .
Mannen der grafelftheid van Zeelant oorkonden, dat G-hijsbrecht van der Maelstede en jvr . Margriete Cornelis Jans zoon
van Hamerstedens dochter, zijne echtgenoot, aan Floris bastaard
van Borsselen, ridder, heer van Cortkene, de tienden to Noirtdijck, Margriete voornoemd aangekomen bij doode van Cornelis
Jans zoon van Hamerstede, haar vader, overdraagt .
Afschrift in Inv . nr . 1744a fol . 11 verso .

538.

1483 Juni 28 .
Anthuenis Jans zoon van Wissenkerke, raad en rentmeester
van Bewester Schelt, beleent Olout anckaerts zoon van uveneede met 1 gemet 75 roeden tienden to Coninchem, hem aangekomen bb doode van
anckaert Spaens zoon van uveneede,
zjjn vader.
Afschrift in Inv . nr. 1743d fol . 11 verso .

539.

1483 Juni 30 .
ezelfde rentmeester beleent Cornelis Cornelis' zoon van Blancxkinderen met 200 roeden tienden to Cloetinge, door hem gekocht
van de grafelijkheid, aan welke zij bb doode van Jan Huge zoon
van Smallegange vervallen waren .
Afschrift in Inv . 1743d fol . 7 .

540.

1483 Juli 22.
ezelfde rentmeester beleent jvr . Adriane mr. Jan Willems
zoon van Schellachts dochter, echtgenoot van Jan van Nyeuwenhove Michiels zoon, met 235 gemeten ambachts to Scellacht en
met 4 gemeten leenlands to Oistcappel en Tser-Poppenkercke,
haar aangekomen bij doode van anckaert Bette zoon van Scellacht,
haar grootvader .
Afschrift in Inv. nr. 1743d fol. 23 verso.

541 . 1483 Juli 28 .
ezelfde rentmeester beleent mr. Cornelis, Christiaen en Pieter
Clais Pieters zoons kinderen met 1 gemet tienden to Cloetinge,
hun aangekomen bij doode van Clais Pieters zoon van Blancxkinderen, hun vader .
Afschrift in Inv . nr . 1743d fol. 6 verso .

542 .

1483 September 7 .
ezelfde rentmeester beleent Adriaen Pauwels jongen Meters
zoon met 93 3 /1 roeden tienden to Brugdamme, door hem gekocht
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van de grafelijkheid, aan welke zij bij doode van Willem Pieter
Symon zoon en Jacop, Willem en Michiel Pauwels jongen Pieter
zoons kinderen vervallen waren, daar Adriaen den tijd om de
door zijne broeders nagelaten leenen to lossen had verzuimd .
Afschrift in Inv. nr . 1743d fol. 2.

543 . 1483 September 12.
ezelfde rentmeester beleent Willem en mr . Heinrick Adriaen
Bisscops kinderen met 11 gemeten 187 1 /2 roeden tienden to
to Coninchem, in den Noirtdijck, to Capelle en Eversdijck, hun
aangekomen bij doode van Adriaen Bisschop, hun vader .
Afschrift in Inv . nr. 1743d fol . 8.

544. 1483 September 17 .
Mannen der grafelftheid van Zeelant oorkonden, dat Willem
en Pieter Lauwereys Andries Moens zoons kinderen van Hogelande aan Heinrick Jans zoon van Wissenkercke 4 gemeten
298 roeden ambachts to Oistcapple en 243 roeden leenlands
aldaar overdragen.
Afschrift in Inv . nr. 1743d fol . 33 verso .

545 . 1483 September 23 .
Mannen der grafeli kheid van Zeelant oorkonden, dat Jan Pieter
Huge zoon aan Symon en Gillis Huge Symons zoons kinderen
2 gemeten tienden to Emelisse overdraagt.
Afschrift in Inv . or. 1743d fol . 9 .

546 . 1483 September 23 .
Anthuenis Jans noon van Wissenkercke, raad en rentmeester
van Bewester Schelt, beleent Cornelis Thonis' noon van der Lisse
met 2 gemeten 75 roeden tienden in de Welle, hem aangekomen
b~ doode van Adriaen Thonis' noon van der Lisse, zijn broeder .
Afschrift in Inv. nr . 1743d fol . 26 verso.

547.

1483 September 26 .
ezelfde rentmeester beleent Heinrick Jane zoon van Wissenkercke met 4 gemeten 298 roeden ambachts to Oistcapple en
met 243 roeden leenlands aldaar, nadat Willem en Pieter Lauwereys Andries Moens zoons kinderen van Hogelange (sic) hem
die overgedragen hadden .
Afschrift in Inv . nr. 1743d fol . 33 verso .

548. 1483 October 6 .
ezelfde rentmeester beleent beer Lodewijck van Scengen met
7 gemeten 184 roeden tienden to Tser-Aernoutskereke, hem aangekomen bij doode van Matheus van Scengen, zijn broeder .
Afschrift in Inv . nr . 1743d fol . 26 verso.
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549.

1483 October 6 .
ezelfde rentmeester beleent Jan van Scenghen met 7 gemeten
194 roeden tienden to Tser-Aernoutskercke, hem aangekomen bb
doode van Matheeus van Schengen, zijn broeder .
Afschrift in Inv . ur . 1743 d fol . 35 verso.

550 .

1483 October 9 .
ezelfde rentmeester beleent Jacop, Wisse en Adriaen Hubrecht
Willems zoons kinderen met 4 gemeten 150 roeden tienden, hun
aangekomen bij doode van Hubrecht Willems zoon, hun vader .
Afschrift in Inv . nr. 1743d fol . 12 .

551.

1483 October 22 .
ezelfde rentmeester beleent Willem Laureys' zoon van Hogelande met 117 gemeten 51 1 /12 roeden ambachts in Walcheren,
nadat Pieter Huge zoon hem die overgedragen had .
Afschrift in Inv. nr. 1743d fol. 32 verso .

552. 1483 October 28 .
ezelfde rentmeester beleent Jan van Cats, ridder, en Jacob
van Cats, gebroeders, met een vierde van 91 gemeten 154 roeden
ambachts to Vlake en Schore, 178 gemeten 169 roeden ambachts
to Wemeldinge, 48 gemeten 12 roeden ambachts to Capelle, 41
gemeten 151 roeden ambachts to Cloetinge, 165 gemeten 207 1/ 2
roeden ambachts to Tser-Aernoutskercke, 240 gemeten 225 roeden
ambachts to Oistkercke, 172 gemeten 206 roeden ambachts to
Zabbinge, 104 gemeten 165 roeden ambachts to Westkercke,
130 gemeten 150 roeden ambachts to Oistkercke, 103 gemeten
262 1 /2 roeden ambachts to Zabbinge, 9 gemeten 225 roeden ambachts to Westkercke, 56 gemeten 75 roeden ambachts int polderken van Zichuyt, 247 gemeten 42 t/2 roeden ambachts int
Nyeulant van Cats, 188 gemeten 6 1/ 2 roeden ambachts to Cats
Bewesten sW aels, 56 gemeten 43 1/2 roeden ambachts int Noirdtambocht van Emelisse en Tser-Wittenkinderen-ambocht, met een
vierde van 4 gemeten 225 roeden tienden to Cloetinge, 2 gemeten
50 roeden tienden in de Goes, 31 gemeten 206 1/ 2 roeden tienden
to Cats en 6 gemeten tienden to Cortkene, met 5 gemeten 125 1 /2
roeden tienden to Oistkercke, met 7 gemeten 28 roeden tienden
to Zabbinge, met 2 gemeten 172 roeden tienden to Westkercke
en met 2 gemeten 119'/ 2 roeden tienden to Muyden, ,twelcke is
den Piet, liggende in de zee", door hen gekocht van de grafelijkheid, aan welke zij bij doode van Adriaen van Cats, hun
brooder, vervallen waren .
Afschrift in Inv . nr. 1743d fol. 5 verso .

553.

1483 October 31 .
ezelfde rentmeester beleent Jan Willems zoon van Hamerstede met de ambachtsporties int Nyeulant van Cats, Cats Bewesten sWaels, to Edekinge, Nyeukercke, int Noirtambocht van
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Emelisse en Tser-Witten-kinderenambocht, toebehoord hebbende
aan Anthuenis, Brant, Aelbrecht, Heynric en mr. Jan van Wissenkercke, nadat doze hem die overgedragen hadden.
Afschrift in Inv . nr . 1743d fol . 34 verso .

554.

1483 November 16 .
ezelfde rentmeester beleent Symon en Gillis Huge Symons
zoons kinderen met 2 gemeten tienden to Emelisse, nadat Jan
Pieter Huge zoon hun die overgedragen had .
Afschrift in Inv . nr . 1743d fol . 9 verso .

555.

1483 ecember 16 .
ezelfde rentmeester beleent Mayken en Cornelie Cornelis Clais'
zoons dochters van der Lisse met 4 gemeten 47 roeden tienden
in de Welle en der Lisse, haar aangekomen bij doode van Cornelis Clais' zoon van der Lisse, haar vader .
Afschrift in Inv . nr . 1743d fol . 27 .

556 .

1483 ecember 17 .
ezelfde rentmeester beleent Jacop Wisse zoon van der Lisse
met 38 gemeten 213 roeden ambachts in de Welle, door hem
gelost van de grafelijkheid, aan welke zi bij doode van Cornelis
Clais' zoon van der Lisse, zijn bloedverwant, vervallen waren .
Afschrift in Inv . nr . 1743d fol . 22 verso .

557 . 1483 ecember 18 .
ezelfde rentmeester beleent Willem en beer Jan van Oistende
met 14 gemeten tienden to Oistbrabant en Stuvezant, hun aangekomen bij doode van jvr . Janne Jans van Renisse Lichtenbourgs
dochter, hunne moeder .
Afschrift in Inv . nr . 1743d fol . 3.

558.

1483 ecember 18 .
ezelfde rentmeester beleent Joos, Heinrick en Floris, kinderen
van Anthuenis van den Abeele, ridder, met 12 gemeten 150 roeden
tienden to Cappelle en Eversdijck, hun aangekomen bij doode
van beer Anthuenis van den Abeele, hun vader .
Afschrift in Inv . nr. 1743d fol . 7 .

559.

1483 ecember 23 .
ezelfde rentmeester verkoopt voor 2 pond gr . Vls. aan Cornelis Heinricx zoon den ouden scoelapper een vierde van de nalatenschap van zijne echtgenoot Antbonie Jacops dochter, parochiane
in Noirtmonster, ale onbeheerd good aan de grafelijkheid vervallen .
Afschrift in Inv . nr . 1743d fol . 20.

560.

1484 Januari 18 .
ezelfde rentmeester verkoopt voor 3 pond 10 schellingen gr .
Vls . aan Gillis Pieters zoon en Adriaen Jane zoon, parochianen
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in de Gapinge, de helft van 2 gemeten 225 roeden lands in de
Gapinge en to Cleeuwaertskercke, aan do grafelijkheid vervallen
bij doode van Thuenis Cornelis' zoon, parochiaan in Cleeuwaertskerke, die een bastaard was, en een zesde van de wederhelft van
die 2 gemeten 225 roeden lands, bij confiscatie van Pieter Pier
Oirts zoon aan de grafelijkheid vervallen .
Afschrift in Inv . nr . 1743d fol . 20 verso.

561 .

1484 Januari 22 .
Burgemeesters, schepenen en raad der stad Middelburch oorkonden, dat Heinrick Jacops zoon van Gri pskercke, Heynrick
Jan Meyngarts zoon van Oistcappelen en Willem Wisse zoon van
Poppedamme onder eede getuigen, dat ten overstaan van hen als
mannen der grafelijkheid van Zeeland indertijd mr . Heinrick Olaerts
zoon van Crommenhoucke, priester en kanunnik in den Westmonstre, aan Adriaen Poppe zoon van der Hayman, zijn schoonbroeder, 7 gemeten ambachts in de Houdinge heeft overgedragen .
Afschrift in Inv. nr . 1743d fol . 30 verso .

562 .

1484 Februari 6 .
Anthuenis Jans zoon van Wissenkereke, raad en rentmeester
van Bewester Schelt, beleent Adriaen Poppe zoon van der Haymanne met 7 gemeten ambachts to Houdinge, nadat mr. Heinrick
Olaerts zoon van Crommenhoucke, priester en kanunnik in den
Westmonstre, hem die overgedragen had .
Afschrift in Inv. nr. 1743d fol . 31 .

563 .

1484 Februari 12 .
ezelfde rentmeester beleent jvr . Marie en jvr . Adriane Adriaen
Tols dochters met 2 gemeten 137'/, roeden tienden to Noirtmonster, Nyeukercke, Bairsdorp en Coudekercke, door haar gekocht
van de grafelijkheid, aan welke zij bb doode van Janne Jasper
Jans zoons dochter vervallen waren .
Afschrift in Inv . nr . 1743d fol . 2 .

564 .

1484 Februari 14 .
ezelfde rentmeester beleent Thuenis Symons zoon met 150
roeden leenlands to Tser-Aernoutskercke, door hem gekocht van
de grafelijkheid, aan welke zij bij confiscatie van Willem Pieter
Huge Ronde zoon vervallen waren .
Afschrift in Inv . nr . 1743d fol . 30 .

565 . 1484 Maart 6.
ezelfde rentmeester beleent Geert Adriaens zoon en anckaert
Adriaens zoon, gebroeders, met 7 gemeten 178 roeden ambachts
to Wemeldinge, door hen gelost van de grafelijkheid, aan welke
zij bij doode van Eeuwout Cornelis Toenemans zoon vervallen waren .
Afschrift in Inv . nr. 1743d fol . 23 .
9
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566 .

1484 Maart 7 .
ezelfde rentmeester beleent Pieter Lanchals, ridder, raad en
hofmeester van den hertog, met 333 gemeten 209 roeden ambachts
in der Maire, nadat Brant, Aelbrecht, Heinrick, Jan en Anthuenis
Jans kinderen van Wissenkercke hem die overgedragen hadden .
Afschrift in Inv. nr. 1743d fol . 34 verso .

567 .

1484 Maart 11 .
Mannen der grafelbkheid van Zeelant oorkonden, dat mr . Heinrick Busschop, kanunnik en cantor in den Sinte Pieter to Middelburch, en Pieter Jacops zoon Busscop erkennen, dat aan hun
broeder en oom Willem Adriaens zoon Busscop uit de erfenis
van zijn vader Adriaen Busscop zijn ten deel gevallen 9 gemeten
187 roeden tienden in der Welle en to Coninchem .
Afschrift in Inv . nr. 1744a fol . 13.

568 .

1484 Maart 18 .
Maximiliaen en Philips, aartshertogen van Oisterijck, benoemen
Heinrick Jans zoon van Wissenkercke tot dijkgraaf tusschen
de Honte en Hinekele in plaats van wijlen Jan van Staple en
met terugneming van de benoemingen van Thomas van Wissenkercke en Jacop van Coudewerve .
Afschrift in Inv. nr . 1743d fol. 17 verso .
N .B . Hieronder staat aangeteekend, dat Heinrick Jans zoon van
Wissenkercke 1484 Maart 25 den eed heeft afgelegd .

569.

1484 Maart 18.
ezelfde aartshertogen beloven Heinrick Jans zoon van Wissenkercke to zullen handhaven in het dijkgraafschap tusschen de
Honte en Hinckele, zoolang hem de daarop door hem voorgeschoten 120 ponden niet zijn terugbetaald, en b~ zijn overlijden
die som aan zone erven to zullen uitkeeren .
Afschrift in Inv . nr . 1743d fol . 18 verso.

570 .

1484 Maart 31 .
Anthuenis Jans zoon van Wissenkercke, raad en rentmeester
van Bewester Schelt, beleent mr . Boudin Gillis Boudins zoon met
5 gemeten 100 roeden tienden to Cloetinge en Wissenkercke,
hem aangekomen bb doode van mr . Floris Gillis Boudins zoon,
zijn broeder.
Afschrift in Inv. nr . 1743d fol . 27 verso .

571 .

1484 April 1.
ezelfde rentmeester composeert voor 2 pond gr . Vls met Matheus Heinricx zoon, parochiaan in Cappelle, wegens het plegen
van diefstallen.
Afschrift in Inv . nr. 1743d fol . 29.
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572 .

1484 April 7.
Loys Quarre, raad en ontvanger-generaal van financien, erkent
van Henry Jans zoon de Wissenkercke 120 pond, door hem voorgeschoten op het dijkgraafschap tusschen Honte en Hinckele, ontvangen to hebben .
Afsehrift in Inv . nr . 1743d fol . 19 verso .

573.

1484 April 7 .
Anthuenis Jans van Wissenkercke, raad en rentmeester van
Bewester Scelt, verkoopt voor 3 pond 10 schellingen gr . Vls. alle
aanspraken, die de grafelijkheid heeft op 3 gemeten 187 roeden
lands in der Gapinge, welke goederen nagelaten zijn door Willem
Jans zoon, parochiaan aldaar, van wien het onzeker is, of hi zelfmoord gepleegd heeft of bij ongeluk verdronken is, aan Marten
Clais' noon, parochiaan aldaar, erfgenaam van voornoemden Willem Jans noon .
Afschrift in Inv . nr . 1743d fol. 28 verso .

574 .

1484 April 10.
Mannen der grafelijkheid van Zeelant oorkonden, dat Lodew~ck
van Schengen, ridder, aan jvr . Barbele Arent van Schengen dochter,
zone zuster, 3 gemeten tienden to Bairsdorp en Tser-Heinricxkinderen overdraagt.
Afsehrift in Inv. nr . 1744a fol . 14 verso .

575 .

1484 April 13 .
Mannen der grafelbkheid van Zeelant oorkonden, dat mr . Heinrick Bisscop, kanunnik en cantor in den Sinte Pieter to Middelburch, en Willem Adriaens zoon Busscop erkennen, dat aan hun
neef Pieter Jacops zoon Busscop nit de erfenis van zijn grootvader Adriaen Bisscop zijn ten deel gevallen 2 gemeten tienden
to Eversdijck.
Afsehrift in Inv . nr . 1744a fol . 11 .

576 .

1484 April 19 .
Heinrick (Jans zoon van Wissenkerke, raad en rentmeester
van Bewesten Schelde) beleent Jacop van den Waerde Adriaens
noon met 165 gemeten ambachts to Synoutskercke en Bairsdorp,
door hem gelost van de grafelijkheid, aan welke zi bij doode
van Adriaen van den Waerde, zijn broeder, vervallen waren .
Afsehrift in Inv . nr. 1744a fol. 6 verso.

577 .

1484 April 27 .
( e gecommitteerden op het stuk van de domeinen en financien)
stellen het request van Symon Jans zoon, baljuw van de wateren
to Arnemuden, om darink to mogen delven uit 1 gemet 20
roeden leenlands to Nyeukercke, in handen van den rentmeester
van Bewester Scelt.
Afsehrift in Inv . nr . 1744a fol . 20 verso .
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578 .

1484 April 29 .
Heinrick Jans zoon van Wissenkercke, raad en rentmeester
van Bewester Scelt, adviseert gunstig op bet request van Symon
Jana zoon, baljuw van de wateren to Armuden, om darinck to
mogen delven nit een stuk leenlands .
Afschrift in Inv . nr. 1744a fol . 21 .

579.

1484 Mei 10 .
ezelfde rentmeester beleent mr . Boudin Gillis Boudins zoon,
priester, met 24 gemeten 242 roeden ambachts to Cloetinge, door
hem gelost van de grafelijkheld, aan welke zij bij doode van
mr. Floris Gulls Boudins zoon, zijn broeder, vervallen waren .
Afschrift in Inv . nr . 1744a fol. 5.

580.

1484 Mei 10 .
ezelfde rentmeester beleent mr. Boudin Gillis Boudins zoon,
priester, met 24 gemeten 242 roeden ambachts to Cloetinge, door
hem gelost van de grafelijkheid, aan welke zij bij doode van Jan
Gillis Boudins zoon, z~n broeder, vervallen waren .
Afschrift in Inv . nr. 1744a fol . 5.

581 .

1484 Mei 11 .
ezelfde rentmeester geeft aan Symon Jana zoon, baljuw van
de wateren to Armuden, tegen betaling van 6 pond verlof om
nit 1 gemet 20 roeden leenlands to Nyeukercke darink to doen delven .
Afschrift Inv . nr . 1744a fol . 21 verso .

582 .

1484 Mei 18 .
ezelfde rentmeester beleent Raesse van Bloys van Treslonge
met 6 gemeten 52 roeden tienden in Borsselen, hem aangekomen
bij doode van Jorys van Bloys van Treslonge, z~n broeder .
Afschrift in Inv . nr . 1744a fol. 10 verso .

583 .

1484 Mei 21 .
ezelfde rentmeester beleent Jacop Laureys Jacops noon met
6 gemeten 94 roeden tienden to Gerolfsdijck en Wissenkercke,
nadat Willem Heinricx noon hem die overgedragen had .
Afschrift in Inv . nr. 1744b fol . 7 verso.

584 .

1484 Mei 28.
Mannen der grafelijkheid van Zeelant oorkonden, dat Adriane
Clays Moudins zoons dochter aan Boudin Symons zoon, haar zoon,
3 gemeten 225 roeden tienden to Emelisse en Noirtdijck overdraagt.
Afschrift in Inv. nr . 1744a fol. 10 verso .

585 .

1484 Mei 31 .
( e gecommitteerden op bet stuk van de domeinen en financien)
beschikkende op hot request van Aelbrecht Jana noon van Wissenkercke, keuren goed, dat hem een zestiende van de helft van bet
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huis, genaamd tBruyn Cruce, to Middelburch en van 14 pond
gr. 's jaars nit een erf in Noirtbevelant, toebehoord hebbende
aan Aecht Pieters dochter en Jan Jans zoon, haar zoon, en waarvan het vruchtgebruik toekwam aan jvr . Margriete van Nispen,
eerst echtgenoot van Gillis Brantins zoon en daarna van Wolffaert
Gtillis' zoon, maar thans na het overlijden van jvr . Margriete en
het stilzitten van Aecht Pieters dochter en Jan Jans zoon en
hunne nakomelingen aan de grafelijkheid vervallen, voor 6 pond
gr . Vls. wordt verkocht .
Afschrift in Inv . nr. 1744a fol . 2 verso.

586.

1484 Juni 8 .
Heinrick Jans zoon van Wissenkercke, raad en rentmeester
van Bewester Schelt, verkoopt ingevolge machtiging van de gecommitteerden op het stuk van de domeinen en financien aan Aelbrecht
Jans zoon van Wissenkercke, zijn broeder, de aanspraken van de
grafelijkheid op een zestiende van de helft van het huis at
bruyn cruce to Middelburch en van eene rente van 14 pond gr .
's jaars, aan de grafelijkheid vervallen bb doode van jvr . Margriete
van Nispen, aan wie het door haar echtgenoot Gillis Brantins
zoon voor haar leven vermaakt was, zonder dat zich verder gerechtigden tot het huis en de rente hebben opgedaan .
Afschrift in Inv . nr. 1744a fol . 3 verso.

587 .

14(84?) (Juni?) 10 .
ezelfde rentmeester verkoopt voor 7 pond gr . Vls aan Margriet Cornelis' dochter, parochiane in Westmonster, een vierde van
de nalatenschap van haar echtgenoot Wolffert Symons zoon den
bontwerker, aan de grafelijkheid vervallen, daar hi een bastaard was.
N .B.

588 .

Afschrift in Inv . nr . 1744a fol . 1 .
e datum der akte is niet duidelijk leesbaar ; er kan ook
„1485" en ,Juli" staan .

1484 Juni 11 .
ezelfde rentmeester beieent Boudin Symons zoon met 3 gemeten
225 roeden tienden to Emelisse en Noirtdijek, nadat Adriane Clays
Moudins zoons dochter, zone moeder, hem die overgedragen had .
Afschrift in Inv . nr. 1744a fol . 10 .

589 .

1484 Juni 19 .
ezelfde rentmeester beleent jvr . Jozyne Adriaens dochter met
15 gemeten 225 roeden ambachts to Tolzende Binnen, met 29 gemeten 246 roeden ambachts to Tolzende Buyten, met 5 gemeten
225 roeden ambachts to uveneede, met 21 gemeten 45 roeden
ambachts in de Maire, met 160 gemeten 45 roeden ambachts to
Rillant, met 5 gemeten 100 roeden ambachts in Oude en Nyeu
Freysen en met 6 gemeten 17 roeden ambachts to Zwaenhil,
door haar gelost van de grafelijkheid, aan welke zij bij doode van
Adriaen Adriaen tser Raesse zoon, haar vader, vervallen waren .
Afschrift in Inv . nr. 1744a fol . 5 verso .
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590 .

1484 Juni 24 .
ezelfde rentmeester geeft aan Adriaen de Hoossche, geboortig
van Brugge, vrijgeleide om in Bewesten Schelde zijne inschulden
to innen, ten einde zijne schulden to kunnen betalen .
Afsehrift in Inv. nr . 1744a fol . 22 .

591 .

1484 Juni 30.
ezelfde rentmeester beleent Pieter Jacops zoon Busscop met
2 gemeten tienden to Cappella en Eversdijeke, hem aangekomen
bij doode van Adriaen Busscop, zijn grootvader, krachtens kaveling, gemaakt met mr . Heinrick Busscop, kanunnik en cantor in
den Sinte Pieter to Middelburch, en met Willem Adriaens zoon
Busscop, zijne ooms .
Afschrift in Inv. nr. 1744a fol . 11 verso.

592 .

1484 Juni 30 .
Mannen der grafel~kheid van Zeelant oorkonden, dat Jan Heynrick Kempe zoon aan Heinrick Jans zoon van Wissenkercke het
lossingsrecht van 1 gemet 123 roeden ambachts in de Mare, van
6 gemeten 111 roeden ambachts to Rillant, van 249 roeden ambachts to Zwaenhil en van 261 1 /2 roeden ambachts to Sint-Jooslant, aan do grafelijkheid vervallen bij doode van Joos Thonis'
zoon en Heinric Thonis' zoon, zone neven, overdraagt .
Afschrift in Inv . nr. 1744c fol . 17 .

593 .

1484 Juli 4.
Heinrick Jans zoon van Wissenkercke, raad en rentmeester
van Bewester Scelt, benoemt zijn neef Cornelis Heinricx zoon
van Wissenkercke tot baljuw van de wateren to Armuyden in
plaats van Symon Jans zoon, die ten behoove van Cornelis voornoemd dat ambt heeft nedergelegd.
Afschrift in Inv . nr. 1744a fol . 22 verso .

594.

1484 Juli 14 .
ezelfde rentmeester verkoopt voor 2 schellingen gr . Vls . aan
Janne Crambroots, parochiane in Noortmonster, de rechten, die
de grafelijkheid zou mogen doen gelden op een vierde van een
huis en erve to Middelburg en van de roerende goederen, nagelaten door haar echtgenoot Maertin Heinriex zoon, die een bastaard
was, nu hat sch~nt, dat Maertin voornoemd zijn weduwe zwanger
heeft achtergelaten .
Afschrift in Inv. nr . 1744a fol . 1 verso .

595.

1484 Juli 16.
ezelfde rentmeester beleent Floris bastaard van Borsselen,
ridder, heer van Cortkene, met 6 gemeten 100 roeden tienden to
Noirtdijck, nadat jvr. Margriete Cornelis Jans zoons dochter, echtgenoot van Ghi sbrecht van der Maelstede, hem die overgedragen had .
Afschrift in Inv. nr . 1744a fol . 12 .
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596 .

1484 Juli 21 .
ezelfde rentmeester beleent Cornelis Vrancke zoon van Campen met 61 gemeten 28 1/ 2 roeden ambachts in der Welle, to
Coninchem, Gteertsdijc en Wissenkercke, door hem met goedvinden
van Cornelis Anthonis Adriaens zoon van der Lisse gelost van
de grafelijkheid, aan welke zij bij doode van Adriaen Anthonis
Adriaens zoon van der Lisse, Cornelis' broeder, vervallen waren .
Afschrift in Inv . nr. 1744a fol . 8 .

597 .

1484 Augustus 16 .
ezelfde rentmeester beleent Willem Adriaens zoon Busscop
met 4 gemeten 243 1/ 2 roeden tienden to Coninchem en in den
Noirtdijck, hem aangekomen bb doode van Adriaen Busscop, zijn
vader, krachtens kaveling, gemaakt met mr. Heinric Busscop, zijn
broeder, en Pieter Jacops zoon Bisscop, zijn neef.
Afschrift in Inv. nr . 1744a fol . 13.

598 .

1484 Augustus 20 .
ezelfde rentmeester beleent Jan Jacop Thuenis' zoon van
Cromfliet met 11 gemeten 250 roeden ambachts to Hinclenoirt,
door hem gelost van de grafelftheid, aan welke zij bij doode
van Pieter Jacop Thuenis' zoon, zijn broeder, vervallen waren .
Afschrift in Inv . nr. 1744 a fol . 6 .

599 .

1484 September 15 .
Mannen der grafelijkheid van Zeelant oorkonden, dat Cornelis
van Treslongen zoon van Lodewjjck van Treslongen, ridder, aan
jhr . Willem de Vriese van Oistende Willems zoon 9 gemeten
75 roeden tienden in de Coudorpsche polders overdraagt .
Afschrift in Inv . nr. 1744a fol. 13 verso .

600.

1484 September 28 .
Heinrick Jans zoon van Wissenkercke, raad en rentmeester
van Bewester Schelt, verkoopt voor 5 pond gr . Vls . aan Jan Cornelis' zoon, wagenmaker, parochiaan in Westmonster, een vierde
van een huis en erve to Middelburch en van 1 gemet 60 roeden
lands to Coudekercken, aan de grafelijkheid vervallen bij doode
van Pieter Maerts zoon, die een bastaard was .
Afschrift in Inv . nr . 1744a fol . 1 verso .

601 .

1484 September 28 .
ezelfde rentmeester verkoopt voor 16 schellingen gr . Vls . aan
Jacop Willems zoon van Glrijpskercke, parochiaan in de Cloester,
een zesde van een huis en erve to Middelburch, aan de grafelijkheid vervallen bij doode van Pieter Maerts zoon, die een bastaard was .
Afschrift in Inv . nr . 1744a fol . 2.

602 .

1484 October 12 .
Maxmiliaen, aartshertog van Oistenrijck, stelt Jan van Oistende,
ridder, vrij van de betaling van het recht, door hem verschuldigd
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wegens den koop van 24 gemeten tienden in Borssele, gekocht
van Heinrick Jans zoon van Wissenkerke, rentmeester van Bewester Schelt, en jvr . Hadewy diens echtgenoot .
Opgenomen in een brief d .d. 1487 Mei 22 (zie nr . 696) .

603 .

1484 November 18 .
Heinrick Jans zoon van Wissenkercke, raad en rentmeester van
Bewester Schelt, beleent jvr . Barbele Arent van Schengen dochter
met 3 gemeten tienden to Bairsdorp en Tser-Hendricxkinderen,
nadat Lodewijck van Scheyngen, ridder, haar broeder, haar die
overgedragen had .
Afschrift in Inv . nr. 1744a fol . 14 verso.

604 .

1484 ecember 15 .
ezelfde rentmeester erkent van den Spanjaard Aernout de
Sommade, schipper van een craveel, 12 pond 10 schellingen
gr. Vls . ontvangen to hebben, welke som voornoemde schipper
op zich genomen had ter vergoeding van de goederen, nagelaten
door den voor drie jaren aan boord overleden Jan Escheles van
Brugge, aan diens weduwe nit to betalen, welke weduwe echter
sedert ook overleden is.
Afschrift in Inv . nr. 1744a fol . 3 verso .

605 .

1484 ecember 15 .
ezelfde rentmeester beleent Heinrick Anthuenis' zoon van
Bruelis met 4 gemeten tienden to Cappelle en Eversdijck, met
75 roeden tienden to Vlake en Schore, met 12 gemeten 8 9 1 /2
roeden tienden to Cattendij ck en met 2 gemeten 225 roeden tienden in
de Goes, hem aangekomen bij doode van Anthuenis van Bruelis,
z~n vader .
Afschrift in Inv. nr . 1744a fol . 15 .

606 . 1485 Februari 16 .

ezelfde rentmeester verkoopt voor 25 pond gr . Vls. aan Faes
Claes' zoon, poorter van Middelburch, de helft van bet huis en
erve, genaamd en ancker, aldaar, aan de grafelijkheid vervallen
bij doode van Margriete aniels dochter, alias Grietken Boex,
die een bastaard was, en verklaart de koopsom gegeven to hebben
aan Jacop de Heer, die van de grafelijkheid alle rechten op de
nalatenschap van Grietken voornoemd verkregen had .
Afschrift in Inv . nr . 1744 a fol . 4 .

607 . 1485 Februari 16 .
ezelfde rentmeester verkoopt voor 38 schellingen gr . Vls. aan
Jan Willems zoon, barbier, poorter van Middelburch, een achtste van
een huis en hofstede aldaar, bewoond door Michiel Michiels zoon,
aan de grafelijkheid vervallen bij doode van Margriet aniels
dochter, alias Grietkin Bocx, die een bastaard was, en verklaart
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de koopsom gegeven to hebben aan Jacop de Heer, die van de grafelftheid alle rechten op de nalatenschap van Grietken voornoemd
verkregen had .
Afschrift in Inv . nr. 1744a fol. 4 verso .

608 .

1485 Maart 3 .
ezelfde rentmeester beleent Gillis Pieter Gillis' zoon en Willen (sic) Pieter Gillis' zoon, met 1 gemet 75 roeden tienden to
Brugdamme, hun aangekomen bij doode van Pieter Pieter Gillis'
zoon, hun broeder .
Afschrift in Inv . nr . 1744a fol . 15 verso .

609.

1485 April 20 .
ezelfde rentmeester beleent Jacop Pieters zoon met 18 gemeten
244 roeden ambachts to Yersicke, door hem met machtiging van
z~n zwager Oele Jacop Jans zoon gelost van de grafelijkheid,
aan welke zij bij doode van Pieter Jacops zoon, zijn zwager,
vervallen waren.
Afschrift in Inv . nr. 1744a fol . 7 .

610.

1485 Mei 6 .
Mannen der grafelijkheid van Zeelant oorkonden, dat Adriane
Boudin Gillis' zoons dochter aan mr . Jan Boudins zoon, haar
broeder, 1 gemet 200 roeden tienden in der Nyeuwerkercke
overdraagt.
Afschrift in Inv . nr. 1744b fol . 1 .

611 .

1485 Juni 16 .
Mannen der grafeljkheid van Zeelant oorkonden, dat Heynrick van Renisse van der Burch, ridder, aan Clais van Renisse
van der Burch, zijn zoon, 3 gemeten 35 roeden tienden to Baerlant en Stuvezant overdraagt .
Afschrift in Inv . nr . 1744b fol . 3 .

612 .

1485 Juli 28 .
Heinrick (Jans zoon van Wissenkerke, raad en rentmeester
van Bewesten Schelde) beleent Cornelis Cornelis' zoon met 10 gemeten ambachts to Cloetinge, door hem gekocht van de grafelijkheid, aan welke zij door de professie van Adriaen Olouts zoon
vervallen waren .
Afschrift in Inv . 1744a fol. 7 verso .

613 .

1485 Juli 30 .
ezelfde rentmeester beleent Adriaen Jacops zoon, priester, met
33 1 /2 roeden tienden to Emelisse en met 1 gemet 122/2 roeden
tienden to Campen, hem aangekomen bij doode van jongen Jan
Jacops zoon, zijn broeder .
Afschrift in Inv . nr. 1744a fol . 15 verso .

138

614 .

1485 Augustus 12 .
ezelfde rentmeester beleent Cornelis Vrancke zoon van Campen
met 4 gemeten 10 roeden tienden to Wissenkercke en in Oude
en Nyeu Campe, door hem gekocht van de grafelijkheid, aan
welke zij bij doode van Adriaen Michiels zoon van Campen vervallen waren .
Afschrift in Inv. nr . 1744a fol . 8 verso .

615.

1485 Augustus 12 .
ezelfde rentmeester beleent Cornelis Vrancke zoon van Campen
met 60 gemeten 203 roeden ambachts in Oude Campen, door hem
gelost van de grafelijkheid, aan welke zij bij doode van Adriaen
Michiels zoon van Campen, zijn neef, vervallen waren .
Afschrift in Inv. nr.

616.

1744b

fol. 18 .

1744b

fol. 18 verso .

1485 September 10 .
Mannen der grafelijkheid van Zeelandt oorkonden, dat Cornelis
van Tserlonge aan Jan van Tserlonge zijn aandeel aan de tienden
in Coudorpepolder, hem aangekomen bij doode van zijn broeder
Jooris, overdraagt .
Afschrift in Inv . nr .

620.

fol. 16.

1485 September 3 .
ezelfde rentmeester beleent Jan van Bloys van Treslonge met
6 gemeten 52 roeden tienden in Borssellen, hem aangekomen bij
doode van Jooris van Bloys van Tserlonge, zijn broeder .
Afschrift in Inv. nr.

619.

1744a

1485 September 3 .
ezelfde rentmeester beleent Cornelis van Blois van Tserlonge
met 6 gemeten 52 roeden tienden in Borssellen, hem aangekomen
bij doode van Jooris van Bloys van Tserlonge, zijn broeder .
Afschrift in Inv. nr .

618.

fol . 9 .

1485 Augustus 12.
ezelfde rentmeester beleent Pieter en Gillis Jans van Scheyngen
kinderen met 24 gemeten 250 roeden tienden in de Haymanne,
met 65 gemeten 192 roeden tienden to Tser-Arnoutskercke en
met 10 gemeten 1941/2 roeden tienden aldaar, hun aangekomen
bij doode van Jan van Schengen, hun vader .
Afschrift in Inv. nr .

617.

1744a

1744b

fol . 19 verso.

1485 September 26 .
Heinrick Jans zoon (van Wissenkercke, raad en rentmeester
van Bewesten Schelde) beleent Cornelis en ouden Symon Goverts
kinderen met 34 gemeten 209 roeden ambachts to Wemeldinge,
door hen gelost van de grafelijkheid, aan welke zij b~ doode van
jongen Symon Coverts zoon, hun broeder, vervallen waren .
Afschrift in Inv. nr .

1744a

fol, 9 .
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621 .

1485 September 30 .
ezelfde rentmeester beleent Willem de Vriese van Oistende
Willems zoon met 9 gemeten 75 roeden tienden in de Coudorpsche
polders, nadat Cornelis van Treslonge, zoon van Lodewijck van
Treslongen, ridder, hem die overgedragen had .
Afschrift in Inv . nr . 1744a fol . 14 .

622. 1485 October 3.
ezelfde rentmeester beleent Pancraes Huge zoon met 7 gemeten
184 1 /2 roeden ambachts to Wissenkercke, Zoetelinckercke en uveneede, door hem gelost van de grafelijkheid, aan welke zij b
doode van aniel Huge zoon, zijn broeder, vervallen waren .
Afschrift in Inv . nr . 1744a fol . 9 verso .

623. 1485 October 3 .
ezelfde rentmeester beleent Pancras en Merten Huge aniels
zoons kinderen met 200 roeden tienden to Wissenkercke, hun
aangekomen bij doode van aniel Huge zoon, hun broeder .
a) Afschrift in Inv. nr . 1744a fol . 20.
b) Afschrift in Inv . nr . 1744b fol . 9 verso .

624. 1485 October 31 .
Mannen der grafelijkheid van Zeelant oorkonden, dat Adriaen
van Veurhoute, ridder, aan Witte van Haemstede en van Moermont, zijn zwager, een derde van het ambacht van Cappelle en
23 gemeten tienden aldaar overdraagt .
Afschrift in Inv . nr. 4744a fol . 18 .

625. 1485 October 31 .
Maximiliaen en Phelippe, aartshertogen van Austrice, keuren
de overdracht van een derde gedeelte der heerlijkheid La Chappelle door den hour van Veurhoute aan Witte de Haemstede en
de Moermont good .
Afschrift in Inv . nr . 1744a fol. 18 verso .

626. 1485 November 12 .
Henrick Jans zoon (van Wissenkerke, raad en rentmeester van
Bewesten Schelde) beleent Cornelis, Adriaen en Lieven Adriaen
Bette zoons kinderen met 7 gemeten 161 roeden tienden to Emelisse, Coninchem, in de Welle en de Lisse, hun aangekomen bij
doode van Adriaen Bette zoon van der Lisse .
Afschrift in Inv . nr . 1744a fol. 17.

627. 1485 November 16 .
ezelfde rentmeester beleent Jacop Reymers zoon en Joos
Reymers zoon, priester, met 67 gemeten 9 roeden tienden in de
Haymanne, to Cleeuwaertskercke, in de Gapinge, to Noirtmonster,
Schellacht, Cattendijck en in Wolffaertd~ck, hun aangekomen bij
doode van Reymer Willems zoon van der Buttinge, hun vader.
Afschrift in Inv . or. 1744a fol . 17 verso .
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628. 1485 November 20 .
ezelfde rentmeester beleent Witte van Haemstede en van
Mourmont met 798 gemeten 150 roeden ambachts to Capelle en
met 24 gemeten tienden to Capelle en Eversdijck, nadat Adriaen
van Voorhoute, ridder, hem die overgedragen had.
Afsehrift in Inv . nr . 1744a fol. 19 verso .

629. 1485

ecember 11 .
ezelfde rentmeester beleent Clais van Renisse van der Burch
met 3 gemeten 35 roeden tienden to Stuvezant en in den Vogelzanck, nadat Heinrick van Renisse van der Burch, zijn vader,
hem die overgedragen had.
a) Afsehrift in Inv . nr . 1744a fol. 16 verso .
b) Afsehrift in Inv . nr . 1744b fol . 3 verso .

630.

1485 ecember 19 .
Mannen der grafelijkheid van Zeelant oorkonden, dat Cornelis
van Treslonge en van Bloys aan Jan van Oistende, ridder, een
achtste van het geheele tiend van den Coudorpschen polder overdraagt .
Afschrift in Inv . nr. 1744c fol . 8 verso .

631 .

1486 Januari 12 .
Heinrick Jans zoon (van Wissenkerke, raad en rentmeester
van Bewesten Schelde) beleent Jan Boudins zoon met I gemet
200 roeden tienden to Nyeukerke, nadat Adriane Boudin Gillis'
zoons dochter, zijne zuster, hem die overgedragen had .
Afsehrift in Inv . nr. 1744b fol. I verso .

632 . 1486 Januari 12 .
ezelfde rentmeester beleent Jan Heinricx zoon van Wissenkercke, zijn neef, met 4 gemeten 245 1 /2 roeden tienden to Cortkene en Wissenkercke, hem aangekomen bij doode van Cornelis
Heinricx zoon, zbn broeder.
Afschrift in Inv . nr . 1744b fol. 8 verso .

633. 1486 Januari 13 .
ezelfde rentmeester beleent Jan Heinricx zoon van Wissenkerke, zijn neef, met 115 gemeten 124 roeden ambachts to Wissenkercke, door hem gelost van de grafelijkheid, aan welke zij bij
doode van Cornelis Heinricx zoon van Wissenkercke, zijn broeder,
vervallen waren.
Afschrift

634.

iri

Inv. nr . 1744b fol . 8 .

1486 Januari 22 .
Maximiliaen en Philips, (aarts)hertogen van Oistenr~ck, beleenen
Cornelis Vrancke zoon van Campen met 46 gemeten ambachts
int Oudelandt van Campen en een tiende van bet ambacht int
Nyeulandt van Campen, door hem gelost van de grafelijkheid, aan
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welke zij bij doode van Michiel Vrancke zoon van Campen, zijn
broeder, die deze ambachtsporties van Willem Cornelis' zoon van
Campen bad gekocht, en van Michiels kinderen Cornelis en Adriaen
vervallen waren .
Afschrift in Inv . nr . 1744b fol . 14 verso .
N .B. Hieronder staat aangeteekend, dat Cornelis Vrancke zoon
1486 Maart 30 den eed heeft afgelegd .

635 .

1486 Januari 22 .
Heinrick Jans zoon (van Wissenkerke, raad en rentmeester van
Bewesten Schelde) beleent Cornelis Adriaen Jan Costins zoon van
Poppendamme met 365 gemeten 25 roeden ambachts to Poppendamme, Hogelande, Sinte-Mariekerke, G}rbpskerke, in de Buttinge
en to Santfoorde, door hem gelost van de grafelftheid, aan welke zij
bij doode van Pancraes Adriaens zoon, zijn broeder, vervallen waren.
Afschrift in Inv . nr . 1744b fol . 17 .

636.

1486 Januari 23 .
ezelfde rentmeester beleent Wouter Colins zoon met 25 geomburch, door hem gelost
meten 257 1/2 roeden ambachts to
van de grafelijkheid, aan welke zij bb doode van Willeman Colins
zoon, zijn broeder, vervallen waren .
Afschrift in Inv . nr. 1744b fol . 12 verso.

637 .

1486 Maart 4.
ezelfde rentmeester beleent Wouter Colins zoon met 25 gemeten
257 1 /2 roeden ambachts to
omburch, door hem gelost van de
grafelijkheid, aan welke zij bb doode van Uheleyn Colins zoon,
z~n broeder, vervallen waren .
Afschrift in Inv . nr . 1744b fol . 13 .

638.

1486 Maart 8.
ezelfde rentmeester beleent Berthelmeeus Jans zoon, priester,
met 4 gemeten ambachts to Zabbinge, door hem gelost van de
grafelijkheid, aan welke zij bb doode van Heinrick Pieters zoon,
zijn oom, vervallen waren .
Afschrift in Inv . nr. 1744b fol. 13 verso .

639 .

1486 Maart 19 .
Mannen der grafelijkheid van Zeelant oorkonden, dat jonge
Cornelis Huge zoon van Boomvliet aan jvr. Margriete tser Raessena
dochter van Hersele 4 gemeten 122 roeden tienden to Zabbinge
overdraagt.
Afschrift in Inv . nr . 1744 b fol . 11 .

640 . 1486 Maart 21 .
Heinrick Jans zoon (van Wissenkerke, raad en rentmeester van
Bewesten Schelde) verkoopt voor 20 schellingen gr . Vls. aan
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Herman Jans zoon, parochiaan in Westmonster, een vierde van
de nalatenschap zijner echtgenoot Mergriete Mertin Buenins dochter,
aan de grafelijkheid vervallen, daar zij een bastaard was .
Afschrift in Inv . nr . 1744b fol. 11 verso .

641 . 1486 Maart 27.
ezelfde rentmeester beleent Jan van Bloys van Tserlonge met
6 gemeten 52 roeden tienden in Borsselen, nadat Cornelis van
Tserlonge, zijn broeder, hem die overgedragen had .
Afschrift in Inv . nr. 1744b fol . 20 .

642.

1486 Maart 28 .
Mannen der grafeljkheid van Zeelant oorkonden, dat Cornelis
Huge zoon van Boomvliet aan jvr . Margriete tseer Rasens dochter
van Hersele 6 gemeten 150 roeden tienden in de Welle overdraagt .
Afschrift in Inv. nr . 1744b fol . 5.

643. 1486 April 10 .
Heinrick Jans zoon (van Wissenkerke, raad en rentmeester
van Bewesten Schelde) verkoopt voor 7 pond gr . Vls . aan Pieter
Luucx zoon, bontwerker, poorter van Middelburch, een vierde
van de nalatenschap van zijne echtgenoot Voetwijf Symon ints
dochter, aan de grafelijkheid vervallen, daar zij een bastaard was.
Afschrift in Inv . nr . 1744b fol. 12.

644. 1486 April 20 .
ezelfde rentmeester beleent Cornelis, Adriaen, Pieter, Amandt
en Jan Jan Jacops zoons kinderen met 3 gemeten 208 1/ 2 roeden
tienden to Wissenkercke, hun aangekomen bij doode van Jacop
Jan Jacops zoon, hun broeder .
Afschrift in Inv. nr . 1744b fol . 9 verso.

645. 1486 April 20 .
ezelfde rentmeester beleent Cornelis, Adriaen, Pieter, Amandt en
Jan Jan Jacops zoons kinderen met 6 gemeten 247 roeden ambachts
to Geertsdijck, door hen gelost van de grafelijkheid, aan welke
zij bij doode van Jacop (Jan) Jacops zoon, hun broeder, vervallen waren .
Afsehrift in Inv . nr . 1744b fol . 13 verso .

646. 1486 April 21 .
anckert Moudins zoon met 29
ezelfde rentmeester beleent
gemeten 116 roeden ambachts to Emelisse, in de Welle en to
Coninchem, door hem gelost van de grafelijkheid, aan welke zij
bij doode van Philips Moudins zoon, zijn broeder, vervallen waren .
Afschrift in Inv . nr . 1744b fol . 14.
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647 .

1486 April . 22 .
ezelfde rentmeester beleent jvr . Margriete tser Raessens dochter
van Herssele met 6 gemeten 150 roeden tienden in der Welle,
nadat jonge Cornelis Huge zoon van Boomvliet haar die overgedragen had.
Afschrift in Inv .

648.

1486 April 22.
ezelfde rentmeester beleent jvr . Margriete tser Raessens dochter
van Hersele met 4 gemeten 122 roeden tienden to Zabbinge, nadat
jonge Cornelis Huge zoon van Boomvliet haar die overgedragen had .
Afschrift in Inv .

649.

r. 1744b fol. 21 verso .

1486 Mei 2.
ezelfde rentmeester beleent Anthuenis van Cats Wolfaerts zoon
met 16 gemeten tienden to Zabbinge en met 7 gemeten tienden
to Tser-Arnoutskerke, hem aangekomen bb doode van jvr . Margriete
Florin Reymers zoons dochter .
Afschrift in Inv .

653.

r. 1744b fol . 21 verso .

1486 April 27 .
ezelfde rentmeester composeert voor 4 pond gr . Vls. met
Adriaen Jans zoon, parochiaan in de Welle, wegens zijne medeplichtigheid aan de mishandeling van Janne Gillis' dochter door
Jasper Heinricx zoon, parochiaan in de Welle, to Campen op
Sint Anthuenis avond (16 Januari) jl .
Afschrift in Inv .

652 .

r . 1744b fol . 16 .

1486 April 26 .
ezelfde rentmeester composeert voor 3 pond gr. Vls . met Pieter
en Willem Everdeys' kinderen, parochianen to Grijpskerke, wegens
de beroerte, door hen in Juni 11 . aldaar veroorzaakt .
Afschrift in Inv .

651 .

r . 1744b fol 10 verso .

1486 April 24 .
ezelfde rentmeester erkent van Cornelis Vrancke zoon van
Campen wegens de lossing van 46 gemeten ambachts in 't Oudelandt van Campen en een tiende van het ambacht in 't Nyeulandt
van Campen, aan de grafelijkheid vervallen bij doode van Cornelis
en Adriaen Michiel Vrancke zoons kinderen, zijne neven, 7 pond
8 schellingen 3 grooten 8 myten Vls. ontvangen to hebben .
Afschrift in Inv .

650 .

r. 1744b fol. 5 verso.

r . 1744b fol . 18 verso

1486 Mei 22 .
Mannen der grafelijkheid van Zeelant oorkonden, dat mr . Jan
Boudins zoon aan jvr . Adelisse Boudin Gillis' zoons dochter 1
gemet 200 roeden tienden to Nyeuwerkercken overdraagt .
Afschrift in Inv .

r . 1744b fol . 2 .
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654 .

1486 Mei 23.
Heinrick Jans zoon van Wissenkercke, raad en rentmeester van
Bewester Schelt, beleent jvr. Adelyse Boudin Gillis' zoons dochter
met 1 gemet 200 roeden tienden to Nyeukercke, nadat mr . Jan
Boudin Gillis' zoon haar die overgedragen had .
Afschrift in Inv . nr . 1744 b fol. 2.

655 .

1486 Mei 30 .
ezelfde rentmeester beleent Pieter Pieter Brocke zoons dochter
met 8 gemeten 174 roeden tienden in de Haymanne, to Noirtmonster, Nyeukercke en Bairsdorp, door haar gekocht van de
grafelijkheid, aan welke zij bb doode van Clais Jacops zoon vervallen waren .
Afschrift in Inv . nr . 1744b fol . 1 .

656 .

1486 Juni 12 .
ezelfde rentmeester beleent Jan Blieck Sculocx zoon met
10 gemeten 208 1/ 4 roeden ambachts to Geertsdi ek en Wissenkerke, door hem gelost van de grafelijkheid, aan welke zij bij
doode van Karel Willem Gillis' zoon van Wissenkercke, zijn neef,
vervallen waren.
Afschrift in Inv . nr. 1744b fol . 9.

657 .

1486 Juni 27 .
ezelfde rentmeester verkoopt voor 2 pond gr . Vls. aan Cornelis
Cornelis' zoon van Blanckxkinderen een vierde van de nalatenschap van zi ne echtgenoot jvr . Laurys Wolfairt van der Maelstede tser Floris' zoons dochter, aan de grafelijkheid vervallen, daar
zij een bastaard was .
Afschrift in Inv . 1744b fol . 12 .

658.

1486 Juni 28 .
Schepenen in Yersicke oorkonden, dat Huge Pauwels zoon,
Adriaen Kempe zoon en Cornelis Thonis' zoon geeigend zijn aan
4 gemeten 75 roeden lands aldaar, nagelaten door Adriaen Cornelis' zoon van Leyen en van wege de grafelijkheid voor 2 pond
7 schellingen 9 grooten verkocht .
Afschrift in Inv . nr. 1744c fol. 20 verso .

659 .

1486 Juli 6 .
Heinrick Jans zoon (van Wissenkerke, raad en rentmeester van
Bewesten Schelde) beleent Jacop Symon Tholle zoon met 1 gemet
125 roeden tienden in der Welle, hem aangekomen bij doode
van Heinrick Symon Tholle zoon, z~n broeder .
Afschrift in Inv . nr . 1744b fol. 6 .

660 .

1486 Juli 6 .
ezelfde rentmeester beleent Jacop Symon Thole zoon met
8 gemeten 2061/ 2 roeden ambachts int Noirtambocht van Emelisse
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en to Tser-Wittekinderen, door hem gelost van de grafel~kheid,
aan welke zij bij doode van Heinric Symons zoon, zijn broeder,
vervallen waren .
Afschrift in Inv . nr. 1744b fol . 17 .

661 .

1486 Juli 8 .
Maximiliaen, Roomsch koning, en Philips, aartshertog van
Ostenrijck, geven aan Zweer van Heenvliet verlof om 12 gemeten lands in Zuytbevelant nit to delven tegen betaling van
60 stuivers per gemet .
Afschrift in Inv . nr . 1744c fol . 4 .

662 .

1486 Juli 14.
Heinrick Jans zoon (van Wissenkerke, raad en rentmeester
van Bewesten Schelde) composeert voor 2 pond gr. Vls . met Wisse
Jans zoon, parochiaan to Meliskerke, wiens paarden en wagen in
Juni jl. een jong meisje, genaamd Geleyne Jan Haveloos' dochter,
to Meliskerke hebben overreden, waardoor die aan de grafeli kheid waren vervallen .
Afschrift in Inv . nr. 1744b fol . 22 verso.

663.

1486 Juli 19 .
Mannen der grafelijkheid van Zeelant oorkonden, dat Joos Reymers zoon van der Buttinghe, priester, aan jvr. Janne Pieter
Harts zoons dochter, weduwe van Reymer Willems zoon van der
Buttinge, zi ne moeder, de helft van 67 gemeten 9 roed.en tienden
in de Haymanne, to Cleeuwaertskerke, in de Gapinge, to Noirtmonster, Scellacht, Cattendijck en in Wolfaertsdijck overdraagt .
Afschrift in Inv . nr. 1744b fol. 20.

664 .

1486 Juli 28.
Mannen der grafelijkheid van Zeelant oorkonden, dat Joost en
Heinrick van der Abeele, gebroeders, de eerste ook namens zijn
broeder Floris, aan jvr . Avezoete van Vronanesteyne (lees : Vroomesteyne) Jacop Lauris' dochter, weduwe van Anthuenis van Bruelis,
13 gemeten 150 roeden tienden to Capelle overdragen.
Afschrift in Inv. nr . 1744b fol . 4 verso .

665 .

1486 Juli 28.
Heinrick Jans zoon (van Wissenkerke, raad en rentmeester van
Bewesten Schelde) verkoopt voor 30 schellingen gr . aan Christine
Heinric Jans zoons weduwe to Arnemude de nalatenschap van
haar overleden man, aan de grafelijkheid vervallen bij gebreke
van erfgenamen .
Afschrift in Inv . nr . 1744b fol . 12 verso .

666.

1486 Juli 29 .
ezelfde rentmeester beleent jvr. Avezoete van Vroomesteyne
Jacop Lauris' zoons dochter, weduwe van Anthuenis van Bruelis,
10
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met 13 gemeten 150 roeden tienden to Cappelle, nadat Joost, Heinrick en Floris van der Abeele haar die overgedragen hadden .
Afschrift in Inv . nr . 1744b fol . 3 verso .
667 .

1486 Juli 29 .
ezelfde rentmeester beleent jvr . Janne Pieter Harts zoons
dochter, weduwe van Reymer Willems zoon van der Buttinge,
met 33 gemeten 154 1 /2 roeden tienden in de Haymanne, to Cleeuwaertskerke, in de Gapinge, to Noirtmonster, Scellacht, Cattendi ck en in Wolfaertsdijck, nadat Joos Reymers van der Buttinge,
priester, haar zoon, haar die overgedragen had .
Afschrift in Inv . nr. 1744b fof. 21 .

668 .

1486 Augustus 13 .
ezelfde rentmeester beleent Jacob, Clais en Jan Pieter Jan
Thonis' zoons kinderen met 3 gemeten tienden to Wissenkercke,
hun aangekomen bij doode van Pieter Jan Thuenis' zoon, hun vader .
Afschrift in Inv . nr . 1744b fol. 10.

669.

1486 November 24 .
ezelfde rentmeester composeert voor 20 schellingen gr. Vis .
met Martin Andries' zoon, parochiaan ter Cappelle, wegens vredebraak, door deze op z~n 16de jaar gepleegd .
Afschrift in Inv . nr. 1744b fol . 22 .

670 .

1486 ecember 3.
Mannen der grafelijkheid van Zeelant oorkonden, dat Gillis
Wolffaerts zoon en Clais Wolffaerts zoon, gebroeders, aan jvr .
Hadwy Symons dochter, hunne nicht, 3 gemeten 100 roeden
tienden to Wissenkerke overdragen.
Afschrift in Inv . nr . 1744c fol. 1 .

671 .

1486 ecember 7 .
Mannen der grafelftheid van Zeelant oorkonden, dat Anthonis
van Eversdijck mr. Anthonis Michiels zoons zoon aan mr . Adriaen
Adriaens zoon van Hamerstede 8 gemeten 225 roeden tienden
to Clotinghe overdraagt .
Afschrift in Inv . nr. 1744d fol . 1 .

672 .

1487 Januari 4 .
Heinrick Jans zoon van Wissenkerke (raad en rentmeester van
Bewesten Schelde) beleent Jan mr . Jan Ponciaens zoon met 5
gemeten 100 roeden tienden to Wissenkercke, hem aangekomen
hij doode van mr . Jan Ponciaens zoon, zijn vader .
Afschrift in Inv . nr . 1744c fol . 16.

673 .

1487 Januari 8 .
ezelfde rentmeester beleent Gillis en Symon Huge Symons
zoons kinderen met 7 gemeten 244 roeden ambachts to W elle
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en Coninchem, door hen gelost van de grafelijkheid, aan welke
zij bij doode van Willem Symon Huge zoon, hun oom, vervallen waren .
Afschrift in Inv . nr . 1744c fol. 1 verso .

674 .

1487 Jannuari 8 .
ezelfde rentmeester beleent Jan Willem Berthelmeus' zoon
van Haemstede met 4 gemeten 106 1 /2 roeden ambachts to Cats
en int Noirtambocht van Emelisse, door hem gelost van de grafelijkheid, aan welke zij bij doode van Jacop Jacob Wisse zoon,
z~n neef, vervallen waren.
Afschrift in Inv . nr. 1744c fol . 2 .

675 .

1487 Januari 8 .
ezelfde rentmeester beleent Jan van Heenvliet, ridder, met
360 gemeten 281 1 /2 roeden ambacbts to Cattendijcke, door hem
gelost van de grafelijkheid, aan welke zij bij doode van Zweer
van Heenvliet, ridder, zijn broeder, vervallen waren .
Afschrift in Inv . nr.

676 .

1744c

fol . 5 .

1487 Januari 21 .
ezelfde rentmeester beleent jvr. Haddwy Symon Wolffaerts
zoons dochter met 3 gemeten 100 roeden tienden to Wissenkerke, nadat Gillis Wolffaerts zoon en Clais Wolffaerts zoon,
bare ooms, haar die overgedragen hadden .
Afschrift in Inv . nr. 1744c fol . 1 .

677 .

1487 Januari 29.
ezelfde rentmeester composeert voor 2 pond gr . Vls. met
Coppen Oerts zoon wegens diefstal van eene koe .
Afschrift in Inv. nr .

678 .

fol . 2.

1487 Januari 29 .
ezelfde rentmeester verkoopt voor 4 pond 4 schellingen gr.
Vls . aan Jan Symons zoon van Grijpskerke 1 gemet 150 roeden
lands to Ser-Poppenkerke, bezaaid met tarwe, aan de grafelijkheid
vervallen b~ doode van jongen Pier Geert de Gastmans zoon,
parochiaan in omburch, die een bastaard was .
Afschrift in Inv . nr.

679 .

1744c

1744c

fol . 12 verso .

1487 Februari 14.
ezelfde rentmeester beleent Vincent van Renisse Frederiex
zoon van Zey(s)t met 755 gemeten 151 1 /2 roeden ambachts to
Ellewoutsdi ck en Coudorpe, door hem gelost van de grafelijkheid,
aan welke zij bij doode van Jan van Renisse, zijn broeder, vervallen waren .
Afschrift in Inv . nr.

1744c

fol. 19 verso,
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680 .

1487 Februari 14 .
ezelfde rentmeester beleent Vincent van Renisse met 13 gemeten 52 roeden leenlands in Borsselen, door hem gekocht van
de grafelijkheid, aan welke zij bij doode van Jan van Renisse
Fredericx zoon van Zeyst, zijn broeder, vervallen waren .
Afschrift in Inv . nr . 1744c fol. 19 verso .

681 .

1487 Februari 14.
ezelfde rentmeester beleent Vincent van Renisse Fredericx
zoon van Zeyst met 71 gemeten 24 roeden tienden in Borsselen,
hem aangekomen bij doode van Jan van Renisse, zijn broeder,
en zulks op den voet, nader bepaald in den hier ingelaschten
brief d .d . 1413 Mei 26 (zie nr . 11) .
Afschrift in Inv . nr. 1744c fol. 22 verso .

682 .

1487 Februari 19 .
e gecommitteerden op het stuk van de domeinen en financien
stellen bet request van Hadduy Symons dochter om 1 gemet 200
roeden tienden to Wissenkercke, aan de grafel~kheid vervallen
bij doode van Boudin Gillis' zoon, priester, met de daarop rustende
douairie voor de weduwe van Vrancke Gillis' zoon to koopen,
in handen van Heinric Jans zoon van Wissenkercke, rentmeester
van Bewester Scelt.
Afschrift in Inv . nr. 1744c fol . 20.

683 .

1487 Februari 20 .
Heinric van Wissenkercke (rentmeester van Bewesten Schelde)
adviseert aan Hadduy Symons dochter de door haar gevraagde
tienden voor 4 pond gr . Vls . en met den last der er op rustende
douairie to verkoopen .
Afschrift in Inv . nr . 1744c fol . 20 .

684 .

1487 Februari 22 .
e gecommitteerden op bet stuk van de domeinen en financien
vereenigen zich met bet advies van den rentmeester en dragen
hem op Hadduy Symons dochter op de aangewezen voorwaarden
met de door haar to leen verzochte tienden to beleenen .
Afschrift in Inv . nr . 1744c fol . 20.

685.

1487 Februari 28 .
Heinrick Jane zoon (van Wissenkerke, raad en rentmeester
van Bewesten Schelde) beleent jvr. Hadduy Symon Wolffaerts
zoons dochter met 1 gemet 200 roeden tienden to Wissenkercke,
belast met eene douairie ten behoeve van de weduwe van Vrancke
Gillis' zoon, door haar gekocht van de grafelijkheid, aan welke
zij bij doode van Boudin Gillis' zoon, priester, vervallen waren .
Afschrift in Inv . nr . 1744c fol . 20 .
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686.

1487 Maart 5.
Maximiliaen, Roomsch koning, en Philips, aartshertog van Oisterijck, beleenen Gillis Scolin, griffier van financien, met 8 gemeten
100 roeden tienden to Cloetinge, aan de grafelijkheid vervallen
bjj doode van mr. Boudin Gillis' zoon, priester .
Afschrift in Inv. nr. 1744c fol . 9 verso .
N .B. Hieronder staat het interinement van de gecommitteerden
op het stuk van de domeinen en financien d .d .1487 Maart 15
afgeschreven .

687.

1487 Maart 22 .
Heinrick Jans zoon (van Wissenkerke, raad en rentmeester
van Bewesten Schelde) beleent Adriaen, Pieter en Adolf Pauwels
van der Nadts kinderen met 5 gemeten 150 roeden tienden to
Bairsdorp en Seer-Heinricxkinderen, hun aangekomen bij doode
van Pauwels van der Nadt, hun vader .
Afschrift in Inv . nr . 1744c fol . 2 verso .

688.

1487 April 10 .
ezelfde rentmeester beleent
anckart Heinricx zoon met
262 1 /2 roeden tienden to Wemeldinge, hem aangekomen bij doode
van Heinric Heinricx zoon, zijn broeder .
Afschrift in Inv. nr . 1744c fol . 3 .

689 . 1487 April 13 .
ezelfde rentmeester verkoopt voor 2 pond gr . Vls. aan Colin
Pieters zoon, bakker, poorter van Middelburch, de helft van een
huisje in de Langeville aldaar, aan de grafelftheid vervallen bij
doode van Jan Symons zoon, vleeschhouwer, die een bastaard was .
Afschrift in Inv . nr . 1744c fol. 3 .

690 .

1487 Mei 6 .
ezelfde rentmeester verkoopt voor 20 schellingen gr . Vls . aan
mr . Jan Wolfferts zoon, priester, een vierde van de nalatenschap van mr . Adriaen mr. Jans zoon, priester, zijn broeder, aan
de grafelijkheid vervallen, daar hij een bastaard was .
Afschrift in Inv . nr. 1744c fol . 11 verso .

691 .

1487 Mei 16 .
Mannen der grafelijkheid van Zeelandt oorkonden, dat Anthonis
van Zabbinge aan Clais aniels zoon van Zoetelinkerke 1 gemet
150 roeden tienden to Wissenkerke overdraagt .
Afschrift in Inv . nr . 1743c fol . 3 verso .

692.

1487 Mei 18 .
Heinrick Jans zoon (van Wissenkerke, raad en rentmeester
van Bewesten Schelde) composeert voor 2 pond gr . Vls . met Cornelis
Jans zoon van Cruningen, parochiaan in Capelle, wegens den
doodslag, door hem op Arent Cornelis Coverts zoon gepleegd .
Afschrift in Inv . nr . 1744c fol. 9 verso .
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693 .

1487 Mei 18.
ezelfde rentmeester beleent Anthonis Jans zoon van Wissenkercke met 22 gemeten 265 roeden ambachts to Wissenkercke
en Geertsdijck, door hem gelost van de grafelijkheid, aan welke
z~ b~ doode van Willeman Gillis' zoon van Wissenkercke, zijn
neef, vervallen waren .
Afschrift in Inv. nr . 1744c fol . 15 .

694.

1487 Mei 20 .
Mannen der grafelijkheid van Zeelant oorkonden, dat Gillis
Scolin, griffier van financien, aan Clais Lievins zoon 8 gemeten
100 roeden tienden to Cloetinge overdraagt .
Afschrift in Inv . nr . 1744c fol . 10 verso .

695 .

1487 Mei 20 .
Maximiliaen, Roomsch .koning, en Philips, aartshertog van Oistenrijck, benoemen Cornelis van Stapele tegen betaling van 10 pond
's jaars (waarvan Hubrecht van Spithove, zoo lang hij leeft, 4 pond
ontvangen zal) tot cipier en bewaarder van den steen to Middelburch, en zulks in plaats van Jan Hannemans, die van die betrekking ontheven wordt .
Afschrift in Inv . nr. 1744c fol . 21 .

696 .

1487 Mei 22 .
Heinrick Jans zoon van Wissenkerke, raad en rentmeester
van Bewester Schelt, beleent Jan van Oistende, ridder, met 24
gemeten tienden to Oistbaerlant en Stuvezant, nadat hij (Heinrick) zelf en zi ne echtgenoot jvr . Hadwy Symon Wolffaerts zoons
dochter hem die overgedragen hadden en hertog Maximiliaen hem
bij den bier ingelaschten brief d .d . 1484 October 12 (zie nr. 602)
van de betaling der rechten had vrijgesteld .
Afschrift in Inv . nr. 4744c fol . 7 verso .

697.

1487 Mei 22.
ezelfde rentmeester beleent Jan van Oistende, ridder, met
9 gemeten 75 roeden tienden in den Coudorpschen polder, nadat
Cornelis van Treslongen en van Bloys hem die overgedragen had .
Afschrift in Inv . nr. 1744c fol. 9.

698 .

1487 Mei 27 .
ezelfde rentmeester beleent Clais aniels zoon van Zoetelinkerke met 1 gemet 150 roeden tienden to Wissenkerke, nadat
Anthonis van Zabbinge hem die overgedragen had .
Afschrift in Inv . nr . 1744c fol. 3 verso .

699 .

1487 Mei 27 .
ezelfde rentmeester beleent Clais Lievins zoon met 8 gemeten
100 roeden tienden to Cloetinge, nadat Gillis Scolin, griffier van
financien, hem die overgedragen had .
Afschrift in Inv . nr. 1744c fol . 11 .

151
700 .

1487 Juni 1 .
ezelfde rentmeester verkoopt voor 2 pond 12 schellingen 6
penningen gr. Vls . aan Ponsse Willem Maerts zoon, parochiaan in
Valckenisse, 150 roeden lands aldaar, bezaaid met tarwe, aan de
grafelijkheid vervallen bij doode van Huge Colins zoon, die een
bastaard was .
Afschrift in Inv. nr . 1744c fol . 12.

701 .

1487 Juni 3 .
ezelfde rentmeester composeert voor 20 schellingen gr. Vls .
met de erven van Symon Jacops zoon, parochiaan in Rillant,
wegens hetgeen deze in 1452 in tegenwoordigheid van schout en
schepenen van Rillant over bet schot gezegd had .
Afschrift in Inv. nr. 1744c fol. 12 .

702 .

1487 Juli 8 .
ezelfde rentmeester erkent van Cornelis omis' zoon 3 pond
gr . Vls . ontvangen to hebben wegens eene compositie, aangegaan
met wijlen Jacop Jacops zoon, parochiaan in Rillant, die geweigerd
had in 1452 schot to betalen .
Afschrift in Inv . nr .

703 .

1744d

fol . 18 .

1487 Juli 10.
ezelfde rentmeester composeert voor 30 schellingen gr Vls .
met Laurys Willems zoon, wonende to elft, in wiens schip, ook
nit naam van Jan Christiaens zoon, poorter van Leiden, door
wiens koopmanschap Jan, de knecht op bet schip, gedood is.
Afschrift in Inv. nr. 1744c fol. 13 .

704 .

1487 Juli 18.
ezelfde rentmeester ontheft tegen betaling van 20 schellingen
gr . Vls. de goederen, nagelaten door Willem Betsmans zoon,
poorter van Middelburch, van bet daarop gelegde beslag, nadat
hem gebleken was, dat niet slechts de zuster van den overledene
Cornelie, geprofest in bet klooster van Haemsteden, maar ook
anderen daartoe gerechtigd waren .
Afschrift in Inv . nr. 1744d fol . 17 .

705 .

1487 Juli 24.
ezelfde rentmeester beleent jvr . Jozyne Vrancke Gillis' zoons
dochter met 74 gemeten 126 roeden ambachts to Cloetingen, door
haar gelost van de grafelijkheid, aan welke z~ bij doode van
mr . Boudin Gillis Boudins zoon, priester, haar oom, vervallen waren .
Afschrift in Inv. nr . 1744d fol . 19 .

706 .

1487 Augustus 2 .
ezelfde rentmeester composeert voor 30 schellingen gr . Vls . met
Clais de Grave, parochiaan in den Brouc, die den priester Cornelis Jans
zoon van diefstal beschuldigd had zonder zulks to kunnen bewijzen .
Afschrift in Inv . nr. 1744c fol . 13.
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707 .

1487 Augustus 13.
ezelfde rentmeester beleent Jacop, Claes en Jan Pieter Jan
Thonis' zoons kinderen met 3 gemeten tienden to Wissenkerke,
hun aangekomen bij doode van Pieter Jan Thonis' zoon, hun vader .
Afschrift in Inv . nr. 1744b fol . 19.

708 .

1487 Augustus 14 .
ezelfde rentmeester composeert voor 2 pond gr . met Bertelmeeus Jacops zoon van Hamerstede, poorter van der Veere, die
in zijne jonge jaren schriftelijk beloofd had niet to zullen huwen
dan met goedvinden zijner verwanten .
Afschrift in Inv . nr. 1744c fol . 13 verso.

709 .

1487 Augustus 18 .
ezelfde rentmeester verkoopt voor 20 schellingen gr. Vls . aan
Jacop de Wemele, geboortig van Brugge, wonende to Middelburch, de nalatenschap van zijne echtgenoot Anthonie Pieters
(dochter) van den Broucke, aan de grafelijkheid vervallen, daar
haar erfgenaam Paeschier van den Broucke in Vranckerijck, in
's vijands land, is.
Afschrift in Inv . nr. 1744c fol . 13 verso .

710 .

1487 September 25 .
ezelfde rentmeester composeert voor 6 pond gr . Vls . met Fernande Martines de Meranda en Samt Johan de Vaquio, die zich
van het schip Trinite, toebehoorende aan den to Arnemude overleden Martin Johan de Arrosty, bastaard, hadden meester gemaakt .
Afschrift in Inv . nr. 1744c fol . 14 .

711.

1487 September 30 .
Mannen der grafelijkheid van Zeelant oorkonden, dat Cornelis
Anthonis' zoon van der Lisse aan Cornelis Vrancke zoon van
Campen 32 gemeten 150 roeden ambachts to Geertsdi ck en Wissenkercke, en 28 gemeten 178 1/ 2 roeden ambachts ter Lisse overdraagt .
Afschrift in Inv. nr . 1744c fol . 14 .

712.

1487 October 8 .
Heinrick Jans noon (van Wissenkerke, raad en rentmeester
van Bewesten Schelde) beleent Reymer van Zabbinge met 16 gemeten 50 roeden tienden to Wissenkercke en Zabbinge, hem
aangekomen bij doode van Reymer van Zabbinge, zijn vader .
Afschrift in Inv. nr . 1744c fol . 17 verso.

713 .

1487 October 18 .
ezelfde rentmeester beleent Cornelis Vrancke zoon van Campen
met 32 gemeten 150 roeden ambachts to GFeertsdijk en Wissenkercke
en met 28 gemeten 178 1/ 2 roeden ambachts in de Welle en to Coninchem, nadat Cornelis Anthonis' noon van der Lisse hem die overgedragen had .
Afschrift in Inv . nr . 1744c fol . 14 verso.
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714.

1487 October 23 .
Mannen der grafelijkheid van Zeelant oorkonden, dat Anthonis
van Bergen Huge zoon aan Anthonis van Cats 1 gemet 206 1 1,,
roeden tienden in den Zichuytpolder overdraagt .
/

Afschrift in Inv . nr. 1744c fol . 16 .

715.

1487 October 24 .
Heinrick Jans zoon (van Wissenkerke, raad en rentmeester van
Bewesten Schelde) beleent Anthonis van Cats met 1 gemet 206 1 /2
roeden tienden in den Zichuytpolder, nadat Anthonis van Bergen
hem die overgedragen had .
Afschrift in Inv. nr. 1744c fol . 15 verso.

716.

1487 October 25 .
ezelfde rentmeester verkoopt voor 20 schellingen gr . Vls . aan
Jacop Anthonis' zoon, parochiaan in Ellewoutsdijck, een vierde
van de nalatenschap van zijne echtgenoot Mergriete Jacops dochter,
aan de grafelijkheid vervallen, daar zij een bastaard was .
Afschrift in Inv. nr . 1744c fol . 16 verso .

717 .

1487 October 27 .
ezelfde rentmeester beleent Jacop Wisse zoon van der Lisse
met 2 gemeten 23 1/, roeden tienden in de Welle en de Lisse,
door hem gekocht van de grafelijkheid, aan welke zij bij doode van
Marieken Cornelis Clais' zoons dochter vervallen waren .
Afschrift in Inv . nr. 1744c fol . 17 .

718.

1487 November 6 .
ezelfde rentmeester composeert voor 6 pond gr . Vls . met Robert
Borselt, schipper van een Ingelsch schip, nu in de haven van
Middelburch, wegens verzet tegen den baljuw van de Wateren .
Afschrift in Inv nr . 1744c fol. 18.

719.

1487 November 7 .
ezelfde rentmeester verkoopt voor 20 schellingen gr . Vls . aan
Jacobmine Heinrick Oorts weduwe, wonende in het Beghinhoff
to Middelburch, een klein huisje, toebehoord hebbende aan Barbele
Scroocx, zonder erven gestorven, onder verplichting de schulden
van Barbele to betalen, nadat zij eene pelgrimage naar tSinte
Jacops in Galisse, gelijk Barbele gelast had, had gedaan .
Afschrift in Inv . nr . 1744c fol. 18 verso .

720.

1487 November 28 .
Mannen der grafelijkheid van Zeelant oorkonden, dat Brant
Jans zoon van Wissenkercke aan jvr . Hadduy Symon Wolffaerts
zoons dochter 4 gemeten 150 roeden tienden to Wissenkercke
overdraagt.
Afschrift in Inv. nr . 1744c fol . 18 verso .
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721 . 1487

ecember 8 .
Heinrick Jans zoon (van Wissenkerke, raad en rentmeester
van Bewesten Schelde) beleent jvr. Haddwy Symon Wolffaerts
zoons dochter met 4 gemeten 150 roeden tienden to Wissenkercke,
nadat Brant Jans zoon van Wissenkercke, 's rentmeesters broeder,
haar die overgedragen had .
Afschrift in Inv . nr. 1744c fol . 19 .

722 . 1488 Januari 9 .
Mannen der grafelijkheid van Zeelandt oorkonden, dat Jan Pieters
zoon van Scheynghen aan Lodewijc van Scheyngen, ridder, zijn
neef, de tienden to Ser-Arnouskerke, Heinkinsant en Overzant,
hem aangekomen van zijn vader Pieter Wisse zoon van Scheinghen
en van zijne broeders, en de helft van de hem toekomende ambachtsportie aldaar overdraagt .
Afschrift in Inv. nr . 1744d fol . 5 verso .

723. 1488 Januari 12 .
Heynrick Jans zoon van Wissenkerke (raad en rentmeester van
Bewesten Schelde) beleent mr . Adriaen Adriaens zoon van Hamerstede met 8 gemeten 225 roeden tienden to Cloetincge, nadat
Anthonis van Eversdijck mr . Anthonis Michiels zoons zoon hem die
overgedragen had.
Afsehrift in Inv . nr . 1744d fol . I verso .

724. 1488 Februari 8 .
ezelfde rentmeester verkoopt voor 18 pond gr . Vls . aan Cornelye Loys' dochter de helft der nalatenschap van haar echtgenoot
Cornelis de Rijeke, parochiaan in den Cloestere, aan de grafelijkheid vervallen, doordien de erfgenamen van den overledene zich
to Brugge onder den vijand ophouden .
Afschrift in Inv . nr. 1744e fol. 2 .

725. 1488 Februari 28 .
ezelfde rentmeester verkoopt voor 20 schellingen gr . Vls. aan
Cornelis Willem Jans zoon, parochiaan in Coudekere, 250 roeden
lands aldaar, aan de grafelijkheid vervallen bij eonfiscatie van de
goederen van den doodslager Jan Michiels zoon, parochiaan aldaar .
Afschrift in Inv, nr . 1744d fol . 2 .

726.

1488 Februari 29 .
ezelfde rentmeester beleent Jan Willem Berthelmeeus' zoon
van Hamerstede met 13 gemeten 19 3 /4 roeden ambachts to Cats
Bewesten sWaels, Edekinge, Nyeukerke en Emelisse, door hem
gelost van de grafelijkheid, aan welke zij bij doode van Jacop
Aernout Proost zoon, zijn neef, vervallen waren .
Afschrift in Inv . nr . 1744d fol . 2 .

155
727 .

1488 Februari 29 .
ezelfde rentmeester composeert voor 4 pond gr. Vls . met Huge
Jans zoon en Clais Huge zoon, parochianen in Couckerke, Willem
omis' zoon en Huge omis' zoon, parochianen in Bekerke, wegens
door hen gepleegde vredebraak .
Afschrift in Inv . nr . 1744d fol. 2 verso .

728 .

1488 Maart 3 .
ezelfde rentmeester beleent Geleyn Jan omis' zoon met 73
gemeten 246 roeden ambachts to Poppendamme en Hogelande,
hem aangekomen bij doode van omis Jans zoon, zijn grootvader .
Afschrift in Inv. nr . 1744d fol. 3 .

729.

1488 Maart 7 .
ezelfde rentmeester composeert voor 2 pond gr. Vls . met Leune
Berthelmeus' dochter, parochiane in Cattendijck, wegens een diefstal, gepleegd door haar man Pieter Jans zoon, die uitgeweken
en vermoedelijk gestorven is .
Afschrift in Inv . nr. 1744d fol . 3 verso .

730.

1488 Maart 9.
Mannen der grafelbkheid van Zeelant oorkonden, dat Anthonis
van Zabbinge aan jvr . Barbele van Zabbinge, zijne zuster, 2 gemeten tienden int Oudelant van Wolfaertsdijck overdraagt .
Afschrift in Inv . nr . 1744d fol . 3 verso.

731 .

1488 Maart 9 .
Mannen der grafelijkheid van Zeelant oorkonden, dat Anthonis
van Zabbingen aan Romboudt Adriaens zoon, zijn zwager, 2 gemeten tienden int Ouwelant van Wolfaertsdijck overdraagt .
Afschrift in Inv . nr . 1744d fol . 4 verso .

732 .

1488 Maart 10.
Heinrick Jans zoon van Wissenkerke (raad en rentmeester van
Bewesten Schelde) beleent Cornelis Wouters zoon met 18 gemeten
136 1 / 2 roeden ambachts to Poppendamme en Hogelande, door hem
gelost van de grafelijkheid, aan welke zij bij doode van Gillis
Jan Wouters zoon en Wouter Jan Wouters zoon, zijne neven,
vervallen waren .
Afschrift in Inv. nr . 1744d fol . 17 verso.

733 .

1488 Maart 11 .
ezelfde rentmeester beleent jvr . Barbele van Zabbingen met
2 gemeten tienden int Ouwelant van Wolfaertsdijck, nadat Anthonis van Zabbinge, haar broeder, haar die overgedragen had .
Afschrift in Inv . nr . 1744d fol. 4.
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734 .

1488 Maart 11 .
ezelfde rentmeester beleent Romboudt Adriaens zoon met
2 gemeten tienden int Ouwelant van Wolfaertsdijck, nadat Anthuenis van Zabbinge, zijn zwager, hem die overgedragen had .
Afschrift in Inv . nr . 1744d fol. 4 verso.

735 .

1488 Maart 21 .
ezelfde rentmeester composeert voor 3 pond gr. Vls. met Pieter,
Martin en Willem Huge Pieter Maerts zoons kinderen, Adriaen
Heinricx zoon en Huge Jans zoon wegens door hen to Middelburch gepleegde vredebraak .
Afschrift in Inv . nr. 1744d fol . 5 .

736 .

1488 Maart 21 .
ezelfde rentmeester composeert voor 4 pond gr . Vls . met
Oo(r)t Berthelmeus' zoon, priester, en Adriaen Berthelmeus' zoon,
zijn brooder, wegens door hen gepleegde vredebraak .
Afschrift in Inv . nr . 1744d fol . 9 verso .

737 .

1488 April 14 .
Mannen der grafelijkheid van Zeelant oorkonden, dat Olout
anckaerts zoon en Cornelis en Jan Slegge Spaens zoons kinderen
aan Jan Willems zoon van Hamerstede 2 gemeten 150 roeden
tienden to Coninchem overdragen .
Afschrift in Inv . nr . 1744e fol . 29 verso .

738 .

1488 April 23 .
Heinrick Jans zoon (van Wissenkerke, raad en rentmeester van
Bewesten Schelde) beleent Lodewijck van Scheingen, ridder, met
3 gemeten 157 1/ 2 roeden tienden to Ser-Arnouskerke, Heinkinsant
en Ovezant en met 50 gemeten 149 roeden ambachts aldaar,
nadat Jan Pieters zoon, zijn neef, hem die overgedragen had .
Afschrift in Inv . nr . 1744d fol . 5 verso .

739 .

1488 April 23 .
Mannen der grafelijkheid van Zeelandt oorkonden, dat Jan Jans
zoon aan j vr . Cornelie Anthuenis van Bruellis dochter 5 gemeten
100 roeden tienden to Wissenkerke en Cortkene overdraagt .
Afschrift in Inv . nr . 1744d fol . 12 verso.

740 .

1488 April 30 .
Heindrick Jans zoon (van Wissenkerke, raad en rentmeester van
Bewesten Schelde) beleent Fransoys en Jan Anthonis Jans zoons
van Wissenkerke kinderen met 11 gemeten 93 roeden tienden to
Ser-Arnouskerke, in de Goes, de Welle en to Wissenkerke, hun
aangekomen bij doode van Anthonis Jans zoon van Wissenkerke,
hun vader .
a) Afschrift in Inv . nr . 1744d fol. 18 verso .
b) Afschrift in Inv . nr . 1744e fol. 5 .
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741 . 1488 Mei 8 .
ezelfde rentmeester beleent Clais, Arent, Jan en Cornelis Lievin
Clais' zoons kinderen met 7 gemeten tienden to Oistkerke, hun
aangekomen bij doode van Lievin Clais' zoon, hun vader .
Afschrift in Inv. nr . 1744d fol . 11 verso .

742. 1488 Mei 22 .
ezelfde rentmeester ontslaat bij advies en ordonnantie van de
rekenkamer in den Haghe de erven van Cornelis Berthelmeus'
zoon van Hamerstede als principalen en Jacop Berthelmeus' zoon
van Hamerstede, parochiaan aldaar, Huge Huge zoon, Jacop
Wisse zoon en Thonis Bette zoon, parochianen in de Welle, als
borgen tegen betaling van 3 pond gr . Vls. van de verplichting,
die Cornelis Bertelmeus' -zoon voornoemd in den brief, waardoor
doze gestoken is, (zie nr . 227) op zich had genomen.
Afschrift in Inv . nr. 1744d fol . 6 verso .

743.

1488 Mei 31 .
ezelfde rentmeester verkoopt voor 12 pond 10 schellingen gr .
Vls . aan Clais Jans zoon, parochiaan in den Cloester, de nalatenschap van Katheline oens dochter, zijne echtgenoot, a an de grafelijkheid vervallen, daar zij een bastaard was .
Afschrift in Inv. nr . 1744d fol . 7 verso .

744 .

1488 Juni 6 .
ezelfde rentmeester beleent Adriaen Boudins zoon met 2 gemeten tienden to Emelisse, hem aangekomen bb doode van Jacop
Boudins zoon, zijn broeder.
Afschrift in Inv . nr . 1744d fol . 8 .

745. 1488 Juni 7 .
ezelfde rentmeester beleent Adriaen en Pieter van der Nadt
met 1 gemet 200 roeden tienden to Noirtmonstere, Nyeukerke,
Baersdorp en Ser-Heinricxkinderen, hun aangekomen bij doode
van Adolf van der Nadt, hun broeder .
Afschrift in Inv . nr. 1744d fol . 8 .

746.

1488 Juni 7 .
ezelfde rentmeester beleent Adriaen en Pieter van der Nadt
met 58 gemeten 278 roeden ambachts to Coudekerke, Poppendamme, Hogelande, Sinte •M ariekerke, Grijpskerke, in der Buttinge
en to Zantvorde, door hen gelost aan de grafelijkheid, aan welke
zij bij doode van Adolff van (der) Nadt, hun broeder, vervallen waren .
Afschrift in Inv . nr. 1744d fol . 8 verso.

747. 1488 Juni 7 .
ezelfde rentmeester beleent Adriaen en Pieter van der Naadt
met 2 gemeten 254 roeden leenlands to Grbpskerke en Poppen-
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damme, door hen gekocht van de grafelijkheid, aan welke zij
b~ doode van Adolff van der Naadt, hun broeder, vervallen waren .
Afschrift in Inv . nr . 1744d fol. 9.

748 .

1488 Juni 21 .
ezelfde rentmeester erkent van Bernardin Anya 24 pond
ontvangen to hebben van hetgeen hij de rekenkamer in Hollant
wegens bet interinement eener akte van legitimatie schuldig was .
Afschrift in Inv . nr. 1744d fol . 18 .

749.

1488 Juli 1 .
ezelfde rentmeester composeert voor 20 schellingen gr . Vls .
met Cornelis Jacops zoon, parochiaan in Yersicke, wiens paarden
en wagen diens vader Jacop Jans zoon hadden overreden, waardoor die aan de grafelijkheid vervallen waren .
Afschrift in Inv . nr. 1744d fol . 9 verso .

750.

1488 Augustus 3.
ezelfde rentmeester composeert voor 20 schellingen gr . Vls.
met Cornelis Pieter Huge zoon, parochiaan in Tseroorskerke,
wegens verwonding van wijlen Michiel Heyne Metelaers zoon .
Afschrift in Inv . nr . 1744d fol . 10 .

751 .

1488 September 29 .
ezelfde rentmeester beleent ouden Pieter en jongen Pieter
jongen Pieter Rijns kinderen met 22 gemeten 240 roeden ambachts to Wemeldinge, door hen gelost van de grafelijkheid, aan
welke zij bij doode van mr. Aernt Jan Rijns zoon vervallen waren.
Afschrift in Inv. nr . 1744 d fol 12 .

752 .

1488 September 30 .
ezelfde rentmeester verkoopt voor 3 pond gr . Vls. aan Katherine Jacops dochter to Coukerke een vierde van de nalatenschap van haar echtgenoot Pauwels Willems zoon, aan de grafelijkheid vervallen, daar hij een bastaard was .
Afschrift in Inv. nr . 1744d fol . 12 verso.

753.

1488 October 7 .
ezelfde rentmeester beleent jvr . Cornelie Anthuenis van Bruellis
dochter met 5 gemeten 100 roeden tienden to Wissenkerke en
Cortkene, nadat Jan Jans zoon, zoon van mr . Jan Ponciaens
zoon, haar die overgedragen had .
Afschrift in Inv . nr . 1744d fol . 13.

754 .

1488 October 9 .
Mannen der grafelijkheid van Zeelant oorkonden, dat Jan Adriaens
zoon van Zabbinghen aan jvr. Katheline Adriaens dochter van Zabbinghen, zijne zuster, 1 gemet tienden to Zabbinghen overdraagt .
Afschrift in Inv. nr . 1744d fol. 14 verso.
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755 .

1488 October 10.
Heinric Jans zoon van Wissenkercke, raad en rentmeester van
Bewester Schelt, beleent Jan Adriaens zoon van Zabbinge met
6 gemeten 180 roeden ambacbts to Zabbinge, door hem gelost
van de grafelijkheid, aan welke zij bij doode van Thonis Adriaens
zoon van Zabbinge, zijn broeder, vervallen waren .
Afschrift in Inv. nr . 1744d fol . 13 verso.

756 .

1488 October 10 .
ezelfde rentmeester beleent Jan Adriaens zoon van Zabbinge
met 4 gemeten tienden to Zabbinge, hem aangekomen bij doode
van Thonis Adriaens zoon van Zabbinge, zijn broeder .
Afschrift in Inv . nr . 1744d fol . 14.

757 .

1488 October 10 .
ezelfde rentmeester beleent jvr . Katheline Adriaens dochter
van Zabbinghen met 1 gemet tienden to Zabbinghen, nadat Jan
Adriaens zoon van Zabbinghen, haar broeder, haar die overgedragen had .
Afschrift in Inv . nr . 1744d fol. 15.

758 .

1488 November 21 .
ezelfde rentmeester beleent Cornelis Pieters zoon met 3 gemeten 119 roeden tienden to Cleeuwaerskerke, hem aangekomen
bij doode van Pieter Jans zoon, zijn vader.
Afschrift in Inv . nr. 1744d fol . 15 verso .

759 .

1488 November 23 .
ezelfde rentmeester beleent Jan en Cornelis Martin Cornelis'
zoons kinderen met 3 gemeten tienden to Wemeldinge, hun aangekomen bij doode van Martin Cornelis' zoon, hun vader, en
daarna Jan Martins zoon, met de helft dezer tienden, hem aangekomen, doordien zijn broeder Cornelis Mertyns zoon in een
Observantenklooster geprofest is .
Afschrift in Inv . nr. 1744d fol . 15 verso .

760 .

1488 November 27 .
ezelfde rentmeester beleent Cornelie Cornelis Clais' zoons dochter
met 2 gemeten 3 1 /2 roeden tienden to Cats, Emelisse en in de
Welle, haar aangekomen b~ doode van Luytwijf Cornelis Berthelmeus' zoons dochter van Hamerstede, hare moeder .
Afschrift in Inv . nr. 1743d fol . 16 verso .

761 .

1488 ecember 11 .
ezelfde rentmeester beleent Lauris Pieters zoon met 4 gemeten
150 1 /4 roeden tienden in de Welle, hem aangekomen bij doode
van Jan Pieters zoon, zijn broeder .
Afschrift in Inv. nr . 1744d fol. 17 .
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762.

1489 Januari 7 .
ezelfde rentmeester beleent Jan Michiels zoon met 9 gemeten
144 1 / 2 roeden leenlands to Nyeuwerkercke, door hem gekocht
van de grafeli kheid, aan welke zij bij doode van Jacop Michiels
zoon, priester, en van Bertelmees Michiels zoon, zijne broeders,
vervallen waren.
Afschrift in Inv . nr. 1744e fol . 1 .

763 .

1489 Januari 12 .
ezelfde rentmeester beleent Hughe Berthelmees' zoon van der
Lisse met 1 gemet 148 3/4 roeden tienden to Coninchem en in de
Lisse, hem aangekomen bij doode van Berthelmees Thonis' zoon,
zijn vader.
Afschrift in Inv . nr. 1744e fol . 18 verso.

764 .

1489 Januari 14 .
ezelfde rentmeester beleent Thonis Bertelmees' zoon van der
Lisse met 1 gemet 148 3 /4 roeden tienden to Coninchem en in de
Lisse, hem aangekomen bij doode van Bertelmees Thonis' zoon,
z~n vader.
Afschrift in Inv. nr . 1744e fol . 17 verso .

765 .

1489 Januari 14 .
ezelfde rentmeester beleent Jacop Berthelmees' zoon van der
Lisse met 1 gemet 148 3 / 4 roeden tienden to Coninchem en in de
Lisse, hem aangekomen bij doode van Berthelmees Thonis' zoon,
zijn vader .
Afschrift in Inv . nr . 1744e fol . 18 .

766 .

1489 Januari 18 .
ezelfde rentmeester beleent Pieter Berthelmees' zoon van der
Lisse met 1 gemet 148 3 /4 roeden tienden to Coninchem en in de
Lisse, hem aangekomen bij doode van Berthelmees Thonis' zoon,
zi n vader .
Afschrift in Inv . nr. 1744e fol . 17.

767 .

1489 Januari 31 .
ezelfde rentmeester beleent Phillips en Jan van Cats met 65
gemeten 124 3 / 4 roeden tienden to Cloetinghen, in de Goes, to Cats,
Cortkene, Wissenkerke, Oistkercke, Zabbinghen en Westkercken,
hun aangekomen bij doode van Jan van Cats, ridder, hun vader.
Afschrift in Inv . nr . 1744e fol. 24 verso .

768 .

1489 Februari 17 .
ezelfde rentmeester beleent Cornelis Jacop Floris' zoon met
6 gemeten 75 roeden tienden to Scellacht, nadat Olaert Splinters
zoon hem die overgedragen had .
Afschrift in Inv . nr . 1744e fol . 8.
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769.

1489 Februari 18 .
ezelfde rentmeester beleent jongen Jan Jans zoon van Westcappelle met 203 gemeten 85 roeden ambachts to Tser-Poppenkerke, Tser-Boudinskerke en omburch, door hem gelost van de
grafelijkheid, aan welke z~ bij doode van Florys Jans zoon van
Westcappelle, zijn broeder, vervallen waren.
Afschrift in Inv . nr . 1744e fol . 1 verso.

770.

1489 Maart 11 .
Maximiliaen, Roomech koning, en Philips, aartsbertog van Oestenrijek, geven aan Florys van Borssellen, heer van Cortkene, ridder,
raad en kamerling, het gore Colinsplate ter bedijking tegen een
erfcijns van 6 pond gr. Vls. 's jaars, zoolang het onbedftt is, en
van 4 grooten Vls. van elk gemet, wanneer het bedbkt zal zijn,
en tegen betaling van 10 grooten Vls . 's jaars van elk gemet tienden .
a) Afschrift in Inv . nr. 1744e fol . 2 verso .
b) Afschrift in Inv . nr . 1744f fol . 13 .

771 .

1489 April 27 .
Heyndrick Jans zoon (van Wissenkerke, raad en rentmeester van
Bewesten Schelde) verkoopt voor 3 pond gr. Vls. aan Zoete
ommis' dochter to Aernemuden de goederen, toebehoord hebbende aan haar echtgenoot Robrecht Wouters zoon en aan baar
zoon Cornelis Colins zoon, poorters van Middelburch, maar door
confiscatie aan de grafelijkheid vervallen wegens den door hen
op Matheeus Jans zoon gepleegden doodslag .
Afschrift in Inv . nr . 1744e fol. 5 .

772 .

1489 Mei 1 .
Mannen der grafelijkheid van Zeelant oorkonden, dat Claes
Lievyns zoon aan jvr . Jozyne Vrancke Gillis' zoons dochter de
tienden to Cloetinghen, die hi gekocht had van mr . Gillis Scolin,
griffier van financien, nadat zij bb doode van mr . Boudin Gillis'
zoon aan de grafelijkheid vervallen waren, overdraagt .
Afschrift in Inv . nr . 1744f fol. 6.

773 .

1489 Juli 2 .
Mine heeren van de financien stellen het request van Hadwy
Symons dochter om het recht der grafelijkheid op 9 gemeten
150 roeden tienden, toekomende aan Lauwereis Piers zoon, voor
het geval dat deze zonder wettig oir kwam to sterven, to koopen,
om advies in handen van den rentmeester van Bewester Scelt .
Afschrift in Inv . nr . 1744e fol . 29 .

774 .

1489 Juli (c . 14) .
Heinric van Wissenkerke, rentmeester (van Bewesten Schelde)
adviseert aan mijne heeren van de financien het verzoek van
Hadwy Symons dochter om het recht der grafelijkheid op 9 gemeten 150 roeden tienden, toekomende aan Lauwereis Piers zoon,
11

162
voor het geval dat deze zonder wettig oir kwam to sterven to
koopen, in to willigen en den koopprijs op 83 pond to stellen .
Afschrift in Inv . nr. 1744e fol . 29.

775.

1489 Juli 26.
Mine heeren van de financien vereenigen zich met het advies
van den rentmeester (van Bewesten Schelde) om aan Hadwy
Symons dochter op haar verzoek tegen betaling van 83 pond to
verkoopen het recht der grafelijkheid op 9 gemeten 150 roeden
tienden, toekomende aan Lauwereis Piers zoon, voor het geval,
dat deze zonder wettig oir kwam to sterven .
Afschrift in Inv. nr . 1744e fol . 29 .

776.

1489 Juli 31.
Mannen der grafelijkheid van Zeelant oorkonden, dat Jacop
Gillis' zoon van Coudewerve aan Jan Anthonis' zoon bastaard
van Wissenkerke 9 gemeten tienden to Cappelle en Eversdijck
overdraagt.
Afschrift in Inv . nr . 1744e fol. 5 verso .

777.

1489 Augustus 4 .
Heynrick Jans zoon van Wissenkerke (raad en rentmeester van
Bewesten Schelde) beleent Jan Anthonis' zoon bastaard van Wissenkerke met 9 gemeten tienden to Cappelle en Eversdijck, nadat
Jacop Gillis' zoon van Coudewerve hem die overgedragen had .
Afschrift in Inv . nr. 1744e fol . 6 .

778.

1489 Augustus 4 .
ezelfde rentmeester verkoopt voor 20 schellingen gr . Vls. aan
Jacop Adriaens zoon, parochiaan to Nyeuwelande, de nalatenschap van diens echtgenoot Pauline van der Nadt, aan de grafelijkheid vervallen, daar zij een bastaard was .
Afschrift in Inv . nr . 1744e fol . 6 verso .

779 .

1489 Augustus 12 .
Mannen der grafelijkheid van Zeelant oorkonden, dat Jan
Anthonis' zoon bastaard van Wissenkerke aan Gheertruud van
Heynvliet, echtgenoot van Jan (van) Oestende, ridder, 9 gemeten
tienden to Cappelle en Eversdijck overdraagt .
Afschrift in Inv . nr . 1744e fol. 7.

780.

1489 Augustus 13 .
Heyndrick Jane zoon van Wissenkerke, raad (en rentmeester
van Bewesten Schelde) beleent Gheertruud van Heemvliet, echtgenoot van Jan van Oestende, ridder, met 9 gemeten tienden to
Cappelle en Eversdijck, nadat Jan Anthonis' zoon bastaard van
Wissenkerke haar die overgedragen had.
Afschrift in Inv . nr . 1744e fol. 7 verso .
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781 .

1489 Augustus 18 .
ezelfde rentmeester beleent Jan Willems zoon van Hamerstede
met 2 gemeten 150 roeden tienden to Coninchem, nadat Ole
anckaerts zoon en Cornelis en Jan Slegge Spaens kinderen hem
die overgedragen hadden.
Afschrift in Inv . nr .

782 .

1744e fol . 9 .

1744e fol . 9

verso .

1489 October 3.
ezelfde rentmeester beleent Willem van Baersdorp Pieters
zoon met 104 gemeten 90t/ 2 roeden ambachts in de Wairde, door
hem gelost van de grafelijkheid, aan welke zij bb doode van
Roolant van Baersdorp, zijn brooder vervallen waren.
Afschrift in Inv . nr.

787 .

1744e fol . 22 .

1489 October 2 .
ezelfde rentmeester beleent Jacop Reymers zoon en Joos
Reymers zoon, priester, met 33 gemeten 154 1 /2 roeden tienden
in de Haymanne, to Cleeuwaertskerke, in de Gapinghe, te Noortmonster, Scellacht, Cattendijck en Zabbinghen, hun aangekomen
bb doode van jvx . Janne Pieter Harts zoons dochter, weduwe van
Reymer Willems zoon van der Buttinghe, hunne moeder .
Afschrift in Inv . nr.

786 .

verso .

1489 October 2.
ezelfde rentmeester verkoopt voor 2 pond gr . Vls. aan Ydeman Adriaens zoon en Jan Frenc, parochianen in Tseroortskerke,
de nalatenschap van Symon Clements zoon, parochiaan aldaar,
aan de grafelijkheid vervallen, daar hij een bastaard was .
Afschrift in Inv . nr.

785 .

1744e fol . 8

1489 September 26 .
ezelfde rentmeester beleent jvr . Hadwy Symon Wolfaerts zoons
dochter met 9 gemeten 150 roeden tienden in der Welle en to
ijcxhoucke, voor het geval dat Lauwereis Piers zoon sterft zonder
wettig oir na to laten.
Afschrift in Inv . nr .

784 .

fol. 30 .

1489 September 3 .
ezelfde rentmeester verkoopt voor 10 pond gr . Vls . aan Pieter
Willems zoon c . s . de goederen, aan de grafelijkheid vervallen
bij doode van Andries Willems zoon, parochiaan in Zoutelande,
die zelfmoord had gepleegd.
Afschrift in Inv. nr .

783 .

1744e

1744e fol . 10.

1489 October 9 .
ezelfde rentmeester beleent Jaspar van Zoetelinkerke Anthonis' zoon met 44 gemeten 185 1/2 roeden tienden to Emelisse,
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Noortdijck, in de Welle, to GFheerolfsdbck, Wissenkerke en Zoetelinkerke, hem aangekomen bij doode van Anthonis van Zoetelinkerke, zijn vader.
Afschrift in Inv . nr. 1744e fol . 10.

788 .

1489 October 17 .
Jan Jans zoon van Wissenkerke draagt aan zijn broeder Heynrick Jans zoon van Wissenkerke 1 gemet 236 roeden tienden to
Tser-Aernoutskerke, hem aangekomen bij doode van Jan Heynrick
zoon van Wissenkerke, over .
Afschrift in Inv. nr . 1744e fol . 30 verso .

789 .

1489 October 20.
Mannen der grafelijkheid van Zeelant oorkonden, dat Jan Heynricx zoon van Wissenkerke aan jvr . Hadwy Symoen Wolffaerts
zoom dochter 115 gemeten 23 roeden ambachts to Wissenkerke
en 4 gemeten 245 roeden tienden to Cortkene en Wissenkerke
overdraagt.
Afschrift in Inv . nr. 1744e fol . 11 .

790.

1489 October 28 .
Heynrick Jans zoon van Wissenkerke (raad en rentmeester van
Bewesten Schelde) verkoopt voor 20 schellingen gr . Yls. aan Jan
Cornelis' zoon, parochiaan in den Cloestere, de nalatenschap van
diens zoon Pieter Jans zoon, aan de grafelijkheid vervallen, daar
h~ een bastaard was .
Afschrift in Inv . nr. 1744e fol . 10 verso.

791 .

1489 October 31 .
ezelfde rentmeester beleent jvr . Hadwy Symon Wolffaerts
zoons dochter met 115 gemeten 123 roeden ambachts to Wissenkerke en met 4 gemeten 245 1 /2 roeden tienden to Cortkene, nadat
Jan Heynricx zoon van Wissenkerke, 's rentmeesters neef, baar
die overgedragen had .
Afschrift in Inv. nr. 1744e fol. 11 verso .

792 .

1489 October . .
Maximiliaen, Roomsch koning, en Philips, aartshertog van
Oostenrbck, geven aan jvr . Kateryne, natuurlijke dochter van
mr . Maertyn van der Hogerduere en van Adelysse Willems dochter
van Rozendale, weduwe van Pieter Bazelis, op haar verzoek brieven
van legitimatie .
Afschrift in Inv. nr . 1744f fol . 11 verso.
N .B . Hieronder staat aangeteekend, dat deze Ate 1490 Januari 12
geregistreerd is in de rekenkamer in den Hage, en dat de
kosten gesteld zijn op 24 pond .

793 .

1489 November 4 .
Heynrick Jans zoon van Wissenkerke (raad en rentmeester van
Bewesten Schelde) beleent Aernout van Trasengniez, ridder, beer van
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Aernemuden, met 114 gemeten 208 roeden tienden in de Haymanne, to Coukerke, in de Goes, to Emelisse, Cortkene, in de
Welle, to Wissenkerke en Campen, hem bij deeling der erfenis
aangekomen bij doode van Anseau de Hamal, heer van Trasengniez,
zijn vader.
Afschrift in Inv. nr . t744 c fol. 16.

794 .

1489 November 4.
ezelfde rentmeester beleent heer Aernoud van Trasingnies,
heer van Aernemuden, met 1456 gemeten 284 roeden ambachts
to Aernemuden, in de Haymanne, to Welsinghen, Wissenkerke
en Zoetelinkerke, hem bij deeling der erfenis aangekomen bij doode
van Anseau de Hamel, heer van Trasigniez, zbn vader.
Afschrift in Inv . nr . 1744e fol . 16 verso.

795 .

1489 November 20.
ezelfde rentmeester composeert voor 12 pond gr . Vls . met Jan
Jans zoon in den Muyer, parochiaan in Nyeulande, c . s ., die een
valsohen eed gezworen zouden hebben .
Afschrift in Inv . nr. 1744e fol . 12 .

796.

1489 November 23 .
Mannen der grafelijkheid van Zeellant oorkonden, dat Joos Reymers zoon van der Buttingen, priester, aan Jacop Reymers zoon
van der Buttinghe, zijn broader, do ambachtsporties en tienden,
hem aangekomen bb doode van jvr . Janne Reymers Willems
zoons weduwe, zijne moeder, overdraagt .
Afschrift in Inv . nr. 1744e fol . 12 verso.

797.

1489 November 26 .
Heynrick Jans zoon van Wissenkerke, raad en rentmeester van
Bewester Schelt, beleent Franssoys Anthonis' zoon van Wissenkerke met 803 gemeten 242 roeden ambachts in de Haymanne,
to Welsinghe, Noortmonstere, Gheersdijck, Wissenkerke, Tolssende
Binnen, Couwerve, Reymerswale, in den Zwartenwael, to Tolsuvenede, Zeldijck en Lood&k, door hem gelost
sende Buten,
van de grafelijkheid, aan welke z~ bij doode van Jan Anthonis'
zoon van Wissenkerke, zijn broader, vervallen waren .
a) Afschrift in Inv . nr . 1744e fol. 19.
N .B . eze akte is abusievelijk gedateerd van 1489 ecember 26 .
Zoowel de vergelijking met het sub b vermelde afschrift,
als het feit, dat deze akte gegeven is voor die van 1489 ecember 13 (zie nr. 803) stellen bet buiten twijfel, dat bier
eene schrijffout is begaan .
b) Afschrift op een los blad, liggende in Inv . nr . 1744 e . Op hetzelfde blad zijn 2 andere brieven d .d . 1486 November 26
(zie nr. 798) en d .d . 1489 ecember 13 (zie nr. 803) afgeschreven .
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798.

1489 November 26 .
ezelfde rentmeester beleent Franssoys Anthonis' zoon van
Wissenkerke met 6 gemeten 164 1 /2 roeden tienden to Tser-Aernoutskerke, in de Goes, de Welle en to Wissenkerke, hem aangekomen bij doode van Jan Anthonis' zoon van Wissenkerke,
zijn broeder.
a) Afschrift in Inv . nr. 1744e fol . 20,
b) Afschrift in Inv. nr . 1744e fol . 27 .

c) Afschrift op een los blad, liggende in Inv . nr. 1744e . Op hetzelfde blad zijn 2 andere brieven d .d . 1489 November 26
(zie nr . 797) en d .d. 1489 ecember 13 (zie nr. 803) afgeschreven.

799.

1489 November 30 .
ezelfde rentmeester beleent Pieter, Berthelmees en Witte
Jacop Berthelmees' zoons kinderen van der Lisse met 1 gemet
148 3 / 4 roeden tienden to Coninchem en in der Lisse, hun aangekomen bij doode van Jacop Berthelmees' zoon, hun vader .
Afschrift in Inv . nr, 1744e fol . 18 .

800 .

1489 ecember 3 .
ezelfde rentmeester beleent Cornelie Adriaen de Cnoppers
dochter met f9 gemeten 200 roeden ambachts in de Brouck, door
haar gelost van de grafelijkheid, aan welke zij bij doode van
Adriaen de Cnopper, haar vader, vervallen waren .
Afschrift in Inv . nr . 1744e fol . 22 .

801 .

1489 ecember 4 .
ezelfde rentmeester beleent Raesse van Treslonguen en van
Bloys met 4 gemeten 187 1/ 2 roeden tienden to Coudorpe, hem
aangekomen bij doode van Cornelis van Treslonguen, z~n broeder .
Afschrift in Inv. nr . 1744e fol. 20 verso .

802.

1489 ecember 6 .
ezelfde rentmeester verkoopt voor 3 pond gr . Vls. aan Maye
Cornelis' dochter, parochiane ter Nyerwerkerke, de nalatenschap
van haar echtgenoot Claes Cornelis' zoon, aan de grafelijkheid
vervallen, daar h~ een bastaard was .
Afschrift in Inv. nr . 1744o fol . 13 verso .

803 .

1489 ecember 13 .
ezelfde rentmeester beleent Fransoys Antbuenis' zoon van
Wissenkercke alsnog met 12 gemeten 193h/ s roeden ambachts to
Geertsdi ck, Wissenkercke, uveneede en in de Wairde, door hem
gelost van de grafelijkheid, aan welke zij bij doode van Jan
Anthuenis' zoon van Wissenkercke, zijn broeder, vervallen waren .
a) Afschrift in Inv . nr . 1745e fol. 28 .
N .B . In bet afschrift staat abusievelijk 168i/ 8 roeden .
b) Afschrift op een los blad, liggende in Inv . nr. 1744e . Op hetzelfde blad zijn 2 andere brieven d .d .1489 November 26
(zie nr. 797 en 798) afgeschreven .
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804 .

1489
ecember 19 .
ezelfde rentmeester beleent Jacop Reymers zoon van der Buttinghe met 16 gemeten 227 roeden tienden in de Haymanne,
to Cleeuwertskerke, in de Gapinge, to Noortmonstere, Scellacht,
Cattendbck en Zabbingen, nadat Joos Reymers zoon, priester,
zijn broeder, hem die overgedragen had.
Afschrift in Inv. nr . 1744e fol. 12 verso .

ecember 19 .
805 . . 1489
ezelfde rentmeester beleent Jan van Cruinynghen met 169
gemeten 237 1 / 2 roeden ambachts to Cruininghen en Nyeulande,
door hem gelost van de grafelijkheid, aan welke zij bij doode van
Zweer van Cruininghen, zijn broeder, vervallen waren .
Afschrift in Inv . nr. 1744e fol . 13 verso .

806 .

ecember 21 .
1489
ezelfde rentmeester composeert voor 3 pond gr . Vls met Steven
Jans zoon en Cornelis Pieters Jacops zoon wegens het onvoorzien
verdrinken van Bette Willeboirts zoon to Westcappelle .
Afschrift in Inv . nr. 1744e fol . 21 .

807 .

1490 Januari 6 .
ezelfde rentmeester beleent Olivier Willems zoon met 225
roeden tienden to Cappelle, hem aangekomen bij doode van Willem
Heynricx zoon, zijn vader .
Afschrift in Inv . nr. 1744f fol . 7 verso.

808 .

1490 Januari 20 .
ezelfde rentmeester beleent jvr . Hadwy Symon Wolferts zoons
dochter met 1 gemet 122 roeden tienden to Campen, door haar
gekocht van de grafelijkheid, aan welke zij bb doode van Adriaen
Jacops zoon, priester, vervallen waren .
Afschrift in Inv . nr .

809 .

1744f

fol . 8.

1490 Januari 28 .
ezelfde rentmeester beleent Lodewijck van Scencgen, ridder,
met 19 gemeten tienden to Cloetinghe, Cappelle, Eversdbek, Emelisse en in de Goes, door hem gekocht van de grafelijkheid, aan
welke zij bij doode van jvr . Jozyne jongen Symon van Bruelles
dochter vervallen waren .
Afschrift in Inv . nr . 1744f fol . 10 verso .

810 .

1490 Februari 6 .
ezelfde rentmeester erkent van jvr . Kateryne, natuurlijke dochter
van mr . Martyn van der Hogerduere en van Adelysse Willems
dochter van Rootselair, weduwe van Pieter Baseles, wegens bet
interinement van hare akte van legitimatie 24 pond ontvangen
to hebben .
Afschrift in Inv . nr. 1744f fol . 13.
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811 .

1490 Februari 27 .
Mannen der grafelijkheid van Zeelant oorkonden, dat Heynrick
van der Nisse en van der Burch aan Jan Adriaens zoon Bueyen
5 gemeten 100 roeden tienden to Bairlant en Bakendorp overdraagt .
Afsehrift in Inv . nr . 1744f fol . 3 verso .

812 .

1490 Februari 28 .
Heynrick Jans zoon van Wissenkerke (raad en rentmeester
van Bewesten Schelde) beleent Jan Adriaens zoon Bueyen met
5 gemeten 100 roeden tienden to Bairlant en Bakendoorp, nadat
Heyndrick van Renisse en van der Borch, ridder, hem die overgedragen had .
Afschrift in Inv . nr. 1744f fol . 3 verso .

813 .

1490 Maart 9 .
ezelfde rentmeester beleent Pieter Goverts zoon en Cornelis
Goverts zoon, gebroeders, met 1 gemet 105 roeden tienden (te
Zabbinge) .
Afschrift in Inv . nr . 1744f fol . 4 .
N.B . Van dit stuk is in het afschrift blijkbaar een gedeelte
overgeslagen .

814.

1490 Maart 10 .
Mannen der Grafelijkheid van Zeelant oorkonden, dat Pieter
Goverts zoon en Cornelis Goverts zoon, gebroeders, aan Huyghe
Gillis' zoon 1 gemet 105 roeden tienden to Zabbinge overdragen .
Afschrift in Inv. 1744f fol . 4 verso.

815 .

1490 Maart 10 .
Mannen der grafelijkheid van Zeelant oorkonden, dat
anckert
Heynricx zoon aan jvr. Hadwy Symon Wolfaerts zoons dochter
262 1/ 2 roeden tienden to Wemeldinghen int Zwaectkambacht
overdraagt .
Afschrift in Inv . nr . 1744f fol . 5 verso.

816 .

1490 Maart 13 .
Mannen der grafelijkheid van Zeelant oorkonden, dat Adriaen
van Reymerswale aan vrouwe Mergriete van Reymerswale, zijne
zuster, weduwe van den heer van Cats, het recht van lossing
van de ambachtsporties, aan de grafelijkheid vervallen bij doode
van Niclaeys van Reymerswale, zijn brooder, overdraagt .
Afschrift in Inv . nr . 1744g fol. 4.

817.

1490 Maart 31 .
Heynrick Jans zoon van Wissenkerke (raad en rentmeester van
Bewesten Schelde) beleent Huyge Gillis' zoon met 1 gemet 105
roeden tienden to Zabbinghe, nadat Pieter Goverts zoon en Cornelis Goverts zoon, gebroeders, hem die overgedragen hadden .
Afschrift in Inv . nr . 1744f fol. 5.
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818. 1490 April 2.
ezelfde rentmeester beleent jvr . Hadwy Symon Wolferts dochter
met 262'/2 roeden tienden to Wemeldinghen int Zwaeckambacht,
nadat anckaert Heynricx zoon haar die overgedragen had .
Afschrift in Inv . nr. 1744f fol . 5 verso.

819. 1490 April 15 .
ezelfde rentmeester beleent Pieter Huge zoon van Hoogelande
met 46 gemeten 261 1/2 roeden ambachts to Hoogelande, door hem
gelost van de grafelijkheid, aan welke zij bij doode van Pieter
Maerts zoon, zoon van zijn oom, vervallen waren, en met 5 gemeten
257 3 /4 roeden ambachts aldaar, door hem gelost van de grafelijkheid, aan welke zij bij doode van Pauwels Jans zoon, zoon van
zijn broeder, vervallen waren .
Afschrift in Inv . nr . 1744f fol . 1 .

820. 1490 April 17 .
ezelfde rentmeester beleent ingnus Jacops zoon met 105 gemeten 14 1 2 roeden ambachts to Yersicke, door hem gelost van
de grafelijkheid, aan welke zjj bb doode van Jan Jan Olout
Kempe zoon, zijn neef, vervallen waren .
Afschrift in Inv . nr. 1744f fol . 1 verso.

821 . 1490 April 17 .
ezelfde rentmeester beleent jvr . Jozyne Vrancke Gillis' zoons
dochter met 8 gemeten 100 roeden tienden to Cloetinghe, nadat
Claes Lievens zoon haar die overgedragen had.
Afschrift in Inv . nr. 1744f fol . 6 verso .

822.

1490 Mei 18 .
ezelfde rentmeester verkoopt voor 20 schellingen gr . Vls . aan
Aechte Jans dochter de goederen van haar vader Jan Jans zoon,
parochiaan in Vlissingen, aan de grafelijkheid vervallen daar hij
zich verdronken had.
Afschrift in Inv. nr. 1744f fol . 15 verso .

823.

1490 Juni 8 .
Mannen der grafelijkheid van Zeelant oorkonden, dat jvr . Jozyne
Vrancke Giellis' zoons dochter, echtgenoot van Renguier van der
Veere, aan jvr . Hadewy Symon Wolferts zoons dochter 250 roeden
tienden to Wissenkercke overdraagt .
Afschrift in Inv . nr . 1744f fol . 7 .

824 . 1490 Juni 18 .
Heynric Jans zoon van Wissenkercke (raad en rentmeester van
Bewesten Schelde) ontslaat tegen betaling van 6 pond gr . Vls . de
anckaert Lamberts zoon, Adriaen Aerts zoon en
goederen van
Philips Jacops zoon, parochiaan in Cats, van de inbeslagneming, die
wegens den door hen op Jacop iericx zoon, parochiaan in Eme-
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lisse, gepleegden doodslag had plaats gehad, nu hem gebleken
is, dat anckaert poorter is der stad Zierickzee .
Afschrift in Inv . nr. 1744f fol . 15 verso .

825. 1490 Juni 20 .
ezelfde rentmeester composeert voor 26 schellingen 8 penningen gr . Vls. met ommis Jans zoon, parochiaan in Westmonster,
wiens paarden en wagen Janneken Pieter Boudins zoons dochter hebben overreden, waardoor die aan de grafelftheid vervallen waren .
Afschrift in Inv . nr . 1744f fol . 1t .

826. 1490 Juni 30 .
ezelfde rentmeester beleent Mergriete van Reymerswale, weduwe
van Jan van Cats, ridder, met 330 gemeten 260 1 / 8 roeden ambachts to Tolssende Binnen, Yersicke, Reymerswale, in den Brouck,
Scoudee, in den Zwartenwael, to Tolssende Buyten, uveneede,
in den Zeldi ck, to Lodijck, Nyewerkerke, Hinekelnoirt, Ser-Pieterspolder, Rillant, Colenspolder in 't Badt, to Zwaenhil en SintJooslant, door haar gelost van de grafelijkheid, aan welke zij bij
doode van Claeys van Reymerswale Philips' zoon, haar broeder,
vervallen waren .
Afschrift in Inv . nr. 1744g fol . 4 .

827. 1490 Juli 3 .
ezelfde rentmeester beleent jvr . Hadwy Symon Wolferts zoons
dochter met 250 roeden tienden to Wissenkercke, nadat jvr. Jozyne
Vraneke Gillis' zoons dochter haar die overgedragen had .
Afschrift in Inv . nr . 1744f fol . 7 .

828.

1490 Juli 8 .
ezelfde rentmeester beleent jongen Jan Jans zoon van Westcapple met 203 gemeten 85 roeden ambachts to Tser-Poppekereke,
Westcapple, Woytkinsdorp, Tser-Boudinskercke en omburch, door
hem gelost van de grafelijkheid, aan welke zij bb doode van
ouden Jan Jans noon, zijn broeder, vervallen waren .
Afschrift in Inv. nr .

1744f

fol . 2 .

829. 1490 Juli 19 .
ezelfde rentmeester verkoopt voor 4 pond gr . V1s. aan de
weduwe en kinderen van Laureys Pier Claes' zoon, parochiaan in
de Nyeuwerkercke, de goederen van doze, door zijn doodslag op
Wolfert oens zoon, parochiaan aldaar, aan de grafel~kheid vervallen .
Afschrift in Inv . nr . 1744f fol. 16 .

830 .

1490 Augustus 6 .
ezelfde rentmeester beleent Katheryne Anthonis Barthelmeeus'
zoons dochter van der Lisse met 1 gemet 149 3 / 4 roeden tienden
in Noortbevelant, haar aangekomen bij doode van Anthonis Bartelmeeus' zoon, haar vader .
Afschrift in Inv. nr . 1744f fol . 8 verso .
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831 .

1490 Augustus 16 .
ezelfde rentmeester beleent Katheryne Thonis Bertelmeeus'
zoons dochter van der Lisse met 35 gemeten 223 roeden ambachts
to Welle en Conincbem, door haar gelost van de grafelijkheid,
aan welke zij bij doode van Thonis Bertelmeeus' zoon van der Lisse,
haar vader, vervallen waren .
Afschrift in Inv . nr. 1744f fol. 2 verso .

832 .

1490 September 30 .
ezelfde rentmeester beleent Claes Lievyns zoon en zijne broeders kinderen Boudin, Cleeuwaert en Yeman Jacop Laureys' zoons
kinderen met 3 gemeten tienden to Emelisse, door hen gekocht
van de grafelijkheid, aan welke zij bij verzuim van betaling der
pensie vervallen waren .
Afschrift in Inv . nr. 1744f fol . 10 .

833.

1490 November 21 .
Mannen der grafelijkheid van Zeelant oorkonden, dat Huge
Adriaens zoon en Heynric Adriaens zoon, gebroeders van Zommerzee, aan heer Floris van Borsselen 1 gemet 262 1 i2 roeden
tienden to Coninchem overdragen .
Afschrift in Inv . nr. 1744g fol. 5.

834.

1490 ecember 10 .
Heynrick Jans zoon van Wissekercke (raad en rentmeester van
Bewesten Schelde) beleent Heinrick, Jan, Adriaen en Jacop Willem Pieters zoons kinderen met 262 1 / 2 roeden tienden to Wemeldinghen en Cloetinghen, hun aangekomen bij doode van Willem
Pieters zoon, hun vader .
Afschrift in Inv. nr. 1744f fol. 9 .

835 .

1490 ecember 14 .
ezelfde rentmeester beleent Pieter Blocx zoon van uvenoirde
met 26 gemeten 22 1/4 roeden ambachts to uvenede en in den
Zeld~ck, door hem gelost van de grafelijkheid, aan welke zij bij
doode van Moudin Blocx zoon, zijn brooder, vervallen waren .
Afschrift in Inv . nr. 1744f fol . 3.

836 .

1490 ecember 17 .
ezelfde rentmeester beleent Jan en Hubrecht Pieter Jan Pieter
anckerts zoons kinderen met 2 gemeten 116 1 / 3 roeden tienden,
hun aangekomen bij doode van Pieter Jan Pieter anckerts zoon,
hun vader .
Afschrift in Inv . nr . 1744f fol . 9 verso .

837 .

1491 April 18 .
ezelfde rentmeester beleent Willem van Ostende Pieters zoon
met 256 gemeten 295'/ 2 roeden ambachts to Oostende, Oidekins-
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kerke, Vinningen, in de Houde en Nyeuwe Zwake, to Vlacke en
Schorre, door hem gelost van de grafelijkheid, aan welke zij bij
doode van Gillis van Oostende, zijn brooder, vervallen waren.
Afschrift in Inv . nr . 1744g fol . 2 verso.

838. 1491 April 18 .
ezelfde rentmeester beleent Willem van Oostende Pietres (zoon)
met 15 gemeten 253 roeden tienden to Oistbairlant, Stuvezant,
in de Zwake, to Oodekinskercke en Vinningen, hem aangekomen
bij doode van Gilles van Oistende, zijn broeder .
Afschrift in Inv. nr .

1744g

fol . 7 .

839. 1491 Mei 18 .
ezelfde rentmeester beleent Belye en Geertruyt Symon Geerts
zoons kinderen met 169 1/ 3 roeden tienden to Wemeldingen, haar
aangekomen bb doode van Symon Geerts zoon, haar vader .
a) Afschrift in Inv . nr . 1744g fol . 6.
b) Afschrift in Inv . nr. 1744g fol . 11 .

840. 1491 Mei 31 .
Mannen der grafelijkheid van Zeelant oorkonden, dat
ommis
Willems noon aan Pieter Lievins zoon Scotte het recht van lossing
van de ambachtsporties in Walcheren, aan de grafelijkheid vervallen bij doode van Thorin Juustes' zoon, zijn oom, overdraagt .
Afsehrift in Inv. nr. 1744g fol. 1 .

841. 1491 Juni 3 .
Heynric Jane zoon van Wissenkerke (raad en rentmeester van
Bewesten Schelde) beleent beer Floris van Borsselen, heer van
Cortkene, met 1 gemet 262 1 /2 roeden tienden to Coninchem, nadat
Huge Adriaens zoon en Heynric Adriaens zoon, gebroeders van
Zomerzee, hem die overgedragen hadden .
Afschrift in Inv . nr.

842 .

fol . 5 verso .

1491 Juni 4 .
Mannen der grafelijkheid van Zeelant oorkonden, dat
dochter van jvr . Zoete Jan Juustes' zoons dochter en
van Pieter Luucx zoon, aan Jan Jacop zoon Barbier
150 roeden tienden to Noortmonster, Nyeukerke en
houck overdraagt .
Afschrift in Inv . nr .

843 .

1744g

1744g

jvr . Marie,
echtgenoot
2 gemeten
Barsdorp-

fol . 6 verso .

1491 Juni 5 .
Heynric Jans zoon (van Wissenkerke, raad en rentmeester van
Bewesten Schelde) beleent Jan Jacop zoon Barbier met 2 gemeten
150 roeden tienden to Noortmonster, Nyeukerke en Baersdorphouck,
nadat Marie, dochter van jvr . Zoete Jan Juustes' zoons dochter en
echtgenoot van Pieter Luucx zoon, haar die overgedragen had .
Afschrift in Inv. nr . 1744g fol . 6 verso .
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844. 1491 Juni 8 .
Mannen der grafelijkheid van Zeelant oorkonden dat mr . Willem
Juustes' zoon aan Pieter Lievins zoon Scotte de ambachtsportie to
Cleeuwaertskerke, hem aangekomen bij doode van Juustes Willems
zoon, zijn vader, overdraagt .
Afschrift in Inv . nr. 1744g fol . 1 verso.

845 .

1491 Juni 22 .
Heynrick Jans zoon van Wissenkerke (raad en rentmeester van
Bewesten Schelde) beleent Pieter Lievins zoon Scotte met 7 gemeten 271 roeden ambachts to Cleeuwaertskerke, door hem gelost
van de grafelijkheid, aan welke zij bij doode van Thorin Juustes'
zoon vervallen waren .
Afschrift in Inv . nr . 1744g fol . 1 verso .

846 .

1491 Juli 16.
ezelfde rentmeester beleent Pieter Lievins zoon Scotte met
7 gemeten 271 roeden ambachts to Cleeuwaertskerke, nadat mr .
Willem Juustes' zoon hem die overgedragen had .
Afschrift in Inv . nr . 1744g fol. 2 .

847 . 1491 Augustus 5 .
ezelfde rentmeester beleent Jan Adriaens zoon van Hamerstede met 11 gemeten 175 roeden tienden to Cloetingen en Noortdijck, hem aangekomen bb doode van mr . Adriaen Adriaens zoon
van Hamerstede, zijn vader.
Afschrift in Inv . nr. 1744g fol . 7 verso .

848.

1491 Augustus 11 .
Mannen der grafelijkheid van Zeelant oorkonden, dat Jan Maerts
zoon aan Cornelis Jacop Jan Reygers zoon van der Capelle 3 ge .
meten tienden to Wemeldingen overdraagt .
Afschrift in Inv . nr. 1744g fol . 8.

849. 1491 Augustus 12 .
Heynric Jans zoon van Wissenkercke (raad en rentmeester van
Bewesten Schelde) beleent Cornelis Jacop Jan Reygers zoon met
3 gemeten tienden to Wemeldinghe, nadat Jan Mertins zoon hem
die overgedragen had .
Afschrift in Inv. nr . 1744g fol . 8 .

850 .

1491 Augustus 12 .
Mannen der grafelbkheid van Zeelant oorkonden, dat Cornelis
Jacop Florys' zoon aan jvr . Hadwy Symon Wolffaerts zoons dochter
5 gemeten 225 roeden tienden to Scellacht overdraagt .
Afschrift in Inv. nr. 1744g fol . 13 verso .

851 .

1491 Augustus 16 .
Heynric Jans zoon van Wissenkerke (raad en rentmeester van
Bewesten Schelde) beleent Heynrick Heynricx zoon van Wissen-
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kerke met 6 gemeten 621/2 roeden ambachts Nyeuerkereken,
door hem gekocht van de grafelijkheid, aan welke zij bij doode
van Willem Splinters zoon vervallen waren .
Afschrift in i nv . nr . 1744g fol . 13 verso .

852 .

1491 Augustus 20 .
( o koning en de aartshertog) machtigen Heynric Jans zoon de W issenkerke, raad en rentmeester van Bewester Schelt, om jvr . Lowise,
zuster van den overleden Jehan Heyndricx zoon de Wissenkerke,
to beleenen met de goederen, die door overl den van haar broeder
aan de grafelijkheid waren vervallen, tegen betaling van 50 pond .
Afschrift in Inv . nr . 1744g fol . 3.

853.

1491 Augustus 27 .
Maximiliaen, Roomsch koning, en Philips, aartshertog van Oestenrijck, benoemen Heynryck Heynryck zoon van Wissenkercke tot
notaris van den bloede van de hooge vierschaar van Zeelandt,
en zulks in plaats van Aelbrecht Jans zoon van Wissenkereke,
die hem dat ambt heeft afgestaan .
Afschrift in Inv . or. 1744e fol . 25 .
N .B . Hieronder staat aangeteekend, dat Heynryck Heynryck zoon
van Wissenkercke 1491 October 11 den eed heeftafgelegd .

854 .

1491 Augustus 31 .
Heynrick Jans zoon van Wissenkerke, raad en rentmeester van
Bewester Scelt, beleent jvr . Loyse, dochter van zijn broeder ouden
Heynric Jans zoon van Wissenkerke en weduwe van Jan Sare,
met 11 gemeten 140 roeden leenlands to Nyeuwerkercke, door
haar gekocht van de grafel~kheid, aan welke zij b~ doode van
Jan Heynricx zoon van Wissenkercke, haar broeder, vervallen waren .
Afschrift in Inv . nr. 1744g fol . 3.

855 .

1491 September 3 .
ezelfde rentmeester beleent Jan Joris' zoon met 5 gemeten
130 roeden leenlands to Nyeukerke, omburch en Sinte-Aechtekercke, door hem gekocht van de grafelijkheid, aan welke zij bij
doode van Cornelis Jorys' zoon, zijn broeder, vervallen waren .
Afschrift in Inv. nr. 17448 fol . 3 verso.

856 .

1491 September 16.
ezelfde rentmeester beleent Philips van Cats, zoon van beer
Jan van Cats, met 951 gemeten 206 1/ 8 roeden ambachts to Vvlake,
Schoerre, Wemeldincge, Cappelle, Cloetinegen, Tser-Aernoutskercke,
Oestkereke, Zabbinghen, Westkercke, int Nyeulant van Cats, to
Cats Bewesten Waels, Edekinghe, Nyeukerke, Emelisse en TserWittenkinderen, door hem gelost van de grafelijkheid, aan welke
zij bij doode van Jan van Cats, zijn broeder, vervallen waren .
Afschrift in Inv . nr . 1744e fol . 23.
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857 .

1491 October 14 .
ezelfde rentmeester verkoopt voor 6 pond gr . Vls . aan Laureys
Clays' zoon bet aandeel in de nalatenschap van zijn broeder Cornelis Clays' zoon, geboortig van Oistcappellen, waarop diens overleden
echtgenoot Gheyle Jaques' dochter aanspraak had kunnen maken
en dat aan de grafelijkheid vervallen was, daar zij uit Vranckericke
geboortig en in Ingelandt gestorven was .
Afschrift in Inv . Hr .

858 .

fol . 11 verso .

1491 November 4 .
ezelfde rentmeester beleent jvr. Hadwy Symons Wolffaerts zoons
dochter met 5 gemeten 225 roeden tienden to Scellacht, nadat
Cornelis Jacop Floris' zoon haar die overgedragen had .
Afschrift in Inv . nr .

859 .

1744g

1744g

fol . 14 .

1491 November 9 .
ezelfde rentmeester ontslaat tegen betaling van 2 pond gr .
Vls . Jan Willems zoon, parochiaan in Cruningen, van den borgtocht door hem gesteld voor de belofte van den sedert overleden
Willem Huge zoon, parochiaan aldaar, dat deze ter eerstvolgende
hooge vierschaar verschijnen zou .
Afschrift in Inv . nr . 1744g fol . 11 verso .

860 .

1491 ecember 7 .
Mannen der grafelijkheid van Zeelant oorkonden, dat Olivier
Willems zoon aan jvr . Hadwy Symon Wolfaers zoons dochter
225 roeden tienden to Cappelle overdraagt .
Afschrift in Inv. nr .

861 .

1744g

fol . 9 .

1491
ecember 14.
Heynric Jans zoon (van Wissenkerke, raad en rentmeester van
Bewesten Schelde) beleent Jan en Frederick van Renisse van
Baer met 16 gemeten 116 t /2 roeden tienden to Oistbaerlant, Stuvezant en Oidekinskerke, hun aangekomen bij doode van ouden
Jan van Renisse van Baer, hun vader .
Afschrift in Inv . nr . 1744g fol. 8 verso .

862 .

1492 Januari 8 .
Mannen der grafelijkheid van Zeelant oorkonden, dat Cornelis
Jacop Jehan Reygerts zoon van der Cappellen aan Aechte Pieter
Jehan Reygerts zoons dochter 3 gemeten tienden to Wemeldinge
overdraagt.
Afschrift in Inv . nr . 1744g fol . 10.

863 .

1492 Januari 11 .
Heynric Jans zoon van Wissenkerke, raad (en rentmeester van
Bewesten Schelde) verkoopt voor 2 pond gr . Vls . aan Heyndrick
Lauwreys' zoon de nalatenachap van Andries Torens zoon, aan
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de grafelijkheid vervallen, daar hij een vreemdeling en zonder
bekende erfgenamen was .
Afschrift in Inv . nr . 1744g fol . 12 verso.

864.

1492 Januari 14 .
ezelfde rentmeester beleent Aechte Pieter Jan Reygers zoons
dochter met 3 gemeten tienden to Wemeldinge, nadat Cornelis
Jacop Jan Reygers zoon haar die overgedragen had .
Afschrift in Inv . nr . 1744g fol . 10 verso .

865 .

1492 Januari 16 .
ezelfde rentmeester beleent jvr . Hadwy Symons Wolfaerts
zoons dochter met 225 roeden tienden in der Cappelle, nadat
Olivier Willems zoon haar die overgedragen had .
Afschrift in Inv . nr. 1744g fol . 9.

866 .

1492 Januari 20.
Mannen der grafelijkheid van Zeelandt oorkonden, dat Jan
Willems zoon van Hamerstede aan jvr . Hadwy Symon Wolffaerts
zoons dochter 2 gemeten 150 roeden tienden to Conincheen overdraagt .
a) Afschrift in Inv . nr . 1744g fol . 9 verso.
b) Afschrift in Inv . nr. 1744g fol . 11 verso .

867 .

1492 Januari 29 .
Heyndrick Jans zoon van Wissenkerke, raad en rentmeester
van Beweester Scelt, beleent jvr . Hadwy Symon Wolffaerts zoons
dochter met 2 gemeten 150 roeden tienden to Coninchem, nadat
Jan Willems zoon van Hamerstede haar die overgedragen had .
a) Afschrift in Inv . nr. 1744g fol. 10.
b) Afschrift in Inv. nr . 1744g fol . 18 .

868 .

1492 Januari 30 .
ezelfde rentmeester verkoopt voor 2 pond gr . Vls . aan Andries
Willems zoon, parochiaan in Meliskerke, de goederen van Heyndric
Huge zoon en diens zoon Jan Heyndricx zoon, parochianen aldaar,
bi confiscatie aan de grafel~kheid vervallen .
Afschrift in Inv . nr. 17448 fol . 12 .

869 .

1492 Februari 29 .
Mannen der grafelijkheid van Zeellant oorkonden, dat Pieter
Luucx zoon en jvr . Marie jvr . Zoete Jan Justaes' zoons dochter,
zijne echtgenoot, aan Adriaen Poppen zoon van der Haymanne
1 gemet 237 roeden tienden in de Hayman overdraagt .
Afschrift in Inv . nr . 1744h fol . 4 verso.

870 .

1492 Maart 10 .
Aelbrecht Jans zoon van Wissenkercke, raad en rentmeester
van Bewester Schelt, verkoopt voor 2 pond gr . Vls . aan Barbere
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Cornelis' dochter, poorteres van Middelburch, de nalatenschap
van haar echtgenoot Jan Cornelis' zoon Cabbeliau, aan de grafelijkheid vervallen, daar hij een bastaard was .
Afschrift in Inv . nr. 1744h fol . 13 .

871 . 1492 Maart 28 .
ezelfde rentmeester composeert voor 3 pond 10 schellingen gr .
Vls. met Mathijs Bernarts zoon, wonende op het huis to Clinge,
die goederen, gestolen door Lijsbeth Pieter Taux dochter, geheeld had .
Afschrift in Inv. nr. 1744h fol . 1 .

872.

1492 Maart 30 .
Maximiliaen, Roomsch koning, en Philips, aartshertog van
Oistenrijck, geven aan Symon Jans zoon Vacht commissie als
baljuw van de wateren tArmuyden, en zulks in plaats van
don iego de Guencaa, die dat ambt heeft nedergelegd .
Afschrift in Inv . nr. 1744h fol . 15.
N .B . Hieronder staat aangeteekend, dat Syrnon Jans zoon Vacht
1492 April 27 den eed heeft afgelegd .

873.

1492 Maart .
Aelbrecht Jans zoon van Wissenkercke, raad (en rentmeester
van Bewesten Schelde) composeert voor 4 pond gr. Vls . met anckaert Heynricx zoon, Heynrick anckaerts zoon en Berthelmeeus
anckaerts zoon wegens door hen in Noortbevelant gepleegde
vredebraak.
Afschrift in Inv . nr. 1744h fol. I verso .

874.

1492 April 13 .
Mannen der grafelijkheid van Zeelant oorkonden, dat Jan van
Cromsvliet alias van Baersdorp aan jvr . Hadwy Symon Wolferts
zoons dochter 170 gemeten ambachts to Synoutskercke en Baersdorp overdraagt .
Afschrift in Inv . nr . 1744h fol . 11 verso .

875 .

1492 April 19 .
Aelbrecht Jans zoon van Wissenkercke (raad en rentmeester
van Bewesten Schelde) verkoopt voor 4 pond gr . Vls . aan Andries
Sandres' zoon van Sceingen, poorter van Middelburch, de nalatenschap van Servaeis Claeis' zoon, aan de grafelijkheid vervallen,
daar hij een bastaard was .
Afschrift in Inv . or. 1744h fol . 2 .

876.

1492 Mei 4.
Mannen der grafelijkheid van Zeellant oorkonden, dat Heynrick Jans zoon van Wissenkercke aan heer Floris van Borsselen,
heer tot Cortkene, 10 gemeten tienden to Cortkene overdraagt .
Afschrift in Inv . nr . 1744h fol . 2 .
12
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877.

1492 Mei 6 .
Aelbrecht Jans zoon van Wissenkercke (raad en rentmeester van
Bewesten Schelde) beleent heer Floris van Borsselen met 10 gemeten tienden to Cortkeene, nadat Heynrick Jans zoon van Wissenkercke, broeder van den rentmeester, hem die overgedragen had .
Afschrift in Inv. nr . 1744h fol. 2 verso.

878 .

1492 Mei 10 .
ezelfde rentmeester verkoopt voor 2 pond gr . Vls. aan Pauwels
Pateedt, parochiaan in Noirtmonster, de nalatenschap van zijne
echtgenoot Appollonye Claeis', dochter, aan de grafelijkheid vervallen, daar zij, nit Pruysschen geboortig, zonder erfgenamen na to
laten overleden is .
Afschrift in Inv . nr. 1744h fol. 3 .

879.

1492 Juni 4 .
Mannen der grafelijkheid van Zeellant oorkonden, dat Jan Adriaens
zoon van Zabbingen en Katheline Adriaens dochter van Zabbingen,
zone zuster, aan Berthelmeeus Jans zoon, priester, 2 gemeten
10 roeden tienden to Zabbinghe overdragen .
Afschrift in Inv. nr. 1744h fol . 3 verso .

880 .

1492 Juni 5.
Aelbrecht Jans zoon van Wissenkercke, raad en rentmeester van
Bewester Schelt, beleent Berthelmeeus Jans zoon, priester, met
2 gemeten 10 roeden tienden to Sabbingen, nadat Jan Adriaens
zoon van Zabbinghe en Katheline Adriaens dochter van Zabbinghe,
diens zuster, hem die overgedragen hadden .
Afschrift in Inv . nr . 1744 h fol. 4 .

881 .

1492 Juni 19 .
ezelfde rentmeester beleent Adriaen
manne met 1 gemet 237 roeden tienden
Marie, dochter van Zoete Jan Juustes'
genoot van Pieter Luucx zoon, hem die

Poppe zoon van der Hayin de Haymanne, nadat
zoons dochter en echtovergedragen had.

Afschrift in Inv . nr . 1744h fol . 5 .

882 .

1492 Juli 1 .
ezelfde rentmeester beleent Martin Weyts, abt van het klooster
van der oest, met het tiend, geheeten Monsterhouck, to Cattendijck, hem aangekomen bij doode van Heynrick Keddekin, den
vorigen At .
Afschrift in Inv . nr . 1744h fol . 7 .

883 .

1492 Juli 9 .
ezelfde rentmeester verkoopt voor 20 schellingen gr . Vls . aan
Herman Jans zoon, poorter van Middelburch, de nalatenschap van
zijne echtgenoot Machtelt Pieter Gillis Brants zoons dochter, aan
de grafelijkheid vervallen, daar zij een bastaard was.
Afschrift in Inv . nr. 1744h fol . 4 verso.
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884.

1492 Juli 26 .
Mannen der grafelijkheid van Zeelant oorkonden, dat Henyrick
Jans zoon van Wissenkerke en jvr . Hadwy Symon Wolfaerts
zoons dochter, zijne echtgenoot, aan vrouwe Aleyt van Aerlem,
echtgenoot van heer Pauwels bastaard van der Veeren, 946 gemeten 173 roeden ambachts to Tser-Poppenkercke, Tser-Boudinskercke, Westcapple, Waykinsdorp en
omburch overdragen .
Afschrift in Inv . nr. 1744h fo) . 6.

885 .

1492 Juli 27
Mannen der grafel~kheid van Zeelant oorkonden, dat Pieter
Pieters zoon van omburch aan Pauwels bastaard van der Veere,
ridder, 54 gemeten 263 roeden ambachts to omburch benevens
3/4s van den molen aldaar overdraagt .
Afschrift in Inv . nr . 1744h fol . 12 verso.

886 .

1492 Augustus 2.
Aelbrecht Jans zoon van Wissenkercke (raad en rentmeester
van Bewesten Schelde) beleent ouden Jan, ouden Geert, Frederick,
jongen Jan en jongen Geert, kinderen van Jan van Renisse van
Wulven heeren Jans zoon, met 69 gemeten 100 roeden tienden
to Oostbaerlant, Stuvezant en Oudekinskercke, hun aangekomen
bij doode van Jan van Renisse van Wulven heeren Jans zoon,
hun vader.
Afschrift in Inv . nr. 1744h fol . 7 verso .

887 .

1492 Augustus 2 .
ezelfde rentmeester beleent Jan van Renisse van Wulven,
oudsten zoon van Jan van Renisse van W ulven heeren Jans zoon,
met 11 gemeten 166 3/4 roeden tienden to Oostbaerlant, Stuvezant
en Oudekinskercke, hem aangekomen bij doode van Jan van Renisse
heeren Jans zoon, zijn vader .
Afschrift in Inv. nr . 1744h fol . 12.

888.

1492 Augustus 3.
ezelfde rentmeester beleent Cornelis, Jan en ierick Cornelis
Symons zoons kinderen met 63 gemeten 52 1/ 2 roeden ambachts
to Tser-Aernoutskercke, door hen gelost van de grafelijkheid, aan
welke zij bb doode van mr. Jan Symons zoon, hun oom, vervallen waren .
Afschrift in Inv . nr. 1744h fol . 8 verso.

889 .

1492 Augustus 3 .
ezelfde rentmeester beleent Pieter Colins zoon van der Brayne
met 9 gemeten 117 1 / 2 roeden tienden to Ser-Arentskercke, hem
aangekomen bij doode van Colin van der Brayne, zijn vader .
Afschrift in Inv . nr . 1744h fol . 16,
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890 .

1492 Augustus 15 .
ezelfde rentmeester beleent Jozyne, dochter van mr . Claes van
der Nisse, met 2 gemeten tienden int Ouwelant van Wolfertsdijck, haar aangekomen bij doode van jvr . Barbere van Zabbinghen,
hare moeder .
Afschrift in Inv . nr . 1744h fol . 10.

891 .

1492 Augustus 25 .
ezelfde rentmeester beleent Janneken, Pieternelle, oude en
jonge Jacopmyne, dochters van Pieter Hughe Maerts zoon, met
64 gemeten 134 1 /2 roeden ambachts to Hoogelande, door haar gelost van de grafelijkheid, aan welke zi bij doode van Pieter
Hughe Maerts zoon, haar vader, vervallen waren .
Afschrift in Inv. nr . 1744h fol . 9.

892 .

1492 September 9 .
Maximiliaen, Roomsch koning, en Philips, aartshertog van Oistenri ck, geven aan Joos de Bloys commissie als burggraaf van Zeelant en zulks in plaats van den beer van Cruningen, ridder, raad
en kamerling, die tijdelijk verbinderd is dat ambt waar to nemen .
Afschrift in Inv . nr. 1744h fol . 14 .
N .B . Hieronder staat aangeteekend, dat Joos van Bloys
October 15 den eed heeft afgelegd .

893 .

1492

1492 September 13 .
Aelbrecht Jans zoon van Wissenkercke (raad en rentmeester
van Bewesten Schelde) composeert voor 2 pond gr . Vls . met Pieter
Huge zoon to Eversdijck .
Afschrift in Inv . nr . 1744h fol. 11 .
N .B Welk delict Pieter Huge zoon gepleegd had, blijkt nit het
stuk, waaruit bij bet afschrijven een gedeelte schijnt to
zijn weggevallen, niet . Volgens bet opschrift gold de coinpositie een geval van ontvoerde pandinge" .

894 .

1499 ecember 16 .
Mannen der grafelijkheid van Zeelant oorkonden, dat mr . Pieter
en Jan Hayman Gillis' zoons kinderen aan Huge Pieter Lievins'
zoon 3 gemeten 119 roe den tienden to Cleeuwaertskercke overdragen .
Afschrift in Inv . nr. 4746h fol . 2 .

895 .

1500 Februari 12 .
Jan beer van Cruninghen (ridder, raad en kamerling, groottresorier van Zeeland) beleent Huge Pieter Lievins zoon met 3
gemeten 119 roeden tienden to Cleeuwaertskercke, nadat mr. Pieter
en Jan Hayman Gillis' zoons kinderen hem die overgedragen hadden .
Afschrift in Inv. nr . 1746h fol . 2 verso.

896 .

1501 Maart 30.
Pieter uuuten Wijngarden, raad en rentmeester van Bewester
Scelt, beleent Arendt, Marynus en Witte van Haemstede met
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23 gemeten tienden ter Cappelle, hun aangekomen bij doode van
Witte van Haemstede, hun vader .
Afschrift in Inv. nr . 1745 fol . 2 .

897.

1501 April 27 .
ezelfde rentmeester beleent mr . Balthasar Jacobs zoon met
3 gemeten tienden to Wemeldinghe, hem aangekomen bij doode
van Aecht Pieter Jan Reyngers zoons dochter, zijne moeder .
Afschrift in Inv . nr. 4745 fol . 2 verso .

898 .

1501 Mei 4 .
ezelfde rentmeester beleent Geertruyt Jacop dochter, echtgenoot van mr . Cornelis Jan zoon, met 3 gemeten tienden, die
bij doode van Aecht Pieter Jan Reyngers zoons dochter aan Baltazar Jacop zoon, broeder van Geertruyt, waren vervallen, nadat
Baltazar voornoemd die aan zijne zuster overgedragen had .
Afschrift in Inv . nr. 1745 fol . 2 verso .

899 .

1501 Juni 1 .
ezelfde rentmeester beleent Huge Huge zoon met 1 gemet
tienden to Emelisse, hem aangekomen bij doode van Huge Huge
zoon, zijn vader.
Afschrift in Inv . nr. 1745 fol . 3.

900 .

1501 Juli 6 .
ezelfde rentmeester beleent jvr . Cornelie van Zanen, weduwe
van Anthonis van Cats, met 25 gemeten ambachts aan de zuidzijde van 's-Gravenpoldre, door haar gelost van de grafelijkheid,
aan welke zij bb doode van Willem Bolle, haar vader, vervallen
waren, onder voorbehoud van hare rechten, indien blijken mocht,
dat deze 25 gemeten begrepen waren in het ambacht van 's Gravenpoldre, waarmede zij blbkens brief van den heer van Crunynghen,
rentmeester van Bewester Scelt, d .d . 1500 Juli 17 is beleend .
a) Afschrift in Inv . nr. 1745 fol . 1 .
b) Afschrift in Inv . nr . 1746a fol . 20.

901 .

1501 November 8.
ezelfde rentmeester beleent Gillis van Oistende met 31 gemeten 206 roeden tienden to Oistbairlandt, Stuvezandt, in de
Zwake, to Vlichuyt, Oidekinskerke en Vinningen, hem aangekomen
bij doode van Willem van Oestende Pieters zoon, zijn vader .
Afschrift in Inv . nr . 1745 fol . 3 verso .

902 .

1501 November 21 .
Andries Andries (raad en rentmeester van Bewesten Schelde)
beleent Jacop Cornelis' zoon van Sceingen met 31 gemeten 224 1 /2
roeden tienden to Noirtmonster, Nyeuwerkerke, Baersdorphouck
en Tser-Arentskercke, hem aangekomen bij doode van Cornelis
van Sceingen, zijn vader .
Afschrift in Inv . nr. 1746a fol . 6 verso .
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903 .

1501 ecember 16 .
ezelfde rentmeester beleent Wolffaert en Jan Jan van Scengen
kinderen met 27 gemeten 210 roeden tienden to Noirtmonstre,
Nyeuwerkerke, Baersdorphouck en Ser-Arentskerke, hun aangekomen bij doode van Jan van Scengen, hun vader .
Afschrift in Inv. nr . 1746a fol . 7 .

904 .

1501 ecember 23 .
ezelfde rentmeester beleent Adriaen en Lievin Adriaen Bette
zoons kinderen met 4 gemeten 36 roeden tienden to Emelisse,
Coninchem, in de Welle en de Lisse, hun aangekomen bij doode
van Cornelis Adriaen Bette zoon, hun broeder .
Afsehrift in Inv . nr. 1746a fol . 14 .

905 .

1502 Januari 20.
Mannen der grafelijkheid van Zeelant oorkonden, dat Pieter
Cornelis' zoon, Thonis Cornelis' zoon, Jan Cornelis' zoon en Pauwels Cornelis' zoon aan Floris van Borsselen, ridder, beer van
Cortkene, de ambachtsportie en dat cleyn thiendekin", groot
233 roeden, in de Welle, hun aangekomen bij doode van Cornelis
Pieter Huge zoon, hun vader, overdragen.
Afschrift in Inv . nr . 1746a fol. 15.

906 .

1502 Januari 31 .
Mannen der grafelijkheid van Zeelant oorkonden, dat Arent
Lievins zoon aan Claes Lievins zoon, zijn broeder, 1 gemet 225
roeden tienden to Oistkercke overdraagt .
Afschrift in Inv . nr . 1746a fol . 17 .

907.

1502 Februari 1 .
Andries Andries (raad en rentmeester van Bewesten Schelde)
beleent Jan Vettegrave, abt van het klooster van der oest, met
bet tiend, geheeten Monsterhouck, to Cloetingen, hem aangekomen bij doode van Adriaen Lanchals, den vorigen abt .
Afschrift in Inv . nr. 1746a fol. 11 verso .

908 .

1502 Februari 10 .
ezelfde rentmeester beleent Hubrecht, Lenaert en Cornelis
Jacop Hubrechts zoons kinderen met 1 gemet 150 roeden tienden
in de Welle, hun aangekomen bij doode van Jacop Hubrechts
zoon, hun vader .
Afschrift in Inv . nr . 1746a fol . 14 verso .

909.

1502 Februari 10 .
ezelfde rentmeester beleent Jacop Clais' zoon met 8 gemeten
57' 3 roeden tienden to Wissenkercke en Campen, hem aangekomen bij doode van aniel Claes' zoon, zijn broeder .
Afschrift in Inv . nr. 1746a fol . 16 verso .
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910.

1502 Maart 1 .
ezelfde rentmeester beleent Marinus, Hubrecht en Willem,
kinderen van Jan Willems zoon van Hamerstede, met 10 gemeten
16 3/ 4 roeden tienden to Cats, Emelisse en in de Welle, hun aangekomen bij doode van Jan Willems zoon van Hamerstede,
hun vader .
Afschrift in Inv. nr . 1746a fol . 13 .

911 .

1502 April 9.
Burgemeesters, schepenen en raad der stad Brugge oorkonden,
dat de voogden van Joseph, Guykin en Hannekin, kinderen van
Joos de Baenst, ridder, heer van der Gapinge, procuratie geven
aan Jan heer van Nyeuwenhove, ridder, Gommaer Clais' zoon,
ontvanger van Borsselen, en Martin Clais' zoon voor de verheffing
van de leenen, aan hunne pupillen, bij doode van Joos de Baenst
voornoemd vervallen .
Afschrift in Inv . nr. 1746a fol . 8 .

912 .

1502 April 12 .
Andries Andries (raad en rentmeester van Bewesten Schelde)
beleent Clais Lievins zoon met 1 gemet 225 roeden tienden to
Oistkercke, nadat Arent Lievins zoon, zijn broeder, hem die overgedragen had .
Afschrift in Inv. nr . 1746a fol . 18 .

913 .

1502 Mei 7 .
ezelfde rentmeester beleent Jan Chariots zoon met 8 gemeten
59 roeden tienden to Cattendijck, hem aangekomen bij doode van
Chariot Pauwels' zoon, zijn vader.
Afschrift in Inv . nr. 1746a fol . 12 .

914.

1502 Juli 28 .
ezelfde rentmeester beleent Adriaen van Reymerswale heeren
Clais' zoon met 22 schellingen 9 penningen gr . 14 myten Vls ., staande
op den molen van Reymerswale, door hem gelost van de grafelftheid, aan welke zij bij doode Joos Joseph heeren Clais van
Reymerzwale zoon, zijn broeder, vervallen waren .
Afschrift in Inv . nr. 1746a fol . 35 .

915 .

1502 Augustus 4 .
ezelfde rentmeester beleent Cornelis Joos' zoon van den Abeele
met 188 gemeten 155 1/2 roeden ambachts in het Oisterlant van
uvelant, door hem gelost van de grafelijkheid, aan welke zij bij
doode van Heinrick van den Abeele, zijn oom, vervallen waren .
Afschrift in Inv . nr . 1746a fol. 21 verso.

916 .

1502 Augustus 18 .
ezelfde rentmeester beleent Joseph, Guido en Hannekin, kinderen van Joos de Baenst, ridder, met 64 gemeten 57 roeden
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tienden to Oistbaerlant, Stuvezant, Oidekinskerke, Vinningen,
Cappelle, Eversdi k, in de Welle, to Geersdijck, Wissenkercke
en Westkercke, hun aangekomen bij doode van Joos de Baenst,
hun vader .
Afschrift in Inv . nr . 1746a fol . 8 verso .

917. 1502 October 3 .
ezelfde rentmeester beleent Pieter Pieters zoon van Sceingen
met 2 gemeten 196t/ . roeden tienden to Ser-Arentskerke, Heynkinssant en Ovezant, hem aangekomen bij doode van Jan Pieters
zoon van Sceingen, zi n brooder .
Afschrift in Inv . nr . 1746a fol . 9 verso.

918 .

1502 October 5 .
Phelips, aartshertog van Oistenri ck, beleent tegen betaling van
240 pond de stad Middelburch ten verzoeke van burgemeesters,
schepenen en raad ten onversterfelijken leen met 257 gemeten
63 1,/ 2 roeden ambachts to Nyeuwerkerke, genaamd Oesthouck, en
met 8 gemeten leenlands aldaar, door de stad gekocht van wijlen
den heer van Beveren, onder bepaling, dat de stad bij elken overgang aan de grafelijkheid 240 pond betalen zal .
Afschrift in Inv . nr. 1746a fol. 26 verso .
N.B . Hieronder staat bet interinement van Jeronimus Lauweryn,
tresorier .generaal van domeinen en financien, d .d . 1502 October 10 afgeschreven .

919.

1502 November 9 .
Andries Andries (raad en rentmeester van Bewesten Schelde)
beleent Willem en Jacop heer Jacop van Cats' kinderen met
44 gemeten 132 3 ,/,1 roeden tienden in de Goes, to Cats, Cortkene,
Wissenkercke, Oistkerke, Zabbingen, Westkercke en Muyden,
hun aangekomen bij doode van heer Jacop van Cats, hun vader .
Afschrift in Inv . nr . 1746a fol . 12 verso .

920 .

1502 November 30 .
ezelfde rentmeester beleent Floris van Borsselen, ridder, heer
tot Cortkene, met de ambachtsportie en ,dat cleyn thiendekin",
groot 233 roeden, in de Welle, nadat Pieter Cornelis' zoon, Thonis
Cornelis' zoon, Jan Cornelis' zoon en Pauwels Cornelis' zoon, gebroeders, hem die overgedragen hadden .
Afschrift in Inv . nr . 1746a fol . 15 verso .

921 .

1503 Januari 9 .
Mannen der grafelijkheid van Zeelant oorkonden, dat mr. Martin
Huge zoon, priester, aan Jan Adriaens zoon 1 gemet tienden (te
Wissenkerke) overdraagt .
a) Afschrift in Inv . nr . 1746 a fol . 29 verso .
b) Afschrift in Inv . nr . 1746a fol . 12.
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922. 1503 Januari 13 .
Andries Andries (raad en rentmeester van Bewesten Schelde)
beleent heer Jan heer van Cruningen met 258 gemeten 100 roeden
ambachts to Cruningen, door hem gelost van de grafelijkheid,
aan welke zij bij doode van Jan van Cruningen vervallen waren .
Afschrift in Inv . nr . 1746a fol . 22.

923. 1503 Januari 20 .
ezelfde rentmeester composeert voor 29 schellingen 2 penningen gr . Vls. met Jacop Willems zoon, parochiaan in Wissenkerke, wegens den overlast, then hij Barbele Pieter Storms dochter
had aangedaan .
Afschrift in Inv . nr. 1746a fol . 32 verso.

924 .

1503 Maart 7.
ezelfde rentmeester beleent Cornelis Pieters zoon Haeck met
de tienden, leenlanden en ambachtsporties in de Haymanne, die
vrouwe Katherine van Ghendt, weduwe van Gheleyn uuten Zwave,
ridder, heer van Wackene, hem overgedragen had .
Afschrift in Inv . nr. 1746a fol . 5 verso .

925. 1503 Maart 17 .
Het hof van Hollant doet uitspraak in het geschil tusschen
Jan van Treslonguen, eischer, en Vrieze van Oistende, verweerder,
en wijst de 9 gemeten tienden, waarover het geschil loopt, en
die de vader van den verweerder van den broeder van den eischer
gekocht had, aan den eischer toe, die gehouden zal zijn aan den
verweerder hetzij de inderti d door zijn brooder ontvangen koopsom, hetzij de waarde van het tiend terug to geven .
a) Afschrift in Inv . nr . 1746b fol . 6 verso .
b) Afschrift in Inv . nr . 1746c fol . 18 verso .

926 .

1503 Maart 20 .
Mannen der grafelijkheid van Zeelant oorkonden, dat jvr . Cornelie van Sceingen Jacops dochter van Sceingen aan Pieter Jans
zoon de Cock van Opinen 6 gemeten tienden to Ser-Arentskerke
overdraagt.
Afschrift in Inv, nr . 1746a fol. 10 .

927. 1503 Maart 21 .
Andries Andries (raad en rentmeester van Bewesten Schelde)
beleent Pieter Jans zoon de Cock van Opinen met 6 gemeten
tienden to Ser-Arentskerke, nadat jvr . Cornelie van Sceingen Jacop
Cornelis' zoons dochter hem die overgedragen had .
Afschrift in Inv . nr. 1746a fol. 10 verso .

928.

1503 April 27 .
ezelfde rentmeester beleent Mariken Jan Reygers dochter met
12 gemeten 66 roeden ambachts to Cloetinge, door haar gelost
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van de grafelijkheid, aan welke zij bij doode van
zoons (sic) dochter, hare moeder, vervallen waren.

igne Huge

Afschrift in Inv . nr. 1746a fol. 22 verso.

929 . 1503 Juni 3 .
Mannen der grafelijkheid van Zeelant oorkonden, dat Marinus
Jans zoon en Hubrecht Jans zoon, gebroeders, aan Floris van
Borssele, ridder, beer van Cortkene, 6 gemeten 211 roeden tienden
in de Welle, to Emelisse en Cats overdragen .
Afschrift in Inv. nr . 1746a fol . 31 .

930. 1503 Juli 12.
Andries Andries (raad en rentmeester van Bewesten Schelde)
composeert voor 4 pond gr . Vls . met Simon Glillis' zoon en Berthelmeeus Willems zoon, parochianen ter Nisse, die Jan Piers
zoon van 's-Gravenpolder overreden hadden, waardoor de paarden
en wagen aan de grafelijkheid vervallen waren .
Afschrift in Inv . nr. 1746a fol . 33.

931. 1503 Augustus 12.
ezelfde rentmeester verkoopt voor 5 pond gr . Vls . aan Geertruyt Willems dochter to Arnmuyden een vierde der nalatenschap
van haar eehtgenoot Joos oens zoon, aan de grafelftheid vervallen, daar hij een bastaard wes .
Afschrift in Inv . nr . 1746a fol. 19.

932. 1503 Augustus 28.
ezelfde rentmeester beleent Jan Adriaens zoon
uvelare met
1 gemet tienden to Wissenkercke, nadat mr . Martin Huge zoon,
priester, hem die overgedragen had .
a) Afschrift in Inv . nr . 1746a fol . 30 .
b) Afschrift in Inv . nr . 1746b fol . 12 .

933. 1503 Augustus 31 .
ezelfde rentmeester erkent van Colin Jacops zoon, parochiaan
to Emelisse, ontvangen to hebben 3 pond gr . Vls ., tot wier betaling
hij b~ vonnis van burgemeesters en schepenen van Middelburch
wegens diefstal veroordeeld was .
Afschrift in Inv . nr . 1"146a fol . 33 verso.

934. 1503 September 1 .
ezelfde rentmeester verkoopt voor 4 pond gr . Vis . aan Willem
bastaard van Heimvliet een vierde van de nalatenschap van jvr .
Yolente van Heimvliet, aan de grafelijkheid vervallen, daar zij
een bastaard was .
Afschrift in Inv . nr . 1746a fol . 19 verso .
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935 .

1503 September 12.
ezelfde rentmeester beleent Jan Jans zoon van Cromfliet met
11 gemeten 100 roeden ambachts to Hinclenoirt, door hem gelost
van de grafel~kheid, aan welke zij bij doode van Anthuenis Jacop
Anthuenis' zoon vervallen waren .
Afschrift in Inv . nr . 1746a fol . 23 verso .

936 .

1503 September 30.
ezelfde rentmeester composeert voor 4 pond gr . Vls . met Pauwels Willems zoon, parochiaan in Cloetingen, die zijn eigen kind
overreden had, waardoor de paarden en de wagen aan de grafelijkheid vervallen waren .
Afschrift in Inv . nr . 1746a fol . 34 verso .

937 .

1503 October 5 .
ezelfde rentmeester beleent Belye Adriaen Geerts zoons dochter
met 1691/3 roeden tienden to Wemeldingen, haar aangekomen bij
doode van Adriaen Geerts zoon, haar vader .
Afschrift in Inv . nr . 1746a fol . 30 verso .

938 .

1503 October 10 .
ezelfde rentmeester beleent jvr. Machtelt Jacops dochter van
Ossendrecht met 115 gemeten 16 roeden ambachts to Wemeldingen, door haar gelost van de grafelijkheid, aan welke zij bij
doode van jvr. Cornelie Huge Jans zoons dochter, hare moeder,
vervallen waren .
Afschrift in Inv. nr. 1746a fol . 24 verso .

939 .

1503 October 15.
ezelfde rentmeester beleent Floris van Borsselen, ridder, beer
tot Cortkene, met 6 gemeten 211 roeden tienden in de Welle,
to Emelisse en Cats, nadat Marinus Jans zoon en Hubrecht Jans
zoon, gebroeders, hem die overgedragen hadden .
Afschrift in Inv . nr. 1746a fol . 32.

940.

1503 October 18.
ezelfde rentmeester verkoopt voor 8 pond gr . Vls . aan Ingel
Cornelis' zoon to Everzwairt een vierde van de nalatenschap van
Pieternelle Cornelis' dochter, aan de grafelijkheid vervallen, daar
zij een bastaard was .
Afschrift in Inv . nr . 1746a fol . 19 verso.

941 .

1503 October 22 .
ezelfde rentmeester beleent ouden Jacop en Lievin Cornelis
van Zabbingen kinderen met 7 gemeten 140 roeden tienden to
Zabbingen, hun aangekomen bb doode van jongen Jacop Cornelis'
zoon van Zabbingen, hun brooder .
Afschrift in Inv . nr. 1746a fol . 18 verso .
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942. 1503 October 22 .
ezelfde rentmeester beleent Pieter Geerts zoon met 3 gemeten
241 2 / 3 roeden ambachts to Wemeldingen, door hem gelost van
de grafelijkheid, aan welke zij bij doode van Adriaen Geerts zoon,
zijn broeder, vervallen waren .
Afschrift in Inv . nr. 1746a fol. 24 .

943. 1503 October 22 .
ezelfde rentmeester beleent ouden Jacop en Lievin Cornelis
van Zabbingen kinderen met 23 gemeten 66 2/3 roeden ambachts
to Zabbingen, hun aangekomen bij doode van jongen Jacop Cornelis' zoon, hun broeder .
Afschrift in Inv . nr . 1746a fol. 25 .

944 . 1503 November 13 .
ezelfde rentmeester en Thomaes Clais' zoon, baljuw der stad
Middelburcb, composeeren voor 6 pond gr . met Marye Jans dochter
wegens diefstal van kleederen .
N .B.

Afschrift in Inv . nr. 1746a fol. 34 .
eze akte is doorgehaald . Op den kant staat : „ uerslegen
om der redenen wille, gestelt up gelijck article in de
rekeninge van den hove f° . XCVII ."

945. 1503 November 14 .
ezelfde rentmeester en ommis Clais' zoon, baljuw der stad
Middelburch, composeeren voor 4 pond gr . met Anthonis Jans zoon
de Jonge van Bruge wegens diefstal van verschillende voorwerpen .
Afschrift in Inv . nr . 1746a fol . 35 .

946 . 1503 November 29 .
ezelfde rentmeester beleent jvr . igne, jvr . Anne, jvr. Katherine en jvr. Clare aniel van der Heyden dochters met 469 gemeten 5 roeden ambachts in de Maire, to Ryllant, Zwaenhil en
Sint-Jooslant, door haar gelost van de grafelijkheid, aan welke
zij bb doode van aniel van der Heyden, haar vader, vervallen waren .
Afschrift in Inv . nr . 1746a fol . 25 verso .

947. 1503

ecember 28.
ezelfde rentmeester erkent van de kwartiermeesters der stad
Middelburch wegens do beleening met 8 gemeten leenlands en
met 257 gemeten 63 1 11., roeden ambachts to Nyeuwerkercke 40 pond
gr . Vls. ontvangen to hebben .
Afschrift in Inv, nr. 1746a fol . 29 .

948 .

1504 Januari 13 .
Philips, aartshertog van Oistenrijck, beleent Galyne Maignart,
weduwe van Jan Maignart, met 6 gemeten 150 roeden leenlands to Oostcappele, door haar gekocht van de grafelijkheid, aan
welke zij bij doode van Ghilain Maignart, haar zoon, vervallen waren .
Afschrift in Inv . nr. 1746b fol . 27 verso .
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949 . 1504 Januari 31 .
Andries Andries, raad en rentmeester van Bewester Schelt,
beleent mr . Symon Heynricx zoon van Wissenkercke, deken van
Sinte-Pieterskerk to Middelburch, met 373 gemeten 132 3/s roeden
ambachts in de Haymanne, to Noortmonster en Wissenkercke,
door hem gelost van de grafelijkheid, aan welke zij bij doode
van mr . Jan Aelbrechts zoon van Wissenkercke vervallen waren .
Afschrift in Inv . nr. 1746b fol . 21 verso .

950. 1504 Februari 8 .
ezelfde rentmeester erkent van Ghilaine Maingart, weduwe
van Jan Maingarts zoon, wegens de beleening met 6 gemeten
150 roeden leenlands to Oistcappele 8 pond gr. Vls . ontvangen
to hebben.
Afschrift in Inv . nr. 1746 b fol . 28 verso.

951.

1504 Maart 4 .
Mannen der grafelijkheid van Zeellant oorkonden, dat mr. Jacop
Jan Jacops zoon Barbiers zoon aan Huge Gillis' zoon, zijn zwager,
1 gemet 209 1 /2 roe den tienden to Cleeuwaertskercke en 1 gemet
75 roeden tienden to Noortmonstere, Nyeukercke en Baersdorphouck overdraagt .
Afschrift in Inv . nr . 1746b fol . 2 verso.

952. 1504 Maart 8 .
Mannen der grafelftheid van Zeellant oorkonden, dat Adriaen
Hubrechts zoon aan Floris van Borssele, ridder, heer tot Cortkene en
van Pamelen, 1 gemet 150 roeden tienden to Zommerzee overdraagt .
Afschrift in Inv. nr . 1746b fol . 9 verso .

953.

1504 April 12 .
Andries Andries, raad en rentmeester van Bewester Schelt,
beleent Avezoete Jan Adriaens zoons dochter, echtgenoot van
Cornelis Adriaens zoon, met 7 gemeten 250 roeden tienden to
Oostbaerlant en Stuvezant, haar aangekomen bij doode van Jan
Adriaens zoon Buyens, haar vader .
Afschrift in Inv . nr. 1746b fol . 7 verso.

954.

1504 April 16 .
ezelfde rentmeester verkoopt voor 10 pond 10 schellingen gr .
Vls. aan Jacop Andries' zoon een huisje to Cruningen en andere
goederen, aan de grafelijkheid vervallen bij doode van Symon
Jacops zoon Noyts, die een bastaard was .
Afschrift Inv . nr . 1746b fol . 15 verso .

955. 1504 April 24 .
ezelfde rentmeester beleent Adriaen Jans zoon Scoyts met
250 roeden tienden in Borsselen, hem aangekomen bij doode van
Jan Jans zoon Scoyts, zijn broeder .
Afschrift in Inv . nr. 1746b fol . 6 .
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956 .

1504 April 25 .
ezelfde rentmeester verkoopt voor 2 pond gr . Vls . aan mr.
Anthuenis de Hurtere, docteur in medici nen, een vierde van de
nalatenschap van Pieter Adriaens zoon, kleermaker to Middelburch, aan de grafelijkheid vervallen, daar hij een bastaard was.
Afschrift in Inv . nr . 1746b fol . 16.

957.

1504 Mei 4 .
Mannen der grafelftheid van Zeellant oorkonden, dat Cornelis
Lievins zoon van Cats aan Claeys Lievins zoon Cats, zijn broeder,
1 gemet 225 roeden tienden to Oosterlande overdraagt .
Afschrift in Inv. nr . 1746b fol . 14.

958 .

1504 Mei 5 .
Andries Andries (raad en rentmeester van Bewesten Schelde)
beleent ouden Jacop en jongen Jacop Willem Piers zoons kinderen
met 465 gemeten 215 1/ 2 roeden ambachts to Reymerswale, in
den Brouck en to uveneede, door hen gelost van de grafelijkheid, aan welke zij bij doode van Jan Bollaerts zoon, hun oom,
vervallen waren .
Afschrift in Inv. nr . 1746b fol . 22 verso.

959 .

1504 Mei 10 .
Phelips, aartshertog van Oistenrijck, beleent Fransoys van Haemstede met 26 gemeten tienden to Ellewoutsdi ck en Coudorpe, hem
aangekomen bij doode van Raesse van Haemstede, zijn vader,
en Jan van Haemstede, zUn oom .
Afschrift in Inv . nr . 1746a fol. 21 .

960 .

1504 Mei 10 .
Andries Andries (raad en rentmeester van Bewesten Schelde)
beleent Floris van Borssele, ridder, beer tot Cortkene en van
Pamele, met 1 gemet 150 roeden tienden to Zommerzee, nadat
Adriaen Hubrechts zoon hem die overgedragen had .
Afschrift in Inv. nr . 1746b fol . 10.

961 .

1504 Mei 15.
Mannen der grafelijkheid van Zeellant oorkonden, dat Adriaen
van der Nadt Pauwels' zoon, priester, aan Pieter van der Nadt
Pauwels' zoon, zi n broeder, 2 gemeten 225 roeden tienden to
Noortmonster, Nyeuwerkereke, Baersdorphouck, Ser-Heynricxkinderen en Baersdorp en 4 gemeten 81 roeden leenlands to Poppendamme en GFrijpskercke overdraagt .
Afschrift in Inv . nr. 1746b fol. 4.

962 .

1504 Mei 20 .
Andries Andries (raad en rentmeester van Bewesten Schelde)
beleent Pieter van der Nadt Pauwels' zoon met 2 gemeten 225
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roeden tienden to Noortmonster, Nyeuwerkercke, Barsdorphoucke
en Ser-Heynricxkinderen en met 4 gemeten 81 roeden leenlands
to GFrijpskercke en Poppendamme, nadat Adriaen van der Nadt
Pauwels' zoon, priester, zijn broeder, hem die overgedragen had .
Afschrift in Inv. nr. 1746b fol. 4 verso .

963.

1504 20 .
ezelfde rentmeester beleent Jacop Claeys Blocx zoon met 19
gemeten 198 1/ 2 roeden ambachts to uveneede en Zeldijck, door
hem gelost van de grafelijkheid, aan welke zij bij doode van
Cornelis Claeys Blocx zoon, zijn broeder, vervallen waren .
Afschrift in Inv . nr. 1746b fol . 23 .

.964.

1504 Mei 21 .
ezelfde rentmeester verkoopt voor 2 pond gr. Vls. aan Jaquemyne Jacops zoons dochter het recht van de grafelijkheid aan
de nalatenschap van haar echtgenoot Kerstiaen Jacops zoon, dekker,
uit Brugge, die een bastaard was, op welke nalatenschap ook
Adriaen de Mol aanspraak maakt .
Afschrift in Inv. nr . 1746b fol . 16 verso .

965 .

1504 Mei 27 .
ezelfde rentmeester beleent Martin van den Waerde met 15
gemeten 150 roeden tienden to Noortmonstre, Nyeuwerkercke en
Baersdorphouck, hem aangekomen bij doode van Boudin van de
Waerde, zijn vader.
Afschrift in Inv . nr. 1746b fol . 5.

966.

1504 Mei 31 .
ezelfde rentmeester beleent Jan van Renisse van Baers met
8 gemeten 58 1 /4 roeden tienden to Oostbarlant en Stuvezant, hem
aangekomen bij doode van Frederick van Renisse van Baers,
z~n broeder.
Afschrift in Inv . nr. 1746b fol . 7 verso.

967 .

1504 Mei 31 .
ezelfde rentmeester beleent Olivier Kerstiaens zoon met 11 gemeten 110 1 /2 roeden tienden to Ser-Arentskercke, hem aangekomen
bij doode van jvr . Cornelie van Scengen, zijne moeder .
Afschrift in Inv . nr. 1746b fol. 8 verso .

968 .

1504 Mei 31 .
ezelfde rentmeester beleent Jan van Renisse van Baers met
125 gemeten 68 1/2 roeden ambachts to Oidekinskerke, Baerlant
en Bakendorp, door hem gelost van de grafelijkheid, aan welke
zij bij doode van Frederick van Renisse van Baers, zijn broeder,
vervallen waren.
Afschrift in Inv . nr . 1746b fol . 23 verso .
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969 .

1504 Juni 1 .
ezelfde rentmeester beleent mr . Cornelis Clais' zoon met 4
gemeten 230 roeden tienden in der Haymanne, door hem gekocht
van de grafelijkheid, aan welke zij bb doode van mr. Jan Aelbrechts
zoon van Wissenkerke vervallen waren .
Afschrift in Inv . nr . 1746b fol . 1 .

970 .

1504 Juni 1 .
ezelfde rentmeester beleent mr . Cornelis Clays' zoon met 7
gemeten 150 roeden tienden to Noortmonstre, Nyeuwerkercke en
Baersdorphouck, door hem gekocht van de grafelijkheid, aan welke
zij bij doode van mr . Jan Aelbrechts zoon van Wissenkercke
vervallen waren .
Afschrift in Inv . nr. 1744b fol . 1 verso.

971 .

1504 Juni 1 .
ezelfde rentmeester beleent Huge Pieters zoon Scotte met
1 gemet tienden to Cleeuwaertskercke, door hem gekocht van de
grafelijkheid, aan welke het bij doode van mr . Jan Aelbrechts
zoon van Wissenkercke vervallen was.
Afschrift in Inv. nr . 1746b fol . 3 verso .

972 .

1504 Juni 1 .
ezelfde rentmeester beleent mr . Cornelis Clays' zoon met 7
gemeten 150 roeden tienden to Noortmonstre, Nyeuwerkercke en
Baersdorphouck, door hem gekocht van de grafelijkheid, aan welke
zij bij doode van mr . Jan Aelbrechts zoon van Wissenkercke
vervallen waren .
Afschrit in Inv . nr . 1746b fol . 5 verso .

973 . 1504 Juni 1 .
ezelfde rentmeester beleent Pieter de Cock van Opinen met
5 gemeten 136 roeden tienden to Tser-Arentskercke en Ser-Heyndricxkinderen, door hem gekocht van de grafelijkheid, aan welke
zij bb doode van mr . Jan Aelbrechts zoon van Wissenkercke
vervallen waren.
Afschrift in Inv . nr . 1746b fol . 8 .

974 .

1504 Juni 1 .
ezelfde rentmeester beleent Pieter de Cock van Opinen met
2 gemeten 50 roeden tienden to Cloetinge, door hem gekocht
van de grafelijkheid, aan welke zij wegens wanbetaling der jaarlijksche pensie vervallen waren .
Afschrift in Inv . nr. 1746b fol. 10 verso .

975 .

1504 Juni 1 .
ezelfde rentmeester beleent mr . Symon Heynricx zoon van
Wissenkercke, deken van Sinte Pieters to Middelburch, met 5
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gemeten 261 roeden tienden to Wissenkercke, door hem gekocht
van de grafelijkheid, aan welke zij bij doode van mr . Jan Aelbrechts
zoon van Wissenkereke vervallen waren .
Afschrift in Inv . nr. 1746b fol . 12 verso .

976.

1504 Juni 1 .
ezelfde rentmeester beleent Pieter van Scengen Jans zoon
met 120 gemeten 196 3 /4 roeden ambachts to Yersicke, door hem
gekocht van de grafelijkheid, aan welke zij bij doode van Jan
van Cruningen vervallen waren.
Afschrift in Inv . nr. 1746b fol . 17 verso .

977.

1504 Juni 1 .
ezelfde rentmeester beleent Pieter van Scengen Jane zoon met
59 gemeten 225 1 /2 roeden ambachts to Sturmssant, door hem
gekocht van de grafelijkheid, aan welke zij bij doode van Jan
van Cruningen vervallen waren .
Afschrift in Inv. nr . 1746b fol . 18 .

978.

1504 Juni 1 .
ezelfde rentmeester beleent Pieter van Sceingen Jans zoon
met 162 gemeten 150 roeden ambachts to Nyeulande, door hem
gekocht van de grafelijkheid, aan welke zij bij doode van Jan
van Cruningen vervallen waren .
Afschrift in Inv . nr. 1746b fol . 18 verso .

979.

1504 Juni 1 .
ezelfde rentmeester beleent mr . Cornelis Jacops zoon met 9
gemeten 298 3 /4 roeden ambachts in den Zwartenwael en to
uveneede, door hem gekocht van de grafelijkheid, aan welke
zij bij doode van mr . Jan Aelbrechts zoon van Wissenkereke
vervallen waren .
Afschrift in Inv. nr . 1746b fol . 19 verso .

980 .

1504 Juni 1 .
ezelfde rentmeester beleent Heynrick Heynricx zoon van Wissenkereke met 21 gemeten 80 3/s roeden ambachts to Lodijck,
door hem gekocht van de grafelijkheid, aan welke zij bij doode
van mr . Jan Aelbrechts zoon van Wissenkereke vervallen waren .
Afschrift in Inv . nr . 1746b fol . 20 verso.

981.

1504 Juni 1 .
ezelfde rentmeester beleent Heynrick Heynricg zoon van Wissenkereke met 56 gemeten 100 3/ 4 roeden ambachts to Reymerswale,
door hem gekocht van de grafelijkheid, aan welke z~ bij doode
van mr. Jan Aelbrechts zoon van Wissenkercke vervallen waren .
Afschrift in Inv . nr . 1746b fol . 21 .
13
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982 . 1504 Juni 17 .

ezelfde rentmeester beleent Avezoete Willem Laureys Moens
zoons dochter, echtgenoot van Anthonis Pancraes' zoon, met 212
gemeten 164 1 / 2 roeden ambachts to Poppendamme, Hogelande,
Buttinge en Zantforde, door haar gelost van de grafelijkheid, aan
welke zij bb doode van Willem Laureys Moens noon, haar vader,
vervallen waren.
Afschrift in Inv. nr . 1746b fol. 24 .

983 .

1504 Juli 15 .
ezelfde rentmeester beleent Jan Heynricx zoon met 11 gemeten 1711/. roeden ambachts to
uveneede, door hem gelost
van de grafelijkheid, aan welke zij bij doode van Thomaes Jan
Bollaerts zoon en Claeys Pier Kempe zoon vervallen waren .
Afschrift in Inv . nr. 1746b fol . 24 verso .

984.

1504 Juli 15 .
ezelfde rentmeester beleent Cornelie Jans Wittelle (zoons)
dochter van Oisterlande met 441 gemeten 189 1/, roeden ambachts
to Reymerzwale en in den Brouck, door haar gelost van de grafelijkheid, aan welke zij bij doode van Jan Wittelle (zoon) van
Oisterlande, haar vader, vervallen waren .
Afschrift in Inv. nr . 1746b fol . 25 verso .

985.

1504 Juli 16 .
ezelfde rentmeester beleent Claeys Lievins zoon van Cats met
1 gemet 225 roeden tienden in den Oisterlande, nadat Cornelis
Lievins zoon van Cats, zijn broeder, hem die overgedragen had .
Afschrift in Inv . nr . 1746b fol . 14 verso.

986 .

1504 Juli 16 .
ezelfde rentmeester beleent aniel Heinrick Jacops zoon met
205 roeden tienden to Zabbinge, hem aangekomen bij doode van
Jan Heynrick Jacops zoon, zijn broeder .
Afschrift in Inv . nr. 1746b fol. 15 .

987 .

1504 Juli 16 .
ezelfde rentmeester beleent Jan Pier anckaerts zoon met 27
gemeten 1882/3 roeden ambachts to Welle en Coninchem, door hem
gelost van de grafelijkheid, aan welke zij bij doode van Adriaen
Jan Pier anckaerts zoon, zijn oom, vervallen waren .
Afschrift in Inv. nr . 1746b fol. 26 .

988 .

1504 Augustus 1 .
ezelfde rentmeester beleent Adriaen, Cornelis en Romain Heyne
Pier Boudins zoons kinderen met 125 roeden tienden to Cleewaertskercke, hun aangekomen b~ doode van Pieter Heinrick
Pieter Boudins (zoons zoon), hun broeder .
Afschrift in Inv . nr . 1746b fol . 2 .
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989 .

1504 Augustus 9 .
ezelfde rentmeester beleent Huge Gillis' zoon met 2 gemeten
284 1 /2 roeden tienden to Cleeuwaertskercke, Noortmonster, Nyeuwerkercke en Baersdorphoucke, nadat mr . Jacop Jan Jacops zoon
Barbier, zijn zwager, hem die overgedragen had .
Afschrift in Inv . nr. 1746 b fol . 3 .

990.

1504 Augustus 12.
Mannen der grafelijkheid van Zeellant oorkonden, dat mr . Cornelis Jacops zoon aan Fransoys Anthonis' zoon van Wissenkercke
7 gemeten 163 /4 roeden ambachts in den Zwartenwael en 2 gemeten
282 roeden ambachts to
uveneede, door hem onlangs van de
grafelijkheid gekocht, overdraagt .
Afsehrift in Inv . nr. 1746b fol . 20.

991 .

1504 Augustus 16.
Andries Andries (raad en rentmeester van Bewesten Schelde)
beleent Pieter Symons zoon, priester, met 8 gemeten 212 1/ 4 roeden
ambachts to Cats en Emelisse, door hem gelost van de grafelijkheid,
aan welke z~ bij doode van Heinrick Symoens zoon, zijn broeder,
vervallen waren .
Afschrift in Inv . nr . 1746b fol . 26 verso.

992.

1504 Augustus 20.
ezelfde rentmeester verkoopt voor 9 pond 10 schellingen gr .
Vls . aan Jacop Pauwels' zoon in Onser-Vrouwenpoldre de nalatenschap van Cornelye Jans dochter, aan de grafelijkheid vervallen,
daar zi een bastaard was .
Afschrift in Inv . nr. 1746b fol . 17.

993.

1504 Augustus 31 .
Mannen der grafelijkheid van Zeellant oorkonden, dat Pieter
de Cock van Opinen aan beer Walraven beer van Brederoode
2 gemeten 50 roeden tienden to Cloetinge, onlangs door hem van
de grafelijkheid gekocht, overdraagt.
Afsehrift in Inv . nr. 1746b fol . 11 verso .

994.

1504 September 18 .
Andries Andries, raad en rentmeester van Bewester Schelt,
beleent Jan van Renisse van Renauwe, ridder, met 7 gemeten
28 1/4 roeden tienden to Oostbaerlant, Stuvezant en Oidekinskercke,
hem aangekomen bij doode van Jan van Renisse van Renauwe,
kanunnik, zijn broeder .
Afschrift in Inv . nr. 1746b fol . 7 .

995 .

1504 September 18 .
ezelfde rentmeester beleent Vincent van Renisse met 99 gemeten 12 1/,4 roeden ambachts to Baerlant, Bakendorp en Oidekinskercke, door hem met goedvinden van Jan van Renisse van
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Renauwe, ridder, gelost van de grafelijkheid, aan welke zi bij
doode van Jan van Renisse van Renauwe, kanunnik, broeder
van den gelijknamigen ridder, vervallen waren .
Afschrift in Inv . nr. 1746b fol . 27 .

996 .

1504 October 4 .
ezelfde rentmeester verkoopt voor 9 pond gr . Vls. aan Bulle,
weduwe van Jan Pieter Bette zoon, de helft van de goederen
van haar zoon jongen Pieter Jans zoon, parochiaan ter Welle,
en van diens echtgenoot, aan de grafelijkheid vervallen door den
doodslag, gepleegd door jongen Pieter Jans zoon op zijn broeder
ouden Pier Jans zoon.
Afschrift in Inv. nr . 1746b fol. 29 verso .

997 .

1504 October 14 .
ezelfde rentmeester beleent jvr . Cornelie Cornelis Huge zoons
dochter van Bomvliet, echtgenoot van Jan Adriaens zoon van
Hamerstede, met 12 gemeten 181 1/ 2 roeden tienden in de Welle
en to Westkercke, haar aangekomen bij doode van jvr . Margriete
tserArtseys' dochter, hare moeder .
Afschrift in Inv. nr . 1746b fol . 9 .

998 .

1504 October 17 .
ezelfde rentmeester verkoopt voor 4 pond gr . Vls. aan Marijcken Michiels dochter, echtgenoot van Jan Tant, molenaer,
parochiaan to Crommenhoucke, de helft van hunne goederen,
aan de grafelijkheid vervallen door den doodslag, gepleegd door
Jan Tant op Cornelis Jacops zoon, molenaar to Meliskercke .
Afschrift in Inv . nr . 1746b fol. 30.

999.

1504 October 24 .
ezelfde rentmeester erkent van Gabriel Jacops zoon, priester
en zanger to Westersoubburch, 30 schellingen gr . Vls . voor zijne
legitimatie ontvangen to hebben .
Afschrift in Inv. nr . 1746b fol . 17 .

1000 . 1504 October 31 .
ezelfde rentmeester beleent Joos Jacops zoon van Scengen
met 31 gemeten 224 1/ 2 roeden tienden to Noortmonster, Nyeuwerkercke, Baersdorphoucke en Ser-Arentskercke, hem aangekomen bij doode van Jacop Cornelis' zoon van Scengen, zijn vader .
a) Afschrift in Inv. nr. 1746 b fol . 29 .
b) Afschrift in Inv . nr. 1746c fol . 4.

1001 .

1504 November 21 .
Mannen der grafelijkheid van Zeellant oorkonden, dat mr.
Symon Heynricx zoon van Wissenkercke, deken van Sinte Pieters
to Middelburch, priester, aan jvr. Passchyne, echtgenoot van
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Claeys Gillis' zoon van Wissenkercke, 5 gemeten 260 1 / 2 roeden
tienden to Wissenkercke, door hem onlangs van de grafelijkheid
gekocht, overdraagt .
Afschrift in Inv . nr . 1746b fol . 13 verso .

1002 .

1504 November 26 .
Andries Andries (raad en rentmeester van Bewesten Schelde)
beleent Jacop Jans zoon met 3 gemeten 179 roeden tienden to
Zabbinge, hem aangekomen bij doode van Bertelmeeus Jans
zoon, priester, zijn broeder .
Afschrift in Inv . nr . 1746b fol . 15 verso.

1003 .

1505 Januari 3 .
ezelfde rentmeester beleent jvr .
igne Adriaen Volckaerts
dochter, echtgenoot van Guy de Bloix, met 273 gemeten 161 1/2
roeden ambachts in den Brouck en tBadt, door haar gelost van
de grafelijkheid, aan welke zij bij doode van Adriaen Volckaerts
zoon, haar vader, vervallen waren.
Afschrift in Inv . nr . 1746b fol. 15 verso .

1004 .

1505 Januari 10 .
ezelfde rentmeester beleent Claes Gillis' zoon van Wissenkercke met 1 gemet 17 1 /2 roeden tienden to Wissenkercke, hens
aangekomen bij doode van Cornelis Gillis' zoon, priester, zijn
broeder.
Afschrift in Inv . nr. 1746c fol . 10 verso.

1005 .

1505 Januari 10 .
ezelfde rentmeester beleent Claes Gillis' zoon van Wissenkercke met 21 gemeten 116 1,1 4 roeden ambachts to Wissenkercke, door hem gelost van de grafelijkheid, aan welke zij bb
doode van Cornelis Gillis' zoon, priester, zijn broeder, vervallen
waren .
Afschrift in Inv. nr . 1746c fol. 16.

1006 .

1505 Maart 1 .
anckairts zoon met
ezelfde rentmeester beleent Jan Pieter
1 gemet 58 2 / 3 roeden tienden in de Welle, hem aangekomen bb
anckairts zoon, zbn broeder .
doode van Hubrecht Pieter
Afschrift in Inv . nr. 1746c fol . 9 .

1007 .

1505 Maart 1 .
ezelfde rentmeester beleent Jan Pieter
anckairts zoon met
13 gemeten 244 1/ 3 roeden ambachts to Welle, door hem gelost
van de grafelijkheid, aan welke zij bij doode van Hubrecht
anckairts zoon, zijn broeder, vervallen waren .
Pieter
Afschrift in Inv . nr . 1746c fol. 17.
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1008 . 1505 Maart 20 .
Mannen der grafeljkheid van Zeelant oorkonden, dat Adriaen
Heinricx zoon, Cornelis Heinricx zoon en Romain Heinricx zoon,
Heinrick Pieter Boudins zoons kinderen, aan Huge Pieters zoon
Scotte 1 gemet 200 roeden tienden to Cleeuwaertskercke overdragen .
Afschrift in Inv . nr . 1746c fol . 3.

1009.

1505 April 1 .
Andries Andries, raad en rentmeester van Bewester Scelt,
beleent Heinrick en Floris Heinrick Crabels kinderen met 43
gemeten 62 1 /2 roeden tienden in de Haymanne, to Noirtmonstre,
Nyeuwerkercke en Baersdorphouck, hun aangekomen bij doode
van Heinrick Crable, hun vader .
Afschrift in Inv . nr. 1746c fol . 1 verso.

1010.

1505 April 5.
ezelfde rentmeester beleent Jacop van Cralingen met 721
gemeten 262 1 /2 roeden ambachts to Cattendijck, door hem gelost
van de grafelijkheid, aan welke zij bij doode van vrouwe Geertruyt van Heymvliet, echtgenoot van Jan van Oistende, ridder,
vervallen waren.
Afschrift in Inv. nr. 1746c fol. 16 verso .

1011 . 1505 April 8.
ezelfde rentmeester verkoopt voor 4 pond gr . Vls . aan Cornelis Jans zoon, parochiaan to Emelisse, een vierde van de nalatenschap van zijne echtgenoot Marikin Jans dochter, aan de grafelijkheid vervallen, daar zij een bastaard was .
Afschrift in Inv. nr . 1746c fol. 11 verso .

1012 . 1505 April 11 .
ezelfde rentmeester beleent Thomaes en Cornelis van den
Abeele Joos van den Abeele kinderen met 53 gemeten 31 1 /2
roeden tienden to Cleeuwaertskercke, Noirtmonstre, Nyeuwerkercke, Baersdorphouck, Coudekercke, Zoetelinckerke en Campen,
hun aangekomen b~ doode van jvr. Marie Adriaen Thols dochter,
hunne moeder.
Afschrift in Inv . nr . 1746c fol. 2 .

1013 . 1505 April 12 .
ezelfde rentmeester beleent Hubrecht en Cornelis Jacop Hubrechts zoons kinderen met 150 roeden tienden in de Welle,
hun aangekomen bb doode van Lenaert Jacops zoon, hun broeder .
Afschrift in Inv . nr . 1746c fol. 9 verso .

1014 . 1505 April 19 .
ezelfde rentmeester verkoopt voor 2 pond 10 schellingen gr .
Vls. aan het klooster der derde orde van Sinte Franssois, genaamd
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de Bogaerden, en aan bet gasthuis to Middelburch de nalatenschap van Simon Mathijs' zoon, aan de grafelftheid vervallen,
daar hb een vreemdeling en zonder erven overleden was .
Afschrift in Inv. nr . 1746c fol . 12 .

1015 .

1505 April 22 .
ezelfde rentmeester erkent van Eleyne Guyaerts, dienstjonkvrouw van vrouwe Anne van Bourgoinguen, douairiere van
Ravestein, natuurlijke dochter van Pierre Guyaerts, voor bare
legitimatie 20 schellingen gr. Vls . ontvangen to hebben .
Afschrift in Inv . nr. 1746c fol. 12 verso .

1016 .

1505 April 24 .
ezelfde rentmeester beleent Jacop Claes' zoon met 19 gemeten
138 5/ 6 roeden ambachts to Wissenkereke, Geersdijck en Zoetelinckercke, door hem gelost van de grafelbkheid, aan welke
zij bij doode van mr. Martin Huge zoon vervallen waren .
Afschrift in Inv. nr. 1746c fol . 17 verso .

1017 .

1505 Mei 2 .
ezelfde rentmeester beleent mr . Cornelis Claes' zoon met
4 gemeten 230 roeden tienden in der Haymanne, door hem gekocht van de grafelijkheid, aan welke zfi bij doode van jvr.
Marie mr . Jans dochter van Wissenkereke vervallen waren .
Afschrift in Inv . nr . 1746c fol . 1 .

1018 .

1505 Mei 2 .
ezelfde rentmeester beleent mr . Cornelis Claes' soon met
7 gemeten 150 roeden tienden to Noirtmonstre, Nyeuwerkercke en Baersdorphouck, door hem gekocht van de grafelijkheid,
aan welke zij bij doode van jvr . Marie mr. Jans dochter van
Wissenkereke vervallen waren .
Afschrift in Inv . nr. 1746c fol . 5.

1019 .

1505 Mei 2 .
ezelfde rentmeester beleent mr . Cornelis Claes' zoon met
86 gemeten 163 1/ 2 roeden tienden to Cloetingen, Cappelle en
in de Goes, door hem gekocht van de grafelijkheid, aan welke
zij bij doode van Jooris van Houdempil vervallen waren .
Afschrift in Inv . nr. 1746c fol . 7 verso.

1020 .

1505 Mei 2 .
ezelfde rentmeester beleent Claes Gillis' zoon van Wissenkercke met 4 gemeten 171 1 /2 roeden tienden to Wissenkercke,
door hem gekocht van de grafelijkheid, aan welke zij bij doode
van jvr . Marie mr . Jans dochter van Wissenkercke vervallen waren .
Afschrift in Inv . nr. 1746c fol . 10 .
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1021 .

1505 Mei 2 . .
ezelfde rentmeester beleent Claes Gillis' zoon van Wissenkercke met 2 gemeten 225 roeden tienden to Zabbingen, door
hem gekocht van de grafelijkheid, aan welke zij bij doode van
Cornelis Willem Reymers zoon, priester, vervallen waren .
Afschrift in Inv. nr . 1746c fol. 11 .

1022 . 1505 Mei 2 .
ezelfde rentmeester beleent Jacop Adriaens zoon van
omburcb met 2 gemeten 200 roeden leenlands to Oisterzoubburcb,
door hem gekocht van de grafelijkheid .
Afschrift in Inv. nr . 1746c fol . 13 verso .

1023. 1505 Mei 2.
ezelfde rentmeester beleent Huge Pieter Lievins zoon Scotte
met 2 gemeten leenlands to Oidekinskercke, door hem gekocht
van de grafelijkheid, aan welke zij bij doode van Jan Willems
zoon Vierloos vervallen waren .
Afschrift in Inv . nr. 1746c fol . 14 .

1024. 1505 Mei 2 .
ezelfde rentmeester beleent Pancraes Jans zoon met 1 gemet
180 roeden leenlands in der Gapinge, door hem gekocht van
de grafelijkheid, aan welke zij b~ doode van Willem Adriaens
zoon vervallen warcn .
Afschrift in Inv. nr. 1746c fol. 14 verso .

1025. 1505 Mei 8 .
ezelfde rentmeester beleent Huge Pieters zoon Scotte met
1 gemet 200 roeden tienden to Cleeuwaertskereke, nadat Adriaen,
Cornelis en Romain Heinrick Pier Bouwens zeons kinderen
hem die overgedragen hadden .
Afschrift in Inv. nr . 1746c fol . 3 verso.

1026. 1505 Mei 8 .
ezelfde rentmeester beleent Gillis Bazelis' zoon Blanckaert
en Pieter Pauwels' zoon van der Nadt, gebroeders, met 1 gemet
tienden to Coudekercke, hun aangekomen bij doode van Pieternelle Pauwels van der Nadt weduwe, hunne moeder.
Afschrift in Inv . nr . 1746c fol . 5 verso .

1027 . 1505 Mei 8 .
ezelfde rentmeester composeert voor 33 schellingen 4 penningen gr. Vls . met Cornelis Pieter Huge zoon, parochiaan in
Hongersdijck, wiena paard zi n zoon Huge Cornelis' zoon had
gedood, waardoor het aan de grafelijkheid vervallen was .
Afschrift in Inv . nr . 1746c fol . 20.
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1028 .

1505 Mei 14 .
Mannen der grafelijkheid van Zeelant oorkonden, dat mr .
nelis Claes' zoon aan Andries Andries, raad en rentmeester
Bewester Scelt, 86 gemeten 163 1 / 2 roeden tienden, door
onlangs gekocht van de grafelftheid, aan welke zij b~ doode
Jooris van Houdempil vervallen waren, overdraagt .
Afschrift in Inv . nr. 1746c fol . 8.

Corvan
hem
van

1029 .

1505 Mei 14 .
Mannen der grafelijkheid van Zeelant oorkonden, dat Andries
Andries, raad en rentmeester van Bewester Scelt, aan Pieter de
Cock van Opinen 5 gemeten 150 roeden tienden to Ser-Heinricxkinderen, door hem onlangs van de grafelijkheid gekocht, overdraagt .
Afschrift in Inv . nr . 1746c fol . 8 verso .

1030 .

1505 Juni 7 .
Andries Andries (raad en rentmeester van Bewesten Schelde)
verkoopt voor 8 pond gr. Vls. aan Eeuwout Jacops zoon 4 gemeten 75 roeden lands int Oosterlant van Wolffaertsdijck, aan
de grafelijkheid vervallen bb doode van Jacopmijnkin heer Pieter
Worms dochter, die een bastaard was .
Afschrift in Inv . nr. 1746c fol . 12 verso.

1031 .

1505 Juni 10 .
ezelfde rentmeester beleent Marikin Cornelis' dochter met
6 gemeten tienden to Wemeldingen, haar aangekomen bb doode
van Geertruydt Jacops dochter, hare moeder .
Afschrift in Inv. nr. 1746c fol . 8 verso .

1032.

1505 Juli 22 .
ezelfde rentmeester verkoopt voor 4 pond gr . Vls . aan Wouter
Loys' zoon to Armuden een huis aldaar, aan de grafelijkheid
vervallen bij doode van Willem van Belle, die een bastaard was .
Afschrift in Inv . nr. 1746c fol . 13 .

1033 .

1505 Augustus 31 .
ezelfde rentmeester verkoopt voor 17 pond 14 schellingen
gr . Vls. aan Adriaen Maerts zoon en Claes Maerts zoon, gebroeders, parochianen ter Gapinge, 6 gemeten 165 1/ 4 roeden lands
in de Gapinge en to Seroirtskercke, aan de grafelijkheid vervallen - bij doode van Jacop Willems zoon, parochiaan in de
Gapinge, die een bastaard was .
Afschrift in Inv. nr. 1746c fol. 13 verso .

1034 . 1505 September 1 .
ezelfde rentmeester beleent jvr . Adriaen van Liekercke met
902 gemeten 162 roeden ambachts to Vlake, Score en Cappelle,
door hem gelost van de grafelijkheid, aan welke zij bij doode
van jhr . Colaert van Liekereke, zbn broeder, vervallen waren .
Afschrift in Inv . nr. 1746c fol . 18 .
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1035 . 1505 September 1 .
ezelfde rentmeester beleent Joos van Bloix, ridder, met 4
gemeten 150 roeden to Cappelle en Eversdijck, hem aangekomen
b~ doode van jvr. Marie van Abeele, echtgenoot van Lodew&k
van Bloix, zijne moeder .
Afschrift in Inv . nr. 1746c fol . 20 verso .

1036.

1505 October 16.
Mannen der grafelijkheid van Zeelant oorkonden, dat Anthuenis
de Baenst Ghys zoon aan Andries Andries, raad en rentmeester
van Bewester Scelt, 16 gemeten 185 roeden tienden to Westkercke overdraagt .
Afschrift in Inv . nr. 1746g fol . 20 .

1037 . 1505 October 24 .
Andries Andries, raad en rontmeester van Bewester Scelt,
beleent jhr. Frans van Borsselen, heer tot Cortkene, met 301 gemeten 230 3/4 roeden tienden to Ser-Arentskercke, Cloetingen,
Cappelle, Eversdijck, Cats, Noortdi ck, Cortkene, Coninchem,
in de Welle, to Geersdijck en Wissenkercke, hem aangekomen
bij doode van Floris van Borsselen, ridder, heer tot Cortkene,
zijn vader .
Afschrift in Inv . nr. 1746c fol . 6.

1038 .

1505 October 31 .
ezelfde rentmeester beleent Adriaen en Cornelis Joos Adriaens
zoon van der Hooge kinderen met 48 gemeten 277 roeden tienden
to Noirtmonstre, Nyeuwerkercke, Baersdorphouck, Coudekercke,
Ser-Arentskercke en Coninchem, hun aangekomen bij doode van
Joos Adriaens zoon van der Hooge, hun vader .
Afschrift in Inv. nr. 1746c fol. 4 verso .

1039 .

1505 November 7 .
ezelfde rentmeester beleent Cornelis Eeuwouta zoon met 1 gemet ambachts to Cappelle, door hem gekocht van de grafelijkheid,
aan welke het bij wanbetaling van schot en bede vervallen was .
Afschrift in Inv . nr . 1746c fol. 15 .

1040 .

1505 ecember 31 .
ezelfde rentmeester beleent Jan van Treslong met 9 gemeten
tienden in Coudorpepolder, ten
rienwegen, hem toegewezen
bij vonnis van den raad van Hollant d .d. 1503 Maart 17 .
Afschrift in Inv . nr. 1746c fol. 19 verso .

1041 .

1506 Februari 9 .
ezelfde rentmeester beleent Thomaes en Adriaen Berthelmeeus
ommis' zoons kinderen met 2 gemeten leenlands to Poppendamme, door hen gekocht van de grafelijkheid, aan welke zij bij
doode van Jacop Berthelmeeus' zoon vervallen waren .
Afschrift in Inv . nr. 1746d fol . 14 verso .
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1042 . 1506 Februari 21 .
ezelfde rentmeester verkoopt voor 4 pond gr. Vls . aan Nathalye Cornelis' dochter, weduwe van Jan Fransoys, geboortig
van Brugge, woonachtig to Arnemuden, een vierde van de
nalatenschap van haar echtgenoot, aan de grafelijkheid vervallen,
daar hij geene erfgenamen nagelaten heeft .
Afschrift in Inv. nr . 1746d fol . 11 .

1043. 1506 Maart 1 .
ezelfde rentmeester beleent ouden Jan, jongen Jan en Frederick van Renisse van Wulven met 14 gemeten 132 2/ 3 roeden
tienden to Oistbaerlant, Stuvesant en Oidekinskercke, hun aangekomen bij doode van jongen Geert van Renisse van Wulven
hun broeder .
Afschrift in Inv . nr . 1746d fol . I verso .

1044 .

1506 Maart 1.
ezelfde rentmeester beleent ouden Jan, jongen Jan en Frederick van Renisse van Wulven met 82 gemeten 161 1 /2 roeden
ambachts to Oistende, Oidekinskercke, Vinningen, Baerlant en
Bakendorp, hun aangekomen bij doode van jongen Geert van
Renisse van Wulven, hun broeder .
Afschrift in Inv . nr. 1746d fol . 10 verso .

1045 .

1506 Mei 1 .
ezelfde rentmeester beleent Jan van Trasignies met 62 gemeten
225 roeden tienden in de Haymanne, to Couckercke en in de
Goes, hem aangekomen bij doode van heer Aernoult van Trasignies, heer van Armuyden, z~n vader .
Afschrift in Inv . nr . 1746d fol . 1 .

1046.

1506 Mei 1 .
ezelfde rentmeester beleent Kaerle van Trasignies met 120
gemeten 150 roeden tienden to Emelisse, Cortkene, in de Welle,
to Wissenkercke en Campen, hem aangekomen bb doode van
heer Aernoult van Trasignies, heer van Arnemuden, zi n vader .
Afschrift in Inv. nr. 1746d fol . 5 :

1047. 1506 Mei 7 .
ezelfde rentmeester beleent Cornelis en Gylain Vrancke Adriaens zoon van Campen kinderen met 5 gemeten 167 roeden
tienden to Noortdijck en Campen, door hen gelost van de
grafelijkheid .
Afschrift in Inv . nr . 1746d fol . 5 verso.

1048. 1506 Juni 30 .
ezelfde rentmeester en ommis Claes' zoon, baljuw der stad
Middelburch, scbelden voor 12 pond gr . Vls . aan Martin Thoris
de Sozemaga Besin de Baragalo, Spaenguaert, kwi t, wat door
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hem mocht zijn misdreven, toen eenige jaren geleden op het
schip van Petro de Loye, geboortig van Laredo, voor Rammekens
een Bretoen over boord viel of geworpen word, terwijl hij (Martin
Thoris) matroos op dat schip was .
Afschrift in Inv . nr. 1746d fol . 13 verso.

1049 .

1506 Juli 8 .
ezelfde rentmeester composeert voor 40 Rijnsguldens met
Adriaen van Scengen heer Lodewijcx zoon wegens beleediging
van Pieter Wisse, schout to Ser-Arentskercke .
Afschrift in Inv . nr . 1746d fol. 13.

1050 .

1506 Juli 16 .
ezelfde rentmeester beleent Jacop Claes' zoon van Renisse
van der Burch met 3 gemeten 35 roeden tienden to Oistbaerlant
en Stuvesant, hem aangekomen bij doode van Claes van Renisse
van der Burcb, zijn vader.
Afschrift in Inv . nr. 1746d fol . 4 verso .

1051 . 1506 Juli 17 .
ezelfde rentmeester erkent van Brant Pieters noon, wonende
in der Maire, 10 Philippusguldens en 1 groot wegens door zijne
kinderen Claes en Cornelis verbeurde boeten ontvangen to hebben .
Afschrift in Inv. nr . 1746d fol . 13.

1052.

1506 Juli 23 .
Mannen der grafelijkheid van Zeelant oorkonden, dat Adriaen
van Scengen heer Lodewijcx zoon aan Pieter de Cock van
Oppynen de tienden to Ser-Arentskercke, Heynkinssant en Ovesant, hem aangekomen bij doode van Lodewijc van Scengen,
ridder, zbn vader, overdraagt .
Afschrift in Inv . nr. 1746d fol . 2.

1053 .

1506 Juli 31 .
Andries Andries (raad en rentmeester van Bewesten Schelde)
beleent Pieter de Cock van Opynen met 9 gemeten tienden to
Cappelle en Eversdijck, door hem gekocht van de grafelijkheid,
aan welke zij bij doode van vrouwe Geertruyt van Heymvliet
vervallen waren .
Afschrift in Inv. nr . 1746d fol . 3 verso .

1054 .

1506 Juli 31 .
ezelfde rentmeester beleent mr. Symon Heinricx zoon van
Wissenkercke met 6 gemeten 150 roeden tienden to Coninchem
en in de Welle, door hem gekocht van de grafelijkheid, aan
welke zij bij doode van Cornelis Jacop Floris' zoon vervallen waren .
Afschrift in Inv . nr. 1746d fol . 6 .
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1055 .

1506 Juli 31 .
ezelfde rentmeester beleent Pieter Pauwels' zoon van der Nadt
met 1 gemet 105 roeden tienden to Zabbinge, door hem gekocht
van de grafelijkheid, aan welke zij bij doode van Jacop Gillis'
zoon, priester, vervallen waren .
Afschrift in Inv . nr. 1746d fol . 7 .

1056 .

1506 Juli 31 .
ezelfde rentmeester beleent Pieter van der Nadt met 8 gemeten ambachts to Zabbinghe, door hem gekocht van de grafelijkheid, aan welke zij bij doode van Berthelmeeus Jans zoon,
priester, vervallen waren .
Afschrift in Inv . nr . 1746d fol. 7 verso.

1057 .

1506 Juli 31 .
ezelfde rentmeester beleent Huge Pieters zoon Scotte met 3 gemeten tienden to Zabbinge, door hem gekocht van de grafelijkheid,
aan welke zij bij doode van Jacop Reymers zoon vervallen waren .
Afschrift in Inv . nr . 1746d fol . 8 verso.

1058 .

1506 Juli 31 .
ezelfde rentmeester beleent Jan van Baringe met 67 gemeten
ambachts to Stuvesant, door hem gekocht van de grafelijkheid,
aan welke zij bb doode van Claes Boudin Arents zoon vervallen
waren .
Afschrift in Inv. nr . 1746d fol . 9.

1059.

1506 Juli 31 .
ezelfde rentmeester beleent Jacop Wouters zoon van
omburch met 8 gemeten 213 2/ 3 roeden ambachts to Cats Bewesten
zWaels, Edekinge, Nyeukercke, in bet Noortambacht van Emelisse en Ser-Witte-kinderenambocht, door hem gekocht van de
grafelijkheid, aan welke zij bij doode van Claes Mathijs' zoon
vervallen waren .
Afschrift in Inv . nr. 1746d fol. 9 verso.

1060.

1506 Augustus 31 .
ezelfde rentmeester beleent Pieter de Cock van Opynen met
9 gemeten 150 roeden tienden to Ser-Arentskercke, Heynkinssant
en Ovesant, nadat Adriaen van Scengen beer Lodewijcx zoon
hem die overgedragen had .
Afschrift in Inv . nr . 1746d fol . 2 verso .

1061 .

1506 October 5 .
ezelfde rentmeester erkent van Jehanne, dochter van Jan
Jans zoon en van Zoete Mathijs' dochter, wonende int Badt,
voor hare legitimatie 4 pond gr . Vls. ontvangen to hebben .
Afschrift in Inv . nr. 1746d fol . 11 verso.
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1062 . 1506 October 31 .
ezelfde rentmeester beleent Bouwen Cornelis' zoon met 5 gemeten 125 roeden tienden to Cloetingen, Cappelle en Eversdijck,
hem aangekomen bij doode van Cornelis aniels zoon, zbn vader .
Afschrift in Inv . nr . 1746d fol. 3 .

1063 .

1506 ecember 12 .
ezelfde rentmeester erkent van Beatrys, dochter van Cornelis Salemoens en van Zoete Claes Bevelaers, voor hare legitimatie
2 pond gr. Vls . ontvangen to hebben .
Afschrift in Inv . nr . 1746d fol . 12 .

1064 .

1506 ecember 13 .
ezelfde rentmeester erkent van Adriaen van Reymerswale,
zoon van Claes van Reymerswale, ridder, en van Jaquemyne Willem
Jans zoons dochter, voor zijne legitimatie 6 pond gr . Vls. ontvangen to hebben.
Afschrift in Inv . nr . 1746d fol . 12 .

1065 .

1506 ecember 14 .
ezelfde rentmeester composeert voor 50 Philippusguldens
met Pieter Bouwins zoon wegens onttrekking van goederen aan
het arrest, waaronder zij gesteld waren .
Afschrift in Inv . nr. 1746d fol. 14.

1066 .

1506 ecember 30 .
ezelfde rentmeester verkoopt voor 8 pond gr . Vls. aan mr .
Jacop Bette zoon van der Cappelle een vierde van de nalatenschap van Cornelis Pieters zoon, aan de grafelijkheid vervallen,
daar hij een bastaard was .
Afschrift in Inv . nr. 1746d fol. 112 verso .

1067 .

1507 Januari 1 .
ezelfde rentmeester beleent Grietken Jacop Reymers zoons
dochter van der Buttinge met 110 gemeten 236 roeden ambaehts
to Buttinge en Zantforde, door haar gelost van de grafelijkheid,
aan welke zi bij doode van Jacop Reymers zoon, haar vader,
vervallen waren .
Afschrift in Inv . nr. 1746e fol . 9 .

1068 .

1507 Januari 5.
Mannen der grafelijkheid van Zeelant oorkonden, dat Pieter
van der Nadt Pauwels' zoon aan Anthuenis Baveston 1 gemet
105 roeden tienden en 8 gemeten ambachts to Zabbinge, door
hem onlangs van de grafelijkheid gekocht, overdraagt.
Afschrift in Inv . nr . 1746d fol. 8 .

207
1069 .

1507 Januari 5 .
Mannen der grafelijkheid van Zeelant oorkonden, dat Pieter
de Cock van Opinen aan Andries Andries, raad en rentmeester
van Bewester Schelt, 9 gemeten tienden to Capelle en Eversdijck,
door hem onlangs van de grafelijkheid gekocht, overdraagt .
Afschrift in Inv . nr . 17468 fol . 8.

1070 .

1507 Januari 7 .
Andries Andries (raad en rentmeester van Bewesten Schelde)
beleent Harent Cornelis' zoon met 7 gemeten ambachts to Capelle,
door hem gelost van de grafelijkheid, aan welke zi bij doode
van Adriaen Cornelis' zoon vervallen waren .
Afschrift in Inv . nr . 1746e fol . 7 verso.

1071 . 1507 Januari 15.
Mannen der grafelijkheid van Zeelant oorkonden, dat Andries
Andries, rentmeester van Bewester Scelt, aan Willem bastaard
van Heymvliet 2 gemeten 261 2 /3 roeden tienden to Wemeldingen,
door hem onlangs van de grafelijkheid gekocht, overdraagt.
Afschrift in Inv. nr. 1746d fol . 4.

1072 .

1507 Januari 28 .
Andries Andries (raad en rentmeester van Bewesten Schelde)
erkent van Jan Geeraerds zoon, wonende to Ellewoutsdijck, voor
zijne legitimatie 2 pond gr . ontvangen to hebben .
Afsehrift in Inv. nr. 1746e fol . 6 .

1073.

1507 Februari 5 .
ezelfde rentmeester erkent van de kwartiermeesters der stad
Middelburch ontvangen to hebben 40 pond gr . Vls., verschuldigd
van 8 gemeten leenlands en 257 gemeten 63 roeden ambachts in
der Nyeuwerkercke, welke de stad tot een onversterfelijk leen
bezit, mite daarvan bij overgang van bet graafschap telkens de
boven aangehaalde sour betalende .
Afschrift in Inv. nr . 1746e fol . 8 .

1074.

1507 Februari 24 .
Mannen der grafelijkheid van Zeelant oorkonden, dat de vrouwe
douairiere van Ravestein, vrouwe van uvelant en Sommelsdijck,
aan Philips van Bourgoinguen, ridder van bet Gulden vlies,
beer van Blaton, admiraal, de Blockthiende to Caukercke en
Oosterzouburch overdraagt .
a) Afschrift in Inv . nr. t746 f fol . 14 .
b) Afschrift in Inv. nr. 1746g fol. 3.

1075 .

1507 Maart 23.
Mannen der grafelijkheid van Zeelant oorkonden, dat Berthelmeeus Jacops zoon van Hamerstede aan Vrancke van Borssele,
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heer van Cortkene, 165 gemeten 262 roeden ambachta int Nyeulant van Cats, to Cats Bewesten zWaels, Edekinge, Nyeuwerkereke, Emelisse en in Tser-Witte-kinderenambocht overdraagt .
Afschrift in Inv . nr . 1746e fol . 3.

1076 . 1507 Maart 24 .
Andries Andries (raad en rentmeester van Bewesten Schelde)
beleent jhr . Vrancke van Borssele, heer van Cortkene, met 165
gemeten 276 1 / 2 roeden ambachts int Nyeulant van Cats, to Cats
Bewesten zWaels, Edickinge, Nyeuwerkercke, Emelisse en in TserWitte-kinderenambocht en met 10 gemeten 16 3/ 4 roeden tienden
to Cats, Emelisse en in de Welle, nadat Berthelmeeus Jacops
zoon van Hamerstede hem die overgedragen had .
Afschrift in Inv. nr . 1746e fol . 4.

1G77 . 1507 Maart 31 .
Mannen der grafelijkheid van Zeellant oorkonden, dat Adriaen
Jacops zoon van der Lisse aan Wisse Jacops zoon van der
Lisse, zijn broeder, 6 gemeten 278 1 /2 roeden tienden in de Welle,
de Lisse en to Wissenkercke overdraagt .
Afschrift in Inv . nr . 1746f fol . 6 verso.

1078 . 1507 April 30 .
Andries Andries (raad en rentmeester van Bewesten Schelde)
erkeat van Pieter Sezin, zoon van Remy Sezin en van Geertruydt van den Steene, voor zone legitimatie 20 schellingen gr.
Vls. ontvangen to hebben .
Afschrift in Inv . nr. 1746e fol . 6 verso .

1079 .

1507 Mei 15 .
Mannen der grafelijkheid van Zeelant oorkonden, dat aneel
Heynrick Jacops zoon aan Anthuenis Baveston 1 gemet 5 roeden
tienden to Zabbingen overdraagt .
Afschrift in Inv. nr . 1746e fol. 5.

1080 .

1507 Juni 8 .
Andries Andries (raad en rentmeester van Bewesten Schelde)
beleent Adriaen Adriaen Bette zoon met 4 gemeten 205 1 /2 roeden
tienden to Emelisse, Coninchem en in de Welle, hem aangekomen
bb doode van Lievin Adriaen Bette zoon, zijn broeder .
Afschrift in Inv . nr . 1746e fol . 4 verso .

1081 . 1507 Juni 14.
ezelfde rentmeester verkoopt voor 15 pond gr . Vls . aan Pieter
Ingelbrechts een vierde van de nalatenschap van Jan Saeys zoon,
aan de grafelijkheid vervallen, daar hb een bastaard was .
Afschrift in Inv . nr. 1746e fol . 7 .
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1082.

1507 Juni 30 .
ezelfde rentmeester beleent Michiel, Pieter en Cornelis Jacop
Huge Jacops zoons kinderen met 262 1 /2 roeden tienden to Brugdamme, hun aangekomen bij doode van Jacop Huge Jacops zoon,
hun vader .
Afschrift in Inv. nr . 1746e fol . 1 .

1083.

1507 Juni 30.
ezelfde rentmeester beleent jhr . Wolffaert van Brederode
met 34 gemeten 288 1 /2 roeden tienden to Cloetingen en Cattendijck, hem aangekomen bij doode van vrouwe Margriete van
Borssele, vrouwe van Brederode, zone moeder .
Afschrift in Inv . nr. 1746e fol . 2 .

1084 .

1507 Juli 21.
ezelfde rentmeester beleent Adriaen Adriaens zoon Scoits
met 9 gemeten 200 roeden tienden to Ellewoutsdijck, hem aangekomen bij doode van Adriaen Jans zoon Scoits, z~n vader .
Afschrift in Inv . nr. 1746e fol . 2.

1085 .

1507 Juli 31 .
ezelfde rentmeester beleent Adolf en Franskin GFillis Bazelis'
zoons kinderen met 150 roeden tienden to Couckercke, hun aangekomen b~ doode van Gillis Bazelis' zoon, hun vader .
Afschrift in Inv . nr . 1746g fol . 5 .

1086 .

1507 November 22.
ezelfde rentmeester beleent mr . Philips bastaard van Bourgoinguen, heer van Blaton, admiraal, met 12 gemeten tienden
to Cauckerckc en Oosterzouburch, nadat vrouwe Anne van Bourgoinguen, vrouwe douairiere van Ravestein, zone zuster, hem
die overgedragen had .
a) Afschrift in Inv . nr . 1746f fol . 14 verso.
b) Afschrift in Inv . nr. 1746g fol . 3 verso .
N.B . Hier luidt de datum 1507 November 24 .

1087 . 1507 ecember 14.
ezelfde rentmeester verkoopt voor 5 pond gr . Vls. aan Adriaen
Jans zoon, schoenmaker, de helft van de nalatenschap van Mariken
Jacops dochter, aan de grafelijkheid vervallen, daar zij een
bastaard was.
Afschrift in Inv . nr. 1746e fol . 7.

1088 .

1508 Januari 28 .
ezelfde rentmeester beleent avidt van den W erve met 3 gemeten ambachts in de Wairde, nadat Jacop Godefrois zoon
hem die overgedragen had .
Afschrift in Inv . nr . 1746e fol. 8 verso .
14
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1089.

1508 Maart 1 .
ezelfde rentmeester beleent Anthonis Baveston met 1 gemet
105 roeden tienden to Zabbingen, nadat
aneel Heynrick Jacops
zoon hem die overgedragen had .
N.B .

1090 .

Afschrift in Inv. nr . 1746e fol . 5 verso .
e Ate is abusievelijk van 1509 in plaats van 1508 gedateerd .

1508 Maart 9 .
Mannen der grafelijkheid van Zeellandt oorkonden, dat Geert
Adriaens zoon aan Anthonis Jacops zoon Baveston 2 gemeten
100 roeden tienden to Cleeuwaertskercke overdraagt .
Afschrift in Inv . nr . 1746f fol. 1 .

1091 . 1508 April 3 .
Andries Andries (raad en rentmeester van Bewesten Schelde)
verkoopt voor 3 pond gr . Vls . aan Mariekin Colins dochter
tArmuyden de nalatenschap van haar echtgenoot Pauwels Herman
Goessins zoon, busschieter, aan de grafelijkheid vervallen, daar
h~ zonder erfgenamen overleden is .
Afschrift in Inv. nr. 1746f fol . 9.

1092 .

1508 April 14 .
Schepenen van Middelburch oorkonden, dat jvr . Margriete
van der Nadt, echtgenoot van Pieter de Cock van Opynen, aan
Symon Jans zoon, scipman, die men heet Symon Cost, het huis den
Horen en 1 gemet 225 roeden leenlands tErremuyden overdraagt.
Afschrift in Inv . nr. 1747r fol. 1 .

1093.

1508 April 30 .
Andries Andries, raad en rentmeester van Bewester Scelt,
beleent Cornelis Vrancke Adriaens zoon van Campen met 2 gemeten 233 1/2 roeden tienden to Noortdijck en Campen, hem
aangekomen bi doode van Gylain Vrancke Adriaens zoon van
Campen, zijn broeder .
Afschrift in Inv. nr . 1746f fol . 6.

1094.

1508 Mei 25 .
ezelfde rentmeester verkoopt voor 38 pond gr. Vls. aan Pieter
Jans zoon, parochiaan in Tolsende, en Huge Claeis zoon, parochiaan to Nyeulande, de helft van de nalatenschap van Jacop
Thonis' zoon, parochiaan in Tolsende Binnen, aan de grafelijkheid
vervallen, daar hij zelfmoord gepleegd heeft .
Afschrift in Inv. nr . 1746f fol. 13 .

1095 .

1508 Mei 31 .
ezelfde rentmeester verkoopt voor 6 pond gr . Vla . aan Cornelis
Jans zoon de nalatenschap van zijne echtgenoot Gheyle Cornelis'
dochter, aan de grafelijkheid vervallen, daar zij een bastaard was.
Afschrift in Inv . nr. 1746f fol . 9 verso .
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1096.

1508 Juni 8.
ezelfde rentmeester verkoopt voor 5 pond gr . Vls . aan avidt
van den Werve den wagen met twee paarden, aan hem toebehoord hebbende, maar aan de grafelftheid vervallen, daar zij
Adriaen Cornelis' zoon van Rijckborssele overreden hadden .
Afschrift in Inv. nr. 1746f fol . 13 verso .

1097.

1508 Juni 10 .
Maximiliaen, gekozen keizer, en Karel, aartshertog van Oostenrijck, doen uitspraak in het proces, hangende voor den Grooten
read to Mechelen tusschen de erfgenamen van mr . Ypolite de
Bertholz, impetranten van decreet, en de erfgenamen van Heynrick Jans zoon van Wissenkercke, opposanten, en bevestigen de
inbeslagneming en den executorialen verkoop van 280 gemeten
47 roeden ambachts to Wissenkercke en Geertsdijck, van 4 gemeten tienden to Emelisse, van 1 gemet 150 roeden tienden
to Coninchem, van 1 gemet 50 roeden tienden to Welle en
van 16 gemeten tienden to Cortkene, toebehoorende aan de
erven van Heynrick Jans zoon van Wissenkercke, gedaan door
de erven van Ypolite de Bertholz aan Clais Gillis' zoon van
Wissenkercke.
Afschrift in Inv. nr . 1746g fol . 8 verso .

1098.

1508 Juni 26 .
ezelfde keizer en aartshertog geven aan Aerdt van iest en
Jacop Baeck, burgers der stad Mechelen en ambtsgerechtigden to
Baerlant c . s ., op zekere voorwaarden octrooi om den ingeloopen
Kerckpolder en een gorseke aldaar to bedbken .
Afschrift in Inv . nr. 1746h fol . 5 verso .
N .B. Hieronder is het interinement van den Raad van domeinen
en financien d .d. 1508 Juli 8 afgeschreven.

1099.

1508 Juli 3 .
Mannen der grafelUkheid van Zeelant oorkonden, dat Anthonis
de Baenst aan Joseph, Guy en Jan, kinderen van wijlen Joos
de Baenst, ridder, 8 gemeten 116 1 /2 roeden tienden to Baerlant,
Bakendorp, Stuvezant, Ouwelande en Capelle overdraagt .
Afschrift in Inv . nr . 1746g fol. 5 verso .

1100.

1508 Juli 10.
Andries Andries (raad en rentmeester van Bewesten Schelde)
beleent heer Philips bastaard van Bourgoinguen, heer van Blaton
en Zouburch, admiraal van de Zee, met 1703 gemeten 41 1/ 2
roeden ambachts to Biggenkercke, Hogelande, Wellincwerve,
Sint-Janskercke, Sinte-Mariekercke,
ombourch, Popkinsburch,
Cleeuwaertskercke, Buttinge en Santfoorde, door hem gelost van
de grafelijkheid, aan welke zij bb doode van vrouwe Anne van
Bourgoinguen, douairiere van Ravestain, zijne zuster, vervallen
waren .
Afschrift in Inv . nr. 1746f fol . 10.
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1101 .

1508 Juli 10 .
ezelfde rentmeester beleent heer Phelips bastaard van Bourgoinguen, heer van Blaton en Souburch, admiraal van de Zee,
met 373 gemeten 201 roeden ambachts to Poppendamme, Hogelande, Buttinge en Zantfoorde, door hem gelost van de grafelijkheid, aan welke zij bij doode van vrouwe Anne van Bourgoinguen,
douairiere van Ravestein, zone zuster, vervallen waren .
Afschrift in Inv . nr . 1746f fol. 11 .

1102 .

1508 Juli 10.
ezelfde rentmeester beleent beer Philips bastaard van Bourgoinguen, heer van Blaton en Soubourch, admiraal van de Zee,
met een penningleen van 11 pond 5 schellingen 2 penningen
gr. Vls . to Nyeuwerve, Oosterzoubourch, Westersouburch en Cankercke, door hem gelost van de grafelijkheid, aan welke het bij
doode van vrouwe Anne van Bourgoinguen, douairiere van Ravestain, zone zuster, vervallen was.
Afschrift in Inv . nr. 1746f fol . 12.

1103 .

1508 Augustus 8 .
Maximiliaen, gekozen keizer, en Karel, aartshertog van Oistenrijck, gelasten de ten uitvoerlegging van het vonnis van decreet
d .d . 1508 Juni 10, gewezen tusschen de erven van mr . Ypolite
de Berthoz, impetranten, en die van Henyrick Jans zoon van
Wissenkercke, opposanten.
Afschrift in Inv . nr. 1746g fol . 14 verso .

1104.

1508 Augustus 19 .
Mannen der grafelbkheid van Zeellant oorkonden, dat Hubrecht
Pieters zoon, priester, en Cornelis Pieters zoon, gebroeders, aan
Heynrick Cornelis' noon van der Vere 3 gemeten tienden to
Emelisse in den Noortdijck overdraagt .
Afschrift in Inv . nr . 1746f fol . 5.

110.5 .

1508 Augustus 28.
Andries Andries, raad (en rentmeester van Bewesten Schelde)
beleent Heynrick Cornelis' noon van der Vere met 3 gemeten
tienden to Emelisse in den Noortdijck, nadat Hubrecht Pieters
zoon, priester, en Cornelis Pieters zoon, gebroeders, hem die
overgedragen hadden .
Afschrift in Inv . nr . 1746f fol . 5 verso.

1106 .

1508 September 2 .
Mannen der grafelijkheid van Zeelant oorkonden, dat Pieter
alman, deurwaarder, krachtens sententie van den Grooten raad
Clais Gillis' zoon van Wissenkercke in het bezit stelt van de
ambachtsporties en tienden to Wissenkercke en elders, toebehoord
hebbende aan Heynrick Jans zoon van Wissenkercke, maar in
beslag genomen door de erven van Ypolyte de Bertholz .
Afschrift in Inv . nr. 1746g fol . 17.
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1107 .

1508 September 3 .
Pieter alman, deurwaarder, relateert, dat hij ter voldoening
aan den brief van decreet d .d . 1508 Juni 10 (zie nr . 1097) en
het executoriaal d .d . 1508 Augustus 8 (zie nr . 1103) Clays Gillis'
noon in het bezit gesteld heeft van 280 gemeten 47 roeden ambachts
to Wissenkercke en Geertsdijck, van 4 gemeten tienden to Emelisse,
van 1 gemet 150 roeden tienden to Coninchem, van 1 gemet 50
roeden tienden to Welle en van 16 gemeten tienden to Cortkene .
Afsehrift in Inv . nr . 1746g fol . 15 verso.

1108 .

1508 September 4 .
Andries Andries (raad en rentmeester van Bewesten Schelde)
beleent Pieter van Sceyngen met 1 gemet tienden to Coukercke,
hem aangekomen bb doode van jvr . Katherine van den Steene,
zijne moeder.
a) Afsehrift in Inv. nr . 1746f fol. 12 verso .
b) Afsehrift in Inv . nr. 1746g fol . 4 verso.

1109.

1508 September 4 .
Mannen der grafelijkheid van Zeelant oorkonden, dat Boudewin
bastaard van Bourgoinguen, heer van Phallais, Zomergem en
Zoutelande, aan de stad Middelburch 168 gemeten 58 roeden
ambachts to Nyeuwerkercke, genaamd Oosthouck, overdraagt .
Afsehrift in Inv . nr . 1746g fol . 20.

1110 .

1508 September 12 .
Andries Andries (raad en rentmeester van Bewesten Schelde)
beleent Jacop, Joris en Steven Willem ommis' zoons kinderen
met 1 gemet tienden to Zabbingen, hun aangekomen bb doode
van Willem ommis' (zoon), hun vader.
Afsehrift in Inv. nr . 1746f fol . 8 verso.

1111 .

1508 October 1 .
ezelfde rentmeester beleent Claeis Gillis' zoon van Wissenkercke met 280 gemeten 47 roeden ambachts to Wissenkercke en
Geertsdijck en met verschillende porties tienden in Noortbevelant
ingevolge den decreetbrief d .d . 1508 Juni 10 (zie nr. 1097) .
Afsehrift in Inv . nr. 1746g fol 17 .

1112 .

1508 October 21 .
Mannen der grafelijkheid van Zeellant oorkonden, dat Huge
Gillis' noon aan Huge Pieters zoon Scotte 1 gemet 229 1/2 roeden
tienden to Cleeuwaertskercke overdraagt .
Afschrift in Inv . nr . 1746f fol . 2.

1113 .

1508 October 21 .
Mannen der grafelijkheid van Zeellant oorkonden, dat Huge
Gillis' zoon aan mr. Cornelis Claes' noon 1 gemet 75 roeden tienden
to Noortmonstre, Nyeuwekercke en Baersdorphouck overdraagt .
Afschrift in Inv. nr . 1746f fol . 3 .

214
1114.

1508 October 26 .
Adriaen Pieter Haerts zoon draagt ten overstaan van mannen
der grafelijkheid van Hollant en Zeelant aan mr . Willem Huge
noon 8 gemeten tienden to Ser-Arentskercke, Heynkinssant en
Ovezant over .
Afschrift in Inv . nr. 1746f fol . 4.

1115 . 1508 November 1 .
Andries Andries, raad en rentmeester van Bewester Scelt, beleent
mr. Willem Huge zoon met 8 gemeten tienden to Ser-Arentskercke, Heynkinssant en Ovezant, nadat Adriaen Pier Harts zoon
hem die overgedragen had .
Afschrift in Inv. nr . 1746f fol . 4 verso.

1116. 1508 November 5 .
ezelfde rentmeester beleent Wisse Jacops zoon van der Lisse
met 6 gemeten 278 1 /3 roeden tienden in de Welle, de Lisse en
to Wissenkercke, nadat Adriaen Jacops zoon van der Lisse, zijn
broeder, hem die overgedragen had.
Afschrift in Inv . nr. 1746f fol . 7.

1117 .

1508 November 6 .
ezelfde rentmeester beleent Huge Pieters zoon Scotte met
1 gemet 229 1/2 roeden tienden to Cleeuwaertskercke, nadat Huge
Gillis' zoon hem die overgedragen had .
Afschrift in Inv . nr. 1746f fol . 2 verso .

1118 .

1508 November 7 .
ezelfde rentmeester beleent mr . Cornelis Claes' zoon met
1 gemet 75 roeden tienden to Noortmonstre, Nyeuwekercke en Baersdorphoucke, nadat Huge Gillis' zoon hem die overgedragen had .
Afschrift in Inv . nr . 1746f fol . 3 verso .

1119 .

1508 November 16 .
ezelfde rentmeester beleent Cornelis Cornelis' zoon met 14
gemeten tienden to Campen in Sint-Janspoldere, hem aangekomen
bij doode van Cornelis Heinrick Martins zoon, zijn vader .
Afschrift in Inv . nr. 1746f fol . 8 .

1120. 1508 November 20 .
ezelfde rentmeester beleent Anthonis Baveston met 2 gemeten
100 roeden tienden to Cleeuwaertskercke, nadat Geert Adriaens
zoon hem die overgedragen had .
Afschrift in Inv . nr. 1746f fol . 1 verso .

1121 .

1509 Januari 1 .
ezelfde rentmeester beleent jvr . Pauline van der Muelen,
abdis van Waterlooswerve, met 35 gemeten tienden to Emelisse,
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Cats, Geertsdijck, Wissenkereke, Campen en Vordemershouck,
haar aangekomen bij doode van jvr . Janne Woyte Colins dochter,
de voorgaande abdis.
Afschrift in Inv . nr. 1746g fol . 18 verso .

1122.

1509 Februari 21 .
Maximiliaen, gekozen keizer, en Kaerle, aartshertog van Oistenrijck, beleenen tegen betaling van 400 pond de stad Middelburch,
ten verzoeke van burgemeesters, schepenen en raad ten onversterfelijken erfleen met 168 gemeten 58 roeden ambachts to Nyeuwerkercke, genaamd Oosthoucke, door de stad gekocht van wjjlen
heer Boudewin bastaard van Bourgoinguen, heer van Phallais,
onder bepaling, dat de stad bij elken overgang van de grafelijkheid
200 pond betalen zal .
Afschrift in Inv . nr . 1746g fol . 21 .
N .B . Hieronder staat het interinement van den Raad van domeinen
en financien d .d . 1509 Maart 15 afgeschreven .

1123 . 1509 Februari 26 .
Andries Andries (raad en rentmeester van Bewesten Schelde)
beleent mr . Symon Heynriex zoon van Wissenkercke, deken
van Sinte Pieters to Middelburch, met 124 gemeten 297 roeden
tienden to Zandijck en Cleeuwaertskercke, door hem gekocht
van de grafelijkheid, aan welke zij bb doode van vrouwe Anne
van Bourgoinguen, douairiere van Ravestein, vervallen waren .
Afschrift in Inv, nr . 1746g fol . 1 .

1124 .

1509 Februari 27 .
ezelfde rentmeester beleent mr . Jan Christiaens zoon met
150 roeden tienden to Cloetingen, hem aangekomen bij doode
van Christiaen Claes' zoon, zijn vader .
Afschrift in Inv . nr . 1746g fol . 7 verso .

1125 .

1509 Maart 1 .
ezelfde rentmeester beleent Joseph, Guy en Jan, kinderen
van wjjlen Joos de Baenst, ridder, met 8 gemeten 116t/ 2 roeden
tienden to Baerlant, Bakendorp, Stuvezant, Ouwelande en Capelle,
nadat Anthuenis de Baenst hun die overgedragen had .
Afschrift in Inv. nr . 1746g fol . 6 .

1126 .

1509 Maart 10 .
ezelfde rentmeester beleent de stad Middelburch tot een
onversterfelijk erfleen met 168 gemeten 58 roeden ambachts
to Nyeuwerkercke, genaamd Oosthouck, nadat mer Boudewin
bastaard van Bourgoinguen, heer van Phallais, Zomerghem en
Zoutelande, haar die overgedragen had, en dat leen sedert tot
een onversterfelijk erfleen verheven was.
Afsehrift in Inv . nr . 1746g fol . 24 .
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1127.

1509 Maart 10 .
Burgemeesters, schepenen en raad der stad Middelburch beloven, telkens als het graafschap op een anderen graaf versterft,
van het tot een onversterfelijk leen verheven leen van 168 gemeten 58 roeden ambachts to Nyeuwerkercke, genaamd Oosthouck, to zullen betalen 200 pond .
Afschrift in Inv . nr. 1746g fol . 25 verso .

1128 .

1509 Maart 22 .
Andries Andries (raad en rentmeester van Bewesten Schelde)
beleent Bette Thonis' zoon met 191 gemeten 3/4 roeden ambachts to
Emelisse, in Tser-Witte-kinderenambocht, de Welle, to Coninchem,
Wissenkercke en G}eertsd&k, door hem gelost van de grafelijkheid, aan welke zij bij doode van Adriaen Adriaens zoon vervallen waren .
Afschrift in Inv . nr . 1746g fol . 29 .

1129.

1509 April 30.
Maximiliaen, gekozen keizer, en Karel, aartshertog van Oistenrijck, keuren tegen betaling van 400 pond de overdracht van
het recht van lossing van het ambacht Cattendijck, aan de grafelijkheid vervallen b~ doode van vrouwe Geertruydt van Heymvliet, echtgenoot van Jan van Oistende, ridder, door den naasten
erfgenaam Jacop van Cralingen aan diens broeder ierick van
der oest, good, hoewel Jacop geene kinderen heeft .
Afschrift in Inv. nr . 1746i fol . 15 .
N .13. Hieronder is bet interinement van den Raad van domeinen
en financidn d .d . 1509 Mei 7 afgeschreven .

1130 .

1509 Mei 22.
Andries Andries (raad en rentmeester van Bewesten Schelde)
beleent mr . Cornelis Jacops zoon van Scellacht met 9 gemeten
109 roeden tienden in de Gapinge, hem aangekomen bij doode
van Jacop Cornelis' zoon van Scellacht, zijn vader .
Afschrift in Inv . nr . 1746g fol. 2 verso .

1131 .

1509 Mei 22 .
Mannen der grafelijkheid van Zeelant oorkonden, dat mr . Cornelis Jacops zoon van Scellacht aan Adriaen Adriaens zoon van
Scellacht, zjn neef, 9 gemeten 109 roeden tienden in de Gapinge
overdraagt.
Afschrift in Inv . nr. 1746g fol . 2 .

1132 .

1509 Mei 31 .
Mannen der grafelijkheid van Zeelant oorkonden, dat Wolffaert
van Sceyngen Jans zoon aan Pieter de Cock van Opinen 2 gemeten tienden to Ser-Arentskercke en 4 gemeten tienden to
Heynkinssant overdraagt .
Afschrift in Inv . nr . 1746h fol . 9 verso.
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1133.

1509 Juni 4 .
Andries Andries (raad en rentmeester van Bewesten Schelde)
beleent Adriaen Adriaens zoon van Scellacht met 9 gemeten
109 roeden tienden in de Gapinge, nadat mr . Cornelis Jacops
zoon van Scellacht hem die overgedragen had .
Afschrift in Inv . nr . 1746g fol. 2.

1134.

1509 Juni 14 .
Mannen der grafelUkheid van Zeelant oorkonden, dat Olivier
Christiaens zoon aan Pieter de Cock van Opinen 11 gemeten
110 roeden tienden to Heynkinssant overdraagt .
Afschrift in Inv . nr . 1746h fol . 10 verso .

1135.

1509 Juni 15 .
Andries Andries (raad en rentmeester van Bewesten Schelde)
beleent Adriaen Jan Jacops zoon in Geertsdijck met 5 gemeten
283 2/ 3 roeden tienden to Wissenkercke, hem aangekomen bij
doode van Pieter Jane zoon in G}eertsdijck, z~n broeder .
Afschrift in Inv . nr. 1746g fol. 19 verso .

1136. 1509 Juni 15 .
ezelfde rentmeester beleent Adriaen Jan Jacops zoon in
Geertsdijck met 40 gemeten 291 1 /2 roeden ambachts to Wissenkercke en G}eertsdijck, hem aangekomen bij doode van Pieter
Jans zoon in Geertsdbek, zijn broeder .
Afschrift in Inv . nr . 1746g fol . 29 verso .

1137 . 1509 Augustus 11 .
ezelfde rentmeester beleent Margriete en Janne Symon Christiaens (zoons) dochters met 3 gemeten 36'/ 4 roeden tienden to
Emelisse en Campen .
Afschrift in Inv. nr . 1746g fol. 18.

1138 .

1509 September 27 .
ezelfde rentmeester beleent Jan beer van Oistende, ridder,
met 513 gemeten 66 1/ 2 roeden ambachts to Vlake, Schore,
Oistende, Oidekinskereke, Vinningen, in dOude en Nyeu-Zwake,
door hem gelost van de grafelijkheid, aan welke zij bb doode
van Gillis van Oistende Willems zoon, zijn neef, vervallen waren .
Afschrift in Inv . nr . 17469 fol. 30.

1139 .

1509 September 30 .
ezelfde rentmeester beleent Gillis Heyndriex zoon van Wissenkercke met 34 gemeten 228 1 /2 roeden tienden in de Gapinge,
to Scellacht, Capelle, Eversdijck, Geertsdijck, Wissenkercke en
Zoetelinckercke, hem aangekomen bU doode van jvr . Hadewey
Symon Wolffaerts (zoons) dochter, zijn moeder .
Afschrift in Inv . nr. 1746h fol . 3 .
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1140 .

1509 November 30 .
ezelfde rentmeester beleent jvr . Anne van Cruningen, dochter
van jhr . Joos van Cruningen, met 49 gemeten 189 1 /2 roeden
tienden to Ser-Arentskercke en Wissenkercke, haar aangekomen
b~ doode van jvr. Charlote van Bourgoinguen, hare moeder .
Afschrift in Inv. nr . 1746g fol . 6 verso.

1141 .

1509 November 30 .
ezelfde rentmeester beleent jvr . Anne Van Cruninghen Joos
van Cruninghen dochter met 3516 gemeten 213 1 /2 roeden ambachts to Wissenkercke, in de Nisse, to Ser-Abbekercke, Synoutskercke, Baersdorp en Ser-Arentskercke, door haar gelost van de
grafelijkheid, aan welke zij bij doode van jvr . Charlote van Bourgoinguen van der Vere, hare moeder, vervallen waren .
Afschrift in Inv. nr. 1746 h fol. 20 verso .

1142.

1510 Januari 1 .
ezelfde rentmeester beleent Annekin Heynricx dochter met
11 gemeten 241 1 /2 roeden ambachts to uvenee, haar aangekomen
bij doode van Jan Heyndricx zoon, haar broeder .
Afschrift in Inv . nr. 1746h fol. 16 verso.

1143 .

1510 Januari 12.
ezelfde rentmeester beleent Lievin en Adolf van Cats, zoons
van wijlen Anthonis van Cats, met 30 gemeten 73 roeden tienden
to Cloetingen, Capelle, Ser-Arentskercke, Oostkercke, Zabbinghen
en Muyden, door hen gelost van de grafelijkheid, aan welke zij
bb doode van Wolffaert van Cats, hun brooder, vervallen waren .
Afschrift in Inv . nr . 1746g fol . 7 .

1144.

1510 Januari 12 .
ezelfde rentmeester beleent Lievin en Adolf van Cats, zoons
van Anthonis van Cats, met 336 gemeten 49 1 / 4 roeden ambachts
to Vlake, Schore, Capelle, Cloetingen, Wemelinge, Zabbingen
en Nyeu-Cats, door hen gelost van de grafelijkheid, aan welke
zij bij doode van Wolffaert van Cats, hun broeder, vervallen waren .
Afsehrift in Inv . nr . 1746g fol . 27 .

1145 .

1510 Januari 12 .
ezelfde rentmeester beleent Lievin en Adolf van Cats, zoons
van Anthonis van Cats, met 282 gemeten 200 roeden ambachts
to sGravenpoldere, door hen gelost van de grafelijkheid, aan
welke zij bij doode van Wolffaert van Cats, hun broeder, vervallen waren .
Afschrift in Inv . nr . 1746g fol . 28 .

1146 .

1510 Januari 12 .
ezelfde rentmeester beleent Lievin en Adolf van Cats met
268 gemeten 218 3 /4 roeden ambachts to Oostkercke, Westkercke,
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in Oostkerckepoldere, den Nyeuwen poldere van Zabbingen en
den polder van Zichuyt, door hen gelost van de grafelijkheid,
aan welke zij bij doode van Wolffaert van Cats, hun broeder,
vervallen waren.
Afschrift in Inv . ur . 17468 fol . 28 verso.

1147. 1510 Januari 25 .
ezelfde rentmeester beleent Wouter en Heynrick Jacop Wouters zoons kinderen van omburch met 6 gemeten ambachts to
Zoutelande, door hen gelost van de grafelijkheid, aan welke zij
bij doode van jvr. Katherine Pancraes' dochter van omburch,
hunne tante, vervallen waren .
Afschrift in Inv . nr. 1746h fol . 17 .

1148 .

1510 Februari 2 .
ezelfde rentmeester beleent Adolf van Wackene met 9 gemeten
111 roeden tienden to Emelisse, Coninchem, in de Welle en de
Lisse, door hem gekocht van de grafelijkheid, aan welke zij bij
doode van Adriaen Adriaen Bette zoon vervallen waren .
Afschrift in Inv . nr . 1746h fol . 13.

1149 .

1510 Februari 10.
ezelfde rentmeester beleent Anthonis Franssoys' zoon van Wissenkercke met 15 gemeten 157 roeden tienden to Ser-Arentskercke, in de Goes en to Wissenkeroke, hem aangekomen bij
doode van Fransoys Anthuenis' zoon van Wissenkercke, zijn vader .
Afschrift in Inv . nr. 1746h fol . 8.

1150.

1510 Februari 27 .
Mannen der grafelijkheid in Zeelant oorkonden, dat Andries
Andries, raad en rentmeester van Bewester Schelt, aan Willem
bastaard van Heymvliet 31 gemeten 188 3/ 4 roeden tienden to
Oostbaerlant, Stuvezant, in de Zwake, to Vlichuyt, Oidekinskercke en Vinningen, door hem onlangs van de grafelijkheid
gekocht, overdraagt .
Afschrift in Inv . nr. 1746h fol . 3 verso.

1151 .

1510 Februari 28 .
Andries Andries (raad en rentmeester van Bewesten Schelde)
beleent Geert van Renisse van Zeyst, zoon van Geert van Renisse
van Zeyst, met 5 gemeten 138 7 /8 roeden tienden to Oostbaerlant,
Stuvezant en Oidekinskercke, hem aangekomen bb doode van
ouden Jan van Renisse, zijn broeder .
Afschrift in Inv . nr. 1746h fol. 4 .

1152 .

1510 Februari 28 .
ezelfde rentmeester beleent Geert van Renisse van Zeyst,
zoon van Geert van Renisse van Zeyst, met 83 gemeten 185 1 / 2
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roeden ambachts to Oostbaerlant, Stuvezant en Oidekinskercke,
door hem gelost van de grafelijkheid, aan welke zij b~ doode
van ouden Jan van Renisse van Zeyst, zjn broeder, vervallen waren .
Afschrift in Inv . nr. 1746h fol. 17 verso .

1153 .

1510 April 8 .
Mannen der grafelftheid van Zeelant oorkonden, dat Arent
van Sceyngen heer Lodewijcx zoon aan Pieter de Cock van
Opinen 9 gemeten 150 roeden tienden to Ser-Arentskercke,
Heynkinssant en Ovezant overdraagt.
Afschrift in Inv. nr. 1746h fol. 8 verso .

1154 .

1510 April 12 .
Andries Andries, raad en rentmeester van Bewester Schelt,
beleent Pieter de Cock van Opinen met 9 gemeten 150 roeden
tienden to Ser-Arentskercke, Heynkinssant en Ovezant, nadat
Arent van Sceyngen heer Lodewijex zoon hem die overgedragen had .
Afschrift in Inv. nr . 1746h fol . 9.

1155 .

1510 April 12.
ezelfde rentmeester beleent Pieter de Cock van Opinen met
6 gemeten tienden to Ser-Arentskercke en Heynkinssant, nadat
Wolffaert van Sceyngen Jans zoon hem die overgedragen had .
Afschrift in Inv . nr. 1746h fol . 10.

1156 . 1510 April 12.
ezelfde rentmeester beleent Pieter de Cock van Opinen met
11 gemeten 110 roeden tienden to Heynkinssant, nadat Olivier
Christiaens zoon hem die overgedragen had.
Afschrift in Inv . nr. 1746h fol . 41 .

1157 .

1510 April 12 .
ezelfde rentmeester beleent Clais Gillis' zoon van Wissenkercke met 13 gemeten tienden to Wissenkercke en Zoetelinckercke, nadat Yrancke Cornelis' zoon van Campen en mr . Michiel
Cornelis' zoon van Campen, gebroeders, hem die overgedragen
hadden .
Afschrift in Inv . nr. 1746h fol. 21 .

1158 .

1510 April 20 .
ezelfde rentmeester beleent Geert van Renisse van Zeyst, zoon
van Geert van Renisse van Zeyst, met 5 gemeten 138 7/8 roeden
tienden to Oostbaerlant, Stuvezant en Oidekinskercke, hem aangekomen b~ doode van jongen Jan van Renisse van Zeyst, zijn
broeder .
Afschrift in Inv . nr. 1746h fol. 4 verso .

1159.

1510 April 20 .
ezelfde rentmeester beleent Geert van Renisse van Zeyst
met 83 gemeten 185 1/2 roeden ambachts to Oostbaerlant, Stuve-
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zant en Oidekinskercke, door hem gelost van de grafel~kheid,
aan welke zij bb doode van jongen Jan van Renisse van Zeyst,
zijn broeder, vervallen waren .
Afschrift in Inv . nr. 1746h fol . 18 verso .

1160 .

1510 April 20 .
ezelfde rentmeester benoemt met advies van prelaat en edelen
van Zeelant Jan Adriaens zoos uvelare, paroehiaan to Wissenkercke, tot dijkgraaf van het Westerderdendeel in Noortbevelant .
Afschrift in Inv . nr . 1746k fol. 24.

1161 .

1510 April 30 .
ezelfde rentmeester beleent Heynrick van Borasele, ridder,
baljuw van der Vere, met 770 gemeten 149 1/ 2 roeden ambachts
to Ser-Poppenkercke, Westcappele, Woytkinsdorp, Ser-Boudinskercke en omburch, door hem gelost van de grafelijkheid, aan
welke zij bU doode van Franasoys van Borsselen, zbn broeder,
vervallen waren .
Afschrift in Inv . nr . 1746h fol. 19 .

1162 .

1510 Mei 24 .
ezelfde rentmeester verkoopt voor 2 pond gr. Vls . aan Pieter
de Cock van Opine en Jan Adriaens zoon van Hamerstede ten
behoeve der Sinte Pieters kerk to Middelburch de nalatenschap
van Jan Robrechts zoon, priester en vice-cureit dier kerk, aan
de grafelijkheid vervallen, daar hij een bastaard was .
Afschrift in Inv . nr. 1746h fol. 1 .

1163 .

1510 Juni 1 .
ezelfde rentmeester beleent Wisse Jacops zoon van der Lisse
met 5 gemeten 28 1 /2 roeden tienden to Emelisse en Campen,
door hem gekocht van de grafelijkheid, aan welke zij bij doode
van Symon Christiaens zoon vervallen waren .
Afschrift in Inv . nr . 1746h fol . 14 verso.

1164 .

1510 Juni 1 .
ezelfde rentmeester beleent Jan van Berringhen met 3 gemeten
150 roeden leenlands to Ellewoutsdijck, door hem gekocht van
de grafelbkheid, aan welke zij bb doode van Jan Jane zoon
Scoyts vervallen waren.
Afschrift in Inv . nr . 1746h fol . 23 .

1165 .

1510 Juni 15 .
Mannen der grafelbkheid van Zeelant oorkonden, dat Adolf
van Wackene aan Claeis Lievins zoon van Cats 9 gemeten
111 roeden tienden in Noortbevelant, door hem onlangs van de
grafelijkheid gekocht, overdraagt .
Afschrift in Inv . nr. 1746h fol . 14.
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1166 .

1510 Juni 17 .
Andries Andries (raad en rentmeester van Bewesten Schelde)
verkoopt voor 40 grooten Vls . aan Maykin Cornelis' dochter, in
de wandeling geheeten Walssche Griete, wonende tArmuden, de
nalatenschap van haar in Bretaignen overleden man Jan de Vanis,
bij confiscatie aan de grafelijkheid vervallen.
Afschrift in Inv . nr. 1746h fol . 22 verso.

1167 .

1510 Juli 7 .
Mannen der grafelijkheid van Zeelant oorkonden, dat mr .
Michiel Cornelis' zoon van Campen aan Wisse Jacops zoon van
der Lisse 2 gemeten 75 roeden tienden in de Lisse en to Coninchem,
1 gemet 150 roeden tienden aldaar, 28 gemeten 178 1/2 roeden ambachts aldaar en 35 gemeten 150 roeden ambachts aldaar overdraagt .
Afschrift in Inv . nr. 1746h fol . 15 verso .

1168 .

1510 Augustus 12 .
Andries Andries (raad en rentmeester van Bewesten Schelde)
geeft aan vrouwe Margriete van Bourgoinguen, douairiere van
Armuden, tegen betaling van 2 pond gr. Vls . verlof om onder
dat aan hare kinderen toekomende ambacht een windmolen to
bouwen .
Afschrift in Inv . nr. 1746h fol. 25.

1169 .

1510 Augustus 21 .
ezelfde rentmeester beleent jvr . Hadewy Wolffaert van Goire
dochter met 3 gemeten 225 roeden tienden to Cloetingen, haar
aangekomen bij doode van Wolffaert van Goire, haar vader .
Afschrift in Inv . nr . 1746h fol . 11 verso .

1170.

1510 Augustus 31 .
ezelfde rentmeester beleent Cornelis Geerts zoon met 4 gemeten 133 roeden tienden to Wemelinghen, hem aangekomen
bij doode van Geert Adriaens zoon van Mannee, zijn vader.
Afschrift in Inv. nr . 1746h fol . 21 verso .

1171 .

1510 September 1 .
Mannen der grafelijkheid van Zeelant oorkonden, dat Anthonis
van Bourgoinguen, bastaardzoon van Anthonis grooten bastaard
van Bourgoinguen, aan Andries Andries, raad en rentmeester van
Bewester Schelt, 19 gemeten 89 1/2 roeden tienden in Zuytbevelant, door hem onlangs van de grafelijkheid gekocht, overdraagt .
Afschrift in Inv. nr . 1746h fol . 12.

1172 . 1510 September 26 .
Mannen der grafelijkheid van Zeelant oorkonden, dat Wisse
Jacops zoon van der Lisse aan Anthonis Baveston de tienden to Campen en Emelisse, door hem onlangs van de grafelijkheid gekocht,
overdraagt.
Afschrift in Inv . nr . 1746h fol . 15.
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1173 .

1510 November 5 .
Andries Andries, raad en rentmeester van Bewester Schelt,
beleent Wisse Jacops zoon van der Lisse met 3 gemeten 225
roeden tienden in de Lisse en to Coninchem, met 28 gemeten
178 1/2 roeden ambachts aldaar en met 35 gemeten 150 roeden
ambachts aldaar, nadat mr . Michiel Cornelis' zoon van Campen
hem die overgedragen had .
Afschrift in Inv . nr . 1746h fol . 16 .

1174 .

1510 November 8 .
ezelfde rentmeester beleent Lucas Huge zoon Scotte met
10 gemeten 248 1/ 2 roeden tienden to Cleeuwaertskercke en Zabbinghen, hem aangekomen bj doode van Huge Pieter Lievins
zoon Scotte, zijn vader .
Afschrift in Inv. nr. 1746h fol. 1 .

1175.

1510 ecember 12 .
ezelfde rentmeester beleent Heynrick Cornelis' zoon van der
Vere met 3 gemeten tienden to Noortdbek, hem aangekomen bij
doode van mr . Cornelis Jacops zoon van der Vere, zijn vader .
a) Afschrift in Inv . nr. 1746h fol . 22 .
b) Afschrift in Inv. nr . 17461 fol . 3 verso .
N .B . e brief is doorgehaald, omdat hij reeds in bet voorgaande
quohier voorkwam .

1176.

1510 ecember 12.
ezelfde rentmeester beleent jvr . Margriete van der Nadt,
echtgenoot van Pieter de Cock van Opinen, met 175 gemeten
54'/2 roeden ambachts to Poppendamme, Hogelande, Sinte-Mariekercke, Gri pskercke en Couckercke, door haar gelost van de
grafelijkheid, aan welke zij bU doode van Pieter Pauwels' zoon
van der Nadt, haar broeder, vervallen waren .
Afschrift in Inv. nr . 1746h fol . 23 verso .

1177.

1511 Januari 1 .
ezelfde rentmeester beleent Hubrecht Jacops zoon met 3 gemeten 179 roeden tienden to Zabbinge, hem aangekomen bij doode
van Jacop Jane zoon, zijn vader.
Afschrift in Inv . nr . 17461 fol. 1 .

1178 .

1511 Januari 1 .
ezelfde rentmeester beleent Willem van Cats heer Jacops
zoon van Cats met 118 gemeten 245 1/ 2 roeden ambachts to Wemelinge en Zabbinge, door hem gelost van de grafelijkheid, aan
welke zij bij doode van Jacop van Cats heer Jacops noon van
Cats, zijn broeder, vervallen waren .
Afschrift in Inv. nr . 17461 ful . 9 verso.
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1179 .

1511 Januari 1 .
ezelfde rentmeester beleent Willem van Cats heer Jacops
zoon van Cats met 141 gemeten 53 1/2 roeden ambachts to 0ostkercke en Westkercke, door hem gelost van de grafelijkheid,
aan welke zij bij doode van Jacop van Cats, zijn broeder, vervallen waren .
Afschrift in Inv . nr . 17461 fol . 40 verso.

1180 .

1511 Januari 1 .
ezelfde rentmeester beleent Willem van Cats heer Lodewijck
van Cats' noon, schildknaap, met 8 gemeten 151 5/8 roeden tienden
to Cats, Cortkene en Wissenkercke, hem aangekomen bij doode
van Jacop van Cats, zijn broeder .
Afschrift in Inv . nr. 17461 fol . 19 verso .

1181 .

1511 Februari 25 .
ezelfde rentmeester verpacht voor 4 pond gr . Vls . 's jaars
voor 3 jaren aan Herman Herman noon, wonende to Woirdamme bij Andwerpen, de visscher~en op de zandplaten van SintJooslant, dIngelsche plate, Husuweelsche plate, de Piet en de
Lemmere.
Afschrift in Inv . nr. 17461 fol . 8 .

1182 .

1511 Maart 25 .
Mannen der grafelijkheid van Zeeland oorkonden, dat Margriete Symon Christiaens zoons dochter en Janne Symon Christiaens zoons dochter, echtgenoot van Jan Witten zoon, gezusters,
aan Anthonis Baveston 100 roeden tienden to Emelisse en 2 gemeten 2361/4 roeden tienden to Campen overdragen.
Afschrift in Inv . nr . 1746k fol . 6 verso .

1183 .

1511 Maart 31 .
Andries Andries (raad en rentmeester van Bewesten Schelde)
beleent Cornelie Cornelis Geerts zoons dochter met 4 gemeten
133 roeden tienden to Wemelinge, haar aangekomen bb doode
van Cornelis Geerts noon, haar vader .
Afschrift in Inv . nr. 17461 fol. 1 verso.

1184.

1511 Maart 31 .
ezelfde rentmeester beleent Cornelie Cornelis Geerts zoons
dochter met 87 gemeten 95 roeden ambachts to Wemelinge en
Cloetingen, door haar gelost van de grafelijkheid, aan welke zj
bij doode van Cornelis Geerts zoon, haar vader, vervallen waren .
Afschrift in Inv . nr . 17461 fol. 11 verso.

1185 .

1511 April 17 .
ezelfde rentmeester erkent van mr . Wolffaert Fredericx noon,
priester, bastaardzoon van Frederick Jacops zoon, priester, en
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van Petronnelle Jacops dochter, voor zone legitimatie 6 pond
ontvangen to hebben.
Afschrift in Inv . nr . 1746i fol . 8 verso.

1186 .

1511 April 30 .
ezelfde rentmeester beleent Pieter Boudins zoon met 4 gemeten
tienden to Emelisse, in de Welle, de Lisse en to Coninchem,
hem aangekomen bb doode van Bouwen Pier Huge zoon, zijn vader .
Afsehrift in Inv . nr. 1746i fol . 2 .

1187 .

1511 Mei 31 .
ezelfde rentmeester beleent mr . Jan Boudins zoon met 1 gemet 200 roeden tienden to Noortmonstre, Nyeuwerkercke en
Baersdorphouck, hem aangekomen bij doode van jvr . Aechte
Bouwen Gillis' zooms dochter, zijn zuster .
Afschrift in Inv . nr. 1746i fol . 2 verso.

1188 .

1511 Juli 1 .
ezelfde rentmeester beleent Cornelis van der Goes, zoom van
mr . Willem van der Goes, met 10 gemeten tienden to Cloetinghen, hem aangekomen bij doode van ouden Heyndrick van
der Goes, zijn brooder .
Afschrift in Inv . nr. 17467c fol . 4 verso .

1189 .

1511 Juli 14 .
ezelfde rentmeester beleent jvr . Anne van der Lisse, dochter
van Wisse Jacops zoon van der Lisse, met 386 gemeten 50 3 /;
roeden ambachts to Wissenkercke, Geertsdijck en Zoetelinckercke,
door haar gelost van de grafelijkheid, aan welke zij bb doode
van Jaspar van Zoetelinckerke, haar neef, vervallen waren .
Afschrift in Inv . nr . 1746-i fol . 12 .

1190 .

1511 Juli 28 .
Maximiliaen, gekozen keizer, en Kaerel, aartshertog van Oistenrijck, beleenen Claeis Lievins zoon van Cats, read, met de tienden
in Noortbevelant, aan de grafelijkheid vervallen bij doode van
Jaspar van Zoetelinckercke, mits daarvoor een billijken kooppri s
betalende .
Afschrift in Inv . nr. 1746i fol . 5.
N .B . Hieronder staat het interinement van den Raad van domeinen
en financien d .d . 1511 Juli 31 afgeschreven .

1191 .

1511 Augustus 2 .
Andries Andries (raad en rentmeester van Bewesten Schelde)
beleent Jacop Claeis' zoon van Campen met 54 gemeten 210 3/ 4
roeden ambachts to Zoetelinckercke, door hem gelost van de
grafelijkheid, aan welke zij bij doode van Jaspar van Zoetelinckercke vervallen waren .
Afschrift in Inv. nr . 1746i fol . 13 .
15
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1192 . 1511 Augustus 2 .
ezelfde rentmeester beleent Heynrick Cornelis' zoon van Wissenkercke met 441 gemeten 272 roeden ambachts to Wissenkercke en Geertsd jck, door hem gelost van de grafelijkheid,
aan welke zij bij doode van Jaspar van Zoetelinekercke, zijn
neef, vervallen waren .
Afschrift in Inv . nr . 1746i fol. 14.

1193 .

1511 Augustus 4 .
ezelfde rentmeester beleent Thonis, Cornelis, Gillis en Heynrick, kinderen van Claeis Gillis' zoon van Wissenkercke, met
29 gemeten 256 roeden tienden in de Welle, to Wissenkercke,
Zoetelinckercke en Zabbingen, hun aangekomen bij doode van
Claeis Gillis' zoon van Wissenkercke, hun vader .
Afschrift in Inv. nr. 1746i fol. 4.

1194. 1511 Augustus 11 .
ezelfde rentmeester beleent ierick van der oest met bet
ambacht van Cattendi ck, aan de grafelijkheid vervallen bij doode
van vrouwe Geertruydt van Heymvliet, vrouwe van Oistende,
nadat Jacop van Cralingen, zijn broeder, hem met goedvinden
van den graaf het lossingsrecht overgedragen had.
Afschrift in Inv . nr . 1746i fol . 17 .

1195 . 1511 Augustus 12.
ezelfde rentmeester geeft tegen betaling van 25 schellingen
gr . Vls. verlof aan Cornelis Berthelmeeus' zoon, poorter ter Goes,
tot bet bouwen van een oliemolen buiten de Koepoorte aldaar .
Afschrift in Inv . nr. 1746i fol . 9.

1196 . 1511 September 25 .
ezelfde rentmeester beleent Christiaen Willems zoon van
Houwelinge met 246 gemeten 203 roeden ambachts to Yersicke,
door hem gelost van de grafelijkheid, aan welke zij bij doode
van Annekin Venrijs, zone nicht, vervallen waren.
Afschrift in Inv . nr. 1746i fol . 12 .

1197 .

1511 ecember 3.
ezelfde rentmeester beleent Claeis Lievins zoon van Cats,
raad, met 44 gemeten 180 1 /2 roeden tienden to Emelisse, Welle,
Geertsdijck, Wissenkercke en Zoetelinckercke, door hem gekocht
van de grafelijkheid, aan welke zij bij doode van Jaspar van
Zoetelinckercke vervallen waren .
Afschrift in Inv . nr . 1746i fol . 7 .

1198.

1511 ecember 16.
ezelfde rentmeester beleent Cornelis Govaerts zoon met
52 gemeten 13 1/ 2 roeden ambachts to Wemeldingen, hem aan-
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gekomen bij
ders zoon.

doode van

Govaert

Symons zoon, zijn broe-

a)

Afschrift in Inv . nr . 17461 fol . 12 verso .
eze brief is doorgehaald, omdat ,hierof es ontfanck gemaetc
in de rekening van den demeynen de anno XVe XI" .
b) Afschrift in Inv . nr. 1746i fol. 19 .

N .B .

1199 .

1512 Januari 1 .
ezelfde rentmeester beleent Anthonis Baveston met 3 gemeten 361/ 4 roeden tienden to Emelisse en Campen, nadat Margriete Symon Christiaens zoons dochter en Janne Symon Christiaens
zoons dochter, echtgenoot van Jan Witten zoon, gezusters, hem
die overgedragen hadden.
Afschrift in Inv . nr . 1746k fol . 7 .

1200 . 1512 Maart 11 .
Mannen der grafelijkheid van Zeelant oorkonden, dat Jan
Adriaens zoon van Zabbingen aan Anthonis Baveston 2 gemeten
246 roeden tienden to Zabbingen overdraagt.
Afschrift in Inv . nr . 1746k fol. 17.

1201 . 1512 April 1 .
Andries Andries (raad en rentmeester van Bewesten Schelde) beleent Jan van Renisse van Zeyst Niskin met 18 gemeten 56 1 / 2 roeden
tienden to Oostbaerlant, Stuvezant en Oidekinskercke, hem aangekomen bb doode van Jan van Renisse van Baers, zijn vader .
Afschrift in Inv . nr . 1746k fol . 2 .

1202 . 1512 April 30 .
Mannen der grafelijkheid van Zeelant oorkonden, dat Willem
van Cats, zoon van heer Jacop van Cats, schildknaap, ten behoeve
van jvr . Marie Anthonis van Cats dochter, weduwe van Claeis
van Ruyven, zijne nicht, afstand doet van zijn recht van wederkoop van 22 gemeten tienden in Wolffaertsdijck .
Afschrift in Inv . nr . 1746k fol . 8.

1203 .

1512 Mei 27 .
Mannen der grafelijkheid van Zeelant oorkonden, dat Phelips
van Sceyngen heer Lodewijcx zoon aan Pieter de Cock van
Opinen 9 gemeten 150 roeden tienden to Ser-Arentskercke, Heynkinssant en Ovesant overdraagt .
Afschrift in Inv. nr. 1746k fol . 3.

1204 .

1512 Juni 20 .
Andries Andries (raad en rentmeester van Bewesten Schelde)
avidt van der Werve met 208 gemeten 181 roeden
beleent
ambachts in de Waerde, door hem gelost van de grafelijkheid,
aan welke zij bij doode van Pieter van Baersdorp Willems
zoon, zijn neef, vervallen waren .
Afschrift in Inv . nr . 1746k fol. 11 verso .
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1205 .

1512 Juni . .
Maximilian, gekozen keizer, en Charles, aartshertog van
Austrice, verheffen Lievin Hughe zoon, geboortig uit Zeelande,
in den adelstand .
Afsehrift in Inv . nr . 1746k fol . 9 .
N .B . Hieronder staat aangeteekend, dat de rekenkamer to La Haye
de kosten van deze akte 1512 September 27 gesteld heeft
op 25 gouden Philipsguldens .

1206 .

1512 Juli 15 .
Andries Andries (raad en rentmeester van Bewesten Schelde)
beleent Pieter de Cock van Opinen met 9 gemeten 150 roeden
tienden to Ser-Arentskercke, Heynkinssant en Ovezant, nadat Phelips van Sceyngen heer Lodewijcx zoon hem die overgedragen had .
Afschrift in Inv . nr . 17467c fol . 3 verso .

1207 .

1512 Juli 24 .
ezelfde rentmeester beleent Phelips van Cats, schildknaap,
met 508 gemeten 89 7 /8 roeden ambachts to Tholsende Binnen,
Yersicke, Reymerswale, in den Brouck, to Scoudee, in den Zwartenwael, to Tholsende Buten, uvenee, in den Zeldijck, to Lodijck,
Nyeukercke, Hinclenoort, in Ser-Pieterspolder, Colinspolder,'t Badt,
to Zwaenhil en Sint-Jooslant, door hem gelost van de grafelbkheid, aan welke zij bij doode van Adriaen van Reymerswale
Phelips' zoon, zijn oom, vervallen waren .
Afschrift in Inv . nr . t746 k fol . 12 verso .

1208 .

1512 Juli 24.
ezelfde rentmeester beleent Phelips van Cats, schildknaap,
met 2 pond 5 schellingen 7 penningen gr . 4 myten Vls .'s jaars
uit de malerb van Reymerswale, door hem gelost van de grafelijkheid, aan welke zij bb doode van Adriaen van Reymerswale
Phelips' zoon, zijn oom, vervallen waren .
Afschrift in Inv . nr . 1746k fol . 14.

1209 .

1512 Juli 31 .
ezelfde rentmeester beleent Anthonis Baveston met 2 gemeten 246 roeden tienden to Zabbingen, nadat Jan Adriaens
zoon van Zabbinghen hem die overgedragen had.
Afschrift in Inv . nr. 1746k fol. 17 verso.

1210.

1512 Augustus 4 .
ezelfde rentmeester beleent
anckaert Adriaens zoon van
Mannee met 87 gemeten 95 roeden ambachts to Wemelinge en
Cloetingen, door hem gelost van de grafelijkheid, aan welke zij
bb doode van Cornelie Cornelis Geerts zoons dochter, zijne
nicht, vervallen waren.
Afschrift in Inv . nr . 1746k fol. 15.
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1211 .

1512 October 4 .
ezelfde rentmeester erkent van Lievin Huge zoon voor zijne
nobilitatie 5 pond 4 schellingen 2 penningen gr . Vls . ontvangen
to hebben .
Afschrift in Inv . nr. 1746k fol . 11 verso .

1212.

1512 October 31 .
ezelfde rentmeester beleent ouden Jan van Renisse van Wulven
met 99 gemeten 12 roeden ambachts to Baerlant, Bakendorp
en Oidekinskercke, door hem gelost van de grafelijkheid, aan
welke zij bij doode van Jan van Renisse van Renauwen, ridder,
zijn neef, vervallen waren .
Afschrift in Inv. nr. 1746k fol. 15 verso .

1213.

1512 November 20 .
Mannen der grafelijkheid van Zeelant oorkonden, dat Jan Cornelis' zoon van Blanca aan Clais Pieters zoon 200 roeden tienden
to Cloetinghe overdraagt.
Afschrift in Inv. nr . 1746k fol . 5.

1214.

1512 ecember 1 .
Andries Andries (raad en rentmeester van Bewesten Schelde)
beleent Clais Pieters zoon met 200 roeden tienden to Cloetinghen,
nadat Jan CorRelis' zoon van Blanca hem die overgedragen had .
Afschrift in Inv . nr . 1746k fol . 6.

1215 .

1512 ecember 31 .
ezelfde rentmeester beleent Franssoys Willem des baataards
zoon van Heymvliet met 34 gemeten 177 5 / 6 roeden tienden to
Oostbaertlant, Stuvezant, in de Zwake, to Vlichuyt, Oudekinskercke, Vinninghen en Wemelinghe, hem aaugekomen bij doode
van Willem den bastaard, zijn vader .
Afschrift in Inv . nr . 17467c fol . 1 .

1216 . 1513 Februari 14 .
Mannen der grafelbkheid van Zeelant oorkonden, dat Jan, beer
van Cruningen en Heymvliet, ridder van het Gulden vlies, aan
Frederyck van der Nisse, drossaart van iest, zijne porties ambachts
en tienden to Baerlant, Oidekinskercke, Vinningen, Oistende,
Bakendorp, Ouwelande en Stuvezant overdraagt en jhr . Joos van
Cruningen heer Jans zoon belooft die overdracht to zullen vri en
en waren .
Afschrift in Inv . nr . 17461 fol . 4 verso.

1217.

1513 Maart 28.
Andries Andries, raad en rentmeester van Bewester Scelt,
beleent Phelips van Scheyngen beer Lodewijca zoon met 40 gemeten 150 roeden ambachts to Ser-Arentskercke, hem aangekomen
bb doode van Arent van Sceyngen, zijn broeder .
Afschrift in Inv . nr . 17461 fol . 1 .
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1218.

1513 April 8.
ezelfde rentmeester beleent Frederick van Renisse, drossaart
van iest, met 648 gemeten 71 roeden ambachts en met 54 gemeten 263 roeden tienden to Baerlant, Oidekinskercke, Vinningen,
Oistende, Bakendorp, Ouwelande en Stuvezant, nadat heer Jan
van Cruningen en Heymvliet hem die overgedragen had .
Afschrift in Inv. nr . 17461 fol . 5 verso .

1219. 1513 April 30.
ezelfde rentmeester beleent jvr . Cornelie en jvr . Marie Anthuenis van Bruellis dochters met 342 gemeten 256 roeden
ambachts to Wemelinge, Capelle, Cloetinghe en Ser-Abbekercke,
door haar gelost van de grafelijkbeid, aan welke zij bij doode
van Heynrick van Bruelles, haar broeder, vervallen waren .
Afschrift in Inv . nr. 1746h fol . 20.

1220.

1513 Juli 9 .
Mannen der grafelijkheid van Zeelandt oorkonden, dat Jan
Ruychrock, ridder, aan avidt van den Werve, zijn neef, 8 gemeten tienden to Heynkinasant overdraagt .
Afschrift in Inv . nr. 17461 fol. 6 verso .

1221 .

1513 Juli 13 .
Andries Andries, raad en rentmeester van Bewester Scelt,
beleent
avidt van den Werve, schildknaap, met 8 gemeten
tienden to Heynkinssant, nadat Jan Ruychrock, ridder, hem die
overgedragen had .
Afsehrift in Inv . nr . 17461 fol . 6 verso .

1222.

1513 Augustus 4 .
ezelfde rentmeester beleent Joos Jans zoon van Hamerstede
met 11 gemeten 150 roeden tienden to Cloetingen en Noortdi ck,
hem aangekomen bij doode van Jan Adriaens zoon van Hamerstede, z~n vader .
Afschrift in Inv . nr . 17461 fol. 7 verso .

1223 .

1513 Augustus 9.
ezelfde rentmeester beleent jvr . Margriete Retsaerts, echtgenoot van Symon van der Banck, met 40 gemeten 187 1/ 2 roeden
ambachts to Cattendijck, door haar gelost van de grafelijkheid,
aan welke zij bij doode van Claeis Ritsaert, haar broeder, vervallen waren .
Afschrift in Inv. nr. 17461 fol . I verso .

1224.

1513 Augustus 28 .
ezelfde rentmeester beleent Gh~sbrecht Willems zoon
Capkin met 385 gemeten 182 3/4 roeden ambachts to Wissen-
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kercke, Geertsdijek en Zoetelinckercken, door hem gelost van
de grafelijkheid, aan welke zjj bij doode van jvr . Anne van der
Lisse vervallen waren .
Afschrift in Inv . nr. 17461 fol . 2.

1225 . 1513 September 14.
Mannen der grafelijkheid van Zeelant oorkonden, dat Vrancke
Cornelis' zoon van Campen aan Adriaen Jane zoon 35 gemeten
ambachts in de Lisse en to Coninchem overdraagt .
Afschrift in Inv . nr . 17461 fol. 9 verso .

1226 . 1513 November 25 .
Andries Andries, raad en rentmeester van Bewester Schelt,
beleent Jan Heyndricx zoon van Campen met 5 gemeten 87 roeden
tienden in der Haymanne, to Noortmonster, Nyeuwerkercke en
Baersdorp, hem aangekomen bij doode van jvr . Margriete Jan
Justaes' zoons dochter, zijne moeder .
Afschrift in Inv . nr. 17461 fol . 8 .

1227. 1513

ecember 22 .
ezelfde rentmeester beleent Cornelis, Gillis en Heyndrick
Clais Gillis' zoons kinderen van Wissenkercke met 89 gemeten
215 roeden ambachts to Wissenkercke en Gleertsdijck, door hen
gelost van de grafelijkheid, aan welke zij bij doode van Anthuenis
Clais' zoon van Wissenkercke, hun broeder, vervallen waren .
Afschrift in Inv . nr . 17461 fol . 3 verso .

1228 . 1513

ecember 22 .
ezelfde rentmeester beleent Cornelis, Gillis en Heyndrick
Clais Gillis' zoons van Wissenkercke kinderen met 7 gemeten
151 t/ 2 roeden tienden in der Welle, to Wissenkercke, Zoetelinckercke en Zabbingen, hun aangekomen bij doode van Anthuenis
Claeis' zoon van Wissenkercke, hun broeder .
Afschrift in Inv . nr. 17461 fol . 8 verso .

1229 . 1513

ecember 23 .
ezelfde rentmeester beleent Michiel en Wisse Heyndrick Oirts
zoons kinderen met 28 gemeten 150 5/ 6 roeden ambachts to Hoogelande, Noortmonstre, in Popsroodenambocht, to Buttinge en Zandtfoirde, door hen gelost van de grafelijkheid, aan welke zij bb
doode van Copkin Heyndrick Oirts zoon, hun broeder, vervallen
waren .
Afschrift in Inv . nr . 17461 fol . 2 verso.

1230 . 1513

ecember 27 .
ezelfde rentmeester beleent Adriaen Jans zoon uvelaere met
35 gemeten ambachts in de Lisse en to Coninchem, nadat Vrancke
Cornelis' zoon van Campen hem die overgedragen had .
Afschrift in Inv . nr. 17461 fol . 9 verso .
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1231 .

1514 Januari 5.
ezelfde rentmeester verkoopt ten overstaan van mannen der
grafelijkheid van Zeellant verschillende partben ambachten, tienden
en leenland aan de het meeste daarvoor biedenden .
Oorspr. in Inv. nr .

1746m fol . 1 .

1232. 1514 Maart 30.
Mannen der grafelijkheid van Zeelant oorkonden, dat Gillis
Cornelis' zoon van Poppendamme aan Gillis Cornelis Heyndricx
zoon 2 gemeten 200 roeden leenlands to Sinte-Mariekereke
overdraagt.
Afschrift in Inv . nr.

1746n fol . 35 .

1233 . 1514 Juli 14.
Maximiliaen, gekozen keizer, en Karels, aartshertog van Oistenrijck, vergunnen aan Marinus van Haemstede om aan Jacob
Cornelis' zoon Hubert, poorter der stad Zierixee, 24 gemeten
tienden to Capelle, Bieselinge en Maire to verkoopen .
Afschrift in Inv . nr.

1234 .

1746n fol . 38

verso .

1514 Juli 20 .
Mannen der grafelijkhheid van Zeelant oorkonden, dat Marinus
van Haemstede aan Jacob Cornelis' zoon den Hubert 24 gemeten
tienden in der Cappelle overdraagt .
Afschrift in Inv . nr.

1746n fol. 39

verso .

1235. 1514 Augustus 14 .
Het hof van Hollandt, uitspraak doende in het geschil tusschen
Willem van Reymerswale, als actie hebbende van zijn broeder
Jacop van Reymerswale, impetrant, en de weduwe en erven van
Adriaen Cornelis' zoon, verweerders, verklaart den impetrant
trots bet verzet der verweerders gerecbtigd tot het lossen van
de ambachten, nagelaten door Franchoys van Couwerfven, zijn
zusters zoon .
Afschrift in Inv . nr .

1746n fol . 5

verso.

1236 . 1514 Augustus 14.
Hetzelfde hof, uitspraak doende in bet geschil tusschen Willem
van Reymerswale, als actie hebbende van zijn broeder Jacob
van Reymerswale, impetrant, en den procureur-generaal van
Hollant, verweerder, verklaart den impetrant, niettegenstaande
hi zijn verzoek om lossing to laat had ingediend, gerechtigd
tot het lossen van de ambachten, nagelaten door Franchois van
Couwerfve .
Afschrift in Inv . nr.

1746n fol. 7.

1237. 1514 September 9 .
Maximiliaen, gekozen keizer, en Karel, aartshertog van Oistenrijcke, geven aan Lodewijek van Treslonge Raes' zoon van
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Treslonge, schildknaap, en zijne echtgenoot jvr. Anna van Assendelft Aelbrechts dochter van Assendelft octrooi om bb testament
over hunne leen- en andere goederen, in Hollant en Zeellant
gelegen, ten gunste van al hunne kinderen to beschikken .
Afschrift in Inv . nr.

1746i

fol . 1 verso .

1238. 1514 September 24.
Andries Andries, raad en rentmeester van Bewester Scelt,
beleent Gillis Cornelis Heindricx noon met 2 gemeten 200 roeden
leenlands to Sinte-Mariekereke, nadat Gillis Cornelis' zoon van
Poppendamme hem die overgedragen had .
Afschrift in Inv . nr . 1746n fol . 35 verso .

1239. 1515 Maart 22.
ezelfde rentmeester beleent Marekin Olaerts dochter met
18 gemeten 244 roeden ambachts to Yersicke, haar aangekomen
bij doode van Jan Olairts zoon, haar broeder .
Afschrift in Inv . nr 1746n fol . 1 .

1240.

1515 Mei 10 .
ezelfde rentmeester beleent mr. Symon Heindricx zoon van
Wissenkercke, deken van Sinte Pieters to Middelburch, met 15
gemeten ambachts to Meliskercke, hem aangekomen bij doode
van omus Heindricx noon van Wissenkereke, zijn broeder .
Afschrift in Inv . nr . 1746n fol . 5 .

1241 .

1515 Mei 27 .
Kaerle, prins van Spaenguen, keurt den executorialen verkoop van 6 gemeten 210 roeden tienden to Oisterlant en Stuvesant en van 97 gemeten 170 3 / 4 roeden ambachts to Baerlant en
Stuvesant, toebehoorende aan Joos van Haemstede, voor een
schuld van 48 pond 6 schellingen gr . Vls ., aangegaan jegens
Marinus van Haemstede en van Mourmont, goed en gelast, dat de
laatste verhooger in bet bezit dezer goederen zal worden gesteld .
Afschrift in Inv . nr. 1746n fol . 26 verso.
N .B . Hieronder staat aangeteekend, dat 1515 Juni 20 Jacob Baeck,
poorter der stad Mechelen, kooper is gebleven, en dat deze
1515 Juni 30 verklaard heeft gekocht to hebben voor de
helft voor zich zelf en voor de wederhelft voor Janne van
Beringhen den jongen .

1242.

1515 Juni 8 .
Mannen der grafelijkheid van Zeellant oorkonden, dat de
voogden van Joos avidts zoon van den Werfve aan Elisabeth
van Wbngaerden, weduwe van
avidt van den Werfve, zijne
moeder, 55 gemeten ambachts to Wissenkercke, 65 gemeten
150 roeden ambachts to Baersdorp, 703 gemeten 13 1/2 roeden
ambachts in den Weerde en 8 gemeten tienden to Tser-Arentskercke, Heynkinssant en Ovesant benevens 225 roeden tienden,
leenroerig aan het kapittel van Oudmunster, voor 400 pond gr .
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Vls. verkoopen, onder bepaling, dat de koopsom zal strekken tot
betaling van hetgeen Joost aan zijne moeder en aan zijne zuster
jvr. Katheryne avidts dochter schuldig is en tot de kosten van
dijkage onder Ovesant en Borsselen .
Afschrift in Inv . nr . 1746n fol. 22 .

1243. 1515 Juni 8 .
Mannen der grafelijkheid van Zeelant oorkonden, dat de voogden
van Joost avidts zoon van den Werfve aan jvr. Elisabeth van
W~ngaerden, weduwe van avidt van den Werfve, zijne moeder,
55 gemeten ambachts to Wissenkercke, 15 (sic) gemeten 150 roeden
ambachts to Baersdorp, 703 gemeten 13 1/ 2 roeden ambaehts in
de Weerde en 8 gemeten tienden to Tser-Arentskercke, Heynkinssant en Ovesant overdragen .
Afschrift in Inv . nr . 1746n fol . 23 verso.

1244. 1515 Juni 20.
Kaerle, prins van Eapaignen, gelast de tenuitvoerlegging van
hot vonnis van decreet d.d . 1515 Mei 26 (sic) (zie nr. 1241) en
de inbezitstelling van Jacob, poorter van Mechelen, van de daarin
vermelde goederen .
Afschrift in Inv . nr. 1746n fol . 31 .

1245. 1515 Juni 24 .
Andries Andries, ridder, heer van Wackene, raad en rentmeester van Bewester Schelt, beleent Kathelyne Anthonis Bavestons dochter met 7 gemeten 192 1/ 3 roeden tienden to Oistbaerlant,
in den Nyeuwen poldre van Stuvesant, Sinte-Marye-Magdaleenepoldre en to Zabbingen, door haar gelost van de grafelijkheid, aan welke zi bij doode van Anthonis Baveston, haar vader,
vervallen waren.
Afschrift in Inv. nr. 1746n fol. 41 .

1246 . 1515 Juni 24 .
ezelfde rentmeester beleent Antonette Anthonis Bavestons
dochter met 3 gemeten 110 roeden tienden to Emelisse en Zabbingen, door haar gelost van de grafelijkheid, aan welke zij bb
doode van Anthonis Baveston, haar vader, vervallen waren .
Afschrift in Inv . nr . 1746n fol . 42 .

1247 . 1515 Juni 24.
ezelfde rentmeester beleent Annekin Anthonis Bavestons
dochter met 9 gemeten 63 1 /4 roeden tienden to Cleeuwaertskereke
en Campen, door haar gelost van de grafelijkheid, aan welke zij
bij doode van Anthonis Baveston, haar vader, vervallen waren .
Afschrift in Inv. nr. 1746n fol . 42 verso .

1248. 1515 Juni . .
ezelfde rentmeester erkent van de kwartiermeesters der stad
Middelburch ter gelegenheid van de huldiging van hertog Kaerle
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to Middelburch 440 pond ontvangen to hebben ter voldoening
aan de voorwaarden, waaronder zij met verschillende ambachtsporties to Nyeuwerkercke gezegd Oosthouck beleend is .
Afschrift in Inv . nr. 1746n fol . 1 verso.

1249. 1515 Juli 15.
ezelfde rentmeester beleent Adolf van Bourgoinguen, heer
van Bevren, Tournehem en Vlissingen, met 3189 gemeten 288
roeden ambachts to Wissenkercke, in de Nisse, to Scr-Abbenkercke,
Synoutskercke en Baersdorp, door hem gelost van de grafelijkheid, aan welke z~ bij doode van jvr. Anne van Cruningen,
zijne zusters dochter, vervallen waren .
Afschrift in Inv . nr. 1746n fol . 19 verso .

1250 . 1515 Juli 21.
ezelfde rentmeester beleent schipper Jacob Cornelis' zoon den
Hubert met 24 gemeten tienden in der Capelle, nadat Marinus
van Haemstede hem die overgedragen bad .
Afschrift in Inv . nr . 1746n fol. 40 .

1251 .

1515 Augustus 13 .
Commungmeesters, schepenen en raad der stad Mechelen oorkonden, dat Jacob Baeck, poorter dier stad, Janne van Beeringen
Jans zoon, rentmeester van Baerlant, benoemt tot zijn gemachtigde
om bezit to nemen van de voor schulden verkochte en door
hem (Jacob) gekochte tienden en ambachten van Joost van
Haemstede, gelegen to Baerlant en Stuvezant .
Afschrift in Inv . nr . 1746 n fol . 31 verso .

1252 . 1515 Augustus 14 .
Hot hof van Hollant bevestigt den verkoop van verschillende
goederen, toebehoorende aan Joost van den Werfve, door diens
voogden aan jvr. Elizabeth van Wijngaerden, weduwe van avidt
van den Werfve .
Afschrift in Inv . nr. 1746n fol . 24 verso .

1253. 1515 Augustus 20 .
Mannen der grafelijkheid van Zeelant oorkonden, dat Jan du
Hayon, deurwaarder, aan Jacob Baeck en Jan van Beeringen,
elk voor de helft, 6 gemeten 210 roeden tienden en 97 gemeten
1702/ 3 roeden ambachts to Bairlant en Stuvesant, waarvan Joos
van Haemstede krachtens brieven van decreet onterfd is, overdraagt .
Afschrift in Inv . nr. 1746n fol . 32.

1254. 1515 Augustus 30 .

Mannen der grafelijkheid van Zeelant oorkonden, dat Andries
Andries, ridder, heer van Wackene, rentmeester van Bewester
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Scelt, aan
ierick van der oes, schildknaap, 9 gemeten 100
roeden tienden in de Gapinge, door hem 1510 Januari 28 van
de grafelijkheid gekocht, overdraagt .
Afschrift in Inv . nr . 1746n fol . 21 .

1255. 1515 Augustus 31 .
Andries Andries, ridder, heer van Wackene, raad en rentmeester
van Bewester Scelt, beleent mr . Jan, Cornelis en Jacob de Vaildolyt, kinderen van Jacob de Vaildolyt, met 124 gemeten 297
roeden tienden to Zandijck, in de Gapinge, to Noortmonstre,
Nyeuwerkercke, Baersdorphouck en Brugdamme, hun aangekomen
bij doode van Jacob de Vaildolyt, hun vader .
Afschrift in Inv. nr. 1746n fol . 20.

1256 . 1515 September 4 .
ezelfde rentmeester beleent Jacob Baeck, poorter van Mechelen,
en Jan van Beringen den jonge, elk voor de helft, met 6 gemeten
210 roeden tienden to Oistbairlant en Stuvesant en met 97 gemeten 170 3/ 4 roeden ambachts to Bairlant en Stuvesant, ingevolge
den decreetbrief d .d . 1515 Mei 27 .
Afschrift in Inv . nr . 1746n fol . 32 verso .

1257. 1515 September 26 .
Mannen der grafelijkheid van Zeelant oorkonden, dat jvr . Geyle
Jacob Florin' zoons dochter, echtgenoot van Cornelis, aan Pieter
Matheeus' zoon 2 gemeten 112 2/ 3 roeden tienden to Oistbaerlandt
en Stuvesant overdraagt .
Afschrift in Inv. nr . 1746n fol . 34 .

1258 . 1515 October 24.
Andries Andries, ridder, heer van Wackene, raad en rentmeester van Bewester Schelt, beleent Pieter Matheeus' zoon met
2 gemeten 113 roeden tienden to Oistbairlant en Stuvesant,
nadat Gheyle Jacob Floris' zoons dochter, echtgenoot van Cornelis, hem die overgedragen had .
Afschrift in Inv . nr . 1746n fol . 34 verso.

1259. 1515 November 9 .
ezelfde rentmeester beleent Pieter van Sceyngen met 27 gemeten 255 3 /4 roeden tienden in de Haymanne en to Tser-Arentskercke, hem aangekomen bij doode van Gillis van Sceyngen .
Afschrift in Inv . nr . 1746n fol. 20 .

1260. 1515 November 10 .
Mannen der grafelijkheid van Zeellant oorkonden, dat Jan
Charloos' zoon van West aan Adolf van Wackene 4 gemeten
187 1 /2 roeden tienden to Cattendijck overdraagt.
Afschrift in Inv . nr . 1746n fol . 37 .

237

1261. 1515 November 12 .
Kaerle, prins van Spaignen, verklaart het appel, door Jacob
anckaerts zoon ingesteld van bet vonnis van het hof van Hollant, waarbij Willem van Reymerswale gerechtigd wordt verklaard
tot de lossing van de ambachten, nagelaten door Franchoys van
Couwerfven, ongegrond .
Afschrift in Inv . nr . 1746a fol . 11 verso.

1262. 1515 November 17 .
Andries Andries, beer van Wacken, ridder, raad en rentmeester van Bewester Scelt, beleent Adolf van Wackene met
4 gemeten 187 1/ . roeden tienden to Cattendi ck, nadat Jan Cbarlots zoon van Weste hem die overgedragen had .
Afschrift in Inv . nr . t746n fol . 37 verso .

1263. 1515

ecember 12 .
ezelfde rentmeester beleent jvr. Elisabeth van Wijngaerden,
weduwe van
avidt van den Werfve, met 472 gemeten 9 1/.,
roeden ambachts to Wissenkercke, Synoutskercke, Baersdorp, in
de Wairde en to Valckenisse en met 8 gemeten tienden to SerArentskercke, nadat Joost
avidts zoon van den Werfve haar
die overgedragen had .
Afschrift in Inv . nr . 1746n fol . 25 .

1264. 1515

ecember 18 .
ezelfde rentmeester beleent Joos Arents, abt van het klooster van
der oest, met het tiend, geheten Monsterhouck, to Cloetingen, hem
aangekomen bij doode van Willem van Saeftingen, den vorigen abt .
Afschrift in Inv . nr . 1746n fol . 33 verso.

1265. 1515

ecember 23 .
ezelfde rentmeester beleent Jan en Lievin, kinderen van
Adriaen van Scoonhoven, met 149 gemeten 90 1/ 4 roeden ambachts
to Reymerswale, Scoudee, Loodijck, Nyeuwerkercke, in SintePieterspoldre, de Maire, to Rillant en int Badt, door hem gelost van
de grafelgkheid, aan welke zij bb doode van Willem Adriaens
zoon van Scoonhoven, hun brooder, vervallen waren .
Afschrift in Inv. nr . 1746n fol . 2.

1266. 1515

ecember 23 .
ezelfde rentmeester beleent Jan en G .ovaert, kinderen van
wi len Willem van Reymerswale, met 285 gemeten 161 roeden
ambachts to Inclenoort, in Colinspoldre, to Spiervliet, Eversweert,
en Couwerfve, door hen krachtens vonnis van het hof van Hollant
en sententie van den Grooten raad to Mechelen, ten gunste van
hun vader gewezen, gelost van de grafelijkheid, aan welke zij
bij doode van Franssois van Couwerve vervallen waren .
Afschrift in Inv . nr . 1746n fol . 17 verso .
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1267 . 1515 ecember 23 .
ezelfde rentmeester beleent Jacob anckaerts zoon met 612
gemeten ambachts to Eversweert, door hem gelost van de grafelijkheid, aan welke zij bj doode van jvr . Jozyne van Couwerfve Robrecht Boudins zoons weduwe vervallen waren .
Afschrift in Inv. nr. 1746n fol . 18 verso.

1268 .

1515 ecember 24 .
ezelfde rentmeester beleent Jan en Lievin Adriaens van Scoonhoven kinderen met eene rente van 1 pond 13 schellingen 4
grooten Vls ., door hen gelost van de grafelijkheid, aan welke
z~ b~ doode van Willem Adriaens zoon van Scoonhoven, hun
broeder, vervallen was .
Afschrift in Inv . nr. 1746n fol . 3 verso .

1269 .

1515 ecember 24 .
Mannen der grafelijkheid van Zeelant oorkonden, dat mr . Bouwen Cornelis' zoon aan Adolf van Wackene 5 gemeten 125
roeden tienden to Cloetingen en Cappelle overdraagt .
Afschrift in Inv . nr. 1746n fol . 36 .

1270 . 1515 ecember 25 .
Andries Andries, heer van Wacken, ridder, raad en rentmeester
van Bewester Scelt, beleent Adolf van Wackene met 5 gemeten
125 roeden tienden to Cloetingen en Cappelle, nadat Bouwen
Cornelis' zoon hem die overgedragen had .
Afschrift in Inv . nr. 1746n fol . 36 verso .

1271 . 1516 Januari 2.
Phelips (bastaard van Bourgondie, heer van Blaton, Souburg
en Koudekerke, ridder van het Gulden vlies, admiraal van de
Zee, raad en groot-tresorier van Zeeland) beleent mr. Cornelis
Huge zoon ter Vere met 4 gemeten 28 roeden leenlands to
Meliskercke en Biggenkercke, hem aangekomen bij doode van
Huge Marts zoon, zi n vader .
Afschrift in Inv . nr
. 1746o fol . 11 .

1272.

1516 Januari 14.
Mannen der grafelijkheid (van Zeeland) oorkonden, dat Andries
Andries, ridder, heer van Wackene, aan Heindrick Pyck Otte
noon van Beest 3 gemeten 225 roeden tienden to Cloetinge,
door hem onlangs van de grafelftheid gekocht, overdraagt .
Afschrift in Inv. nr . 1746o fol . 12 .

1273. 1516 Maart 31 .
Andries Andries, ridder, heer van Wackene, raad en rentmeester van Bewester Scelt, beleent Marinus Querin Cornelis'
zoon Bruyne met 12 gemeten 75 roeden ambachts to Cloetingen,
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door hem gelost van de grafelijkheid, aan welke zb bij doode
van Marikin Jan Reyngeer Geerts zoons dochter, zone moeder,
vervallen waren .
Afschrift in Inv . nr. 1746n fol . 4 verso .
N.B . Andries Andries was sinds 1516Januari1 geen rentmeester
meer . Toch komen nog na then datum enkele beleeningen
(zie ook nr. 1277) op zijn naam voor.

1274 .

1516 April 10 .
Phelips, bastaard van Bourgoinguen, heer van Blaton, Zoubburch en Couckercke, ridder van het Gulden vlies, admiraal van
de Zee, groot-tresorier van Zeellandt, beleent Anthonis en Symon
(Jacob) Pieter Jan Thuenis' zoons kinderen met 3 gemeten tienden
to Wissenkercke, hun aangekomen bij doode van Jacob Pieter
Jan Thuenis' zoon, hun vader .
Afschrift in Inv. nr . 1746o fol . 7 .

1275. 1516 Mei 12 .
ezelfde groot-tresorier beleent Heindrick Pyck Otte zoon
van Beest met 3 gemeten 225 roeden tienden to Cloetingen,
nadat Andries Andries, ridder, heer van Wackene, hem die
overgedragen had .
Afschrift in Inv . nr . 1746o fol . 12 verso .

1276. 1516 Mei 20.
ezelfde groot-tresorier beleent Clais Adriaens zoon van Campen met 447 gemeten 243 1 /4 roeden ambachts to Campen, Wissenkercke, Geertsdijck, Zoetelinckercke, uveneede en Zeyldijck,
door hem gelost van de grafelijkheid, aan welke zij bij doode
van Jacob Clais' zoon van Campen, zbn oom, vervallen waren .
Afschrift in Inv. nr . 1746o fol . 1 .

1277. 1516 Juni 13 .
Andries Andries, ridder, heer van Wackene, raad en rentmeester van Bewester Scelt, beleent Lievin Jacobs zoon Hubert
met 24 gemeten tienden in der Capelle, hem aangekomen bb
doode van Jacob Cornelis' zoon Hubert, zijn vader .
Afschrift in Inv. nr . 1746n fol. 40 verso.
N.B . Zie het aangeteekende op nr . 1273 .

1278 .

1516 Augustus 4 .
Phelips (bastaard van Bourgondie, heer van Blaton, Souburg en
Koudekerke, ridder van het Gulden vlies, admiraal van de Zee,
raad en groot-tresorier van Zeeland) beleent mr . Clais Cornelis'
zoon met 37 gemeten 159 roeden tienden in de Haymanne, to
Noortmonstre, Nyeuwerkereke, Baersdorphouck, en Couckercke,
door hem gelost van de grafelijkheid, aan welke zij bb doode
van mr . Cornelis Clais' zoon, z~n vader, vervallen waren .
Afschrift in Inv . nr. 1746o fol . 6.
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1279. 1516 Augustus 6 .
ezelfde groot-tresorier beleent Bertelmeeus, Jan en Jacob
Pieter Berthelmeeus' zoons van der Lisse kinderen met 1 gemet
149 3/,4 roeden tienden to Coninchem en in de Lisse, hun aangekomen bij doode van Pieter Berthelmeeus' zoon, hun vader .
Afschrift in Inv . nr . 1746o fol . 10.

1280. 1516 Augustus 24 .
ezelfde groot-tresorier beleent jvr . Jacobmine en jvr. Cornelie,
dochters van Guydo van Bloix, met 289 gemeten 186 1 /2 roeden
ambachts in den Brouck en tBadt, door haar gelost van de grafelijkheid, aan welke zij bij doode van jvr . igna Adriaen Volekaerts dochter, hare moeder, vervallen waren .
Afschrift in Inv . nr. 1746o fol. 2.

1281 . 1516 Augustus 27 .
Kaerle, koning van Castillen, beleent zijne raden en kamerlingen Phelips, heer van Falays, Kaerle, heer van Lovergem, en
Maximiliaen van Bourgoinguen, gebroeders, met 1245 gemeten
127 1 / 2 roeden ambachts to Synoutskercke, Baersdorp, Vlake,
Schore, Cappelle, Eversdijck en in de Wairde, wits zij die lossen
van de grafelijkheid, aan welke zij bij doode van jvr. Anne van
Bourgoinguen, hunne zuster, vervallen zijn .
Afschrift in Inv . nr. 1746o fol . 3 .
N .B . Hieronder staat het interinement van den Raad van domeinen en financien d .d . 1516 September 5 afgeschreven .

1282. 1516 September 7 .
Phelips (bastaard van Bourgondie, heer van Blaton, Souburg
en Koudekerke, ridder van het Gulden vlies, admiraal van
de Zee, raad en groot-tresorier van Zeeland) beleent Yman,
Jan en Adriaen Gillis' zoons met 295 3/ 4 roeden tienden in der
Lisse, hun aangekomen bij doode van Wisse Gillis' zoon, priester,
hun broeder .
Afschrift in Inv . nr . 1746o fol . 10 verso .

1283. 1516 September 19 .
ezelfde groot-tresorier beleent Phelips, heer van Falais, Kaerle,
heer van Lovergheem, en Maximiliaen, heer van Fromont, kinderen van heer Boudewijn bastaard van Bourgoinguen, met
1245 gemeten 127 1/ 2 roeden ambachts to Synoutskercke, Baersdorp, Vlake, Score, Cappelle, Eversdijck en in de Wairde, door
hen gelost van de grafeli kheid, aan welke zij b~ doode van
jvr . Anne van Bourgoinguen, hunne zuster, vervallen waren .
Afschrift in Inv. nr . 1746o fol . 5.

1284. 1516 September 24.
ezelfde groot-tresorier beleent Clais Lievins zoon van Cats,
raad, met 10 gemeten 100 roeden tienden to Wissenkercke, door
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hem gelost van de grafelijkheid, aan welke zb bb doode van
Jacob Clais' zoon van Campen vervallen waren .
Afschrift in Inv. nr . 1746o fol . 9 .

1285. 1516 September 24 .
Mannen der grafelijkheid van Zeelant oorkonden, dat Matheeus
Cornelis' zoon aan Bouwen Cornelis' zoon, zijn broeder, 1 gemet
236 1 /2 roeden leenlands to Zandijck overdraagt.
Afschrift in Inv . nr . 1746o fol . 13 .

1286 .

1516 (na September 24) .
Phelips (bastaard van Bourgondie, heer van Blaton, Souburg
en Koudekerke, ridder van bet Gulden vlies, admiraal van de
Zee, raad en groot-tresorier van Zeeland) beleent Bouwen Cornelis' zoon met 1 gemet 236 1 /2 roeden leenlands to Zandijck, nadat
Matheeus Cornelis' zoon, zijn broeder, hem die overgedragen had.
N.B .

Afschrift in Inv . nr. 1746o fol . 13 verso.
e datum is niet ingevuld .

1287. 1516 October 15 .
Kaerle, koning van Castillen, beleent Clais Lievins zoon van
Cats, raad ordinaris in bet hof van Hollant, met 12 gemeten
tienden to Wissenkercke, mite hij die lost van de grafelftheid,
aan welke zij bij doode van Jacob Clais' zoon vervallen zijn .
Afschrift in Inv. nr . 1746o fol . 7 verso .

1288. 1516

ecember 17 .
Mannen der grafelijkheid van Zeellant oorkonden, dat jvr.
Clare van Wackene, echtgenoot van Anthonis bastaard van Bourgoinguen, 3 gemeten 75 roeden tienden to Cloetingen, door
wijlen Andries Andries, ridder, heer van Wackene, haar vader,
1516 Januari 14 overgedragen aan Heyndrick Pyck Otte zoon
van Beest, naast .
Afschrift in Inv . nr. 1747c fol . 30 verso .

1289. 1517 Januari 8 .
Adolf Herdinck, raad en rentmeester van Bewester Schelt,
beleent Jan Gillis Wisse zoon met 9 gemeten 203'/ 4 roeden
ambachts to Welle en Coninchem, door hem gelost van de
grafelijkheid, aan welke zi bij doode van mr. Gillis Wisse zoon,
zijn broeder (?), vervallen waren .
Afschrift in Inv . nr. 1747a fol . 1 .
N .B . Hoewel Adolf Herdinck eerst 1517 Mei 3 tot rentmeester
ward aangesteld, zijn verscheidene akten van vroeger datum
(zie ook nrs. 1292 en 1293) op zijn naam gesteld .

1290. 1517 Februari 14 .
Philips, bastaard van Bourgoinguen, beer van Blaton, Sommelsdijck, Zoubbourch en Caukercke, ridder van bet Gulden vlies,
16
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raad, admiraal van de Zee en groot-tresorier van Zeelandt,
beleent jvr . Marie Oele Pieters zoons dochter, echtgenoot van
Marten van den Waerde, met 20 gemeten 213 1 /,, roeden ambachts to Tser-Arentskercke, haar aangekomen bij doode van
Oele Pieters zoon, haar vader .
Afschrift in Inv . nr . 1747a fol . 1 verso .

1291. 1517 Februari 14 .
ezelfde groot-tresorier beleent jvr . Marie Oele Pieters zoons
dochter, echtgenoot van Marten van den Wairde, met 5 gemeten
150 roeden tienden to Oostbaerlandt en Stuvezandt, haar aangekomen b~ doode van Oile Pieters zoon, haar vader .
Afschrift in Inv . nr . 1747a fol. 6 verso .

1292. 1517 Maart 6.
Adolf Herdinck, raad en rentmeester van Bewester Schelt,
beleent jvr . Anne van Oistende met 1663 gemeten 57 3 /4 roeden
ambachts to Ellewoutsdijck, Coudorpe, Oistende, Oidekinskercke,
Vinninghen, Baerlandt, Bakendorp, in de Zwake, to Everingbe,
Vlake, Schore en Cappelle, haar aangekomen bij doode van Jan
van Oistende, ridder, haar vader .
Afschrift in Inv . nr . 1747 a fol . 2 .
N .B . Lie het aangeteekende op nr . 1289 .

1293. 1517 Maart 6.
ezelfde rentmeester beleent jvr . Anne van Oistende met
104 gemeten 272 1 /4 roeden tienden to Oostbaerlant, Stuvezandt,
in de Zwake, Sinte-Jacobspoldre, to Vlichuyt, in Sinte MarieMagdaleene poldre, to Oidekinskercke, Tser • Arentskercke, Cappelle, Eversdijck en in de Goes, haar aangekomen bij doode
van Jan van Oistende, ridder, haar vader .
Afschrift in Inv . nr. 1747a fol . 7 .
N .B. Zie het aangeteekende op nr . 1289.

1294. 1517 April 10 .
Mannen der grafelijkheid van Zeelandt oorkonden, dat Gheleyn
van Zabbinghen, priester, aan Jan Adriaens zoon 2 gemeten
150 roeden tienden to Wssenkercke overdraagt .
Afschrift in Inv . nr. 1747a fol . 8 .

1295. 1517 Mei 10 .
Kaerle, koning van Castillen, geeft tegen betaling van 200
gouden Philippusguldens aan Jan van Silly, ridder, raad en
kamerling, octrooi om de leenen van der Creke en Steelvliet,
hem aangekomen als erfgenaam van jvr . Gilline van Silly, echtgenoot van heer Olivier de le Riviere, zijne zuster, to verheffen,
niettegenstaande zijne ouders ze zonder daartoe octrooi to hebben
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verkregen aan hunne voornoemde dochter ten huwelijk hadden
medegegeven .
Afschrift in Inv . nr . 1747 a fol . 3 verso .
N .B . Hieronder staat het interinement van den Raad van domeinen
en financien d .d . 1517 Mei 18 afgeschreven .

1296 . 1517 Mei 11 .
Adolf Herdinck, raad en rentmeester van Bewester Schelt,
beleent Cornelis van der Heyden met 488 gemeten 108 roeden
ambachts to Campen, Wissenkercke, Geertsdijck en Zoetelinckercke, door hem gelost van de grafelijkheid, aan welke zij b
doode van Claeis Adriaens zoon van Campen, zijn neef, vervallen waren.
Afschrift in Inv . nr. 1747a fol . 2 verso .

1297. 1517 Mei 11 .
Phelips bastaard van Bourgoinguen, heer van Blaton, Sommelsdijck, Zoubbourch en Caukercke, ridder van het Gulden vlies,
raad en groot-tresorier van Zeelandt, beleent Jan Adriaens zoon
met 2 gemeten 150 roeden tienden to Wissenkercke, nadat Gheleyn van Zabbinghen, priester, hem die overgedragen had .
Afschrift in Inv . nr . 1747a fol . 8 .
N .B . Hoewel de heer van Montigny reeds 1517 April 13 tot
groot-tresorier en Adolf Herdinck 1517 Mei 3 tot rentmeester was aangesteld, is deze akte echter op naam van
Philips van Bourgondie uitgegeven .

1298 . 1517 Juni 18 .
Mine heeren van de financien dragen den rentmeester van
Bewester Schelt op Clais Lievens zoon van Cats overeenkomstig
zijn verzoek to beleenen met 5 gemeten 50 roeden tienden to
Wissenkenkercke, aan de grafelfikheid vervallen bij doode van
Claeis Andries' zoon, op dezelfde voorwaarden, waarop de requestrant bet vorige jaar beleent is met 10 gemeten 100 roeden
tienden aldaar, aan de grafelijkheid vervallen bb doode van
Jacob Claeis' zoon, mits den rentmeester blijkt, dat beide perceelen tienden gemeen liggen en van gelijke waarde zijn .
Afschrift in Inv . nr. 1747a fol . 8 verso .

1299. 1517 Juli 20.
Wisse Jacops zoon van der Lisse, Vrancke Cornelis' zoon van
Campen en Jan Adriaens zoon uvelaire verklaren ten verzoeke
van Claeis Lievens zoon van Cats, dat de 5 gemeten 50 roeden
tienden, die Claeis Lievins zoon van Cats onlangs van mijne
heeren van de financien verkregen heeft, in de parochie Wissenkercke gemeen liggen met 10 gemeten 100 roeden tienden,
die hij bet vorige jaar van de grafelijkheid gekocht heeft, en
dat beide tiendporties van gelbke waarde zijn .
Afschrift in Inv . nr. 1747a fol . 9 verso .
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1300.

1517 Augustus 8 .
Adolf Herdinck, raad en rentmeester van Bewester Schelt, beleent Claeis Lievins zoon van Cats, raad, overeenkomstig het appointement van mijne heeren van de financien met 5 gemeten 50 roeden
tienden to Wissenkercke, door hem gekocht van de grafelijkheid,
aan welke zij bb doode van Claeis Adriaens zoon vervallen waren .
Afschrift in Inv . nr. 1747 a fol . 10 .

1301 .

1517 Augustus 28.
ezelfde rentmeester beleent Jan van Silly, ridder, raad en
kamerling, met 1323 gemeten 28 1 / 2 roeden ambachts to Creke
en Steelvliet, hem aangekomen bij doode van Jan van Silly, zijn
vader, en zulks overeenkomstig de voorwaarden van het octrooi
d.d. 1517 Mei 10 .
Afschrift in Inv . nr . 1747 a fol. 5.

1302 .

1517 Augustus 31 .
ezelfde rentmeester beleent jhr . Adolf van Wackene met
75 gemeten 1141 /2 roeden tienden to Ellewoutsdijck, Coudorpe,
Oistbaerlandt, Stuvezandt en Oidekinskercke, hem aangekomen
bb doode van Andries Andries, ridder, heer van Wackene, rentmeester van Bewester Schelt, zijn vader .
Afschrift in Inv . nr. 1747 a fol . 10 verso .

1303 .

1517 Augustus 31 .
ezelfde rentmeester beleent jvr . Clare van Wackene, echtgenoot van Anthuenis bastaard van Bourgoinguen, met 255
gemeten 252 roeden tienden in de Haymanne, to Cleeuwaertskercke, in der Gapinghe, to Noortmonstre, Nyeuwerkercke, Baersdorphouc, Schellacht, Oistbaerlandt, Stuvezandt, Cloetinghe, Cappelle, Eversdijck, Vlake, Schore, Cattendijck, in de Goes, to
Cats, Emelisse en Westkercke, haar aangekomen bb doode van
Andries Andries, ridder, heer van Wackene, rentmeester van
Bewester Schelt, haar vader .
Afschrift in Inv. nr. 1747a fol . 11 .

1304 . 1517 September 14 .
Mannen der grafelijkheid van Zeelandt oorkonden, dat ierick
van der oest, baljuw van Rijnlandt, aan Jacob van omburch,
ridder, heer van Sinte-Aechtekercke en van de Werfve, 9 gemeten 100 roeden tienden in der Gapinghe overdraagt.
Afschrift in Inv . nr . 1747a fol . 12 .

1305.

1517 September 15.
Adolf Herdinck, raad en rentmeester van Bewester Scelt, beleent Jacob van omburch, ridder, heer van Sinte-Aechtekercke
en van den Werfve, met 9 gemeten 100 roeden tienden in der
Gapinghe, nadat
ierick van der oest, baljuw van Rinlandt,
hem die overgedragen had.
Afschrift in Inv . nr . 1747a fol . 12 verso .
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1306 .

1517 October 31 .
ezelfde rentmeester beleent Jan Jans zoon Barbier met 2
gemeten 284 1 /2 roeden tienden to Cleeuwaertskercke, Noortmonstre, Nyeuwerkercke en Baersdorphouck, hem aangekomen
bij doode van Jan Jacobs zoon Barbier, zijn vader .
Afschrift in Inv. nr. 1747a fol . 13.

1307 .

1518 April 12 .
ezelfde rentmeester beleent Heindrick, Willem, Jan, Jacob,
Yngel en Pieter Jacob Heindrick Jacobs zoons van G}rijpskercke
kinderen met 86 gemeten 40 1/ 2 roeden ambachts to Poppendamme, Hooghelande, Sinte-Mariekercke, omburch, Gri pskercke,
Buttinghe en Zandtfoirde, door hen gelost van de grafelijkheid,
aan welke zij bij doode van Jacob Jacob Heyndrick Jacobs zoons
van G}rijpskercke zoon, hun broeder, vervallen waren .
Afschrift in Inv . nr . 1747a fol . 5 verso .

1308 .

1518 April 15 .
ezelfde rentmeester beleent igne Willem Piers Loons dochter
met 10 gemeten 105 1 / 2 roeden ambachts to Tseroortskercke, haar
aangekomen bij doode van Willem Piers zoon, haar vader .
Afschrift in Inv . nr. 1747b fol . 1 .

1309 .

1518 Mei 26 .
Mannen der grafelftheid van Zeellandt oorkonden, dat Wouter
van
omburch Jacobs zoon aan Pancraes Jans zoon van der
Haymanne 186 gemeten 135 1/2 roeden ambachts to Bigghenkercke, Sint-Janskercke, Werendijcke, Zoutelande, Ser-Poppekercke, Westcappelle, Ser-Boudinskercke en omburch overdraagt .
Afschrift in Inv . nr . 1747k fol . 1 .

1310.

1518 Mei 31 .
Adolf Herdinck, raad en rentmeester van Bewester Schelt,
beleent jvr. igne, jvr. Anne en jvr . Kathelyne van der Heyden,
met 118 gemeten 292 1/2 roeden ambachts in de Maire, to Rillandt, Zwaenhil en Sint-Jooslandt (haar aangekomen bij doode
van jvr . Clare van der Heyden, hare zuster) .
Afschrift in Inv . nr. 1747b fol . 1 verso .

1311 .

1518 Juni 22 .
ezelfde rentmeester beleent Geleyn en Anthonis Crabbele
met 21 gemeten 181 1 /4 roeden tienden in de Haymanne, to
Noortmonstre, Nyeuwerkerke en Baersdorphouck, hun aangekomen bb doode van Floris Crabbel, hun vader.
Afschrift in Inv . nr. 1747 b fol . 6 .

1312.

1518 Juni 23 .
ezelfde rentmeester beleent Jaspar Heyndricx zoon met 12
gemeten 119 roeden tienden to Cleeuwairtskercke, Noortmonstre,
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Nyeuwerkercke en Barsdorphouck, hem aangekomen bij doode
van Jozine Jans de Beaten dochter, weduwe van Heyndrick Jan
Marts zoon, zijne moeder.
Afschrift in Inv . nr . 1747b fol . 6 verso.

1313 .

1518 Juli 20.
ezelfde rentmeester beleent Lievin Huge zoon, ridder, met
29 gemeten 88 3 /4 roeden ambachts to Hoogelande, door hem
gelost van de grafelftheid, aan welke zij bij doode van Huge
Jan Huge zoon, Martin Huge Pier Marts zoon en Wlllem Huge
Pier Marts zoon vervallen waren .
Afschrift in Inv . nr. 1747b fol . 3.

1314 .

1518 Juli 25.
Kaerle, koning van Castillen, verkoopt voor 245 pond gr . Vls .
aan Frederick van Renisse 35 gemeten 250 roeden tienden to
Wissenhercke en 13 gemeten 43 roeden tienden to Ser-Arentskercke, aan de grafelijkheid vervallen bij doode van jvr . Anne
van Cruningen.
Afschrift in Inv . nr. 1747c fol . 27 .
N .B . Hieronder staat het interinement van den Raad van domeinen en financier d .d . 1518 Augustus 14 afgeschreven .

1315 .

1518 Augustus 9 .
Mannen der grafelijkheid van Zeellandt oorkonden, dat Lievin
Cornelis' zoon Zabbingen aan Jacob Cornelis' zoon van Zabbingen,
zijn broeder, 6 gemeten tienden to Zabbingen overdraagt .
Afschrift in Inv . nr. 1747b fol . 7 .

1316 . 1518 Augustus . .
Adolf Herdinck, raad en rentmeester van Bewester Schelt,
beleent Jacob Cornelis' zoon van Zabbingen met 6 gemeten
tienden to Zabbingen, nadat Lievin Cornelis' zoon van Zabbingen
hem die overgedragen had.
N .B .

Afschrift in Inv . nr. 1747b fol . 7 verso .
e datum is niet ingevuld .

1317 . 1518 September 8 .
ezelfde rentmeester erkent van Frederick van Renisse wegens
den koop van 48 gemeten 293 roeden tienden to Wissenkercke
en Tser-Arentskercke 245 pond gr . Vls. ontvangen to hebben .
Afsehrift in Inv . nr. 1747c fol . 29 .

1318 .

1518 October 7 .
ezelfde rentmeester beleent Lodewijck van Bloys en van
Treslongen met 10 gemeten 104 roeden tienden to Coudorpe,
hem aangekomen bij afstand van
ierick van Bloys en van
Treslongen, zijn broeder, die een Karthuizer geworden is .
Afschrift in Inv . nr . 1747b fol . 8 .
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1319.

1518 October 17 .
ezelfde rentmeester beleent jvr . Quintine van Reymerzwale
Willems dochter, echtgenoot van Pieter Bloex zoon, met 641
gemeten 28 1 / 4 roeden ambachts to Tholseynde Binnen, Yersicke,
Reymerzwale, Scoudee, in den Zwartenwail, to Tholsende Buyten,
uveneede, in den Zeildijck, to Loodijck, Nyeuwerkercke,
Hinclenoort, in Sher-Pieterspoldre, to Rillandt, in Colinspoldre,
't Badt, to Zwaenhil, Sint-Jooslandt en in Sint-Annepoldre, haar
aangekomen bb doode van Adrian van Reymerswale, haar broeder .
Afschrift in Inv . nr . 047b fol . 3 verso.

1320. 1518 October 17 .
ezelfde rentmeester beleent jvr . Quintine van Reymerswale
Willems dochter, echtgenoot van Pieter Blox zoon, met eene
rente van 2 pond 5 schellingen 7 penningen gr. 4 myten Vls .
's jaars uit de malerij van Reymerswale, door haar gelost van
de grafelijkheid, aan welke zi bij doode van Adriaen van Reymerswale Willems zoon, haar broeder, vervallen was .
Afschrift in Inv . nr . 1747b fol . 4 verso .

1321. 1518 October 17 .
ezelfde rentmeester beleent Pieter Blocx zoon met 59 gemeten 145 1/,2 roeden ambachts to uveneedc en in den Zeildijck,
hem aangekomen bij doode van Janne Pieter Blocx zoons dochter,
zijne zuster .
Afschrift in Inv . nr. 1747b fol. 5 .

1322 . 1518 October 30 .
Mannen der grafelijkheid van Zeellandt oorkonden, dat Symoen
Cornelis' zoon aan Adolf Herdinek, rentmeester van Bewester
Schelt, 18 gemeten 229 1 /2 roeden tienden in de Haymanne, to
Noortmonstre, Nyeuwerkerke, Baersdorphouck en Caukerke overdraagt .
Afschrift in Inv. nr . 1747 b fol . 8 verso .

1323 .

1518 November 21 .
Mannen der grafelijkheid van Zeelant oorkonden, dat mr .
Clais Cornelis' zoon aan Adolf Herdinek, rentmeester van Bewester Schelt, 18 gemeten 229 1 /2 roeden tienden in de Haymanne,
to Noortmonstre, Nyeuwerkerke, Bairsdorphouck en Caukerke
overdraagt.
Afschrift in Inv. nr . 1747b fol . 9 verso .

1324.

1519 Februari 1 .
Charles, koning van Castille, verleent aan Katerine van Houwelinge, kinderlooze weduwe van Murry, octrooi om 246 gemeten 203 roeden ambachts in de watering van Yersickleen
over to dragen aan Jehan Pieters zoon, ridder, raad en president
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van den Grooten raad to Malines, mits door den kooper 37 pond
11 schellingen gr. aan den rentmeester van Bewester Scelt
wordt uitbetaald .
Afschrift in Inv . nr. 1747c fol . 12 verso .
N.B. In dit geschrift wordt Katerine van Houwelinge genoemd
,vefue de feu
caigee demurry XXXVIII ans" .
Blijkbaar heeft de afschrijver den oorspronkelijken tekst
niet goed kunnen lezen, en moet men „caig6e de" en
„XXXVIII ans" combineeren en lezen als ,aig6e de XXXVIII
ans" . e echtgenoot van Katherine beet elders (zie nrs .
1329, 1339, 1346 en 1351) Jan Verry, Veury of Vurry .

1325. 1519 Februari 14 .
Adolf Herdinck (raad en rentmeester van Bewesten Schelde)
beleent Cornelis Jacob Hughe Jacobs zoon met 175 roeden
tienden to Brugdamme, door hem gelost van de grafelijkheid,
aan welke zij bij doode van Michiel en Pieter Jacob Huge Jacobs
zoons kinderen, zijne broeders, vervallen waren .
Afschrift in Inv . nr. 1747c fol . 15 verso.

1326. 1519 Februari 21 .
Mannen der grafelijkheid van Zeellant doen in tegenwoordigheid van den burggraaf ter maning van den schout ten gunste
van de eischeres uitspraak in het geschil tusschen jvr . Clare van
Wackene, echtgenoot van Anthuenis bastaard van Bourgoinguen,
eischeres, en Heindrick Pick Otte zoon van Beest, verweerder,
over de rechtmatigheid der naasting van 3 gemeten 225 roeden
tienden to Cloetingen, en regelen de betaling der kosten .
Afschrift in Inv . nr. 1747c fol . 31 .

1327. 1519 Februari 28 .
Adolfs Herdinck, raad en rentmeester van Bewester Scelt,
beleent Jan Cornelis' zoon van Wissenkercke met 828 gemeten
34 roeden ambachts to Wissenkercke, Gleertsdi ck en Campen,
door hem gelost van de gra£elijkheid, aan welke zij bij doode
van Adriaen Heindricx zoon van Wissenkercke vervallen waren .
Afschrift in Inv . nr. 1747c fol . 1 .

1328. 1519 Februari 28 .
ezelfde rentmeester beleent Cornelis Berthels zoon, met 16
gemeten leenlands to Nyeuwerkercke in den Oosthouck, door
hem gekocht van de grafelftheid, aan welke zij bij doode van
Jan Michiels zoon, vervallen waren .
Afschrift in Inv. nr . 1747c fol. 16 verso .

1329 . 1519 Maart 3 .
Mannen der grafelijkheid van Zeellandt oorkonden, dat jvr .
Katerine van Houwelinghe, weduwe van Jan Verry, aan vrouwe
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Margriete van Cats, echtgenoot van Jan Pieters, ridder, president van den Grooten raad to Mechelen, 246 gemeten 203 roeden
ambachts to Yersicke overdraagt.
Afschrift in Inv. nr . 1747 c fol . 10.

1330 . 1519 Maart 13.
Adolf Herdinck, raad en rentmeester van Bewester Scelt, beleent Jan Lievins zoon van Zabbinghen met 5 gemeten 135
roeden tienden to Zabbingen, hem aangekomen bij doode van
Lieven Cornelis' zoon van Zabbingen, zijn vader .
Afschrift in Inv . nr. 1747c fol . 17 .

1331 .

1519 Maart 18.
ezelfde rentmeester beleent Adolf van Cats, zoon van Anthuenis
van Cats, met 730 gemeten 225 5 /8 roeden ambachts to Vlake,
Schore, Wemelinghen, Cappelle, Cloetinghen, Zabbinghen en int
Nyeulant van Cats, door hem gelost van de grafelijkheid, aan
welke zij bb doode van Lieven van Cats, z~n broeder, vervallen waren .
Afschrift in Inv . nr . 1747c fol . 2 .

1332 . 1519 Maart 18.
ezelfde rentmeester beleent Adolf van Cats, zoon van Anthuenis
van Cats, met 219 gemeten 267t/. roeden ambachts to Westkercke en Oestkercke, door hem gelost van de grafelijkheid,
aan welke zij bb doode van Lieven van Cats, zijn broeder, vervallen waren .
Afschrift in Inv . nr. 1747 c fol . 3 .

1333 .

1519 Maart 18 .
ezelfde rentmeester beleent Adolf van Cats, zoon van Anthuenis
van Cats, met 848 gemeten ambachts to sGravenpoldere, door
hem gelost van de grafelijkheid, aan welke zij bij doode van
Lieven van Cats, zijn broeder, vervallen waren .
Afschrift in Inv . nr. 1747c fol . 4 .

1334 .

1519 Maart 18 .
ezelfde rentmeester beleent Adolf van Cats, zoon van Anthuenis
van Cats, met 42 gemeten 2725 /8 roeden tienden to Cloetingen,
Cappelle, Oiskercke, Zabbingen en Muyden, door hem gelost van
de grafelijkheid, aan welke zij bij doode van Lieven van Cats,
zijn broeder, vervallen waren .
Afschrift in Inv. nr. 1747c fol . 17 verso .

1335 .

1519 Maart 23.
ezelfde rentmeester verklaart, dat door hem in 1517 geene
verli dbrieven zijn uitgegeven dan die in het voorafgaande quohier
staan afgeschreven, en dat drie dier verlijdbrieven (nrs . 1290,
1291 en 1297) door Philips van Bourgoinguen, bisschop van

250
Utrecht, die toen het bisdom nog niet aanvaard had, maar nog
groot-tresorier van Zeellant was, uitgegeven zijn .
Oorspr . in Inv . nr. 1747a fol . 13 verso .

1336 . 1519 Maart 31 .
ezelfde rentmeester beleent ouden Jan Cornelis' zoon van
Wissenkercke met 7 gemeten 50 roeden ambachts to Wissenkercke en Geertsdijck, hem aangekomen bij doode van jongen
Jan Cornelis' zoon van Wissenkercke, zijn broeder .
Afschrift in Inv . nr. 1747c fol . 4 verso.

1337.

1519 Maart 31 .
Frederick van Renisse, heer van Malle, draagt aan Vincent
Cornelis' zoon, rekenmeester in den Hage, 24 gemeten 146 1 /2
roeden tienden to Wissenkercke en Ser-Arentskercke over .
Afschrift in Inv . nr . 1747c fol . 29 .

1338 . 1519 April 18 .
Adolf Herdinck, raad en rentmeester van Bewester Scelt, beleent Appelonye Adriaen Marts zoons dochter met 1 gemet 58 1 /4
roeden tienden to Cleeuwairtskercke en Brugdamme, haar aangekomen bij doode van Adriaen Marts zoon, haar vader .
Afschrift in Inv . nr . 1747c fol . 18 verso .

1339 . 1519 April 22 .
Jan Pieters zoon, ridder, president van den Grooten raad to
Mechelen, machtigt Pieter Blocx zoon om voor mannen der
grafelijkheid van Zeellant to verklaren, dat de overdracht van
ambachtsporties to Yersicke door jvr . Kateline van Houwelinghe,
weduwe van Jan Veury, waarvoor deze octrooi verworven had,
heeft plaats gehad ten behoeve van vrouwe Margriete van Cats,
echtgenoot van hem, Jan Pieters zoon, en diensvolgens den rentmeester to verzoeken haar met dat leen to verlijden .
Opgenomen in een brief d .d . 1519 Juni 10 (zie nr . 1346) .

1340 .

1519 April 30 .
Adolf Herdinck, raad en rentmeester van Zeellant Bewester
Scelt, beleent Adolf van Bourgoinguen, heer van Beveren en van
der Vere, ridder van het Gulden vlies, raad en admiraal van
de Zee, met 60 gemeten 22 roeden tienden to Sandijck, in de
Haymanne en de Gapinghe, hem aangekomen bij doode van
vrouwe Anne van Borssele, vrouwe van der Vere, zijne moeder.
Afschrift in Inv . nr. 1747c fol . 19 verso .

1341 . 1519 Mei 3 .
ezelfde rentmeester beleent mr . Vincent Cornelis' zoon met
24 gemeten 146 1/ 2 roeden tienden to Wissenkercke en Ser-Arentskercke, door hem verkregen van Frederick van Renisse, heer
van Malle, die ze van de grafelijkheid gekocht had .
Afschrift in Inv . nr. 1747c fol . 29 verso .
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1342. 1519 Mei 10 .
ezelfde rentmeester beleent jvr . Adriaene van Wissenkercke,
echtgenoot van Jacob van Seroirtskercke, baljuw . van Zierixee,
met 291 gemeten 216 1 /4 roeden ambachts in der Haymanne, to
Welsinge, Meliskercke, Noortmonstre, Gheersdijck en Wissenkercke, door haar gelost van de grafelijkheid, aan welke zij bij
doode van mr. Symon Heindricx zoon van Wissenkercke, deken
van Sinte Pieters to Middelburch, haar broeder, vervallen waren .
Afschrift in Inv . nr .

1747c

fol . 5 verso.

1343. 1519 Mei 10 .
ezelfde rentmeester beleent Clais Heyndricx zoon van Wissenkercke met 97 gemeten 72 7/8 roeden ambachts in der Haymanne, to Welsinge, Meliskercke, Noortmonstre, Gleertsdijck en
Wissenkercke, door hem gelost van de grafelijkheid, aan welke
z~ bb doode van mr . Symon Heyndricx zoom van Wissenkercke,
deken der Sinte Pieters kerk to Middelburch, zijn broeder, vervallen waren .
Afschrift in Inv . nr. 1747c fol . 7 .

1344. 1519 Mei 10 .
ezelfde rentmeester beleent Heindrick Heindricx zoon van
Wissenkercke met 11 gemeten 247 1/ 2 roeden tienden to Coninchem,
in der Welle en to Tser-Arentskercke, door hem gelost van de
grafelijkheid, aan welke zij bij doode van mr. Symon Heyndricx
zoon van Wissenkercke, deken van Sinte Pieters to Middelburch,
zijn broeder, vervallen waren .
Afsehrift in Inv . nr.

1747c

fol. 20 verso .

1345. 1519 Mei 10 .
ezelfde rentmeester beleent Clais Heindricx zoon van Wissenkercke met 3 gemeten 282 1/2 roeden tienden to Coninchem, in
der Welle en to Tser-Arentskercke, door hem gelost van de grafelijkheid, aan welke zij bb doode van mr . Symon Heindricx
zoon van Wissenkercke, deken van de Sinte Pieters kerk te Middelburch, zijn broeder, vervallen waren .
Afschrift in Inv . nr. 1747c fol . 22 .

1346. 1519 Juni 10 .
Mannen der grafelijkheid van Zeellant oorkonden, dat Pieter
Blocx zoon, blijkens den hier ingelaschten brief dd . 1519 April 22
(zie nr . 1339) gemachtigde van Jan Pieters zoon, ridder, president van den Grooten raad to Mechelen, verklaart, dat zijn constituent er in toestemt, dat de ambachtsportie to Yersicke, vroeger
toebehoord hebbende aan jvr . Kateline van Houwelinghen, weduwe
van Jan Vurry, wordt gesteld op naam van vrouwe Margriete
van Cats, echtgenoot van den constituent .
Afschrift in Inv . nr. 1747c fol . 11 .
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1347.

1519 Juni 17 .
Mannen der grafelijkheid van Zeellant oorkonden, dat vrouwe
Margriete van Cats, echtgenoot van Jan Pieters, ridder, president
van den Grooten raad to Mechelen, 15 gemeten tienden int
Ouwelant van Sabbingen en bet Zuwerlant, door wijlen Adolf
van Cats 1519 Maart 17 overgedragen aan Wisse Jacobs zoon
van der Lisse, naast .
Afschrift in Inv . nr. 1747c fol . 24 .

1348 .

1519 Juni 20 .
Adolf Herdinck, raad en rentmeester van Bewester Scelt, beleent jvr. Clare van Wackene, echtgenoot van Anthuenis bastaard
van Bourgoinguen, met 17 gemeten 150 roeden tienden to sGravenpoldere en Cats, haar aangekomen bij doode van Andries Andries, ridder, beer van Wackene, rentmeester van Bewester Scelt, haar vader .
Afschrift in Inv . nr . 1747c fol. 23 .

1349 .

1519 Juni 25 .
ezelfde rentmeester beleent jvr . Clare van Wackene, echtgenoot
van Anthuenis bastaard van Bourgoinguen, met 3 gemeten 225
roeden tienden to Cloetingen, welke wijlen Andries Andries, ridder,
heer van Wackene, rentmeester van Bewester Scelt,1516 Januari 14
aan Heyndrick Piec Otte zoon van Beest overgedragen, maar
jvr . Clare voornoemd sedert genaast had .
Afschrift in Inv . nr. 1747c fol . 32 .

1350.

1519 Juni 30 .
ezelfde rentmeester beleent vrouwe Margriete van Cats, echtgenoot van Jan Pieters, ridder, president van den Grooten raad
to Mechelen, met 15 gemeten tienden in Wolfairtsdijck, welke
wijlen Adolf van Cats 1519 Maart 17 aan Wisse Jacobs zoon
van der Lisse overgedragen, maar vrouwe Margriete voornoemd
sedert genaast had .
Afsehrift in Inv . nr. 1747c fol. 24 verso.

1351 . 1519 Juli 6 .
ezelfde rentmeester beleent vrouwe Margriete van Cats, echtgenoot van Jan Pieters, ridder, president van den Grooten raad
to Mechelen, met 246 gemeten 203 roeden ambachts to Yersicke,
nadat jvr. Katerine van Houwelinghe, weduwe van Jan Vurry,
haar die uit krachte van brieven van octrooi d .d . 1519 Februari 1
overgedragen had .
Afschrift in Inv . nr . 1747c fol . 14 .

1352.

1519 Juli 31 .
ezelfde rentmeester beleent Lieven en Adolf van Cats met
70 gemeten 245 3 / 4 roeden tienden to Cloetingen, Cappelle, Oostkercke, Sabbingen en Muyden, hun aangekomen b~ doode van
Adolf van Cats, hun vader .
Afschrift in Inv . nr. 1747c fol . 25 verso.
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1353 .

1519 September 30 .
ezelfde rentmeester beleent Woutre van omburch met 372
gemeten 264 1 /2 roeden ambachts to Bekercke, Sint-Janskercke,
Tser-Poppekercke, Westcappele, Woitkinsdorp, Werendijeke, Zoutelande, Ser-Boudinskercke en omburoh, door hem gelost van
de grafelijkheid, aan welke zij bij doode van Heyndrick van
omburch, zijn broeder, vervallen waren .
Afschrift in Inv . nr . 1747c fol. 8.

1354 .

1519 September 30 .
ezelfde rentmeester erkent van Maximiliaen van Bourgoinguen,
abt van 0 . V. klooster to Middelburch, bet verschuldigde wegens
den overgang der tienden en leenen, hem aangekomen bb doode
van Pieter van der Cappellen, den voorgaanden abt, ontvangen
to hebben .
Afschrift in Inv. nr . 1747c fol . 9 verso .

1355 .

1519 November 4 .
Mannen der grafelijkheid van Zeellant oorkonden, dat ierick
van der oes, baljuw van Rijllandt (sic), aan Philips van Cats,
zijn neef, 3 gemeten 156 1/ 6 roeden tienden in Oude en Nyeuwe
Cats overdraagt .
Afschrift in Inv . nr . 1747d fol. 5.

1356.

1519 ecember 31 .
Adolf Herdinck, raad en rentmeester van Zeellant Bewester
Scelt, beleent Willeboort Gillis' zoon met 3 gemeten 75 roeden
leenlands to Seroirtskercke, door hem gekocht van de grafelijkheid, aan welke zij bb doode van Oirt Pieter Heyndricx zoon
vervallen waren .
Afschrift in Inv . nr. 1747c fol . 26 verso .

1357.

1520 Januari 6.
ezelfde rentmeester beleent jvr . Quyntine van Reymerzwale,
ecbtgenoot van Pieter Blocx zoon, met 27 gemeten 173 1 /4 roeden
ambachts to Tholsende Binnen en in den Zwartenwael, haar aangekomen bij doode van jvr. Lijsbette van Noort, weduwe van
Willem van Reymerzwale, hare moeder .
Afschrift in Inv. nr . 1747d fol . 1 .

1358 . 1520 Januari 8 .

ezelfde rentmeester beleent Block Jacobs zoon met 13 gemeten 11 1 / 8 roeden ambachts to uveneede en in den Zeldijck,
door hem gelost van de grafelijkheid, aan welke zij bb doode
van Cornelis Jacobs zoon, zijn broeder, vervallen waren .
Afschrift in Inv . nr. 1747d fol . 1 verso .
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1359 . 1520 Januari 31 .
ezelfde rentmeester beleent Pauwels Pauwels' zoon met 3 gemeten 275 roeden ambachts to Bekercke, hem aangekomen bij
doode van Clais Pauwels' zoon, priester, zgn brooder .
Afschrift in Inv . nr . 047d fol . 2 verso .
1360 . 1520 Maart 16 .
ezelfde rentmeester beleent Adriaen Hughe zoon met 15 gemeten 1871/2 roeden ambachts in der Welle en to Coninchem,
door hem gelost van de grafelijkheid, aan welke zij bij doode van
mr, Adriaen Jacob ierix zoon, priester, zijn neef, vervallen waren .
Afschrift in Inv . nr . 1747d fol . 3.
1361 . 1520 Maart 16 .
ezelfde rentmeester beleent Adriaen Huge zoon met 2 gemeten tienden to Emelisse, door hem gekocht van de grafelijkheid, aan welke zij bij doode van mr . Adriaen Jacob ierix zoon,
priester, vervallen waren .
Afschrift in Inv . nr . 1747d fol. 3 verso .
1362 . 1520 Maart 20 .
ezelfde rentmeester beleent Franskin en Hanneken van Berringhen met 6 gemeten 97 roeden tienden to Oostbaerlant en
Stuvesant, hun aangekomen bij doode van Jan van Berringen,
hun vader .
Afschrift in Inv . nr . 1747d fol. 4 .
1363 . 1520 Maart 24.
ezelfde rentmeester verklaart, dat door hem in 1518 geene
verlbdbrieven zijn uitgegeven, dan die in het voorafgaande quobier
staan afgeschreven .
Oorspr. in Inv . nr . 1747b fol . 10.
1364 . 1520 April 30 .
ezelfde rentmeester beleent Philips van Cats met 3 gemeten
1561/6 roeden tienden in Oude en Nyeuwe Cats, nadat ierick
van der oes, baljuw van Ri nlandt, hem die overgedragen had.
Afschrift in Inv . nr. 1747d fol . 5 verso .
1365 . 1520 April 30 .
ezelfde rentmeester beleent Pieter Jacobs zoon Bisscop met
2 gemeten 150 roeden tienden to Cappelle en Eversdijck, hem
aangekomen bij doode van Jacob Pieters zoon Bisscop, zijn vader .
Afschrift in Inv . nr . 1747d fol . 6 .
1366. 1520 ecember 4 .
ezelfde rentmeester beleent Olivier van Renisse met 2691/3
roeden tienden to Stuvesant, hem aangekomen bij doode van
Vincent van Renisse, zijn vader .
Afschrift in Inv . nr . 1747e fol . 4 .
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1367 .

1521 Februari 14 .
ezelfde rentmeester beleent Adriaen Waelbeert met 7 gemeten 54 roeden tienden in der Haymanne, door hem gekocht
van de grafelijkheid, aan welke zi bij doode van Adriaen Poppe
zoon vervallen waren .
Afschrift in Inv . nr . 1747e fol. 4 verso .

1368 . 1521 Februari 28 .
ezelfde rentmeester beleent Joos, Bauwen en Cornelis van
den Wairde met 21 gemeten 212 roeden tienden to Noortmonstre,
Nyeuwerkercke, Baersdorphouck, in de Zwake en to Seroirtskercke,
hun aangekomen b~ doode van Marten van den Wairde, hun vader .
Afschrift in Inv . nr . 1747c fol . 5.

1369.

1521 Februari 28.
ezelfde rentmeester beleent Jozyne van Hamerstede met
11 gemeten tienden to Cloetingen en Noortdijck, haar aangekomen
b~ doode van Joos Jans zoon van Hamerstede, haar vader.
Afschrift in Inv . nr. 1747e fol . 5 verso .

1370. 1521 Maart 19 .
ezelfde rentmeester beleent Rochus en Cornelis, zoons van
Jacob ommis' zoon, met 31 gemeten 227 1 /2 roeden ambachts to
Scellacht, hun aangekomen b~ doode van Willem en Adriaen (Jacob)
ommis' zoons, hunne broeders.
Afschrift in Inv . nr. 1747e fol . 1 .

1371 . 1521 April 16 .
ezelfde rentmeester beleent Jacob Cornelis' zoon met 2 gemeten
113 roeden tienden to Oistbaerlant en Stuvesant, nadat jvr .
Cornelie Jacob Floris' zoons dochter hem die overgedragen had .
Afschrift in Inv . nr . 1747e fol . 6.

1372 .

1521 April 26 .
ezelfde rentmeester beleent mr. Cornelis, Pieter en Franchoys,
zoons van Pieter de Cock van Opinen, met 80 gemeten 263 1 /2
roeden tienden in der Zwake, to Ser-Arentskercke en Ser-Heindricxkinderen, hun aangekomen bij doode van Pieter de Cock,
hun vader .
Afschrift in Inv . nr . 1747e fol . 6 verso .

1373 . 1521 April 28 .
ezelfde rentmeester beleent Jacob van Reymerzwale met 370
gemeten 237' 12 roeden ambachts to Tholsende Binnen, Yersicke,
Reymerzwale, in den Brouck, to Scoudee, in den Zwarten Wael, to
Tholsende Buyten, uveneede, in den Seldijck, to Loodijck, Nyeuwerkercke, Hinclenoort, Ser-Pieterspoldere, Rillant, Colinspoldere,
in 't Badt, to Zwaenhil, Sint-Jooslant en Sint-Annepoldere, hem aangekomen bij doode van Gheert van Reymerzwale, ridder, zijn broeder .
Afschrift in Inv . nr . 1747e fol . 1 verso .
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1374 . 1521 April 28 .
ezelfde rentmeester beleent Jacob van Reymerz wale met eene
rente van 1 pond 10 schellingen 4 grooten 18 1 /, myten Vls .
's jaars nit de malerij van Reymerzwale, hem aangekomen bij
doode van Gheert van Reymerzwale, ridder, zijn broeder .
Afschrift in Inv . nr . 1747e fol . 2 verso.

1375.

1521 Augustus 13.
ezelfde rentmeester beleent Franchois Croesinck met 27 gemeten 238 roeden tienden to Cloetingen, Capelle, Eversdijck en
Wemeldingen, hem aangekomen bij doode van Cornelis Croesinck,
ridder, zijn vader .
Afsehrift in Inv . nr . 1747€ fol . 7 .

1376.

1521 September 6 .
ezelfde rentmeester beleent Lievine van Cats, echtgenoot van
Jan Micault, ontvanger-generaal, met 325 gemeten 190 1/ s roeden
ambachts to Ser-Arentskercke, in 't Nyeulant van Cats, to Cats
bewesten Zwaels en int Noortambocht van Emelisse, haar aangekomen bij doode van Clais Lievins zoon van Cats, raadsheer
in den raad van Hollant, haar vader.
Afschrift in Inv. nr . 1747e fol . 3.

1377.

1521 September 6 .
ezelfde rentmeester beleent jvr . Lievine van Cats, echtgenoot
van Jan Micault, ontvanger-generaal, met 76 gemeten 182 5/ &
roeden tienden in der Zwake, to Emelisse, Cortkene, Coninchem,
in der Welle, der Lisse, to GFherolfdijck, Wissenkercke, Zoetelinkercke en Oistkercke, haar aangekomen bij doode van Clais
Lievins zoon van Cats, raadsheer in den raad van Hollant,
haar vader .
Afschrift in Inv . nr. 1747€ fol . 7 verso .

1378.

1521 October 18 .
ezelfde rentmeester beleent jvr . Kateryne en jvr . Janne van
Scheyngen met 121 gemeten 111 1/2 roeden ambachts to SerArentskercke en Wissenkercke, haar aangekomen bij doode van
Wolffairt van Scheyngen, haar vader .
Afschrift in Inv . nr . 1747e fol . 3 verso .

1379.

1521 October 18 .
ezelfde rentmeester beleent jvr . Kateryne en jvr. Janne van
Sceyngen met 10 gemeten 48 roeden tienden to Noortmonster,
Nyeuwerkercke, Baersdorphouck, in der Zwake, to Ser-Arentskercke, Ovesant en Heynkinssant, haar aangekomen bij doode
van Wolffairt van Sceyngen, haar vader .
Afschrift in Inv . nr . 1747€ fol . S .

257
1380.

1521 October 18 .
ezelfde rentmeester beleent Willem de Wilde Michiels zoon
met 1 gemet tienden to Cauckereke, hem aangekomen bij doode
van jvr. Beatrys van der Steene, zone moeder .
Afschrift in Inv . nr. 1747e fol. 8 verso .

1381 .

1521 November 24.
ezelfde rentmeester verklaart, dat door hem in 1519 geene
verleidbrieven zijn uitgegeven, dan die hiervoor staan afgeschreven .
Oorspr. in Inv. nr .

1382 .

fol. 32 verso.

1521 ecember 4 .
ezelfde rentmeester beleent Leene Willeboorts (dochter) met
87 1 /2 roeden tienden to Brugdamme, haar aangekomen bij doode
van Willeboort Jan Jacobs zoon, haar vader.
Afschrift in Inv. nr .

1383 .

1747c

1747e

fol . 9.

1522 Mei 22 .
ezelfde rentmeester beleent jvr . Elisabeth van Renisse, dochter
van Vincent van Renisse, met 1487 gemeten 14 roeden ambachts
to Ellewoutsdijck, Coudorpe en Everinge, haar aangekomen bij
doode van Olivier van Renisse, haar brooder .
Afschrift in Inv. nr. 1747g fol . 2 verso .

1384.

1523 Januari 31 .
ezelfde rentmeester beleent jvr . Marie Ritsaerts met 240
gemeten 187 1 /2 roeden ambachts to Cattendbck, haar aangekomen
bij doode van jvr . Margriete Ritssaers, hare zuster .
Afschrift in Inv . nr . 1747f fol . 1 .

1385 .

1523 Januari 31 .
ezelfde rentmeester beleent Lenart Wisse zoon van der Lisse
met 29 gemeten 217 1 / 4 roeden tienden to Coninchem, in der
Welle, der Lisse en to Wissenkercke, hem aangekomen bij doode
van Wisse Jacops zoon van der Lisse, zi n vader .
Afschrift in Inv . nr. 1747f fol. 7 .

1386 .

1523 Mei 6 .
ezelfde rentmeester beleent Hubrecht, Jacob en Cornelis
Jacobs kinderen van Sabbingen met 17 gemeten 135 roeden
tienden to Sabbingen, hun aangekomen bij doode van Jacob
Cornelis' zoon van Sabbingen, hun vader .
Afschrift in Inv . nr. 1747f fol . 7 verso .

1387 .

1523 Juni 6 .
ezelfde rentmeester beleent Jacob Willem
ommis' zoon
met 200 roeden tienden to Sabbingen, hem aangekomen bij doode
van Jooris en Steven Willem ommis' zoons, zijne brooders .
Afschrift in Inv . nr . 1747f fol . 7 verso .
17
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1388 .

1523 Juni 8 .
Kaerle, gekozen Roomsch keizer, verkoopt voor 500 pond gr .
Vls. aan zijn raad Fredrick van Renisse, heer van Malle, 82
gemeten 191 roeden tienden to sHeer-Aertskercke en Heynkenssant, aan de grafelijkheid vervallen bij doode van Pieter
van Schengen, en belooft hem in zijn recht to zullen handhaven
tegen Maerten Witte, half broeder van Pieter van Schengen, en
anderen, die op die tienden aanspraak mochten maken .
a) Afschrift in Inv . nr. 1747 h fol . 8 .
b) Opgenomen in een brief d .d . 1524 April 8 (zie nr . 1407) .
N .B. Hieronder staat bet interinement van den Raad van domeinen en financien d .d . 1523 Juli 25 afgeschreven .

1389 .

1523 Juli 28.
Adolf Herdinck, raad en rentmeester van Bewester Scelt,
beleent Anthuenis en Jacob van Cats met 18 gemeten 272 1 /4
roeden tienden in der Goes, to Cats, Cortkene, Wissenkercke
en Westkercke, hun aangekomen bij doode van Willem van Cats,
hun vader .
Afschrift in Inv . nr.

1390.

fol .

7 bis .

1523 Juli 31 .
ezelfde rentmeester beleent Jan anckarts zoon van Mannee
met 4 gemeten 133 roeden tienden to Wemeldingen, hem aangekomen bb doode van anckaert Adriaens zoon van Mannee,
zijn vader .
Afschrift in Inv . nr .

1391 .

1744f

1747f fol .

8.

1523 Augustus 4 .
ezelfde rentmeester verklaart, dat door hem in 1521 geene
verleidbrieven zijn uitgegeven, dan die hiervoor staan afgeschreven .
Oorspr. in Inv . nr . 1747e fol . 9 verso .

1392 .

1523 Augustus 27 .
ezelfde rentmeester beleent jvr . Marie van der Heyden met
116 gemeten 148 7/ . roeden ambachts in de Maire, to Rillant,
Zwaenhil en Sint-Joostlandt, haar aangekomen bij doode van
Laureis van der Heiden, haar vader .
Afschrift in Inv . nr .

1393 .

verso .

1523 September 4.
ezelfde rentmeester beleent Clais van Renisse Jacobs zoon
met 3 gemeten 34 roeden tienden to Oistbaerlant en Stuvesant,
hem aangekomen bij doode van Jacob van Renisse, zbn vader .
Afschrift in Inv . nr.

1394 .

1747 f fol . 1

1747f fol.

8 verso.

1523 September 6 .
Kaerle, gekozen Roomsch keizer, verkoopt voor 2364 pond
10 stuivers aan de weeskinderen van mer Jan Pieters, ridder,
president van den Grooten raad, en vrouwe Margriete van Cats,
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zijne echtgenoot, 70 gemeten 136 1/2 roeden tienden in den Zwake,
to Cloetingen, Cappelle, Eversdijck, Goes, Cats, Cortkene, Wissenkercke, Oostkercke, Sabbingen, Westkercke, in de Muyden
en den polder van Nyeustryen, aan de grafelijkheid vervallen
bij doode van Philips van Cats, hun oom .
Afschrift in Inv . nr . 1747f fol . 9 verso.
N .B . Hieronder staat bet interinement van den Raad van domeinen
en financien d .d . 1523 September 20 afgeschreven .

1395 . 1523 September 15 .
Adolf Herdinck (raad en rentmeester van Bewesten Schelde)
beleent Joseph en Guido de Baenst, schildknapen, met 683 gemeten 195 1 /2 roeden ambachts in der Gapinge, to Oistende,
Oidekinskercke, Vinningen, Baerlandt, Bakendorp, in de Oude
en Nyeuwe Zwake, to Sint-Jacobspoldere, Hugepoldere en Vierloospoldere, en met 35 gemeten 106 roeden tienden to Sandijck,
Oistbaerlant, Stuvesant, Sinte-Marie-Magdaleenenpoldere, Oudekinskercke, Vinningen, Cappelle, Eversdijck, in de Welle, to
Geerolfsdi ck, Wissenkercke en Westkercke, hun aangekomen bij
doode van Jan de Baenst, schildknaap, hun broeder, van welke
beleening hun de lossing gedeeltelijk kwijtgescholden was .
Afschrift in Inv . nr . 1747 f fol. 2.

1396 .

1523 October 16.
ezelfde rentmeester beleent Jan, Cornelis en Gillis, zoons
van Pieter Matheeua' zoon, met 2 gemeten 113 roeden tienden
to Oistbairlandt en Stuvesant, hun aangekomen bij doode van
hun vader.
Afsehrift in Inv . nr . 1747f fol . 9 .

1397 .

1523 October 24 .
Mannen der grafelijkheid -van Zeeilant oorkonden, dat Kateryne Anthuenis Bavestons dochter, echtgenoot van Geleyn Pieter
Bette zoon, aan jvr . Kateryne van Overbrouck eenige perceelen
tienden, staande ten name van haar, Kateryne Bavestons dochter,
overdraagt.
Afschrift in Inv . nr . 1747g fol . 3 verso .

1398 .

1523 October 31 .
Adolf Herdinck, raad en rentmeester van Zeellandt Bewester
Scelt, beleent Kaerle, Franchois, Jan en Jeronimus, zoons van
Jan Pieters, ridder, president van den Grooten raad to Mechelen,
met 2552 gemeten 91°/,, roeden ambachts to Tholsende Binnen,
Vlake, Scoere, Yerseke, Wemelingen, Cappelle, Cloetingen, SerArenskercke, Reymerzwale, in den Brouck, to Scoudee, in den
Zwaerten Wael, to Tolsende Buyten,
uveneede, in den Zeldijck, to Loodijck, Nyeuwerkercke, Incklenoort, Tser-Pieterspolderen, Rillandt, Colinspaldere, in 't Badt, to Zwaenhil, SintJooslandt, Sint-Annepoldere, Sabbingen, int Nyeulandt van Cats,

260
to Cats bewesten Zwaels, Hamerstede, Edekinge, Nyeuwerkercke
en in t Noortambocht van Emelisse, door hem gelost van de
grafelijkheid, aan welke z~ bij doode van Philips van Cats, hun
oom, vervallen waren .
Afschrift in Inv. nr.

1399 .

1747f fol. 4.

1523 October 31 .
ezelfde rentmeester beleent Kaerle, Franchois, Jan en Jeronimus Pieters, zoons van Jan Pieters, ridder, president van den
Grooten raad to Mechelen, met 718 gemeten 254'/ roeden ambachts to Westkercke en Oistkercke, door hen gelost van de
grafelijkheid, aan welke zij bij doode van Philips van Cats, hun
oom, vervallen waren .
Afschrift in Inv . nr. 1747f fol . 5 verso .

1400 .

1523 October 31 .
ezelfde rentmeester beleent Kaerle, Franchois, Jan en Jeronimus Pieters, zoons van Jan Pieters, ridder, president van den
Grooten raad to Mechelen, met eene rente van 2 pond 5 schellingen 7 grooten 4 myten Vls . 's jaars uit de malerij van Reymerzwale, door hen gelost van de grafelijkheid, aan welke zij
bij doode van Philips van Cats, hun oom, vervallen was .
Afschrift in Inv . nr.

1401 .

1523 October 31 .
ezelfde rentmeester beleent Kaerle, Franchois, Jan en Jeronimus Pieters, zoons van Jan Pieters, ridder, president van den
Grooten raad to Mechelen, met de tienden, aan de grafelijkheid
vervallen bij doode van Philips van Cats, hun oom, maar door
hen van de grafelijkheid gekocht .
Afschrift in Inv . nr .

1402.

1747f fol . 6.

t747 f

fol . 11 verso .

1523 October 31 .
ezelfde rentmeester beleent de dochter van Jan Huge zoon,
echtgenoot van Heyndrick Jacobs zoon Thol, met 1 gemet 206
roeden tienden in der Lisse, door haar gekocht van de grafelijkheid, aan welke zij bb doode van Jan Claes' zoon, haar neef,
vervallen waren .
Afschrift in Inv. nr . 1747f fol . 12 verso.

1403.

1523 November 6 .
ezelfde rentmeester beleent Guy van Bloys met 348 gemeten 25 roeden ambachts to Cappelle, door hem gelost van de
grafelijkheid, aan welke z~ bij doode van Joos van Bloix, ridder,
zijn neef, vervallen waren.
Afschrift in Inv. nr.

1404.

1747f fol . 3

verso.

1524 Januari 24 .
ezelfde rentmeester beleent jvr . Kateryne van Overbrouck met
5 gemeten 80 roeden tienden in den Kerckpolder van Stuvesant,
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Sinte-Marie-Magdadalenen-polder en to Zabbinghen, nadat Kateryne Anthonis Bavestons dochter, echtgenoot van Geleyn Pieter
Bette zoon, haar die overgedragen had .
Afschrift in Inv. nr . 1747g fol . 3 verso.

1405. 1524 Januari 25 .
Mannen der grafelijkheid van Zeellant oorkonden, dat Hubrecht
Jacobs zoon aan Adriaen Joos' zoon van der Hooge 3 gemeten
179 roeden tienden to Zabbinge overdraagt.
Afschrift in Inv . nr . 1747g fol . 7 .

1406. 1524 Februari 11 .
Hannen der grafelijkheid van Zeellant oorkonden, dat Pieter
Pieters zoon van Scheyngen aan Jan van Renisse Fredericx zoon
5 gemeten 93 roeden tienden to Tser-Arentskercke overdraagt .
Afschrift in Inv . nr. 1747g fol. 4 verso.

1407 .

1524 April 8.
Frederick van Renesse, beer van Malle, draagt aan Vincent
Cornelis' noon, rekenmeester in den Hage, 41 gemeten 19 roeden
(sic) tienden, nader vermeld in den hier ingelaschten brief d .d .
1523 Juni 8 (zie nr. 1388), over.
Afschrift in Inv. nr . 1747h fol . 9 bis verso .

1408. 1524 April 10 .
Adolf Herdinck, raad en rentmeester van Zeellant Bewester
Schelt, beleent Jan van Renisse Fredericx zoon met 5 gemeten
93 roeden tienden to Tser-Arentskercke, nadat Pieter Pieters
zoon van Sceynghen hem die overgedragen had .
Afschrift in Inv . nr. 1747g fol . 5.

1409 .

1524 April 21 .
Mannen der grafelijkheid van Zeellandt oorkonden, dat Jacob
Willem
ommis' zoon aan Marten Jans zoon van Sabbinghen
1 gemet tienden to Sabbinghen overdraagt.
Afschrift in Inv . nr. 1747g fol . 5 verso.

1410 .

1524 April 22 .
Adolf Herdinck, raad en rentmeester van Zeellant Bewester
Schelt, beleent Marten Jans noon, met 1 gemet tienden to Sabbinghen, nadat Jacob Willem
ommis' zoon hem die overgedragen had .
Afschrift in Inv . nr . 1747g fol . 5 verso.

1411 .

1524 April 22 .
Kaerle, gekozen Roomsch keizer, verkoopt voor 7030 pond
3 stuivers 6 penningen aan beer Florys van Egmonde, graaf
van Bueren, beer van IJsselsteyn, zijn neef, en beer Anthonys
van Lalaing, graaf van Hoichstraete, heer van Montigny, ridders
van hot Gulden vlies, 296 gemeten 100'/4 roeden tienden to
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Cappelle, Eversdijck, Cloetinghen, Tsint-Arentskercke, Heynkessant, Ovesant, Cortkene, Cats, Welle, Coninchem, ijcxhouck,
Emelisse, Glheersdijck en Wissenkercke, aan de grafelijkheid
vervallen bij doode van Frans van Borssele, heer van Cortkiennen .
Afschrift in Inv. nr . 1747g fol . 13 .
N .B. Hieronder staat het interinement van den Raad van domeinen
en financien d .d . 1524 Augustus 18 afgeschreven .

1412. 1524 April 25.
Mannen der grafelijkheid van Zeellandt oorkonden, dat Adolf
van Wackene, zoon van Andries Andries, ridder, rentmeester
van Bewester Schelt, aan jvr . Elizabeth van Renisse, natuurlijke dochter van jhr . Frederick van Renissen, heer van Malle,
35 gemeten 154'/, roeden tienden to Oistbaerlant, Stuvesant en
Oidekinskercke overdraagt .
Afschrift in Inv . nr. 1747g fol . 6 .

1413. 1524 April 30 .
Adolf Herdinck, raad en rentmeester van Zeellant Bewester
Scelt, beleent Gillis van Borre, zijn klerk, met 12 gemeten 119
roeden tienden to Cleeuwairtskercke, Noortmonstre, Nyeuwerkercke en Baersdorphouck, door hem gekocht van de grafelijkheid, aan welke zij bij doode van Jaspar Heyndricx zoon vervallen
waren, met 4 gemeten 150 roeden tienden in der Cappelle, door
hem gekocht van de grafelijkheid, aan welke zij bij doode van
Joos van Bloix, ridder, vervallen waren, en met 4 gemeten 169
roeden tienden to Wemelinghen, door hem gekocht van de grafelijkheid, aan welke zij bij doode van Franchois van Heymvliet
vervallen waren .
Afschrift in Inv . nr . 1747g fol. 9 verso .

1414 . 1524 Mei 4 .
ezelfde rentmeester beleent jvr . Elisabeth van Renisse, natuur1i ke dochter van jhr . Frederick van Renisse, heer van Male,
met 35 gemeten 154'/, roeden tienden in Borsselen, nadat Adolf
van Wackene haar die overgedragen had .
Afschrift in Inv. nr . 1747g fol . 6 verso .

1415 .

1524 Mei 9 .
ezelfde rentmeester beleent Jan Pieters zoon met 41 gemeten
240 roeden ambachts to Zabbinghen, door hem gelost van de
grafelijkheid, aan welke zij bij doode van Geleyn van Sabbinghen,
priester, zijn neef, vervallen waren .
Afschrift in Inv. nr . 1747g fol . 1 .

1416. 1524 Mei 20.
ezelfde rentmeester beleent jvr . Marie van Heymvliet, echtgenoot van Franchoys van Berringhen, met 270 gemeten 225
roeden ambachts in der Cappelle, baar aangekomen bij doode
van Franchoys van Heymvliet, haar broeder .
Afschrift in Inv . nr . 1747g fol . 1 verso.
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1417. 1524 Juni 24 .
Mannen der grafelijkheid van Zeellandt oorkonden, dat Adolf
heer van Wackene aan Adolf van Bourgoinguen Anthonis' zoon
14 gemeten 981/2 roeden tienden in der Haymane, to Noortmonstre, Nyeuwerkercke, Baersdorphouck, Cloetinghen, Cappelle,
Eversdi ck en Cattendijck overdraagt .
Afschrift in Inv. nr. 1747g fol . 8 .

1418.

1524 Juli 23.
Adolf Herdinck, raad en rentmeester van Zeellandt Bewester
Scelt, beleent Jan Bouwens zoon met 18 gemeten 298 roeden
ambachts in der Welle, door hem gelost van de grafelijkheid,
aan welke zij bij doode van Cornelis Adriaens zoon, zi n neef,
vervallen waren .
Afschrift in Inv. nr . 1747g fol . 2 .

1419 . 1524 Juli 23 .
ezelfde rentmeester beleent Adriaen van der Hooghe met
3 gemeten 179 roeden tienden to Sabbinghen, nadat Hubrecht
Jacobs zoon hem die overgedragen had .
Afschrift in Inv. nr . 1747g fol . 7 verso.

1420. 1524 Juli 23.
ezelfde rentmeester beleent Adolf van Bourgoinguen Anthonis' zoon met 14 gemeten 98 1 / 2 roeden tienden in Walcheren
en Zuytbevelant, nadat Adolf heer van Wackene hem die overgedragen had .
Afschrift in Inv . nr. 1747g fol . 8 verso .

1421. 1524 September 30 .
ezelfde rentmeester beleent den graaf van Bueren met de
helft van de tienden in Zuytbevelant en Noortbevelant, aan de
grafelijkheid vervallen bij doode van jhr. Vrancke van Borsselen,
beer van Cortkene, en door hem, graaf van Bueren, van de
de grafelijkheid gekocht .
Afschrift in Inv. nr . 1747g fol. 12 .

1422. 1524 October 12.
ezelfde rentmeester beleent jvr . Geleyne Willems dochter
van Gripskercke, abdis van het klooster to Waterlooswerve, met
35 gemeten tienden to Emelisse, Cats, Gheersdijc, Wissenkercke
Campen en Voirdemershouck, haar aangekomen bij den vrijwilligen afstand van jvr . Pauwelyne van der Muelen, de voorgaande abdis .
Afschrift in Inv . nr . 1747g fol. 9.

1423 .

1524 October 28.
e rekenkamer in den Hage bericht aan Adolf Herdinck,
rentmeester-generaal van Bewester Scelt, dat zij met Frederick
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van Renisse, heer van Malle, overeengekomen is hem de tienden
to Oistende, Vynninge en Hoedekinskercke, aan de grafelijkheid
vervallen bij doode van Franchois van Heenvliet Willems zoon,
voor 90 pond gr. Vls. to verkoopen .
Afschrift in Inv. nr . 1747g fol. 10 verso.

1424. 1524 November 20 .
Adolf Herdinck, raad en rentmeester van Zeellant Bewester
Scelt, beleent Frederick van Renisse, beer van Male, met 33
gemeten 25 1 /4 roeden tienden to Oistbaerlandt, Stuvesant, Oidekinskercke en Vinninghen, door hem gekocht van de grafelijkheid, aan welke zij bij doode van Franchois van Heenvliet
vervallen waren.
Afschrift in Inv . nr. 1747g fol . 11 .

1425. 1525 Januari 4 .
ezelfde rentmeester beleent Adriaen van der Hooge met
88 gemeten 286 11 4 roeden ambachts to Cleeuwairtskercke, hem
aangekomen bij doode van Cornelis van der Hooge, zijn broeder.
Afschrift in Inv . nr. 1747 h fol. 1 .

1426. 1525 Januari 4 .
ezelfde rentmeester beleent Adriaen van der Hooge met
15 gemeten 288 1/2 roeden tienden to Noortmonstre, Nyeuwerkercke, Baersdorphouck, Coudekercke, Tser-Arenskercke en Coninchem, hem aangekomen bij doode van Cornelis van der Hooge,
zijn broeder .
Afschrift in Inv . nr. 1747 h fol . 3 .

1427. 1525 Januari 4 .
ezelfde rentmeester beleent Joos van den Werfve avidts
zoon met 8 gemeten tienden to Tser-Arenskercke, hem aangekomen bij doode van jvr . Elizabeth van W~ngaerden, zijne
moeder.
Afschrift in Inv. nr . 1747 h fol . 3 verso .

1428 . 1525 Januari 6 .
ezelfde rentmeester beleent Adolf, Anthonis en Andries van
Bourgoinguen met 267 gemeten 27 roeden tienden in der Haymanne, to Cleeuwaertskercke, in der Gapinge, to Noortmonstre,
Nyeuwerkercke, Baersdorphouck, Scellacht, Oistbaerlandt, Stuvezandt, Cloetingen, Cappelle, Eversdijck, Vlake, Scoore, Cattendijck, in der Goes, tsGravenpoldere, to Cats, Emelisse en Westkercke, hun aangekomen bb doode van jvr . Clare van Wackene,
hunne moeder .
Afschrift in Inv . nr. 1747h fol . 4 .
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1429. 1525 Februari 28 .
ezelfde rentmeester beleent Cornelis van Opynen mr . Cornelis' zoon met 26 gemeten 287 5 /6 roeden tienden in de Zwake,
to Tser-Arentskercke en Tser-Heyndricxkinderen, hem aangekomen bij doode van mr. Cornelis van Opynen, zijn vader .
Afschrift in Inv . nr. 1747 h fol . 4 verso .

1430. 1525 Maaipt 19 .
ezelfde rentmeester verklaart, dat door hem in 1523 geene
verleidbrieven zijn uitgegeven, dan die in bet voorafgaande quohier
staan afgeschreven .
Oorspr. in Inv . nr . 1747f fol . 13.

1431. 1525 Mei 10 .
ezelfde rentmeester beleent Cleeuwaert Jacobs zoon met 31
gemeten 187 roeden ambachts in der Welle, to Coninchem en
Voerdermersbouck, hem aangekomen bij doode van Bouwen en
Yeman Jacobs zoons, zijne broeders.
Afschrift in Inv . nr. 1747h fol . 1 verso.

1432. 1525 Mei 10 .
ezelfde rentmeester beleent Cleeuwaert Jacobs zoon met 1
gemet tienden to Emelisse, hem aangekomen bij doode van Bouwen en Yeman Jacobs zoons, zijne broeders .
Afschrift in Inv . nr. 1747h fol . 5.

1433. 1525 Mei 28 .
ezelfde rentmeester beleent Vincent Cornelis' zoon, rekenmeester in den Hage, met 41 gemeten 95 1 /2 roeden tienden to
Shreer-Aertskereke, nadat Frederick van Renesse, beer van Malle,
die ze met gelijke hoeveelheid tienden gekocht bad van de grafelijkheid, aan welke zij bij doode van Pieter van Schengen
vervallen waren, ze hem overgedragen had .
Afschrift in Inv. nr . V47 h fol. 11 verso .

1434. 1525 Augustus 5 .
Mannen der grafelijkheid van Zeellandt oorkonden, dat de
weduwe van Anthonis Baveston aan Marten Jans zoon 2 gemeten
246 roeden tienden to Sabbingen overdraagt .
Afschrift in Inv . nr . 1747h fol . 5 verso .

1435. 1525 Augustus 10 .
Adolf Herdinck, raad en rentmeester van Zeellant Bewester
Schelt, beleent Marten Jans zoon met 2 gemeten 246 roeden
tienden to Sabbingen, nadat de weduwe van Anthonis Baveston
hem die overgedragen had .
Afschrift in Inv . nr . 1747h fol . 6.
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1436.

1525 Augustus 10 .
ezelfde rentmeester beleent Gillis van der Elst, abt van het
klooster van der oest, met het tiend, geheten Monsterhouck,
hem aangekomeu bij doode van Joos Arents, den vorigen abt .
Afschrift in Inv . nr . 1747 h fol . 6 verso .

1437 . 1525 October 10 .
ezelfde rentmeester beleent Marguerite van Bourbon, abdis
van het klooster van Waterlooswerve, met 35 gemeten tienden
to Emelisse, Cats, Gheertsdijck, Wissenkercke, Campen en Voerdemershouck, haar aangekomen b~ doode van Gyleyne Willems
dochter van Gri pskercke, de vorige abdis .
Afschrift in Inv. nr. 1747h fol . 7 .

1438 .

1525 October 15 .
ezelfde rentmeester beleent Anthonis Bette zoon met 105
gemeten 183 roeden ambachts in der Welle, to Coninchem,
Wissenkercke en Gheertsdijck, hem aangekomen bij doode van
Adriaen Bette zoon, zijn broeder .
Afschrift in Inv . nr. 1747 h fol . 2 .

1439 .

1526 Januari 17 .
ezelfde rentmeester beleent jvr . Marie Jacobsz . (sic) van der
Boede, echtgenoot van Jan Lenaerts zoon, met 70 gemeten 198
roeden ambachts to Couekercke, haar aangekomen bij doode van
mr. Jan Jacops zoon van der Boede, priester, haar broeder .
Afschrift in Inv . nr. 17471 fol . 1 .

1440. 1526 Februari 21 .
Mannen der grafelijkheid van Zeellant oorkonden, dat Hubrecht
Jacops zoon aan Jan Pier anckaerts zoon 1 gemet 150 roeden
tienden in de Welle overdraagt.
Afschrift in Inv . nr. 17471 fol . 11 verso .

1441 . 1526 Maart 16 .
Mannen der grafelijkheid van Zeellant oorkonden, dat Willem
van Stapelen, schildknaap, aan Clais Triest, zoon van Clais Triest,
ridder, zijne ambachtsportie to Valckenisse overdraagt .
Afschrift in Inv . nr. 17471 fol . 4 .

1442 .

1526 April 5.
Adolf Herdinck, raad (en rentmeester van Zeeland Bewesten
Schelde) beleent Aelbrecht en Jooris van Bloix en van Treslonge
met 20 gemeten 208 roeden tienden to Coudorpe, hun nit kraehte
van het octrooi d.d. 1514 September 9 (zie nr . 1237) aangekomen bij doode van Lodewijck van Bloix en van Treslonge.
Afsehrift in Inv . nr . 1747i fol. 3 verso .
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1443 . 1526 April 6.
ezelfde rentmeester beleent Claes Triest, zoon van Claes Triest,
ridder, met 300 gemeten ambachts to Valckenise, nadat Willem
van Stapellen, schildknaap, hem die overgedragen had.
Afschrift in Inv . nr . 1747i fol . 4 verso.

1444. 1526 April 12 .
Mannen der grafelijkheid van Zeellant oorkonden, dat Symon
Heyndricx zoon van Grijpskercke aan Pieter Adriaens zoon van
Biggenkercke 14 gemeten ambachts to Tsherootskercke overdraagt .
Afschrift in Inv . nr . 1747i fol . 5 .

1445 . 1526 April 13 .
Adolf Herdinck, raad en rentmeester van Bewester Schelt,
beleent Pieter Adriaens zoon van Biggenkercke met 14 gemeten
ambachts to Tserootskercke, nadat Symon Heyndricx zoon van
Grijpskercke hem die overgedragen had .
Afschrift in Inv. nr . 17471 fol . 5 verso.

1446. 1526 April 14 .
ezelfde rentmeester verklaart, dat door hem in 1524 geene
verlijdbrieven zijn uitgegeven, dan die in het voorafgaande quohier
staan afgeschreven, behalve twee, die, bb vergissing overgeslagen,
later hierachter afgeschreven zijn .
Oorspr . in Inv . nr. 1747g fol . 11 verso .

1447 . 1526 Augustus 20.
ezelfde rentmeester beleent Jan Pier anckaerts zoon met
1 gemet 150 roeden tienden to Welle, nadat Huybrecht Jacops
zoon hem die overgedragen had .
Afschrift ii Inv. nr . 17471 fol. 12.

1448. 1526 Augustus 24.
ezelfde rentmeester beleent Witte Jacobs zoon van (der) Lisse
met 11 gemeten 274 1 / 3 roeden ambachts in der Welle en to
Coninchem, hem aangekomen bij doode van Berthelmeeus Jacops
zoon van der Lisse, zijn broeder .
Afschrift in Inv . nr . 1747i fol . 9.

1449 . 1526 Augustus 24 .
ezelfde rentmeester beleent Witte Jacops zoon van der Lisse met
149 5 /6 roeden tienden to Coninchem en in der Lisse, hem aangekomen
bb doode van Berthelmeeus Jacops zoon van der Lisse, zijn broeder .
Afschrift in Inv . nr. 1747i fol . 9 verso .

1450. 1526 Augustus 25 .
Mannen der grafelijkheid van Zeelant oorkonden, dat Jan
Adriaens zoon van Stapele 300 gemeten ambachts to Valckenisse, door
Willem van Stapelle, zijn neef, verkocht aan mer Clais Tries, naast .
Afschrift in Inv . nr. 1747i fol. 6 .
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1451 .

1526 na Augustus 25 .
Adolf Herdinck, raad (en rentmeester van Zeeland Bewesten
Schelde) beleent Jan Adriaen van Stapels weeskind met 300 gemeten ambachts to Valckenisse, door Willem van Stapele, zi n
neef, aan Clais Triest, ridder, verkocht, maar namens hem,
weeskind, genaast.
N .B.

Afschrift in Inv . nr. 1747i fol . 6 verso .
e datum is niet ingevuld .

1452 . 1526 September 20 .
ezelfde rentmeester beleent Jan Lievens zoon van Cats, schout
der stad Ziericxzee, met 3 gemeten tienden to Noortmonster,
Nieuwerkercke en Baersdorphouck, hem aangekomen bij doode
van jvr. Barbele Aerents van Scheyngen (dochter), zone moeder.
Afschrift in Inv . nr. 1747i fol . 7 verso .

1453 .

1526 September 24.
Mannen der grafelijkheid van Zeellant oorkonden, dat mr .
Nicolaes Everardi, president van den raad van Hollant, Zeellant
en Vrieslant, aan mr . Franchois Nicolai, secretaris der stad
Middelburch, 1 gemet 37 roeden leenlands to Grijpskercke
overdraagt.
Afschrift in Inv. nr . 17471 fol. 8 .

1454 .

1526 October 8 .
Adolf Herninck, raad en rentmeester van Zeellant Bewester
Schelt, beleent mr . Franchois Nicolai, secretaris der stad Middelburch, met 1 gemet 37 roeden leenlands to Grijpskercke, nadat
mr. Nicolaes Everardi, president van den raad van Hollant,
Zeellant en Vrieslant, hem die overgedragen had .
Afschrift in Inv . nr. 1747i fol . 9.

1455 .

1526 October 14 .
ezelfde rentmeester beleent Jan van Traseignyes, heer van
Arnemuyden, en Gillis van Traseignyes, heer van Zuytambacht,
met 1090 gemeten 241 roeden ambachts to Geersdijck, Wissenkercke en Zoetelinckercke, door hen gelost van de grafelbkheid,
aan welke zij bij doode van Kaerle van Traseignys, hun broeder,
vervallen waren.
Afschrift in Inv. nr . 1747i fol . 12 verso.

1456 .

1526 October 14 .
ezelfde rentmeester beleent Jan van Traseignyes, heer van
Arnemuyde, en Gillis van Traseignyes, heer van Zuytambocht,
met 120 gemeten 150 roeden tienden to Emelisse, Cortkenne, in
Welle, to Wissenkercke en Campen, door hen gelost van de grafelijkheid, aan welke zij bij doode van Kaerle van Traseignyes,
hun broeder, vervallen waren .
Afschrift in Inv . nr. 1747i fol . 13.
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1457 . 1526 November 16 .
ezelfde rentmeester beleent j vr . Marie s raechs, echtgenoot van Willem van Ymmerseele, met 19 gemeten 200 roeden
ambachts in den Broucke, haar aangekomen bij doode van Cornelie Adriaen de Cueppers dochter, hare grootmoeder.
Afschrift in Inv . nr. 1747i fol . 10 verso .

1458 . 1526 ecember 20 .
ezelfde rentmeester beleent Loys van Vaernewijck met 174
gemeten 12 1 /2 roeden ambachts (te Cappelle), hem aangekomen
bij doode van Joos van Vaernewijck, zijn broeder .
Afschrift in Inv. nr . 1747i fol . 11 .

1459. 1526

ecember 20 .
ezelfde rentmeester beleent Margriete Vilaynes, vrouwe van
Lijckercke, echtgenoot van Jehan Hannart, 'ridder, commandeur
van de Sint Jacops orde, raad, tresorier-generaal van espargne,
heer van Lijckercke, met 902 gemeten 162 1 / 2 roeden ambachts
to Vlacke, Schorre en Cappelle, door haar gelost van de grafelijkheid, aan welke zij bij doode van jhr . Adriaen Vilain, heer
van Lijckercke, haar vader, vervallen waren .
Afschrift in Inv. nr. 1747i fol . 13 verso.

1460 . 1527 Januari 2 .
Mannen der grafelijkheid van Zeellandt oorkonden, dat Wouter
van
omburch Jacobss. zoon aan Pancras Jans zoon van der
Hayman 186 gemeten 102 1/ 6 (sic) roeden ambachts, nader vermeld in den brief, waardoor deze gestoken is, (zie nr . 1309)
overdraagt.
Afschrift in Inv . nr. 1747 k fol. 1 verso.

1461. 1527 Januari 7 .
Mannen der grafelijkheid van Zeellandt oorkonden, dat Joos
van Cruningen aan Franchois van Opyne zijn ambacht to Nyeulande overdraagt .
Afsehrift in Inv . nr. 1747 k fol . 14 verso.

1462. 1527 Januari 8 .
Adolf Herdinck, raad en rentmeester van Bewester Scelt,
beleent Pancraes Jans zoon van der Haymanne, met 186 gemeten
135 1 / 2 roeden ambachts to Bigghenkercke, Sint-Janskercke, SerPoppekercke, Westcapple, Woytkinsdorp, Werendijcke, Soutelande, Ser-Boudinskercke en
omburch, nadat Wouter van
omburch Jacobs zoon hem die overgedragen had.
Afschrift in Inv . nr. 1747k fol . 2.

1463 . 1527 Februari 25 .
ezelfde rentmeester beleent Pancraes Jans zoon van der
Haymanne met 932 gemeten 71 roeden ambachts to Biggen-

270
kercke, Sint-Janskercke, Ser-Poppekereke, Westcaple, Woytkinsdorp, Werendi ck, Zoutelande, Ser-Boyenskercke en omburch,
door hem gelost van de grafel~kheid, aan welke zij bij doode
van Wouter van omburch Jacobs zoon vervallen waren.
Afschrift in Inv. nr . 1747k fol . 11 .

1464. 1527 April 30 .
ezelfde rentmeester beleent Claes Symons zoon Vacht met
5 gemeten 119 roeden tienden to Cats, Emelisse en Welle, hem
aangekomen bij doode van jvr . Beele Symon Jans zoon Yachts
weduwe, zijne moeder.
Afschrift in Inv . nr. 1747 k fol . 6 verso .

1465. 1527 April 30 .
ezelfde rentmeester beleent jvr . Elisabet van Renisse Vincents dochter met 13 gemeten 150 roeden leenlands to Ellewoutsdbek, door haar gekocht van de grafelijkheid, aan welke
z~ bb doode van Olivier van Renisse vervallen waren .
Afschrift in Inv . nr. 1747 k fol . 12.

1466. 1527 April 30.
ezelfde rentmeester beleent Franchois van Beringhen met
14 gemeten leenlands to Hoidekinskercke, door hem gekocht
van de grafelijkheid, aan welke zij bij doode van Franchois van
Heenvliet vervallen waren .
Afschrift in Inv . nr . 1747k fol . 12 verso.

1467. Voor 1527 Juni 12 .
ezelfde rentmeester verklaart, dat door hem in 1525 geene
verleidbrieven zijn uitgegeven, dan die in het voorafgaande quohier
staan afgeschreven .
N.B .

Oorspr. in Inv . nr . 1747h fol. 11 verso .
eze verklaring is ongeteekend, maar de rekening, waarover bet quohier loopt, is ingediend bij de Rekenkamer
1527 Juni 12.

1468 . 1527 Juni 15 .
Kaerle, keizer van Roomen, gelast ten verzoeke van de voogden
van Heynricxken, dochter van Heynrick Jacops zoon van omburch, en de weesmeesters der stad Middelburch, die beweren,
dat wi len Wouter van omburch, oom en voogd van dat weeskind, de ambachten, die b~ doode van Heynrick van omburch
aan diens dochter vervallen waren, onwettig had doen stellen
op zijn eigen naam, de erven van Wouter van omburch to citeeren
voor burggraaf en leenmannen van Zeellandt .
Afschrift in Inv . nr. 1747m fol . 1 .

1469. 1527 Juni 28 .
Adolf Herdinck, raad en rentmeester van Bewester Schelt,
beleent Jacop Jans zoon van Campen met 1 gemet 225 roeden
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leenlands to sHeer-Poppekercke, nadat Symon Heynriex zoon
van Gri pskercke hem die overgedragen had .
Afschrift in Inv . nr . 1747k fol . 12 verso.

1470. 1527 Juli 8 .
ezelfde rentmeester beleent jvr. Katheryne Noyts Andries' dochter, echtgenoot van Jacob de Vos, met 823 gemeten 221 3/ 4 roeden ambachts to Rillandt, in de Maire en Oude en Nyeuv Freysen, haar
aangekomen bij doode van irck Noyts Andries' zoon, haar brooder .
Afschrift in Inv . nr . 1747 k fol . 3 .

1471 . 1527 Juli 8 .
Jacob de Vos verklaart namens zijne echtgenoot jvr. Katheryne Noyts, dat behalve de ambachtsporties, vermeld in den brief
d.d. als boven, op welks rugzi de deze geschreven is, (zie nr . 1470)
door haar ook gelost zijn 11 gemeten 16 3/ s roeden ambachts to
Zwaenhil en Sint-Jooslandt, die door een verzuim van den schri ver
niet in den beleenbrief zbn vermeld .
Afschrift in Inv . nr. 1747 k fol. 4.

1472. 1527 Juli 20.
Adolf Herdinck, raad en rentmeester van Bewester Scelt, beleent mr . Vincent Cornelis' zoon, rekenmeester in Bollandt, met
een achtste deel van het door de ambachtsheeren van Baerlandt,
Oudelandt, Bakeldorp, Stuvesandt, Ellewoutsdorp (sic), Coudorpe
en Everinge bedijkte slijk den ieryck en met 5 gemeten 139
roeden tienden daarin .
Afschrift in Inv . nr. 1747 k fol . 13 .

1473 . 1527 Augustus 4 .
Mannen der grafelijkheid van Zeellandt oorkonden, dat Adolf
Herdinck, rentmeester van Bewester Scelt, aan Jacop Stassaert, zijn
neef, als huwelijksgift 14 gemeten 200 roeden tienden to Zabbinghe,
belast met cone pensie van 6 schellingen 7 penningen Hollandts,
door hem gekocht van Gelain van Zabbinge, priester, overdraagt .
Afschrift in Inv . nr. 1747 k fol . 4 verso .

1474 . 1527 Augustus 5 .
Adolf Herdinck, raad en rentmeester van Zeellandt Bewester
Schelt, beleent Jan Noyts met 823 gemeten 221 3/4 roeden
ambachts to Rillandt, in de Maire en Oude en Nyeuv Freysen, hem
aangekomen bij doode van irck Noyts Andries' zoon, zijn neef .
Afschrift in Inv . nr . 1747 k fol . 4 .

1475 . 1527 Augustus 6 .
ezelfde rentmeester beleent Marinus, Cornelis en Jacob, zoons
van Jacob Adriaens zoon, met 8 gemeten 33 1 /3 roeden tienden
to Wissenkercke, hun aangekomen bij doode van Jacob Adriaens
zoon, hun vader .
Afschrift in Inv . nr. 1747k fol . 2 verso.
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1476.

1527 Augustus 8 .
ezelfde rentmeester beleent Jacob Stassaert, z~n neef, met
14 gemeten 200 roeden tienden to Sabbinge, nadat Adolf Herdinck voornoemd hem die ter gelegenheid van zi n huweli k
overgedragen had .
Afschrift in Inv . nr. 1747 k fol . 5.

1477 .

1527 Augustus 26 .
Mannen der grafelijkheid van Zeellandt oorkonden, dat Cornelie Claes' dochter van der Lisse, echtgenoot van Ghyleyn
Lenaert zoon, Aechte Cornelis Berthelmeeus' dochter en Cornelie Cornelis Berthelmeeus' dochter, elk aan Claes Symons zoon
Yacht 2 gemeten 3 3/ 10 roeden tienden to Cats, Emelisse en in
de Welle overdragen .
Afschrift in Inv . nr . 1747k fol. 7.

1478 .

1527 September 1 .
Adolf Herdinck, raad en rentmeester van Bewester Schelt,
beleent Claes Symons zoon Yacht met 6 gemeten 10 1 /2 roeden
tienden to Cats, Emelisse en in de Welle, nadat Cornelie Claes'
dochter van der Lisse, echtgenoot van Ghyleyn Lenaerts zoon,
Aechte en Cornelie Cornelis Berthelmeeus' zoons dochters hem
die overgedragen hadden .
Afschrift in Inv. nr . 1747 k fol . 7 verso .

1479.

1527 September 3 .
Mannen der grafelijkheid van Zeellandt oorkonden, dat Pieter
Cornelis Govairts zoon aan mr . Fort Cornelis' zoon van Wemeldinge 69 gemeten 118 roeden ambachts to Wemeldingen overdraagt .
Afschrift in Inv . nr . t747 k fol . 5 verso .

1480.

1527 September 3 .
Mannen der grafelijkheid van Zeellandt oorkonden, dat Wisse
Heynricx zoon en Michiel Heynrics zoon van der Buttinge,
gebroeders, Adriaen Justas' zoon en Heynrick Justas' zoon, gebroeders, aan mr . Jaspar Lievins zoon, Eeuwout Lievins zoon
en Baltasar Lievins zoon van Hogelande, gebroeders, 9 gemeten
127 roeden ambachts to Hogelande overdragen .
Afsehrift in Inv . nr . 1747 k fol . 17 .

1481 .

1527 September 4 .
Adolf Herdinck, raad en rentmeester van Bewester Scelt, beleent mr . Fort Cornelis' zoon van Wemelingen met 69 gemeten
118 roeden ambachts to Wemelingen, nadat Pieter Cornelis Govaerts zoon hem die overgedragen had .
Afschrift in Inv . nr . 1747 k fol. 6.
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1482 . 1527 September 26 .
Mannen der grafelijkheid van Zeellandt oorkonden, dat jvr .
Katheryne van Overbroucke, weduwe van Anthonis Baveston,
aan Maerten Jans zoon 2 gemeten 195 roeden tienden in Wolfaertsdijck overdraagt .
Afschrift in Inv . nr . 1747 k fol . 10 .

1483 .

1527 September 28 .
Adolf Herdinck, raad en rentmeester van Bewester Schelt,
beleent Maerten Jans zoon met 2 gemeten 210 roeden tienden to
Zabbingen, nadat jvr . Katheryne van Overbrouck, weduwe van
Anthonis Baveston, hem die overgedragen had .
Afschrift in Inv . nr . 1747 k fol. 10 verso .

1484. 1527 October 8 .
ezelfde rentmeester beleent Joos en Bouwen van de Waerde
Maerten van do Waerde zoons met 227 gemeten 33 1 2 roeden
ambachts to Synoutskercke, Baersdorp en Ser-Aerntskercke, hun
aangekomen bij doode van Cornelis van de Waerde, hunbroeder.
Afschrift in Inv . nr . 1747 k fol . 8 .

1485. 1527 October 8 .
ezelfde rentmeester beleent Joos en Bouwen van de Waerde
Maerten van de Waerde zoons met 5 gemeten 50 roeden tienden
to Noortmonstere, Nyeuwerkercke en Baersdorphouck, hun aangekomen bij doode van Cornelis van de Waerde, hun (broeder) .
Afschrift in Inv. nr. 1747k fol. 9 .

1486. 1527 October 8 .
ezelfde rentmeester beleent Bouwen van de Waerde met
1 gemet 5 2/ 3 roeden tienden to Ser-Aerntskercke, hem aangekomen bij doode van Cornelis van de Waerde, zijn broeder .
Afschrift in Inv . nr. 1747k fol. 9 verso .

1487 . 1527 October 8 .
ezelfde rentmeester beleent Joost van de Waerde met 1 gemet
15 roeden tienden in den Sint-Anthonis polder, hem aangekomen
bij doode van Cornelis van de Waerde, zi n broeder .
Afsehrift in Inv . nr. 1747k fol . 9 verso.

1488 . 1527 October 20 .
ezelfde rentmeester beleent Pieter Adriaens zoon van Biggenkercke met 100 gemeten 137 3/ 4 roeden ambachts to Poppendamme, Hogelande, Sint-Mariekercke,
omburch, Buttinge en
Santfoorde, door hem gelost van de grafelijkheid, aan welke zij
bij doode van Andries van Biggenkercke, z~n broeder, vervallen
waren .
Afschrift in Inv . nr. 1747k fol . 13 verso.
18
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1489. 1527 October 23 .
e deurwaarder Gillis Reyns relateert, dat hij het bevelschrift,
waaraan dit relaas gehecht is, (zie nr . 1468) aan Pancraes Jans
zoon to Middelburch heeft beteekend en hem heeft gedagvaard
tegen 25 October voor burggraaf en leenmannen van Zeellandt .
Afschrift in Inv . nr . 1747m fol. 3 .

ecember 6 .
Mannen der grafelijkheid van Zeellant oorkonden, dat Witte
Jacobs zoon van der Lisse aan Jan Pieters zoon 299 roeden
tienden to Welle, Coninckhem en in der Lisse en 23 gemeten
248 roeden ambachts aldaar overdraagt .

1490. 1527

a) Afschrift in Inv . nr. 1747 k fol . 15M
b) Afschrift in Inv . nr . 17471 fol . 11 verso .

1491. 1527

ecember 8 .
Adolf Herdinck, raad en rentmeester van Bewester Schelt,
beleent Franchois van Opynen, schildknaap, met 162 gemeten
150 roeden ambachts to Nyeulande, nadat jhr . Joos van Cruningen
Aernts zoon hem die overgedragen had .
Afschrift in Inv. nr . 1747 k fol . 15.

ecember 20 .
ezelfde rentmeester beleent Jan Pieters zoon met 23 gemeten
168 2/3 roeden ambachts to Welle en Coeninchem en met 299
roeden tienden to Coninchem en in der Lisse, nadat Witte Jacobs
zoon van der Lisse hem die overgedragen had .

1492 . 1527

a) Afschrift in Inv . nr. 1747k fol . 15 verso.
b) Afschrift in Inv . nr. 17471 fol . 12 verso .

1493 . 1527

ecember 31 .
ezelfde rentmeester beleent Jan van Beringhen Franchois'
zoon met 227 gemeten 225 roeden ambachts to Capelle, hem
aangekomen bij doode van jvr . Marie van Hempvliet, zijne moeder .
Afschrift in Inv . nr. 1747 k fol. 16 verso .

ecember 31 .
ezelfde rentmeester beleent mr. Jaspar, Eeuwout en mr. Baltasar Lievins kinderen van Hogelande met 9 gemeten 127 roeden
ambachts to Hogelande, nadat Wisse en Michiel Heyndericx kinderen en Adriaen en Heynderick Justas' kinderen hem die overgedragen hadden.

1494. 1527

Afschrift in Inv . nr. 1747k fol . 17 verso .

1495. 1528 Januari 17 .
ezelfde rentmeester beleent Jan van Cralinghen met 5 gemeten 84 1 4 roeden tienden to Cats, door verzuim van verhef
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na doode van Gillis van Cralingen, z~n vader, aan de grafelijkheid vervallen, maar door hem krachtens beslissing der rekenkamer in den Haghe d .d. 1527 ecember . . alsnog gelost .
Afschrift in Inv. nr.

17471

fol . 1 .

1496. 1528 Januari 17 .
Mannen der grafelijkheid van Zeellant oorkonden, dat Jan
van Cralingen aan Gillis van Borre 5 gemeten 84 1 /4 roeden
tienden to Cats overdraagt .
Afschrift in Inv . nr . 17471 fol . 2.

1497 . 1528 Januari 18 .
Adolff Herdinck, raad en rentmeester van Bewester Schelt,
beleent Gillis van Borre met 5 gemeten 84 1 /4 roeden tienden to
Cats, nadat Jan van Cralingen hem die overgedragen had .
Afschrift in Inv . nr .

17471

fol . 2 verso .

1498 . 1528 Februari 7
Mannen der grafelijkheid van Zeellant oorkonden, dat jvr.
Katheryne van Overbrouc, weduwe van Anthuenis Baveston,
aan Charles, Francx, Jan en Jeronimus Pieters kinderen 8 gemeten ambachts to Zwabbingen overdraagt .
Afschrift in Inv . nr. 17471 fol . 3 verso .

1499. 1528 April 2 .
Mannen der grafelijkheid van Zeellant oorkonden, dat Heindrick Crabel aan Gillis van Borre 21 gemeten 181 1 / 4 roeden
tienden in der Haymanne, to Noortmonstre, Nieuwerkercke en
Baersdorphouck overdraagt .
Afschrift in Inv. nr. 1747 1 fol . 9.

1500 . 1528 April 4 .
Adolf Herdinck, raad en rentmeester van Bewester Schelt,
beleent Charles, Franchois, Jan en Jeronimus Pieters kinderen
met 8 gemeten ambachts to Zwabbingen, nadat jvr . Katheryne
van Overbrouck, weduwe van Anthuenis Baveston, hun die overgedragen had .
Afschrift in Inv . nr. 1747 1 fol . 4 .

1501 . 1528 April 8 .
Mannen der grafelijkheid van Zeellandt oorkonden, dat mr . Cornelis Huyge zoon aan mr . Jacop Croesincx, doctor in de medici nen, 3
gemeten leenlands, genaamd de Russepit, to Meliskercke overdraagt.
Afschrift in Inv. nr. 1747 m fol. 6.

1502 . 1528 Mei 12 .
Mannen der grafelijkheid van Zeellant oorkonden, dat Pieter Cornelis Govaerts zoon aan mr . Fort Cornelis' zoon van Wemelingen
69 gemeten 118 roeden ambachts to Wemeldingen overdraagt .
Afschrift in Inv. nr. 17471 fol . 4 verso .
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1503 .

1528 Mei 15 .
Adolf Herdinck, raad en rentmeester van Bewester Schelt,
beleent mr. Fort Cornelis' zoon met 69 gemeten 118 roeden ambacbts to Wemeldingen, nadat Pieter Cornelis Govaerts zoon
die hem overgedragen had .
Afschrift in Inv. nr.

1504 .

17471

fol. 6.

1528 Augustus 10 .
ezelfde rentmeester beleent Yeman en Jan Gillis Wisse zoons
kinderen met 1 gemet 196 1 /2 roeden tienden to Welle en Lisse,
door hen gelost van de grafelijkheid, aan welke zij bij doode van
Adriaen Gillis' zoon, hun broeder, vervallen waren.
Afschrift in Inv . nr.

1506 .

fol . 5 verso .

1528 Augustus 10 .
ezelfde rentmeester beleent Yeman en Jan Gillis Wisse zoons
kinderen met 12 gemeten 271 roeden ambachts to Welle en
Coninchem, door hen gelost van de grafelijkheid, aan . welke zij bij
doode van Adriaen Gillis Wisse zoon, hun broeder, vervallen waren .
Afschrift in Inv . nr .

1505 .

17471

17471

fol. 6 verso .

1528 Augustus 12 .
ezelfde rentmeester beleent Lieven Yemans zoon van Ziericxzee met 2 gemeten 146 roeden tienden to Welle en Lisse,
door hem gelost van de grafelijkheid, aan welke zij bij doode
van Yeman Gillis' zoon, zijn vader, vervallen waren .
Afschrift in Inv . nr . 17471 fol . 7 verso.

1507 .

1528 Augustus 12 .
ezelfde rentmeester beleent Leyn Michiels zoon met 5 gemeten 283 roeden tienden to Wissenkercke, door hem gelost
van de grafelijkheid, aan welke zij bij doode van Maryken Jans
dochter, zijne moeder, vervallen waren .
Afschrift in Inv . nr.

1508 .

fol . 8 verso.

1528 Augustus 12 .
ezelfde rentmeester beleent Gillis van Borre met 21 gemeten
181 1/ 4 roeden tienden in der Haymanne, to Noortmonster, Nieuwerkercke en Baersdorphouc, nadat Heindrick Crabel hem die
overgedragen had .
Afschrift in Inv . nr .

1509.

17471

17471

fol . 9 verso .

1528 November 26 .
ezelfde rentmeester beleent jvr . Clara en jvr . Jacopmyne Willems dochters van Grijpskercke met 100 gemeten 147 1 /2 roeden ambachts to Poppendamme, Hogelande, Sint-Mariekereke, omburch,
Grijpskercke, Buttinge en Santfoorde, door haar gelost van
de grafelijkheid, aan welke zij bb doode van Willem Willem Jacops
zoon van Grijpskercke, haar vader, vervallen waren.
Afschrift in Inv. nr . 17471 fol. 10.
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1510 .

1529 Januari 29 .
Mannen der grafelijkheid van Zeellandt oorkonden, dat Pancraes Jans zoon van der Haymanne aan de dochter van Heynrick
van omburch overdraagt al de ambachten en leenen, die Heyndrick van omburch bezeten heeft, en die na diens dood Wouter
van omburch had verkregen .
Afschrift in Inv . nr. 1747m fol . 4 .

1511 .

1529 Januari 31 .
Adolff Herdinck, raad en rentmeester van Bewester Scelt, beleent jvr . Heynricxken van omburch met 372 gemeten 264'/2
roeden ambaebts to Biggenkercke, Sint-Janskercke, Ser-Poppenkercke, Westcappel, Woitkinsdorp, Weerendijck, Zoetelande,
sHeer-Boudekynskercke en omburch, door haar gelost van de
grafelijkheid, aan welke zb bij doode van Heynrick van omburch, haar vader, vervallen waren, nadat Pancraes Jans zoon
van der Haymanne als naaste manhoofd van Wouter van omburch, die na doode van zijn broeder deze ambachten had gelost,
hiervan afstand had gedaan .
Afschrift in Inv . nr. 1747m fol . 4 verso.

1512 . 1529 Februari 3 .
Mannen der grafelijkheid van Zeellandt oorkonden, dat Adolff
heer van Wackenne aan Gillis van Borre 50 gemeten 129 roeden
ambachts to Tholsende Binnen en 3 gemeten 169 roeden ambachts to Tholzende Buyten overdraagt .
Afschrift in Inv . nr. 1747m fol. 7 verso .

1513 .

1529 Februari 18 .
Adolff Herdinck, raad en rentmeester van Bewester Scelt,
beleent mr . Jacop Croesynck, doctor in de medicijnen, met 3
gemeten leenlands, genaamd den Russepit, to Meliskereke, nadat
mr. Cornelis Huyge zoon hem die overgedragen had .
Afschrift in Inv . nr . 1747m fol. 7 .
N.B . Op den kant staat aangeteekend, dat deze brief niet is overhandigd aan mr. Jacop, „mits de difficuulteyt, dier es upt
verlijt van den leenlanden" .

1514 . 1529 Maart 8.
Mannen der grafelijkheid van Zeellandt oorkonden, dat Jan
Lyevyns zoon van Cats, schout der stad Ziericxzee, aan jhr .
Adolff heer van Wackenne 73 3 / 4 roeden tienden in den polder
van der Zwake overdraagt .
Afschrift in Inv . nr. 1747m fol . 19 verso.

1515 . 1529 Maart 12.
Adolff Herdinck, raad en rentmeester van Zeellandt Bewester
Scelt, beleent Gillis van Borre met 50 gemeten 129 roeden
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ambachts to Tholsende Binnen en met 3 gemeten 169 roeden
ambachts to Tholsende Buyten, nadat Adolff heer van Wackenne
hem die overgedragen had .
Afschrift in Inv . nr . 1747m fol . 8 .

1516 .

1529 Maart 16 .
Mannen der grafelijkheid van Zeellandt oorkonden, dat Cornelis Jacops zoon van der Lisse aan Lenaert Wisse zoon van
der Lisse, z~n neef, 6 gemeten 278 2 (3 roeden tienden in der
Lisse en to Wissenkercke overdraagt .
Afschrift in Inv. nr. 1747m fol . 10 .

1517.

1529 Maart 24.
Adolf Herdinck, raad en rentmeester van Bewester Scelt, beleent Jacop van omburch, ridder, heer van Sinte-Aechtekercke,
met 932 gemeten 71 roeden ambachts to Biggenkercke, SintJanskercke, Scerppekercke, Westeapple, Woytkynsdorp, Werendijck, Zoutelande, slier-Boeyenskercke en omburch, door hem
gelost van de grafelijkheid, aan welke zij bij doode van Wouter
van omburch Jacops zoon vervallen waren .
Afsehrift in Inv . nr. 1747m fol. 9.

1518 .

1529 April 8 .
ezelfde rentmeester beleent Leenaert Wisse zoon van der
Lisse met 6 gemeten 278 2/3 roeden tienden in der Lisse, to Welle
en Wissenkercke, nadat Cornelis Jacops zoon van der Lisse
hem die overgedragen had.
Afschrift in Inv . nr. 1747m fol . 10 verso.

1519 .

1529 April 28 .
ezelfde rentmeester beleent Jacop Thonis' zoon met 1 gemet
150 roeden tienden to Wissenkercke, door hem gelost van de
grafelijkheid, aan welke zij b~ doode van Anthonis Jacop Piers
zoon, zijn vader, vervallen waren .
Afschrift in Inv. nr . 1747m fol . 11 verso.

1520.

1529 Mei 21 .
Mannen der grafelijkheid van Zeellandt oorkonden, dat Franchois Cornelis' noon aan Adolff heer van Wackenne 3 gemeten
45 roeden tienden to Ovezandt in den Sint-Anthuenispolder
overdraagt.
Afschrift in Inv . nr . 1747m fol . 12 .
N.B. Op den kant staat aangeteekend, dat de mannenbrief en
de verleidbrief, waarbij deze tienden van Joos van der Waerde
op Franchois Cornelis' zoon overgaan, ontbreken.

1521 .

1529 Mei 22.
Adolff Hardinck, raad en rentmeester van Bewester Scelt, beleent Adolff heer van Wackenne met 3 gemeten 45 roeden
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tienden to Ovesandt in den Sint-Anthuenispolder, nadat Franchois Cornelis' zoon hem die overgedragen had .
Afschrift in Inv . nr . 1747m fol . 12 verso.

1522 . 1529 Mei 31 .
ezelfde rentmeester beleent Jan Huyge zoon met 87 1 /4 roeden
tienden to Brugdam, door hem gelost van de grafelijkheid, aan
welke zij bij doode van Huych Jans zoon, zijn vader, vervallen waren .
Afschrift in Inv . nr. 1747m fol . 13 verso.

1523 .

1529 Juni 10 .
ezelfde rentmeester verklaart, dat door hem in 1526 geene
verlbdbrieven zijn uitgegeven, dan die in het voorafgaande quohier
staan afgeschreven.
Oorspr . in Inv . nr. 1747 i fol . 14.

1524 . 1529 Juni 12 .
ezelfde rentmeester verklaart, dat door hem in 1527 geene
verli dbrieven zijn uitgegeven, dan die in het voorafgaande quohier
staan afgeschreven .
Oorspr. in Inv . nr. 1747 k fol . 18.

1525 . 1529 Juni 15.
Mannen der grafelijkheid van Zeellandt oorkonden, dat Zweer
van Cruninghen aan Gulls van Borre 162 gemeten 150 roeden
ambachts to Nyeuwelande overdraagt .
Mschrift in Inv . nr. 1747m fol. 21 .

1526 . 1529 Juli 23.
Mannen der grafelijkheid van Zeellandt oorkonden, dat Jacop
van omburch, ridder, heer van Sint-Aechtekercke en de Werve,
zijn recht op 1/6 van de ambachtsporties to omburch, SintAechtekercke, Ser-Boudinskercke, Sint-Janskercke, Westcapple
en Ser-Poppenkercke, door Wouter Jacops zoon van
omburch
indertijd aan Pancraes Jane zoon van der Hayman verkocht,
opvordert.
Afschrift in Inv. nr . 1747m fol . 17 verso.

1527 . 1529 Augustus 7 .
Mannen der grafelijkheid van Zeellandt oorkonden, dat Pancraes
Jans zoon van der Hayman op zekere voorwaarden aan Jacop
van omburch, ridder, heer van Sint-Aechtekercke en der Werve
alle aanspraken, die hij hebben mocht op de lossing van de ambachten, nagelaten door Wouter Jacops zoon van omburch,
overdraagt.
Afschrift in Inv . nr. 1747 m fol . 15 verso.

1528 . 1529 Augustus 14.
Adolf Herdinck, raad en rentmeester van Zeellandt Bewester
Scelt, beleent Jacop van
omburch, ridder, heer van Sint-
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Aechtekercke, met 932 gemeten 71 roeden ambachts to Biggenkercke, Sint-Janskercke, Ser-Poppenkercke, Westcapple, Woytkynsdorp, Werendijck, Zoetelande, Ser-Boyenskercke en omburch,
door hem, nadat Pancraes Jans zoon van der Haymanne hem
zijn lossingsrecht overgedragen had, gelost van de grafelijkheid,
aan welke zij bij doode van Wouter Jacops zoon van omburch
vervallen waren .
Afschrift in Inv. nr . 1747m fol . 16 verso.

1529.

1529 Augustus 23 .
Mannen der grafelftheid van Zeellandt oorkonden, dat Jan
Huygen zoon aan Pierkyn Pieters zoon de Proost 87 1 /4 roeden
tienden to Brugdamme, hem aangekomen bij doode van Huyge
Jans zoon, zijn vader, overdraagt.
Afschrift in Inv, nr. 1747m fol . 22 verso .

1530.

1529 Augustus 31 .
Adolff Herdinck, raad en rentmeester van Zeellandt Bewester
Scelt, beleent Huybrecht en Cornelis, zoons van Jacob Cornelis'
zoon van Sabbingen, met 5 gemeten 245 roeden tienden to Zabbingen, door ben gelost van de grafelijkheid, aan welke zij bb
doode van Jacop Jacops zoon vervallen waren .
Afschrift in Inv . nr. 1747m fol . 14 .

1531 .

1529 Augustus 31 .
ezelfde rentmeester beleent Huybrecht en Cornelis, zoons
van Jacob Cornelis' zoon van Zabbingen, met 23 gemeten 66 2 /3
roeden ambachts to Zabbingen, door hen gelost van de grafe1~kheid, aan welke zij bb doode van Jacop Jacops zoon, bun
broeder, vervallen waren .
Afschrift in Inv. nr . 1747m fol . 15.

1532 .

1529 Augustus 31 .
omburch, ridder,
ezelfde rentmeester beleent Jacop van
heer van Sint-Aechtekercke, met 186 gemeten 135 3/ 4 roeden
ambachts to Biggenkercke, Sint-Janskercke, Ser-Poppekercke,
Westcapple, Woytkynsdorp, Werendijck, Zoutelande, Ser-Boudinskercke en omburch, zijnde bet zesde gedeelte der ambachten
door Wouter Jacobs zoon van omburch in zijn leven verkocht
aan Pancraes Janszoon van der Haymanne, maar door Jacop
voornoemd genaast.
Afschrift in Inv . nr . 1747m fol . 18 .

1533 .

1529 September 1 .
ezelfde rentmeester beleent Adolff heer van Wackenne met
733 /4 roeden tienden in den polder van der Zwake, nadat Jan
Lievyns zoon van Cats, schout der stad Ziericxzee, hem die
overgedragen had .
Afschrift in Inv . nr. 1747m fol . 20 verso .
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1534.

1529 September 3 .
ezelfde rentmeester beleent Pierkyn Pieters zoon de Proost
met 87 1 1; roeden tienden to Brugdamme, nadat Jan Huyge zoon
hem die overgedragen had.
Afschrift in Inv . nr . 1747m fol . 23 .

1535. 1529 September 4 .
ezelfde rentmeester beleent Gillis van Borre met 162 gemeten 150 roedeir ambachts to Nyeuwelande, nadat Zweer van
Cruninghen hem die overgedragen had .
Afschrift in Inv . nr. 1747m fol . 22.

1536 . 1529 September 8 .
ezelfde rentmeester beleent Adriaen en Vincent, zoons van
Florin van Hamstede, met 2 gemeten 27 roeden tienden to Oostbaerlandt, Stuvesandt en in Sinte-Marie-Magdaleenenpolder, door
hen gelost van de grafelijkheid, aan welke zij bij doode van
Florin van Hamstede, hun vader, vervallen waren .
Afschrift in Inv . nr. 1747m fol . 24 .

1537 .

1529 September 12.
ezelfde rentmeester beleent Marinus en Jacop, zoons van
Jacop Adriaens zoon in Geersdijck, met 6 gemeten 248 1/,z roeden
ambachts, door hen gelost van de grafelijkheid, aan welke zij
b~ doode van Cornelis Jacops zoon, hun broeder, vervallen waren .
Afschrift in Inv . nr . 1747m fol . 24 verso .

1538 . 1529 September 12 .
ezelfde rentmeester beleent Marinus en Jacop, zoons van
Jacop Adriaens zoon in Geersdijck, met 2 gemeten 212 roeden
tienden to Wissenkercke, door hen gelost van de grafelijkheid,
aan welke zij bb doode van Cornelis Jacops zoon, hun broeder,
vervallen waren .
Afschrift in Inv. nr. 1747m fol . 25 verso .

1539 . 1529 September 20 .
ezelfde rentmeester beleent Gillis van Borre met 179 gemeten 45 roeden ambachts to Buttinge, Santfoorde en Oistersoubburch, door hem gekocht van de grafelijkheid, aan welke
zij bij verzuim van lossing vervallen waren .
Afschrift in Inv . nr. 1747m fol . 26 .

1540.

1529 September 20.
ezelfde rentmeester beleent Cornelis Bertels zoon met 79
gemeten 183 roeden ambachts in der Haymanne, to Welsinghe
en Nyeuwerkercke, door hem gekocht van de grafelijkheid, aan
welke zij bij verzuim van lossing vervallen waren .
Afschrift in Inv. nr. 1747m fol . 27 .
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1541. 1529 September 20 .
ezelfde rentmeester beleent Pieter Adriaens zoon van Biggenkercke met 7 gemeten 167 roeden ambachts to Biggenkercke,
door hem gekocht van de grafelijkheid, aan welke zij bb verzuim
van lossing vervallen waren .
Afschrift in Inv . nr . 1747m fol. 28.

1542. 1529 October 18 .
Mannen der grafelijkheid van Zeellandt oorkonden, dat Gillis
van Borre aan mr. Adolff Blanckaert 179 gemeten 45 roeden
ambachts to Buttinghe, Santfoorde en Oisterssoubburch, onlangs
door hem van de grafelijkheid gekocht, overdraagt .
Afschrift in Inv. nr . 1747m fol . 28 verso .

1543. 1529 October 20 .
Adolff Herdinck, raad en rentmeester van Zeellandt Bewester
Scelt, beleent mr . Adolff Blanckaert met 179 gemeten 45 roeden
ambachts to Buttinge, Santfoorde en Oistersoubburch, nadat Gillis
van Borre hem die overgedragen had .
Afschrift in Inv. nr. 1747m fol . 29 verso .

1544. 1529 October 29 .
Mannen der grafelijkheid van Zeellandt oorkonden, dat mr . Adolff
Blanckaert aan Pieter Bol 179 gemeten 45 roeden ambachts to
Bottinge, Santfoorde en Oisterssoubburch overdraagt .
Afschrift in Inv . nr . 1747m fol . 30 verso.

1545. 1529 October 31 .
Adolff Herdinck, raad en rentmeester van Zeellandt Bewester
Scelt, beleent Pieter Jans zoon Rutynck met 8 gemeten 213 1 /2
roeden ambachts to Cats bewesten Zwaels, Lamerstede, Edekinghe,
Nyeuwerkercke en in 't Noortambocht van Emelisse, door hem
gelost van de grafelijkheid, aan welke zij bij doode van Pancraes
Jans zoon van der Haymanne vervallen waren .
Afschrift in Inv . nr. 1747m fol . 30.

1546 . 1529 November 15 .
ezelfde rentmeester beleent Pieter Bol, zijn klerk, met 179
gemeten 45 roeden ambachts to Buttinghe, Santfoorde en Oisterssoubburch, nadat mr . Adolff Blanckaert hem die overgedragen had .
Afschrift in Inv . nr. 1747m fol . 31 verso .

ecember 10 .
Mannen der grafelijkheid van Zeellandt oorkonden, dat jvr .
Katheryna van Overbrouck, weduwe van Anthuenis Baveston,
en Tannekin Anthuenis Bavestons dochter aan Marinus aniels
zoon van Zoetelynckercke, schout van Campen, 7 gemeten 164 3 /4
roeden tienden to Campen overdragen .

1547. 1529

Afschrift in Inv . nr. 1747m fol . 32 .
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1548 . 1529

ecember 15 .
Adolff Herdinck, raad en rentmeester van Zeellandt Bewester
Scelt, beleent Marinus
aniels zoon van Zoetelynckercke met
7 gemeten 164 3 / 4 roeden tienden to Campen, nadat jvr . Kathelyne
van Overbrouck, weduwe van Anthuenis Bavestons, en Tanneken
Anthuenis' dochter, hare dochter, hem die overgedragen hadden .
Afschrift in Inv. nr . 1747m fol . 33.

1549 . 1530 Februari 1 .
Mannen der grafelijkheid van Zeelant oorkonden, dat Henrick
Willems zoon van Gripskercke aan Henrick, Cornelis en Floris,
zoons van Cornelis Henricx zoon van Urijpskercke, 24 gemeten
153 1 /2 roeden ambachts to Grijpskercke en omburch overdraagt.
Afschrift in Inv . nr . 1747n fol. 7 .

1550. 1530 Februari 4 .
Mannen der grafelijkheid van Zeelant oorkonden, dat Hendrick
Claes' zoon van Wissenkercke aan Pieter Bol 3 gemeten 15 roeden
tienden to Wissenkercke overdraagt .
Afschrift in Inv . nr . 1747n fol. 3 verso.

1551 . 1530 Februari 25 .
Mannen der grafelijkheid van Zeelant oorkonden, dat Gillis
Claes' zoon to Wissenkercke aan Mayken Adriaen Huygen dochter
5 gemeten 100 roeden tienden to Wissenkercke en Campen
overdraagt.
Afschrift in Inv . nr. 1747n fol. 5 verso .

1552. 1530 Maart 17.
Mannen der grafelijkheid van Zeelant oorkonden, dat Cornelis
Vranckens zoon van Campen aan Legier Cornelis' zoon Croeser
een vierde van het ambacht van het Oudelant van Campen
overdraagt.
Afschrift in Inv. nr. 1747n fol . 10.

1553. 1530 Maart 20 .
Adolf Herdinck, raad en rentmeester van Bewester Scelt,
beleent Maryken Adriaen Huygen dochter met 5 gemeten 100
roeden tienden to Wissenkercke en Campen, nadat Gillis Claes'
zoon van Wissenkercke haar die overgedragen had .
Afschrift in Inv . nr. 1747n fol. 6 .

1554 . 1530 Maart 24 .
Mannen der grafelijkheid van Zeellandt oorkonden, dat Heindrick Claes' zoon van Wissenkercke aan Pieter Bol 3 gemeten
tienden to Wissenkercke overdraagt .
Afschrift in Inv . nr . 1747n fol . 4 .
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1555 . 1530 Maart 31 .
Adolff Herdinck, raad en rentmeester van Bewester Scelt,
verklaart, dat door hem in 1528 geene verlijdbrieven zijn uitgegeven, dan die in bet voorafgaande quohier staan afgeschreven .
Oorspr . in Inv . nr. 17471 fol. 11 .

1556.

1530 April 9 .
ezelfde rentmeester beleent jvr . Anna Franchois van Opynen
dochter met 490 gemeten 39 1 /3 roeden ambaehts to Ser-Arentskercke, Valckenisse en ten Nyeuwenlande, door haar gelost van
de grafelftheid, aan welke zij bij doode van Franchois van Opynen,
haar vader, vervallen waren .
Afschrift in Inv. nr . 1747n fol. 1 .

1557 .

1530 April 9.
ezelfde rentmeester beleent jvr . Anna Franchois van Opynen
dochter met 26 gemeten 287'/ 2 roeden tienden in den SinteAnthuenispolder, to Ser-Arentskercke en Ser-Heindricxkinderen,
door haar gelost van de grafelijkheid, aan welke zij bij doode
van Franchois van Opynen, haar vader, vervallen waren .
Afschrift in Inv . nr. 1747n fol . 2.

1558 .

1530 April 30 .
ezelfde rentmeester beleent Cornelis Cornelis Claes' zoons
zoon met 9 gemeten 186 roeden tienden to Wissenkercke, Zoetelinckercke en Zabbingen, door hem gelost van de grafelijkheid,
aan welke zij bij doode van Cornelis Claes Gillis' zoon van
Wissenkercke, zijn vader, vervallen waren .
Afschrift in Inv . nr . 1747n fol . 3.

1559 .

1530 April 30 .
ezelfde rentmeester beleent Pieter Bol, zijn klerk, met 6
gemeten 86 roeden tienden to Wissenkercke, nadat Hendrick
Claes' zoon van Wissenkercke hem die overgedragen had .
Afschrift in Inv. nr. 1747n fol . 4 verso .

1560 .

1530 Mei 14 .
ezelfde rentmeester verklaart, dat door hem in 1529 geene
verli dbrieven zijn uitgegeven, dan die in het voorafgaande quohier
staan afgeschreven .
Oorspr. in Inv . nr. 1747m fol . 33 verso .

1561 .

1530 Mei 31 .
ezelfde rentmeester beleent Henderick, Cornelis en Florin,
zoons van Cornelis Hendriex zoon van Gripskercke, met 24 gemeten 154'/2 roeden ambachts to Grijpskercke en omburch,
nadat Henrick Willems zoon van Gr~pskercke hun die overgedragen had .
Afschrift in Inv . nr. 1747n fol . 8.
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1562.

1530 Juni 9 .
Mannen der grafelijkheid van Zeellant oorkonden, dat Jan
Gillis' zoon aan Hendrick Huygens zoon 19 gemeten 106'/ 2
roeden ambachts to Welle en Coninchem en 2 gemeten 146
roeden tienden to Welle en in der Lisse overdraagt.
Afschrift in Inv . nr . 1747n fol. 8 verso .

1563 .

1530 Juli 8 .
Adolf Herdinck, raad en rentmeester van Bewester Schelt,
beleent Anthuenis Bette zoon met 5 gemeten 35 roeden tienden
to Zabbingen, door hem gekocht van de grafel~kheid, aan welke
zi bij doode van Jan Lievin Cornelis' zoon van Zabbingen vervallen waren .
Afschrift in Inv . nr . 1747n fol . 6 verso.

1564 .

1530 Juli 10 .
ezelfde rentmeester beleent Hendrick Huge zoon met 19
gemeten 106'/ 2 roeden ambachts to Welle en Coninckhem en
met 2 gemeten 146 roeden tienden aldaar en to Lisse, nadat
Jan Gillis' zoon hem die overgedragen had .
Afschrift in Inv . nr. 1747n fol . 9.

1565 .

1530 Juli 31 .
ezelfde rentmeester beleent Legier Croeser met 109 gemeten
276 1 / 2 roeden ambachts int Oudelant van Campen, nadat Cornelis Vrancken zoon van Campen hem die overgedragen had .
Afschrift in Inv. nr . 1747n fol . 10 verso .

1566.

1530 Augustus 8.
Mannen der grafelijkheid van Zeelant oorkonden, dat Henrick
Claes' zoon van Wissenkercke aan Legier Cornelis' zoon Croeser
119 gemeten 169'/ 2 roeden ambachts to Wissenkercke overdraagt .
Afschrift in Inv. nr . t747 n fol. 11 verso.

1567.

1530 Augustus 18 .
Adolf Herdinck, raad en rentmeester van Bewester Schelt,
beleent Legier Cornelis' zoon Croeser met 119 gemeten 169'/ 2
roeden ambachts to Wissenkercke, nadat Heindrick Claes' zoon
van Wissenkercke hem die overgedragen had :
Afschrift in Inv . nr 1747 n fol . 12.

1568 .

1530 Augustus 29 .
Mannen der grafelijkheid van Zeelant oorkonden, dat mr . Vincent Cornelis' zoon, eerste meester van de rekenkamer in Hollant,
aan zone dochter Martha, echtgenoot van Witte Jacops zoon,
zijne ambachtsportie in den uitgors en aanwas tusschen Baerlant,
Ellewoutsdijcke, Everinge en Stuvesant overdraagt .
Afschrift in Inv . nr. 1747 n fol. 13.
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1569.

1530 September 8 .
Adolf Herdinck, raad en rentmeester van Bewester Scelt, beleent Adriaen Huyge zoon met 1 gemet tienden to Emelisse,
door hem gelost van de grafelijkheid, aan welke bet bij doode
van Huyge Huyge zoon, zgn vader, vervallen was .
Afschrift in Inv. nr .

1747n fol. 12

verso .

1570 . 1530 September 15 .
ezelfde rentmeester beleent Martha, echtgenoot van Witte
Jacops zoon, met de ambachtsportie in den uitgors en aanwas
tusschen Baerlant, Ellewoutsdi cke, Everinge en Stuvesant, die
haar vader mr . Vincent Cornelis' zoon, eerste meester van de
rekenkamer in Hollant, haar overgedragen heeft .
Afschrift in Inv . nr.

1571 .

1747n fol . 13 .

1530 September 19.
Mannen der grafelijkheid van Zeelant oorkonden, dat Heindrick Crabel aan Eeuwout Lievins zoon van Hoogelande 94
gemeten 54 roeden ambachts int Seys to Noortmonstre overdraagt.
Afscbrift in Inv . nr. 1747n fol . 16 .

1572 .

1530 ecember 20 .
Adolf Herdinck, raad en rentmeester van Bewester Scelt, beleent Thomas Mathijs' zoon met 12 gemeten 75 roeden ambachts
to Cloetingen, door hem gelost van de grafel~kheid, aan welke
zij bij doode van Marinus Queryns zoon Bruyne vervallen waren .
Afschrift in Inv . nr .

1573.

17 verso.

1531 Maart 22.
ezelfde rentmeester beleent jvr . Elisabeth Pieter Blocx zoons
dochter met 658 gemeten 235'/ Q roeden ambachts to Tolsende
Binnen, Yersicke, Reymerzwale, Schoudee, Zwarten Wael, Tholuvenede, Zeydi ck, Lodijcke, Nyeuwerkercke,
zende Buyten,
Hinclenoert, Sinte-Pieterpolder, Rillandt, Colijnspolder, int Badt,
to Zwaenhil, Sint-Jooslant en Sint-Annepolder, door haar gelost
van de grafelijkheid, aan welke zij bij doode van jvr . Quintine
van Reymerzwale, hare moeder, vervallen waren .
Afschrift in Inv. nr .

1574.

1747n fol .

1747n fol. 13

verso .

1531 Maart 22.
ezelfde rentmeester beleent jvr . Elisabeth Pieter Blocxs zoons
dochter met eene rente van 2 pond 5 schellingen 7 penningen
gr . 4 myten Vls . 's jaars nit de malerjj van Reymerzwale, door
haar gelost van de grafelijkheid, aan welke zij bij doode van
jvr . Quintine van Reymerzwale, hare moeder, vervallen was .
Afschrift in Inv . nr.

1747n fol . 15 .
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1575. 1531 Mei 4 .
ezelfde rentmeester beleent Eeuwout Lievins noon van Hoogelande met 94 gemeten 54 roeden ambachts int Seys to Noortmonstre, nadat Hendrick Crabel hem die overgedragen had .
Afschrift in Inv. nr. 1747n fol . 16 verso .

1576 . 1531 September 21 .
ezelfde rentmeester beleent jvr . Geertruyde Pieter Geerts
zoons dochter, echtgenoot van Jan Adriaens zoon uvelaer, en
jvr. Belye Pieter Geerts zoons dochter, echtgenoot van Vranck
Mathijs' noon Waelput, met 61 gemeten 278 1 /2 roeden ambachts
to Wemeldingen, door haar gelost van de grafelijkheid, aan welke
zij bij doode van jvr . Adriaene Pieter Geerts zoons dochter,
hare zuster, vervallen waren .
Afschrift in Inv . nr . 1747 o fol. 1 .

1577 . 1531 November 4 .
ezelfde rentmeester beleent Cornelis Cornelis' noon den jongen
Boom to Cloetingen met 61 gemeten 287 1 /2 roeden ambachts to
Wemeldingen, door hem gelost van de grafelijkheid, aan welke
zij bb doode van jvr . Adriaenne Pieter Geerts zoons dochter
vervallen waren .
Afschrift in Inv. nr . 1747o fol . I verso.

1578 . 1531 November 26 .
ezelfde rentmeester beleent Cornelis Cornelis de Mans noon
met 3 gemeten 30 roeden leenlands to G}rijpskercke, nadat Jan
Pieters noon van Poppendamme hem die overgedragen had .
Afschrift in Inv. nr . 1747o fol. 2 verso .

1579 . 1531 November 26 .
ezelfde rentmeester beleent Cornelis Cornelis' zoon de Man
met 1 gemet 18 roeden leenlands to Gripskercke, nadat Jacop
omis' zoon van Gripskercke hem die overgedragen had .
Afschrift in Inv . nr. 1747o fol. 3 .

1580.

1531 November 27 .
ezelfde rentmeester beleent Adriaen Cornelis' zoon van Poppendamme met 3 gemeten 37 roeden leenlands to Poppendamme, nadat
Jan Pieters zoon van Poppendamme hem die overgedragen had .
Afschrift in Inv. nr. 1747o fol. 3 verso .

1581 .

1531 November 28 .
ezelfde rentmeester beleent mr . Jacop Croeser, doctor in
de medicijnen, met 3 gemeten leenlands, genaamd de Russeput,
to Meliskercke, nadat mr . Cornelis Huyge noon hem die overgedragen had.
Afschrift in Inv . nr. 1747o fol . 4 .
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1582 .

1531 November 30 .
ezelfde rentmeester beleent Jacop Cornelis' zoon met 7 gemeten
250 roeden tienden to Oestbaerlant en Stuvesandt, door hem
gelost van de grafelijkheid, aan welke zij bij doode van jvr .
Avesoete Jan Adriaens zoons Buyens dochter, zi ne moeder, vervallen waren .
Afschrift in Inv. nr . 1747o fol . 7 verso .

1583 .

1531 ecember 12 .
ezelfde rentmeester beleent Mayken Jacops dochter, echtgenoot
van Cornelis Willems zoon, met 2 gemeten 200 roeden leenlands
to Schuyllincwerve, haar aangekomen bij doode van Jacop Pieter
ircx zoon, haar vader.
Afschrift in Inv . nr . 1747o fol . 4 verso .

1584 .

1531 ecember 18 .
ezelfde rentmeester beleent Jan Bisscop Pieters zoon, secretaris
der stad Middelburch, met 4 gemeten 100 roeden leenlands to
Meliskercke, nadat Pancraes Jans zoon van der Hayman hem
die overgedragen had .
Afschrift in Inv . nr. 1747 o fol . 8.

1585 .

1531 ecember 20 .
ezelfde rentmeester beleent Huybrechte Huybrecht Jacops
zoons dochter, echtgenoot van Marten Jans zoon, met 8 gemeten
217 1 / 2 roeden tienden to Sabbingen, door haar gelost van de
grafelijkheid, aan welke zij bij doode van Huybrecht Jacops
zoon, haar vader, vervallen waren .
Afschrift in Inv . nr. 1747 o fol . 5 .

1586 .

1531 ecember 20.
ezelfde rentmeester beleent Huybrechte Huybrecht Jacops
zoons dochter, echtgenoot van Martyn Jans zoon, met 34 gemeten 100 roeden ambachts to Zabbingen, door haar gelost
van de grafelijkheid, aan welke zij bij doode van Huybrecht
Jacobs zoon, haar vader, vervallen waren .
Afschrift in Inv . nr. 1747o fol . 6.

1587 .

1531 ecember 20 .
ezelfde rentmeester beleent jvr . Margriete Anthonis Bavestons
dochter met 7 gemeten 34 roeden tienden in den Nyeuwen-kerckpolder van Stuvesant, Sinte-Marien-Magdalenenpolder en to
Emelisse . door haar gelost van de grafelijkheid, aan welke z
b~ doode van jvr . Katherina van Overbrouck, Anthonis Bavestons
weduwe, hare moeder, vervallen waren .
Afschrift in Inv . nr. 1747o fol . 8 verso .

1588 .

1531 ecember 20 .
ezelfde rentmeester beleent jvr . Margriete Anthonis Bavestone dochter met 38 gemeten 241 roeden ambachts to Cats
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bewesten Zwaels, Hamerstede, Edekinge, Nyeukercke, Emelisse,
Gheersd~ck en Wissenkereke, door haar gelost van de grafelftheid, aan welke zij bij doode van jvr . Katherina van Overbrouck,
Anthonis Bavestons weduwe, hare moeder, vervallen waren .
Afschrift in Inv. nr . 1746o fol . 9 verso .

1589 . 1531 ecember 29 .
Mannen der grafelijkheid van Zeelant oorkonden, dat Pieter
Bol, klerk van den rentmeester van Bewester Schelt, aan Jan
Henricx zoon Houck, burgemeester der stad Middelburch, 50 gemeten 120 roeden ambachts to Oesterzoubbureh overdraagt .
Afschrift in Inv . nr . 1747o fol . 10 verso .

1590 .

1531 ecember 31 .
Adolf Herdinck, raad en rentmeester van Bewester Schelt,
beleent Jan Henricx zoon Houck, burgemeester der stad Middelburcb, met 50 gemeten 120 roeden ambachts to Oestersoubburcb,
nadat Pieter Bol, klerk van den rentmeester, hem die overgedragen had .
Afschrift in Inv . nr . 1747o fol . 11 .

1591 .

1532 Februari 12 .
ezelfde rentmeester beleent jvr . Anna Jan Michiels zoons
dochter met 5 gemeten 150 roeden leenlands to Nyeuwerkercke,
haar aangekomen bij doode van Jan Michiels zoon, haar vader .
Afschrift in Inv . nr. 1747p fol . 1 .

1592 .

1532 Februari 15.
Kaerle, Roomsch keizer, geeft op hun verzoek den burgemeesters, schepenen en raden der stad Middelburch octrooi om
zooveel ambachtsheerlijkheden als zi behoeven voor hunne nieuwe
haven en 200 roeden aan elke zide der haven en bovendien
500 roeden rondom de stad aan to koopen .
a) Opgenomen in een brief d .d . 1532 Augustus 1 (zie nr .1602) .
b) Opgenomen in een brief d .d . 1534 Maart 4 (zie nr . 1638) .
N .B . Hieronder was aangeteekend, dat bet origineel 1532 Juli 23
in bet 2de gele register in de rekenkamer in den Hage
was afgeschreven, en dat op den rug bet interinement van
den Raad van domeinen financien d .d . 1532 Februari 22
was geschreven . ezelfde octrooibrief was ook opgenomen
in de origineele akten d .d . 1532 Mei I (zie nr . 1593),
d .d . 1532 Mei 1 (zie nr . 1594), d d . 1532 Augustus I (zie
nr. 1602), d .d . 1532 Augustus 1 (zie nr . 1603), d .d . 1533
April 12 (zie nr . 1619) en d .d . 1534 Maart 6 (zie nr .1639),
maar niet overgeschreven in bet quohier van den rentmeester .

1593 .

1532 Mei 1 .
Adolf Herdinck, raad en rentmeester van Bewester Schelt,
beleent overeenkomstig het hier ingelaschte octrooi dd . 1532
Februari 15 (zie nr . 1592) Jacop Heyndrick Pauwels' zoon ten
19

290
behoeve der stad Middelburch met 468 gemeten 2517 ;s roeden
ambachts in der Hayman, nadat Clais Heyndricx zoon van Wissenkercke die aan de kwartiermeesters der stad overgedragen had .
Afschrift in Inv . nr .

1594.

fol . 9 verso .

1532 Mei 1 .
ezelfde rentmeester beleent overeenkomstig bet hier ingelaschte
octrooi d .d . 1532 Februari 15 (zie nr . 1592) Jacop Heyndrick
Pauwels' zoon ten behoeve der stad Middelburch met 79 gemeten
183 roeden ambachts in der Hayman, to Welzinge en Nyeuwerkercke, nadat Cornelis Barthels zoon die aan de kwartiermeesters
der stad overgedragen had .
Afschrift in Inv . nr .

1595.

1747p

1747p

fol. 10 verso .

1532 Mei 4 .
Mannen der grafelijkheid van Zeellant oorkonden, dat Jan
van Schoonhove Adriaens zoon aan mr. Adriaen van der Heyden
223 gemeten 285'/4 roeden ambachts to Reymerzwale, Schoudee,
Lodijck, Nyeuwerkercke, Sinte-Pieterspolder, in der Maire, to
Rillandt en int Badt overdraagt .
Afschrift in Inv . nr. 1747p fol . 1 verso .

1596.

1532 Mei 4.
Mannen der grafelijkheid van Zeellandt oorkonden, dat Jan
van Schoenhove Adriaens zoon aan mr . Adriaen van der Heyden
eene rente van 2 pond 10 schellingen gr . Vls . 's jaars uit de
goederen van Otten van Reymerzwale, thans uit bet comptoir
van Zeellandt Bewester Schelt overdraagt .
Afschrift in Inv . nr . 1747p fol. 2 verso.

1597.

1532 Juni 4 .
Schepenen van Wemeldingen oorkonden, dat jvr . Geertruyt
Pieter Geeryts zoons dochter, echtgenoot van Jan Adriaenszoon
uvelaer, en jvr . Belie Pieter Geryts zoons dochter, echtgenoot
van Frans Mathi s' zoon, ten behoeve van Cornelis Cornelis'
zoon den jongen Boom afstand doen van haar recht van lossing
van de ambachten, aan de grafelijkheid vervallen bi doode van
jvr. Adriane Pieter Geryts zoons dochter, echtgenoot van Jan
bastaard van Cruningen .
Afschrift in Inv . nr . 1747o fol . 6 verso .

1598.

1532 Juni (sic) 13 .
Adolf Hendinck, raad en rentmeester van Bewester Schelt,
beleent mr. Adriaen van der Heyden met eene rente van 2 pond
10 schellingen gr . Vls. 's jaars nit bet comptoir van Bewester
Schelt, nadat Jan van Schoonhove Adriaens zoon hem die overgedragen had.
Afschrift in Inv . nr . 1747p fol. 3 verso.
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1599 .

1532 Juli (sic) 13 .
ezelfde rentmeester beleent mr . Adriaen van der Heyden met
223 gemeten 285 1 /4 roeden ambachts in Zuytbevelant, nadat
Jan van Schoenhove Adriaens zoon hem die overgedragen had .
Afschrift in Inv . nr. 1747p fol . 2 verso .

1600 .

1532 Juli 31 .
ezelfde rentmeester beleent Jacop Eeuwouts zoon en Jaspar
Eeuwouts zoon van Hoogelande met 94 gemeten 54 roeden
ambachts in tZeys to Noortmonster, hun aangekomen bU doode
van Eeuwout Lievens zoon van Hoogelande, hun vader .
Afschrift in Inv . nr. 1747p fol . 4.

1601 .

1532 Augustus 1 .
Mannen der grafelijkheid van Zeellandt oorkonden, dat Jacop
Eeuwouts zoon en Jaspar Eeuwouts zoon van Hoogelande, gebroeders, aan de kwartiermeesters der stad Middelburch ten
behoeve dier stad 94 gemeten 54 roeden ambachts in tZeys to
Noortmonster overdragen .
Afschrift in Inv . nr . 1747p fol . 4 verso .

1602 .

1532 Augustus 1 .
Adolf Herdinck, raad en rentmeester van Bewester Schelt,
beleent overeenkomstig het hier ingelaschte octrooi d .d . 1532
Februari 15 (zie nr. 1592) Jacop Heyndrick Pauwels' zoon ten
behoeve der stad Middelburch met 94 gemeten 54 roeden ambachts buiten tZeys to Noortmonster, nadat Jacop Eeuwouts
zoon en Jaspar Eeuwouts zoon van Hoogelande, gebroeders, die
aan de kwartiermeesters der stad overgedragen hadden .
Afschrift in Inv . nr . 1747p fol . 5.

1603.

1532 Augustus 1 .
ezelfde rentmeester beleent overeenkomstig het hier ingelaschte
octrooi d.d . 1532 Februari 15 (zie nr . 1592) Jacop Heyndrick
Pauwels' zoon ten behoeve der stad Middelburch met 190 gemeten 276 1/4 roeden ambachts in der Hayman, nadat Anthuenis
Francois' zoon van Wissenkercke die aan de kwartiermeesters
der stad overgedragen had .
Afschrift in Inv. nr . 1747p fol . 8 verso .

1604 .

1532 September 16 .
Mannen der grafelijkheid van Zeellandt oorkonden, dat Adriaen
Justus' zoon aan Cristiaen Jacops zoon Borsselaer 40 gemeten
203 roeden ambachts in der Buttinge, to Santfoorde, Noortmonstre en Poprodenambocht overdraagt .
Afschrift in Inv . nr. 1747p fol . 11 verso .

1605 .

1532 September 18 .
Adolf Herdinck, raad en rentmeester van Bewester Schelt,
beleent Cristiaen Jacops zoon van Borsselaer met 40 gemeten
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203 roeden ambachts in der Buttinge, to Santfoorde, Noortmonstre en Poprodenambocht, nadat Adriaen Justus' zoon hem
die overgedragen had .
Afschrift in Inv . nr. 1747p fol . 12.

1606. 1532 September 20 .
ezelfde rentmeester beleent Bouwen Cornelis ommis' zoon
met 93 gemeten 208 roeden ambachts in Noortbevelant, hem
aangekomen bij doode van Cornelis ommis' zoon, zijn vader.
Afschrift in Inv . nr. 1747p fol . 12 verso .

1607 .

1532 October 24 .
Mannen der grafelijkheid van Zeellant oorkonden, dat Pieter
Bol, auditeur b~ de rekenkamer in den Haghe, aan Wensel van
Polanen 128 gemeten 225 roeden ambachts to Buttinge en Santfoorde, genaamd es sgraven ambocht, overdraagt .
Afschrift in Inv . nr . 1747p fol . 13 .

1608 .

1532 October 31 .
Adolf Herdinck, raad en rentmeester van Bewester Schelt,
beleent Wensel van Polanen met 128 gemeten 225 roeden ambachts to Buttinge en Santfoorde, genaamd es graven ambocht,
nadat Pieter Bol, auditeur in de rekenkamer, hem die overgedragen had.
Afschrift in Inv . nr. 1747p fol . 13 verso .

1609.

1532 ecember 23.
Mannen der grafelftheid van Zeellant oorkonden, dat Wensel
van Polanen aan Christiaen Jacops zoon Borsselaer 128 gemeten
225 roeden ambachts to Buttinge en Santfoorde, genaamd es
graven ambocht, overdraagt .
Afschrift in Inv . nr . 1747p fol . 14 .

1610. 1532 ecember 31 .
Adolf Herdinck, raad en rentmeester van Bewester Schelt,
beleent Christiaen Jacops zoon Borsselaer met 128 gemeten
188 roeden ambachts to Buttinge en Santfoorde, genaamd es
graven ambocht, nadat Weasel van Polanen hem die overgedragen had.
Afschrift in Inv . nr . 1747p fol . 14 verso.

1611 .

1533 Januari 1 .
ezelfde rentmeester beleent Frans Cornelis' noon, schout van
der Goes, met 24 gemeten 150 roeden ambachts to Yersicke,
hem aangekomen bij doode van Cornelis Jans zoon van Baersdorp, zijn vader.
Afschrift in Inv . nr. 1747q fol . 1 .
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1612 . 1533 Januari 8 .
ezelfde rentmeester beleent Jacop Eeuwouts zoon en Jaspar
Eeuwouts zoon van Hogelande met 170 gemeten 140 2/3 roeden
ambachts to Poppendamme, Hoogelande, Buttinge en Santfoorde,
hun aangekomen bij doode van Eeuwout Lievens zoon van
Hoogelande, hun vader .
Afschrift in Inv . nr. 1747p fol . 15 .

1613 .

1533 Februari 28 .
Mannen der grafelijkheid van Zeellant oorkonden, dat Jacop
van Reymerzwale, beer van Batenbrouck, aan Jacob van Reymerzwale, zijn zoon, eene rente van 1 pond 10 schellingen 4
grooten 18 myten Vls . 's jaars op de domeinen van Zeellant,
oorspronkelijk gaande nit de malerj van Reymerzwale, overdraagt .
Afschrift in Inv . nr. 1747q fol . 1 verso .

1614 .

1533 Februari 28 .
Mannen der grafelijkheid van Zeelant oorkonden, dat Jacob
van Reymerzwale, heer van Batenbrock, aan Jacob van Reymerzwale, zijn zoon, zijne ambachtsporties to Yersicke, Tholzende
Buyten en Binnen, in den Zwarten Wal, to uveneeden, in den
Zeldijck, to Lodijck, Nyeuwerkercken, Reymerzwale Buyten en
en Binnen, Sint-Annepoldere, in den Brouck, to Schoeudee, Ryllandt, int Bat, to Zwaenhil, Verloren cost of Sint-Jooslandt,
Tsher-Pieterspolder, Cornelispolder en Hinckelenoort overdraagt .
Afschrift in Inv . nr . 1747q fol. 2 verso .

1615 . 1533 Maart 1.
Adolf Herdinek, raad en rentmeester van Bewester Schelt,
beleent Jacop van omburch, ridder, met 372 gemeten 264 1 / 2
roeden ambachts to Biggenkereke, Sint-Janakercke, Ser-Poppekercke, Westcapple, Woytkinsdorp, Werendijcke, Zoutelande,
sHeer-Boudinskercke en
omburch, door hem gelost van de
grafelijkheid, aan welke zi bij doode van jvr . Heyndrick van
omburch vervallen waren .
Afschrift in Inv . nr. 1747p fol . 15 verso .

1616 .

1533 Maart 6.
Mannen der grafelijkheid van Zeellant oorkonden, dat Heyndrick Symon Jacops zoon van Grijpskercke aan Wensel van
Polanen 301 gemeten 91 5/, roeden ambachts to Poppendamme,
Hogelande, Sinte-Mariekercke, omburch, Grijpskercke, Buttinge
en Santfoorde overdraagt .
Afschrift in Inv . nr . 1747p fol . 17 .

1617 . 1533 Maart 25.
Adolf Herdinck, raad en rentmeester van Bewester Schelt,
beleent Wensel van Polanen met 301 gemeten 91 5/, roeden
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ambachts in Walcheren, nadat Heyndrick Symon Jacops zoon
hem die overgedragen had .
Afschrift in Inv . nr . 1747p fol . 17 verso .

1618. 1533 April 1.
Mannen der grafelijkheid van Zeellandt oorkonden, dat Jan
van Traseignies, heer van Armuyde, aan de kwartiermeesters
der stad Middelburch 182 gemeten 210 roeden ambachts in der
Hayman overdraagt.
Afschrift in Inv . nr. 1747p fol . 18 verso .

1619 . 1533 April 12.
Adolf Herdinck, raad en rentmeester van Bewester Schelt,
beleent overeenkomstig bet hier ingelaschte octrooi d .d . 1532
Februari 15 (zie nr . 1592) Jacop Symons zoon Magnus ten behoeve
der stad Middelburch met 182 gemeten 210 roeden ambachts
in der Hayman, nadat Jan van Traseignies, heer van Armuyde,
die aan de kwartiermeesters der stad overgedragen had .
Afschrift in Inv . nr. 1747p fol . 18 verso .

1620. 1533 April 16 .
ezelfde rentmeester beleent mr . Willem Eeuwouts zoon Porrenaere met 6 gemeten 150 roeden leenlands to Nyeuwerkercke,
door hem gekocht van de grafelijkheid, aan welke zij bij doode
van jvr. Heyndrick van omburch vervallen waren .
Afschrift in Inv. nr . 1747q fol . 1 .

1621 . 1533 Mei 22 .
ezelfde rentmeester beleent Jacop van Reymerzwale met
eene rente van 1 pond 10 sehellingen 4 grooten 18 myten
Vls. op de domeinen van Zeellant, oorspronkelijk gaande nit de
malerij van Reymerzwale, nadat Jacop van Reymerzwale, heer
van Batenbrock, zijn vader, hem die overgedragen had .
Afschrift in Inv . nr . 1747 q fol . 2 .

1622. 1533 Augustus 1 .
ezelfde rentmeester beleent Arent Joos' zoon van Cruiningen
met 208 gemeten 100 roeden ambachts to Cruininghe, hem aangekomen bij doode van Joos van Cruininghen, zijn vader.
Afschrift in Inv . nr. 1747q fol . 6.

1623. 1533 Augustus 16 .
ezelfde rentmeester verklaart, dat door hem in 1532 geene
verlijdbrieven zijn uitgegeven, dan die in bet voorafgaande quohier
staan afgeschreven .
Oorspr in Inv . nr . 1747p fol . 19 verso .
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1624. 1533 Augustus 18 .
ezelfde rentmeester verklaart, dat in 1530 geene andere
ambachten, tienden en leenlanden aan de grafelijkheid vervallen
zijn dan die in het voorafgaande quohier vermeld zijn .
Oorspr. in Inv . nr. 1747n fol . 18 .

1625 . 1533 Augustus 18.
ezelfde rentmeester verklaart, dat in 1530 (lees : 1531) geene
andere ambachten, tienden en leenlanden aan de grafelijkheid
vervallen zijn, dan die in bet voorafgaande quohier vermeld zijn .
Oorspr . in Inv. nr . 1747o fol . 11 verso .

1626 . 1533 September 25 .
ezelfde rentmeester beleent Jan, Bernaert, Florys, Job en
Anthonis van der oest met 721 gemeten 262 1 /2 roeden ambachts
to Cattendijck, hun aangekomen bij doode van ierick van der
oest, hun vader .
Afschrift in Inv . nr. 1747 q fol . 6 verso .

1627 . 1533 October 16 .
Mannen der grafelijkheid van Zeellant oorkonden, dat Kerstiaen
Jacops zoon Borsselaere aan Joos Huyge zoon een mannenbrief,
waarbij Adriaen Justus' zoon (de helft van) 81 gemeten 106
roeden ambachts in Walcheren aan hem, Kerstiaen, overdraagt,
(zie nr. 1604) en een verlijdbrief, waarbij h~ met die ambachtsporties beleend wordt, (zie nr . 1605) overdraagt.
Afschrift in Inv . nr. 1747q fol . 7 verso.

1628 . 1533 October 28.
Mannen der grafelijkheid van Zeellandt oorkonden, dat Rochus
Jacops zoon, priester, en Cornelis Jacops zoon, gebroeders, aan
Pieter Jans zoon Rutinck 6 gemeten 20 roeden leenlands to
Gapinghe in Seroitskerckeambocht overdraagt .
Afschrift in Inv . nr . 1747r fol . 3 verso .

1629 . 1533 November 3 .
Adolf Herdinck, raad en rentmeester van Bewester Schelt,
beleent Heinrick Croesinck Jacop Croesincks zoon met 178 gemeten 168 3 / 4 roeden ambachts to Wemelingen, door hem gelost
van de grafelijkheid, aan welke zi bb doode van Francois Crue
sinck, zijn oom, vervallen waren .
Afschrift in Inv . nr .

1747 q fol .

7.

ecember 4 .
ezelfde rentmeester beleent Joost Huyge zoon met 40 gemeten 203 roeden ambachts in der Bottinge, to Santfoerde,
Noortmonstere en Poprodenambocht, nadat Christiaen Jacops
zoon Borsselaere hem die overgedragen had .

1630. 1533

Afschrift in Inv . nr. 1747q fol . 8 .
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1631 .

1534 Januari 2.
ezelfde rentmeester beleent Zymon Jans zoon Cost met 1
gemet 225 roeden leenlands to Nyeuwerkercke, nadat jvr. Margriete van der Nadt hem die overgedragen had .
Afschrift in Inv . nr . 1747r

1632 .

fol . I verso .

1534(?) Februari 4 .
ezelfde rentmeester beleent jvr . Odylie van Liere met 2 gemeten 162 1 /2 roeden tienden to Oosthairlant, haar aangekomen
bij doode van jhr. Jan van Liere, heer van Ramst en Nuweghem,
haar vader .
Afschrift in Inv. nr . 1747r fol . 2.
N .B. In het afschrift staat : 1537, wat niet juist kan zijn in
verband met nr . 1665 .

1633 .

1534 Februari 14 .
ezelfde rentmeester beleent Anthuenis Cornelis' zoon met
262 1/ 2 roeden tienden to Brugdamme, door hem gelost van de
grafel~kheid, aan welke zij bij doode van Cornelis Jacop Huge
Jacops zoon, zijn vader, vervallen waren.
Afschrift in Inv . nr . 1747r fol . 3.

1634 .

1534 Februari 20 .
Mannen der grafelijkheid van Zeellant oorkonden, dat Wisse
Heyndricx zoon van der Bottinge aan Joost Huyge zoon 40 gemeten 203 roeden ambachts in der Buttinge, to Santfoerde,
Noortmonster en Poprodenambocht overdraagt .
Afschrift in Inv . nr . 1747q fol . 5 .

1635 .

1534 Februari 20 .
Mannen der grafelijkheid van Zeellant oorkonden, dat de weeskinderen van Michiel Heynrick Oorts zoon van der Buttinghe
aan Joost Huge zoon 40 gemeten 203 roeden ambachts in der
Buttinge, to Santfoorde, Noortmonstre en Poppendamme overdraagt .
Afschrift in Inv . nr. 1747r fol . 9 .

1636 .

1534 Februari 23 .
Mannen der grafelijkheid van Zeellandt oorkonden, dat Cornelis
Bouwens zoon aan Pieter Cornelis' zoon 1 gemet leenlands to
Sandijck overdraagt .
Afschrift in Inv . nr. 1747q fol . 4 verso .

1637 . Na 1534 Februari 23 .

Adolf Herdinek, raad en rentmeester van Bewester Schelt,
beleent Pieter Cornelis' zoon met 1 gemet leenlands to Sand~ck,
nadat Cornelis Bouwens (zoon) hem dat overgedragen had .
N.B.

Afschrift in Inv. nr . 1747 q fol . 5 .
e datum der Ate is niet ingevuld .
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1638. 1534 Maart 4 .
ezelfde rentmeester beleent overeenkomstig het hier ingelaschte
octrooi d .d . 1532 Februari 15 (zie nr . 1592) Jacop Symons zoon
Magnus ten behoeve der stad Middelburch met 47 gemeten
27 roeden ambachts in tZeys to Noortmonstre, nadat Geleyn
Floris' zoon Crabel hem die ten behoeve der stad overgedragen had .
Afschrift in Inv . nr. 1747r fol . 4 verso .

1639. 1534 Maart 6 .
ezelfde rentmeester beleent overeenkomstig het hier ingelaschte
octrooi d .d . 1532 Februari 15 (zie nr . 1592) Jacop Symons zoon
Magnus ten behoeve der stad Middelburch met 47 gemeten 27
roeden ambachts in tZeys to Noortmonstre, nadat Anthuenis
Floris' zoon Crabel hem die ten behoeve der stad overgedragen had .
Afschrift in Inv . nr. 1747r fol . 8 verso .

1640 . 1534 Maart . .
ezelfde rentmeester beleent Pieter Jans zoon Rutinck met
6 gemeten 20 roeden leenlands to Gapinghe in Seroirtskerckeambocht, nadat heer Rochus Jacops zoon en Cornelis Jacops zoon,
gebroeders, hem die overgedragen hadden .
N.B .

Afschrift in Inv . nr . 1747r fol . 4 .
e datum der akte is niet ingevuld .

1641. 1534 April 6 .
ezelfde rentmeester beleent Joost Huge zoon met 40 gemeten
203 roeden ambachts in der Bottinghe, to Santfoorde, Noortmonster en Poppendamme, nadat de weeskinderen van Michiel
Henricx Oorts zoon van der Buttinghe hem die overgedragen
hadden .
N .B .

Afschrift in Inv. nr . 1747r fol . 10.
e akte is abusievelijk gedateerd van 1533 .

1642. 1534 Mei 14 .
ezelfde rentmeester beleent Appolonye Anthuenis' dochter
met 3 gemeten 37 1 /2 roeden tienden to Brugdamme, door haar
gelost van de grafelijkheid, aan welke zij bi doode vanAnthuenis
Cornelis' zoon, haar vader, vervallen waren .
Afschrift in Inv . nr . 1747r fol . 10 verso .

1643. 1534 Mei 20 .
ezelfde rentmeester beleent Jacop van Reymerzwale met
370 gemeten 240 roeden ambachts to Yersicke, Tholzende Binuveneede, Zeldijcke, Loynen, Tolzende Buyten, Zwarte Wal,
dijck, Nyeuwerkercke, Reymerzwale Buyten en Binnen, Sinte
Annepoldere, in den Brooke, to Schoudee, Rillant int Badt, to
Zwaehil, Sint-Joeslandt, Sinte-Pieterspolder, Coll~nspoldere en
Hynckelnort, nadat Jacob van Reymerzwale, heer van Bathenbroeck, zijn vader, hem die overgedragen had .
Afschrift in Inv . nr. 1747q fol . 3 .
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1644 . 1534 Juni 30 .
ezelfde rentmeester beleent Cornelis Baeck met 1284 gemeten
264 112 roeden ambachts to Ellewoutsdijck, Coudorpe, Bairlant,
Bakendorp, Oudelande en Stuvesant, hem aangekomen bij doode
van Jacop Baeck, zijn vader .
Afschrift in Inv . nr . 1747r fol. 11 .

1645. 1534 Juli 10.
ezelfde rentmeester beleent Joost Huge zoon met 40 gemeten
203 roeden ambachts in der Bottinge, to Santfoerde, Noortmonster en Poprodenambocht, nadat Wisse Heyndricx zoon hem
die overgedragen had .
N .B .

Afschrift in Inv . nr . 1747q fol. 5 verso .
e akte is abusievelijk gedateerd van 1533 .

1646. 1534 Augustus 31 .
ezelfde rentmeester beleent Cornelis Baeck met 37 gemeten
236 1 /., roeden tienden to Oostbairlant, Stuvesant, in de Zwake,
in den Nyeuwen kerckpolder van Stuvesant, to Sinte-Marie-Magdaleenenpolder en in den
ierick, hem aangekomen bij doode
van Jacob Baeck, zijn vader .
Afschrift in Inv. nr. 1747r fol . 11 verso .

1647. 1534 September 27 .
Mannen der grafelijkheid van Zeellant oorkonden, dat Floris
iericx zoos aan Jan van Noortich, Warnaert
van der oest
van der oes en jvr . Elyzabet, echtgenoot van Clais van Borssele,
zijne brooders en zuster [144 gemeten 12 1 /2 roeden ambachts
] en Kemphofstede overdraagt .
to
Afschrift in Inv. nr . 1747s fol . 3 verso .

1648. 1534 October 14 .
Mannen der grafelijkheid van Zeellandt oorkonden, dat Jan
Jans zoon Barbier aan Cristiaen Jacops zoon Borsselaere 1 gemet
209 1/ 2 roe den tienden to Cleeuwaertskercke overdraagt .
Afschrift in Inv . nr . 1747r fol . 13 verso .

1649. 1534 November 2 .
Adolf Herdinck, raad en rentmeester van Zeellandt Bewester
Schelt, beleent Jacop de Valladolyt met 41 gemeten 199 roeden
tienden to Sandijck, in der Gapinghe, to Noortmonstre, Nyeuwerkercke, Baersdorphouck en Brugdamme, hem aangekomen bij
doode van Cornelis de Valladolyt, zijn vader .
Afschrift in Inv . nr . 1747r fol . 12 verso .

1650.

1534 November 3 .
ezelfde rentmeester beleent Cristiaen Jacops van Borsselaere
met 1 gemet 209'/ 2 roeden tienden to Cleeuwerskercke, nadat
Jan Jans zoon Barbier hem die overgedragen had .
Afschrift, in Inv . nr . 1747r fol . 14.
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1651 .

1535 Januari 4 .
ezelfde rentmeester beleent Clais Symons zoon Vacht met
6 gemeten 253 roeden leenlands to Nyeuwerkercke, hem aangekomen bij doode van Symon Jans zoon Vacht, zijn vader .
Afschrift in Inv . nr. 1747s fol . 1 .

1652 .

1535 Februari 3 .
Mannen der grafelijkheid van Zeellant oorkonden, dat Jan
van Traseingies, beer van [Armuyden] aan [jhr .] Charles de
Gruyter, beer van Exaerde, en vrouwe Margriete van Bourgoungien [zijne echtgenoot, 14 gemeten] 225 roeden tienden to
[Cloetinge] overdraagt.
Afschrift in Inv . nr. 1747s fol . 1 verso .

1653 .

1535 Februari [6].
Adolf Herdinck, raad en rentmeester van Zeellant Bewester
Schelt, beleent jhr. Charles de Gruyter, beer van Exaerde, met
14 gemeten 225 roeden tienden tc Cloetinge, nadat Jan van
Traseingies, beer van Armuyden, zijn stiefzoon, hem die overgedragen had.
Afschrift in Inv . nr . 1747s fol . 2 verso .

1654 .

1535 [Februari] 6 .
ezelfde rentmeester beleent Jacop, Abraham en Jason, zoons
van mr. Willem Pauwels' zoon, met 10 gemeten 91 roeden leenlands to Nyeuwerkercke, hun aangekomen bij doode van mr .
Willem Pauwels' zoon, hun vader .
Afschrift in Inv . nr. 1747s fol . 3 .

1655 .

1535 Februari 28 .
ezelfde rentmeester beleent Jan van Noortich, Waernaert
van der
oest en [jvr .] Elyzabeth, echtgenoot van Clais van
Borssele, met 144 gemeten 12 1/ 2 roeden ambachts to
[en Kempbofstede], nadat [Florio van der oest] iericx zoon,
hun broeder, hun die overgedragen had.
Afschrift in Inv . nr. 1747s fol . 4.

1656.

1535 Juni 10.
Mannen der grafelijkheid [van Zeellant] oorkonden, dat jvr .
Marie [van der Boode, echtgenoot van Lambrecht Bouwens zoon]
aan Jan Cornelis' zoon van Campen 70 gemeten 198 roeden
ambachts to Coudekercke overdraagt .
Afschrift in Inv . nr. 1747s fol . 5.

1657 . 1535 Juni 10 .
Adolf£ Herdinck, raad en rentmeester van Bewester Schelt,
beleent Jan Cornelis' zoon van [Campen] met 70 gemeten 198 roeden
ambachts to Coude[kercke], nadat jvr . Marie [van der Boode, echtgenoot van Lambrecht Bouwens zoon] hem die overgedragen had .
Afschrift in Inv . nr . 1747s fol. 5 verso.
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1658 .

1535 Juni . .
Mannen der grafelijkheid van Zeellant oorkonden, dat Wensel
van Polanen aan Cristiaen Jacops zoon Borsselaere een mannenbrief, waarbij aan Wensel voornoemd 301 gemeten 91 5 /6 roeden
ambachts in Walcheren overgedragen worden, (zie nr . 1616) en
een verlijdbrief, waarbij h~ met die ambachtsporties beleend
wordt, (zie nr . 1617) overdraagt .
Afschrift in Inv. nr . 1747s fol . 9 verso .

1659 .

1535
10 .
Mannen der grafelijkheid van Zeellant oorkonden, dat mr . Geert
Loys' zoon en jvr . Marie van der Boode, zijne echtgenoot, ten
behoeve van hun kleinkind hun recht van naasting doen gelden
op 70 gemeten [198 roeden] ambachts to Coudekercke, genaamd
den Boodenambocht, onlangs door jvr . Marie Jacops dochter
van der Boode, echtgenoot van Lambrecht Bouwen zoon, aan
Jan Cornelis' zoon van Campen verkocht .
N .B.

1660 .

Afschrift in Inv. nr . 1747s fol . 6 .
e naam der maand is onleesbaar . Blijkens nr. 1660 is de
akte in Augustus of vroeger verleden .

1535 Augustus . .
Adolff Herdinck, raad en rentmeester van Bewester Schelt,
beleent mr. Geerardt [Logs' zoon] ten behoeve van zijn kleinzoon met 70 gemeten 198 roeden ambachts to Coudekercke,
genaamd den [Boodenambocht], onlangs door jvr . Marie van
der Boede, echtgenoot van Lambrecht Bouwens zoon, aan Jan
Cornelis' zoon van Campen verkocht, maar door mr . Geert ten
behoeve van zijn kleinzoon genaast .
Afschrift in Inv . nr . 1747 .3 fol . 7 .

1661 . [1535 October] 5 .
iest [ridder] met
ezelfde rentmeester beleent Frans van
45 gemeten 102 1 / 4 roeden ambachts to Ellewoutsdijck, [Coudorpe]
Bairlant, Bakendorp, Oudelande en Stuvesant, hem aangekomen
bij doode van Aert van iest, ridder, zijn vader .
Afschrift in Inv . nr. 1747s fol . 8 .

1662 . 1535 [October 5] .
iest, ridder, met
ezelfde rentmeester beleent Frans van
33 gemeten 26'/ 8 roeden tienden to Oostbairlant, Stuvesant, in
de Zwake, den Nyeuwen Kercpolder van Stuvesant, to SinteMarien-Magdalenenpolder [en in den ierick], hem aangekomen
bij doode van Aert van [ iest, ridder, zijn vader].
Afschrift in Inv . nr . 1747s fol . 8 verso .

1663 . 1535 October 25 .
ezelfde rentmeester verklaart, dat door hem in 1533 geene
verlbdbrieven zijn uitgegeven, dan die in het voorafgaande quohier
staan afgeschreven .
Oorspr . in Inv . nr . 1747 q fol. 8 verso .
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1664 .

1535 October . .
ezelfde rentmeester beleent [Cristiaen Jacops zoon Bor]sselaere
met 301 gemeten [9]1 5 /6 roeden ambachts in Walcheren, nadat
Wensel van [Polanen] hem die overgedragen had .
Afschrift in Inv . nr. 1747s fol . 10 .

1665 .

1536 Mei 1 .
Pieter Rutinck, klerk van wijlen Adolf Herdinck, rentmeester
van Bewester Schelt, verklaart, dat door den rentmeester in 1534
geene verlijdbrieven zijn uitgegeven, dan die in bet voorafgaande
quohier ataan afgeschreven .
Oorspr . in Inv . nr. 1747r fol. 14 verso.

ALPHABETISCHE IN ICES .

A . IN

EX

ER PERSOONSNAMEN .

I. LEENMANNEN.
Omdat de vorenstaande regesten in hoofdzaak beleeningen met ambachten, tienden en
landen bevatten, scheen bet mij wenschelijk in dezen index to onderscheiden tusschen
de bezitters van leenen eeuer- en de overige in de regesten genoemde personen anderzijds . Om de indeeling niet al to gecompliceerd to maken liet ik nu ook de in vorige
indices gevolgde indeeling in voornamen, in bij- en familienamen en in ambten en waardigheden achterwege, wat weer aanleiding gaf tot bet aanbrengen der volgende wijziging in
de alphabetiseering . In den index der ambten en waardigheden heb ik nl . altijd de plaatsnamen volgens de tegenwoordige spelling gerangschikt .
it is nu in dezen index overgenomen . Maar nu ging bet toch niet aan „Zieriksee (haljuw van)" op de Z to alphabetiseeren
en ,Ziericxzee (Lieven Yemans zoon van)" op de S . aarom zijn alle familienamen, die
van plaatsnamen zijn afgeleid, volgens de tegenwoordige spelling der plaatsnamen gerangschikt. Men zoeke dus Zabbinge op Sabbinge, Zommerzee op Sommelsdijk enz .
e bewerking van dezen index heeft veel moeite gekost . Vele der hier genoemde leenmannen hadden geen familienaam, en bet is niet altijd mogelijk geweest tusschen de
verschillende gelijknamige personen to onderscheiden .
aarbij komt dan nog, dat vele
personen nu eens met een familienaam voorkomen, dan weder alleen met bijvoeging
van hun vadersnaam, wat bet identificeeren nog veel moeilijker maakt . Ook aan de
leenen zijn de leenmannen niet altijd to herkennen, daar in Zeeland in deze periode
geenszins, gelijk later, de beschrijving van bet leen in den nieuwen beleeningsbrief nit
den ouden wordt overgenomen, maar integendeel bij elke beleening afwijkingen voorkomen, wat betreft de grootte van bet leer of de aanwijzing van de plaats, waar bet
gelegen was . Zeker is dus ook meermalen bij namen, die denzelfden persoon aanduiden,
deze niet als zoodanig door mij herkend . Het kwam mij echter voor, dat ik niet bet
recht had, meer tijd aan bet daarvoor noodige onderzoek to besteden, dan ik er al aan
gegeven heb . Echter heb ik gemeend de enkele aanduidingen, die mij grond gegeven
hebben tot bet onderscheiden tusschen verschillende gelijknamige personen, ten gemakke
van den gebruiker, in den index to moeten opnemen . eze bijvoegingen zijn cursief gedrukt .
A.
Aechte Boudin Gillis' zoons dochter (jvr .)
359, 1187 .
Aechte Cornelis Berthelmeeus' dochter
1477, 1478 .
Aechte Pieter Jehan Reyngerts zoons dochter 862, 864, 897, 898 .

Aagtekerke (Jacob van
omburch, beer
van) 1304, 1305, 1517, 1526, 1527,1528,
1532 .
Aelbrecht Jan Heynricx zoons zoon van
Wissenkercke 102, 105, 113, 114, 295,
302, 412, 429, 436, 498, 500, 508, 510,
553, 566 .
Aelbrecht van Bloix en van Treslonge 1442 .
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Aalst (mr . Jan Tollin, ridder, burggraaf
van) 204 .
Aerlem zie Haerlem .
Aernt Jacobs zoon, then men noemt Proost
Jacobs zoon, 96.
Aernt Jan Rijns zoon (mr.) 751 .
Aernt Joos' zoon van Cruiningen 1622 .
Harent Cornelis' zoon 1070.
Aernt Laurens' zoon 135, 157, 173 .
Arent Lievin Clais' zoons zoon 741, 906,
912.
Arent van Sceyngen beer Lodewijcx zoon
1153, 1154, 1217 .
Arent Poppe Adriaens zoons zoos 406, 290 .
Arent Willems zoon van Scengen 20 .
iest, ridder, 1098, 1661, 1662 .
Aert van
Arendt van Haemstede 896 .
Aernt van Renisse en van Renouwen 133 .
Arnoud van Scengen, zoon van Matheeus,
80, 323.
Aernout van Trasengys, ridder, beer van
Arnemuiden, 245, 321, 326, 793, 794,
1045, 1046.
Abeele (beer Anthuenis van den) 558 .
Abeele (Floris, zoon van beer Anthuenis
van den) 558, 664, 666 .
Abele (heer Floris van den) 9 .
Abeele (Heinrick, zoon van beer Anthuenis van den) 558, 664, 666, 915 .
Abeele (Joos, zoon van beer Anthuenis van
den) 558, 664, 666.
Abeele (Cornelis Joos' zoon van den) 915,
1012 .
Abeele (jvr . Marie van), echtgenoot van
Lodewijck van Bloix, 1035 .
Abeele (Thomaes van den) Joos van den
Abeele zoon 1012 .
Abraham, zoon van mr . Willem Pauwels'
zoon, 1654.
Adelise Boudin Gillis' zoons dochter (jvr .)
359, 653, 654 .
Adolf, heer van Wackene (jhr .), zoon van
Andries Andries, ridder, rentmeester van
Bewesten Schelde, 1148, 1165, 1260,
1262, 1269, 1270, 1302, 1402,1414,1417,
1420, 1512, 1514, 1515, 1520,1521,1533 .
Adolf van Bourgoinguen Anthonis' zoon
1417, 1420, 1428 .
Adolf van Cats, zoon van wijlen Anthonis
van Cats, 1143, 4144, 1145, 1146, 1331,
1332, 1333, 1334, 1347, 1350, 1352.
Adolf Gillis Bazelis' zoons zoon 1085 .
Adolf Pauwels van der Nadts zoon 687,
745, 746, 747 .
Adollf Blanckaert (mr .) 1542, 1543, 1544,
1546.
Adolf van Bourgoinguen, heer van Bevren,

der Vere, Tournehem en Vlissingen,
ridder van bet Gulden vlies,raad,admiraal van de Zee, 1249, 1340 .
Adolf Herdinck, rentmeester van Bewesten
Schelde, 1322, 1323, 1473, 1476 .
Adolf van Cats, zoon van Adolf, 1352.
Adriaen Aernout Matheeus' zoon van Schengen 323, 427, 434 .
Adriaen Adriaen Bette zoons zoon 626,
904, 1080, 1448 .
Adriaen Adriaen tser Raesse noon 589
Adriaen Adriaens zoon van Hamerstede
(mr .) 671, 723, 847 .
Adriaen Adriaens zoon van Scellacht 1131,
1133 .
Adriaen Adriaens zoon Scoits 1084 .
Adriaen Adriaens zoon 58 .
Adriaen Adriaens noon, zoon van Adriaen
Moudins zoon, 223.
Adriaen Adriaens zoon 1128 .
Adriaen Anthuenis Adriaens zoon van der
Lisse 528, 546, 596 .
Adriaen Beyers zoon van Voixdale 438 .
Adriaen Berthelmeeus ommis' zoons zoon
1041 .
Adriaen Bette zoon van der Lisse 213, 216,
221, 626.
Adriaen Bette zoon 1438.
Adriaen Boudins noon 108, 744 .
Adriaen anckaert Gillis' zoons zoon 36, 44 .
Adriaen van Reymerswale Phelips noon
816, 1207, 1208.
Adriaen, zoon van Floris van Haemstede,
1536 .
Adriaen Francke zoon van Campen 276,
460, 483 .
Adriaen Geerts zoon, zoon van Geert Adriaens zoon, 209, 320 .
Adriaen Geerts zoon 937, 942 .
Adriaen Gillis Wisse zoons zoon, 448, 467,
469, 1282, 1504, 1505.
Adriaen Heinric Oirts zoon 137 .
Adriaen Heinrick Pieter Boudins zoons zoon
501, 988, 1008, 1025 .
Adriaen Heynricx zoon Bisscop 361, 362,
543, 567, 575, 591, 597 .
Adriaen Heindricx zoon van Wissenkercke
1327 .
Adriaen Hubrecht Willems zoons zoon
550.
Adriaen Hubrechts zoon 952, 960 .
Adriaen Hughe zoon 1360, 1361, 1569 .
Adriaen Jacob
ierix zoon (mr .), priester,
1360, 1361 .
Adriaen Jacob
ommis' zoon 1370.
Adriaen Jacops zoon van der Lisse 1077,
1116 .
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Adriaen Jacop zoon, zoon van Jacob Clais'
zoon, 476.
Adriaen Jacops zoon, zoon van Jacop Adriaens zoon, 217, 228, 240 .
Adriaen Jacops zoon, priester, 613, 808 .
Adriaen Jan Jacob Huge Vrients zoons
zoon in Geertsdijck 480, 644, 645,1135,
1136 .
Adriaen Jan Pieter
anckaerts zoons zoon
252, 987 .
Adriaen Jan Willem Jan Symons zoons
zoon 35 .
Adriaen Jans zoon
uvelaere 1225, 1230.
Adriaen Jans zoon Scoyts 955, 1084 .
Adraen Joos Adriaens zoon van der Hooge
zoon 1038, 1405, 1419, 1425, 1426 .
Adriaen Justus' zoon 1480, 1494, 1604,
1605, 1627 .
Adriaen van Reymerswale heeren Clais'
zoon 914 .
Adriaen Clais' zoon 438 .
Adriaen Cornelis' zoon van Poppendamme
1580 .
Adriaen Cornelis' zoon 1070 .
Adriaen Cornelis' zoon (weduwe en erven
van) 1235.
Adriaen Laurens van der Heye zoon 260 .
Adriaen van Scengen heer Lodewijcx zoon
1052, 1060 .
Adriaen Maertin Pieter Sijs' zoons zoon 14 .
Adriaen Marts zoon 1338 .
Adriaen Michiel Vrancke zoons zoon van
Campen 529, 614, 615, 634, 649 .
Adriaen Moudins zoon 223, 271 .
Adriaen Olouts zoon 612 .
Adriaen Pancraes' zoon van omburch 295 .
Adriaen Pauwels jongen Pieters zoon 542 .
Adriaen Pauwels van der Nadts zoon,
priester, 687, 745, 746, 747, 961, 962 .
Adriaen Pieter Hairts zoon 363, 1114,1115 .
Adriaen Pier oens zoon 298, 305 .
Adriaen Pieter Jacobs zoons zoon 67 .
Adriaen Pier Wissen zoon 97 .
Adriaen Toll Pieters zoon 145, 355, 357,
385, 394, 436, 481, 482, 513 .
Adriaen Poppe Adriaens zoons zoon van
der Haymanne 106, 290, 408, 561, 562,
869, 881, 1367 .
Adriaen Stevin
ommis' zoons zoon 504 .
Adriaen Volckaerts zoon 1003.
Adriaen Willem Pieters zoons zoon 834.
Adriaen Willem Wouters zoon 52, 439, 456 .
Adrian van Reymerswale Willems zoon
1319, 1320 .
Adriaen Willems zoon 329 .
Adriaen Willems zoon, baljuw van den
Polder, 473, 474, 477, 478, 479, 514 .

Adriaen Wellemans van Zabbinge zoon 410,
419, 420 .
Adriaen Wisse zoon van der Lisse 110 .
Adriaen Wittelen zoon 330 .
Adriaen van der Heyden (mr .) 1595,1596,
1598, 1599 .
Adriaen van Cats 208, 552 .
Adriaen de Cnopper 800 .
Adriaen van Cruiningen 476 .
Adriaen, beer van Cruningen, ridder, beer
van Heenvliet en tot Woensdrecht, burggraaf van Zeeland, 367, 476, 504 .
Adriaen Lanchals, abt van der oes, 907 .
Adriaen van Maldeghem 32, 62 .
Adriaen van Zabbinge 272 .
Adriaen Screvel 447 .
Adriaen van Veurhoute, ridder, 624, 628 .
Adriaen Vilain, zoon van Colaert, 197,
241 .
Adriaen Vilain, zoon van Mertin, 204.
Adriaen Vilain (jhr.), beer van Lijckercke,
1034, 1459 .
Adriaen Waelbeert 1367 .
Adryaen van den Wairde 158 .
Adriaen van den Wairde,zoon van Adriaen,
576 .
Adriaen
58 .
Adriane Adriaen Wissen zoons dochter 198 .
Adriane Adriaen Tols dochter (jvr.) 563.
Adriane Boudin Gillis' zoons dochter (jvr .)
359, 610, 631 .
Adriane
ieric Floris' zoons dochter van
de Poele (jvr .) 56, 516 .
Adriane mr. Jan Willems zoon van Scellacbts dochter (jvr .), echtgenoot van Jan
van Nyeuwenhove Michiels zoon, 540 .
Adriane Clays Moudins zoons dochter 584,
588 .
Adriaene Pieter Geerts zoons dochter (jvr .),
echtgenoot van Jan bastaard van Cruningen, 1576, 1577, 1597 .
Adriane van Wissenkercke (jvr .), echtgenoot van Jacob van Seroirtskercke, baljuw van Zieriksee, 1342 .
Aleyt (jvr .), dochter van Michiel van Zoutelande, 404.
Aleyt van Aerlem (vrouwe), echtgenoot
van heer Pauwels bastaard van der Veeren, 884.
Aeliaen zie Adriaen .
Amant Jan Jacob Huge Vrients zoons zoon
480, 644, 645.
Andries Hugen zoon van der Vate 33 .
Andries Jans zoon 79, 251 .
Andries Laureis' zoon 248 .
Andries Moens zoon 291 .
Andries Pieter
aniels zoons zoon 335 .
20
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Andries Andries, ridder, beer van Wackene, raad en rentmeester van Bewesten
Schelde, 1028, 1029, 1036, 1069, 1071,
1150, 1171, 1254, 1272, 1275,1288,1302,
1303, 1348, 1349 .
Andries van Biggenkercke 1488 .
Andries van Bourgoinguen 1428 .
Andries (Andries), ridder, heer van Wackene, raad en rentmeester van Bewesten
Schelde, 1028, 1029, 1036, 1069, 1071,
1150, 1171, 1254, 1272, 1275,1288,1302,
1303, 1348, 1349 .
Anna van Assendelft (jvr .) Aelbrechts dochter van Assendelft, echtgenoot van Lodewijck van Tresionge, 1237 .
Annekin Anthonis Bavestons dochter 1247 .
Anne aniel van der Heyden dochter (jvr .)
946, 1310.
Anna Franchois' van Opynen dochter (jvr .)
1556, 1557 .
Annekin Heynricx dochter 1142 .
Anne Jan Michiels zoons dochter (j vr .) 1591 .
Anne van Cruningen (jvr.), dochter van
jhr . Joos van Cruningen, 1140, 1141,
1249, 1314.
Anne van der Lisse (jvr .), dochter van
Wisse Jacops zoon van der Lisse, 1189,
1224.
Anne van Borssele (vrouwe), vrouwe van
der Vere, 1340 .
Anne van Bourgogne (vrouwe), vrouwe
van Ravestein, Wijnendale,
uiveland
en Sommelsdijk, 297, 328, 522, 1086,
1100, 1101, 1102, 1123.
Anne van Bourgoinguen (jvr .) 1281, 1283.
Anne van Oistende (jvr .) 1292, 1293.
Anne van Trasigniez, echtgenoot van heer
Philips, burggraaf van Montenaken, 326 .
Annekin Venrijs 1196 .
Anseau de Hamal, ridder, heer van Trasigniez, Sylle, Hacquegniez en Irechouwez,
321, 326, 793, 794 .
Ansiauw van Trasigniez 326 .
Antonette Anthonis Bavestons dochter 1246 .
Anthuenis Adriaen van Zabbinge zoon 272,
691, 698, 730, 731, 733, 734, 755, 756 .
Anthonis van Eversdijck mr . Anthonis
Michiels zoons zoou 230, 233, 234, 671,
723 .
Anthonis van Bourgoinguen, bastaardzoon
van Anthonis grooten bastaard van Bourgoinguen, 1171 .
Thonis Bertelmees' zoon van der Lisse 764,
830, 831 .
Anthonis Bette zoon van der Lisse 213,
216, 221 .
Anthonis Bette zoon 1438, 1563 .

Thonis Boudins noon 7,19, 42, 45,180, 317 .
Anthonis Floris' zoon Crabbele 1311, 1639.
Anthonis Franssoys' zoon van Wissenkercke 1149, 1603 .
Thonis Gillis Jan Muden zoons zoon 278.
Anthuenis de Baenst Ghys noon 1036,
1099, 1125.
Anthonis van Bergen Huge zoon 7U,715 .
Anthonis Huge noon 444 .
Anthuenis Jacop Anthuenis' zoon 935 .
Anthonis Jacob Pieter Jan Thuenis' zoons
zoon 1274, 1519 .
Anthonis Jacops noon Baveston 1068,1079,
1089, 1090, 1120, 1172,1182,1199,1200,
1209, 1245, 1246, 1247 .
Anthonis Jan Heynricx zoons zoon van
Wissenkercke, raad en rentmeester van
Bewesten Schelde, 105, 113, 114, 282,
346, 507, 508, 509, 510, 553, 566, 693, 740 .
Anthonis Jans noon 76 .
Thonis, zoon van Claeis Gillis' zoou van
Wissenkercke, 1193, 1227, 1228 .
Anthonis Cornelis Clays' zoons noon 344,
449, 452 .
Thonis Cornelis' zoon, zoon van Cornelis
Pieter Huge zoon, 905, 920 .
Anthuenis Cornelis' noon, zoon van Cornelis
Jaeop Huge Jacops zoon, 1633, 1642 .
Anthonis Laurens van der Heye noon 260 .
Anthonis Pancraes' noon van Campen 440 .
Anthuenis Pieter Huge zoon (mr .), priester,
526.
Anthonis Pieter Wisse zoons van Scengen
noon 112, 125 .
Anthuenis Symoen van Bruellis' zoon 347,
605 .
Thuenis Symons zoon 564.
Anthuenis Wellemans van Zabbinge noon
409, 410, 419, 420 .
Anthuenis Wisse noon 415, 416 .
Anthonis van Cats Wolffairts zoon 219,
334, 335, 342, 382, 398, 468, 652, 714, 715 .
Anthuenis van den Abeele, ridder, 558 .
Anthonis van Bourgoinguen 1428 .
Anthonis van der
oest 1626.
Anthuenis van Cats, zoon van Willem,1389 .
Anthonys van Lalaing (heer), graaf van
Hoogstraten, heer van Montigny, ridder
van bet Gulden vlies, 1411 .
Anthonis Michiels van Eversdijc (mr .), raad,
154, 158, 166, 170, 171, 174, 175, 184 .
185, 230, 233, 234 .
Anthonis van Zoetelinkerke 787 .
Appelonye Adriaen Marts zoons dochter
1338 .
Appollonye Anthuenis' dochter 1642 .
Arent zie Aernt .
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Arents (Joos), abt van der oes, 1264 .
Arnemuiden (Aernout van Trasengys, ridder, beer van) 245, 793, 794,1045, 1046 .
Aernemuden (Gillis van) 46 .
Arnemuiden (Jan van Traseignyes, beer
van) 1455, 1456, 1618, 1619, 1652,1653 .
Aernemuden (jvr . Mairgriete Gillis' dochter
van) 46 .
Aernemuden (j vr . Marie Gillis' dochter van),
vrouwe van Trasengys, echtgenoot van
Anseau de flamal, 46, 245, 321, 326 .
Arnernuiden (Symon Jans zoon, baljuw
van de wateren te) 577, 578, 581 .
Arnout zie Aernt .
Assenbrouc (Pieter Volkerts zoon van) 285 .
Assendelft (jar . Anna van) Aelbrechts
dochter van Assendelft, echtgenoot van
Lodewijck van Treslonge, 1237 .
Audiencier van den hertog (mr . Jan Groos)
370 .
Avezoete van Vromesteyne (jvr .) Jacop
Laureys' dochter, echtgenoot van Anthuenis van Bruellis, 354, 392, 664, 665 .
Avesoete Jan Adriaens zoons Buyens dochter (jvr .), echtgenoot van Cornelis Adriaens zoon, 953, 1582 .
Avezoete Willem Laureys Moens zoons
dochter, echtgenoot van Anthonis Pancraes' zoon, 982.
B.
Baeck i Jacop) 1098, 1241,1251,1256,1644,
1646 .
Baeck (Cornelis) 1644, 1646.
Baenst (Anthuenis de) Ghys zoon 1036,
1099, 1125 .
Baenst (Guy, zoon van heer Joos de), schildknaap, 911, 916, 1099, 1125, 1395 .
Baenst (Guy de), rentmeester van Bewesten Schelde, 352, 365 .
Baenst (Jan, zoon van beer Joos de), schildknaap, 911, 916, 1099, 1125, 1395 .
Baenst (Joos de), ridder, heer van der Gapinge, 911, 916 .
Baenst (Joseph, zoon van beer Joos de),
schildknaap, 911, 916, 1099, 1125, 1395 .
Baenst (jvr . Jozine Masin, echtgenoot van
Guy de) 322, 353, 357, 360, 416 .
Baer (Frederick van Renisse van) 861,
966, 968 .
Baer (Jan van Renisse van), zoon van
ouden Jan, 861, 966, 968, 1 1201 .
Baer (oude Jan van Renisse van) 861 .
Baarland (Jan van Beeringen Jans zoon,
rentmeester van) 1251, 1253.
Baersdorp ( avid van) 443 .

Bairsdorp (j vr . irck heeren Boudins dochter van) 37 .
Bairsdorp (jvr . Eeuwout van), weduwe van
Jan van den Wijngaerde, echtgenoot van
Jan van Bouchout Lauwereys' zoon, 174,
194 .
Bairsdorp (Jacob Colins zoon van) 143 .
Baersdorp (Jan van Cromsvliet alias van)
874 .
Baersdorp (Cornelis Jans zoon van) 1611 .
Baersdorp (Pieter Jans zoon van) 331 .
Baersdorp (Pieter van) Willems zoon 1204 .
Baersdorp (Roolant van) 786 .
Baersdorp (Willem van) Pieters zoon 786 .
Balthasar Jacobs zoon (mr .) 897, 898 .
Baltasar Lievins zoon van Hogelande 1480,
1494.
Banck (jvr . Margriete Retsaerts, echtgenoot van Symon van der) 1123.
Barbele Arent van Schengen dochter .(jvr .)
574, 603, 1452 .
Barbele van Zabbinge (jvr .) 730, 733, 890 .
Barbier (mr . Jacop Jan Jacops zoon)951,989 .
Barbier (Jan Jacop zoon) 842, 843, 1306.
Barbier (Jan Jans zoon) 1306, 1648, 1650 .
Baringe zie Berringen .
Berthelmees Thonis' zoon 763, 764, 765, 766 .
Berthelmees Jacop Berthelmees' zoons zoon
van der Lisse 799, 1448, 1449 .
Bartelmeeus Jacobs zoon van Hamerstede
446, 1075, 1076 .
Berthelmeeus Jans zoon, priester, 638,879,
880, 1002, 1056.
Bertelmees Michiels zoon 762 .
Berthelmeeus
Pancraes
Symon Tolen
zoon 59 .
Berthelmeus Pancraes' zoon van Hamerstede 186, 307 .
Bertelmeeus Pieter Berthelmeeus' zoons
van der Lisse zoon 1279 .
Berthelmeeus Pieter Boudins zoon 191,
424, 486 .
Berthelmeus Symon. Henricx zoon 268 .
Bastiaen Stevin ommis' zoons zoon 504 .
Batenbrouck (Jacop van Reyinerzwale,
heer van) 1613, 1614, 1621, 1643.
Bavestons dochter (Annekin Anthonis)
1247 .
Bavestons dochter (Antonette Anthonis)
1246 .
Baveston (Anthuenis Jacops zoon) 1068,
1079, 1089, 1090, 1120, 1172,1182,1199,
1200, 1209, 1245, 1246, 1247 .
Bavestons dochter (Kathelyne Anthonis),
echtgenoot van Geleyn Pieter Bette zoon,
1245, 1397, 1404.
Baveston (jvr . Katheryne van Overbrouke,
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weduwe van Anthonis)1434,1435, 1482,
1483, 1498, 1500, 1547,1548,1587,1588 .
Bavestons dochter (jvr .MargrieteAnthonis)
1587, 1588.
Bavestons dochter (Tannekin Anthuenis)
1547 .
Beatris Gillis van den Steyne dochter (jvr.)
164, 423.
Beatrysse mr .Pieters doch ter van den Steyne
(jvr.), weduwe van Jan van Brigdamme,
12, 109.
Beatrys van der Steene (jvr .) 1380.
Beest (Heindrick Pyck Otte zoon van)
1272, 1275, 1288, 1326, 1349 .
Belye Adriaen Geerts zoons dochter 937 .
Belye Pieter Geerts zoons dochter (jvr .),
echtgenoot van Vranck Mathijs' zoon
Waelpot, 1576, 1597 .
Belye Symon Geerts zoons dochter 839.
Beele Symon .Tans zoon Vachts weduwe
(jvr.) 1464.
Bergen (Anthonis van) Huge zoon 714, 715 .
Bernaert van der
oest zie Warnaert .
Berringhen (Franchois van) 1362, 1466.
Beringhen (Jan van) Franchois' zoon 1493 .
Beringhen (Jan van) Jans zoon de jonge,
rentmeester van Baarland, 1058, 1164,
1241, 1251, 1253, 1256, 1362 .
Berringhen (Hanneken van) 1362 .
Berringhen (jvr. Marie van Heymvliet,
echtgenoot van Franchoys van) 1416.
Berthelmeeus zie Bartelmeus .
Bertholz (erfgenamen van mr . Ypolite de)
1097, 1103, 1106 .
Beste (Jacob Pieters zoon de) 196 .
Beste (Jan Pieter-Pieters zoon de)196, 214,
267, 421, 426 .
Besten dochter (Jozine Jans de), weduwe
van Heyndrick Jan Marts zoon, 421,1312 .
Beste (Pieter Pieters zoon de),de vader,196,
Beste (Pieter Pieters zoon de), de zoon,
196, 214 .
Bette Tonis' zoon van der Lisse 93, 221 .
Bette Thonis' zoon 1128 .
Beveren (beer van) 918 .
Bevren (Adolf van Bourgoinguen, beer
van) 1249, 1340 .
Bewesten Schelde (Henry Jans zoon van
Wissenkerke, rentmeester van) 238, 239 .
Bewesten Schelde (Guy de Baenst, rentmeester van) 365 .
Bewesten Schelde (Anthuenis Jans zoon
van Wissenkerke, rentmeester van) 507 .
Bewesten Schelde (Heinrick Jams zoon van
Wissenkerke, rentmeester van) 602 .
Bewesten Schelde (Andries Andries, rentmeester van) 1028,1029,1036,1069,1071,

1150, 1171, 1254, 1302, 1303,1348, 1349 .
Bewesten Schelde (Adolf Herdinck, rentmeester van) 1322, 1323, 1473 .
Bewesten Schelde . (Gillis van Borre, klerk
ten comptoire van) 1413 .
Bewesten Schelde (Bieter Bol, klerk ten
comptoire van) 1546, 1559, 1589, 1590.
Biezelingen (klooster Jherusalem bij) 2,4 .
Biggenkercke (Andries van) 1488 .
Biggenkercke (Pieter Adriaens zoos van)
1444, 1445, 1488, 1541 .
Bisscop (Jacob Pieters zoon) 1365.
Bisscop (Jan) Pieters zoon ; secretaris der
stad Middelburch, 1584.
Bisscop (Adriaen Heynricx zoon) 361, 362,
543, 567, 575, 591, 597 .
Busschop (mr. Heinrick) Adriaens zoon,
kanunnik en cantor in den Sinte Pieter to
Middelburch, 495, 543, 567, 575, 591, 597 .
Busscop (Pieter Jacops zoon) 567, 575, 591,
597, 1365 .
Busscop (Willem Adriaens zoon) 543, 567,
575, 591, 597,
Blanckaert (mr . Adolff) 1542, 1543, 1544,
1546 .
Blanckaert (Gillis Bazelis' zoon) 1026 .
Blanex (Jan Cornelis' zoon van) 1213,1214 .
Blancxkinderen (Clays Pieters zoon van)
343, 417, 541 .
Blancxkinderen (Cornelis Cornelis' zoon
van) 539.
Blaton (beer Phelips bastaard van Bourgoinguen, heer van) 1074, 1086, 1100,
1101, 1102.
Blieck (Jan) Sculocx zoon 656 .
Bloix (jvr . igne Adriaen Volckaerts dochter, echtgenoot van Guy de) 1003 .
Bloys (Guy van) 1403 .
Bloix (jvr . Jacopmine, dochter van Guydo
van) 1280 .
Bloix (Joos van), ridder, 1035, 1403,1413 .
Bloix (jvr . Cornelie, dochter van Guydo
van) 1280 .
Bloix (jvr. Marie van Abeele, echtgenoot
van Lodewijck van) 1035 .
Bloix en van Treslonge (Aelbrecht van) 1442 .
Bloys en van Treslongen ( ierick van) 1318 .
Bloys van Treslonge (Jan van) 618, 641 .
Bloys van Treslonge (Jorys van), 582, 617,
618 .
Bloix en van Treslonge (Jooris van), zoon
van Lodewijck, 1442.
Blois van Treslonge (Cornelis van) 617,
630, 697 .
Blois en van Treslongen (Lodewijck van)
1318, 1442 .
Bloys van Treslonge (Raesse van) 582, 801 .
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Block Jacobs zoon 1358.
Boede (mr . Jan Jacops zoon van der),
priester, 1439.
Boede (jvr. Marie Jacops dochter van der),
echtgenoot van Jan Lenaerts zoon, 1439 .
Boode (jvr . Maria Jacopsdochter van der),
echtgenoot van Lambrecht Bouwens
zoon, 1656, 1657, 1659, 1660 .
Boode (jvr. Marie van der), echtgenoot
van mr . Geert Loys' zoon, 1659 .
Bol (Pieter), klerk ten comptoire van Bewesten Schelde, auditeur bij de rekenkamer in den Hage, 1544, 1546, 1550,
1554, 1559, 1589, 1590, 1607, 1608 .
Bolle (Willem) 900.
Boom (Cornelis Cornelis' zoon de jonge)
1577, 1597 .
Bomvliet (jvr. Cornelie Cornelis Huge zoons
dochter van), echtgenoot van Jan Ad riaens
zoon van Hamerstede, 997 .
Bomvliet (jonge Cornelis Huge zoon van)
342, 398, 399, 639, 642, 647, 648.
Boomvliet (Cornelis Huge zoon van) de
oude 312, 314, 348, 381 .
Borch zie Burch .
Borre (Gillis van), klerk ten comptoire
van Bewesten Schelde, 1413,1496,1497,
1499, 1508, 1512, 1515, 1525,1535,1539,
1542, 1543 .
Borsselaer (Cristiaen Jacops zoon) 1604,
1605, 1609, 1610, 1627, 1630,1648,1650,
1658, 1664.
Borssele (vrouwe Anne van), vrouwe van
der Vere, 1340,
Borssele (jvr . Elyzabet, echtgenoot van
Clais van) 1647, 1655 .
Borssellen (Florys bastaardzoon van beer
Vrancke van), heer van Cortkene en
van Pamele, ridder, raad en kamerling,
50, 51, 537, 595, 770, 833, 841, 876, 877,
905, 920, 929, 939, 952, 960, 1037.
Borsselen (mer Vrancke van), graaf van
Oostervant, 301, 302, 303, 304 .
Borsselen (jhr . Frans van), beer tot Cortkene, 1037, 1075, 1076, 1411, 1421 .
Borsselen (Franssoys van) 1161 .
Borssel (Heinrick van), ridder, graaf van
Grantpre, heer van der Vere en Zandenburch, raad en kamerling, 22, 24, 25, 26,
218, 220, 286, 301, 349 .
Borssele (Heynrick van), ridder, baljuw
van der Vere, 1161 .
Borssele (vrouwe Margriete van) vrouwe
van Brederode, 1083 .
Borssele en van Cortkene (Raesse Pieters
des bastaards zoon van) 159 .
Borssellen (mer Wolfairt van), graaf van

Grantpre en Boucham, beer van der
Vere, 349, 401, 437 .
Borselen (Gommaer Clais' zoon, ontvanger
van) 911 .
Boucham (mer Wolfairt van Borssellen,
graaf van) 349, 401, 437, 455, 465 .
Bouchout Lauwereys' zoon (jvr . Eewout
van Bairsdoirp, echtgenoot van Jan van)
194.
Boudyn Adryaens zoon 170 .
Boudin Thonis' zoon 7 .
Boudin Thonis' zoon 180, 317 .
Boudin Geerts zoon van Wissenkercke
461, 475 .
Boudin Geerts zoon 396.
Boudin Gillis Boudins zoons zoon (mr .),
priester, 70, 74, 188, 570, 579, 580, 682,
685, 686, 705, 772 .
Boudin Jacop Laureys' zoons zoon 832,
1431, 1432 .
Boudin Jan van den Wijngaerde zoon 484 .
Boudin Jans zoon 209, 320 .
Bouwen Cornelis ommis' zoon 1606 .
Bouwen Cornelis' zoon (mr .), zoon van
Cornelis
aniels zoon, 1062, 1269,1270 .
Bouwen Cornelis' zoon 1285, 1286 .
Bauwen van den Wairde Maerten van den
Wairde zoon 1368, 1484, 1485, 1486 .
Bouwen Pier Huge zoon 1186 .
Boudin Symons zoon 584, 588 .
Boudin Willem Reymers zoons zoon 92 .
Boudewin
bastaard
van Bourgoinguen
(heer), beer van Phallais, Zomergem en
Zoutelande, 1109, 1122, 1126 .
Boudyn van Zwieten 31 .
Boudyn van den Wairde 158, 965 .
Boudin de bastaard (mer) 292, 293, 295,
296, 297, 302, 328 .
Boudin
108 .
Bourbon (Marguerite van),abdis van Waterlooswerve, 1437 .
Bourgoinguen (Adolf van) Anthonis' zoon
1417, 1420, 1428 .
Bourgoinguen (Adolf van), heer van Bevren,
der Vere, Tournehem en Vlissingen,
ridder van bet Gulden vlies, raad, admiraal van de Zee, 4249, 1340 .
Bourgoinguen (Andries van) 1428 .
Bourgogne (vrouwe Anne van), vrouwe
van Ravestein, Wijnendale,
uiveland
en Sommelsdijk, 297, 328, 522, 1086,
1100, 1101, 1102, 1123 .
Bourgoinguen (jvr . Anne van) 1281,1283.
Bourgoinguen (Anthonis van), bastaardzoon van Anthonis grooten bastaard
van Bourgoinguen, 1171 .
Bourgoinguen (Anthonis van) 1428 .
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Bourgoinguen (beer Boudewin bastaard
van), beer van Phallais, Zomergem en
Zoutelande, 1109, 1122, 1126 .
Bourgoinguen van der Vere (jvr . Charlote van) 1140, 1141 .
Bourgoinguen (beer Philips bast aard van),
ridder van het Gulden vies, beer van
Blaton en Zoubourch, admiraal van de
Zee, 1074, 1086, 1100, 1101, 1102 .
Bourgoinguen (Phelips, heer van Falais,
zoon van beer Boudewijn bastaard van)
1283 .
Bourgoinguen (Kaerle, heer van Lovergheem, zoon van beer Boudewijn bastaard van) 1283 .
Bourgoinguen (jvr . Clare van Wackene,
echtgenoot van Authonis bastaard van)
1288, 1303, 1326, 1348, 1349 .
Bourgoungien (vrouwe Margriete van),
echtgenoot van jhr . Charles de Gruyter,
1652 .
Bourgoinguen (Maximiliaen van), beer van
Fromont, raad en kamerling, abt van
het 0 . V . klooster to Middelhurg, zoon
van heer Boudewijn bastaard van Bourgoinguen, 1281, 1283, 1354 .
Bouwen zie Boudyn .
Braine (Colaert of Colin van der) 243, 889 .
Brayne (Pieter Colins zoon van der) 889 .
Brayne (beer Steven van der) 243 .
Brant Jan Heynricx zoons zoon van Wissenkereke 105, 113, 114, 361, 553, 566,
720, 721 .
Brederode (vrouwe Margriete van Borssele,
vrouwe van) 1083 .
Brederoode (beer Walraven, beer van) 993 .
Brederode (jhr . Wolffaert van) 4083.
Brigdamme (jvr . Beatrise van den Steene,
weduwe van Jan van) 109 .
Brigdamme (Jan van) 109) .
Brocke zoons dochter (Pieter Pieter) 655 .
Brune(Jan Heinricx zoon, gezegd de)294,345 .
Bruyne (Marinus Querin Cornelis' zoon)
1273, 1572 .
Bruellis' zoon (Anthuenis Symoen van)
347, 605.
Bruelis (jvr . Avezoete van Vromesteyne
Jacop Lauris' dochter, echtgenoot van
Anthuenis van) 351, 392, 664, 666 .
Bruelis (Heinrick Anthuenis' zoon van) 605,
1219 .
Bruellis' zoon (Heinric Symoen van) 347,
354 .
Bruellis (Jan van), zoon van Symoen,175,
347 .
Bruellis' dochter (jvr . .lozyne Symon van)
247 .

Bruelles' dochter (jvr . Jozyne jongen Symon van) 809.
Bruellis' dochter (jvr . Cornelie Anthuenis
van) 739, 753, 1219 .
Bruellis (jvr . Margriete van der Maelstede,
weduwe van Symon van) 336 .
Bruellis'dochter(jvr . Marie Anthuenis van)
1219.
Bruellis (Symon heeren Symons zoon van)
8, 165, 247 .
Bruellis (beer Symon van) 8.
Bruellis (Symoen van) 347 .
Bruellis (jonge Symon van) 336.
Bruellis (Willem heeren Symons zoon van)
8, 165 .
Bruellis (Wonter heeren Symons zoon
van) 8 .
Bruellis (Wouter van) 347 .
Buyens dochter (jvr . A vesoete Jan Adriaens
zoons) 1582 .
Bueyen (Jan Adriaens zoon) 811, 812,
953 .
Burch (Henrick van Renisse van der), ridder, 54, 341, 461, 611, 629, 811, 812.
Burch (Jacop Claes' zoon van Renisse van
der) 1050 .
Borch (Jan van Renisse van der) 54 .
Burch (Clais van Renisse van der), zoon
van heer Heynrick, 611, 629, 1050 .
Borch (Clays van Renisse van der), zoon
van Clays, 54.

Borch (Costin van Renisse van der) 54,121,
132, 144, 345.
Buren (beer Florys van Egmonde, graaf
van) 1411, 1421 .
Bueringhen (Jan Philips' zoon van) 73.
Busseop zie Bisseop .
Buttinghe (Jacop Reymers zoon van der)
796, 804 .
Buttinge (jvr . Janne Pieter Harts zoons
dochter, weduwe van Reymer Willems
zoon van der) 663, 667, 785 .
Buttinghe (Joos Reymers zoon van der),
priester, 663, 667, 796 .
Buttinge (Grietken Jacop Reymers zoons
dochter van der) 1067 .
Buttinge (jvr . Mergriete van der), weduwe
van Wolfaert van Cats, 363, 395, 397 .
Buttinge (Michiel Heynrics zoon van der)
1480 .
Buttinghe (weeskinderen van Michiel
Heynrick Oorts zoon van der) 1635,
1641 .
Buttinghe (Reymer Willems loon van der)
143, 237, 627 .
Buttinge (Wisse Heynricx zoon van der)
1480, 1634.
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C,
Chariot zie Karel .
Charlote van Bourgoinguen van der Vere
(jvr .) 1140, 1141 .
Charolais (graaf van) 145 .
.
aniel Heinrick Jacops zoon 986, 1079,
1089 .
aniel Huge zoon 178 .
aniel Huge zoon, zoon van Huge aniels
zoon, 450, 622, 623 .
aniel Claes' zoon 909 .
aniel Laurens van der Heye zoon 260, 946 .
aniel Pieter
aniels zoons zoon 335 .
aniel Pieter Wisse zoons van Scengen
zoon 112, 125, 401 .
aniel Pieters zoon van Reymerswale 322 .
aniel Pieters zoon 235, 236 .
anckaert Adriaens zoon vanMannee565,
1210, 1390.
anckaert Bette zoos van Scellacht 540
anckaert Gillis' zoon 36.
anckert Heini icx zoon 688, 815, 818 .
anckaert Jans zoon 84, 318 .
anckaert Clais' zoon van Cromfliet 459 .
anckert Moudins zoon 646 .
anckaert Spaens zoon van
uveneede
162, 538.
avid van Baersdorp 443 .
avidt van den Werve, schildknaap,1088,
1204, 1220, 1221 .
enys Airnouts zoon 422.
irck Noyts Andries' zoon 1470, 1474 .
irck heeren Boudins dochter van Bairs_
dorp (jvr.) 37 .
ieric Floris' zoon 56.
ieric Jacop Pancraes' zoons zoon 43, 47 .
ierick Cornelis Symons zoons zoon 888 .
ierick van Bloys en van Treslongen 1318 .
ierick van der
oest, schildknaap, baljuw van Rijuland, 1129, 1194, 1254,
1304, 1305, 1355, 1364, 1626 .
iest (Aert van), ridden, 1098, 1661, 1662 .
iest (Frans van), ridder, 1661, 1662 .
iest (Frederyck van Renisse, drossaart
van) 1216, 1218 .
igne Adriaen Volckaerts dochter (jvr .),
echtgenoot van Guy de Bloix, 1003, 1280 .
igne
aniel van der Heyden dochter
(jvr .) 946, 1310.
igne Huge zoons dochter 928 .
igne Willem Piers zoons dochter 1308 .
ingnus Jacops zoon 820 .
irck zie
ierick .

oes (klooster van der) 5 .
oes (Jacop Scaep, abt van der) 167 .
oes (Lauwereis Vrient, abt van der) 167,
462 .
oes (Heinric Keddekin, abt van der) 462,
882.
oes (Martin Weyts, abt van der) 882 .
oes (Adriaen Lanchals, abt van der) 907 .
oes (Jan Vettegrave, abt van der) 907 .
oes (Willem van Saeftingen, abt van der)
1264 .
oes (Joos Arents, abt van der) 1264,1436.
oes (Gillis van der Elst, abt van der)
1436 .
oes (Wouter Crucelijn, grootkelderwaarder van bet klooster van der) 5 .
oest (Anthonis van der) 1626 .
oest ( ierick van der), schildknaap, baljuw van Rijnland,1129,1194,1254,1304,
1305, 1355, 1364, 1626 .
oest (Florys van der)
iericx zoon 1626,
1647, 1655.
oest (Jan van der) 1626 .
oest (Job van der) 1626.
oest (Warnaert of Bernaert van der) 1626,
1647, 1655.
omburch (Adriaen Paneraes'zoon van)295 .
omburch (Heynrick Jacop Wouters zoons
zoon van) 1147, 1353, 1468, 1510, 1511 .
omburch (jvr . Heynricxken, dochter van
Heynrick Jacops zoon van) 1468, 1510,
1511, 1615, 1620.
omburch (Jacob Adriaens zoon van), ridder, beer van Aagtekerke en de Werve,
1022, 1304, 1305, 1517, 1526,1527,1528,
1532, 1615 .
omburch (Jacop Wouters zoon van) 1059 .
omburch (Jan Wouters zoon van) 498,
499, 500 .
omburch (jvr . Katherina Pancraes' dochter
van) 1147 .
omburch (Pieter Pieters zoon van) 499,
518, 521, 885 .
omburch (Wouter Jacop Wouters zoons
zoon van) 1147, 1309, 1353, 1460, 1462,
1463, 1468, 1510, 1511, 1517,1526,1527,
1528, 1532 .
omburch (Wouter Pancraes' zoon van) 224 .
omburch (erven van Wouter van) 1468 .
ommis Boudins zoon 386.
omus Heyndricx zoon van Wissenkercke
1240 .
omis Jan Splinters zoon 148 .
omis Jans zoon 7 .28 .
ommis Willems zoon 840.
ours (Jan van Trasegniez, ridder, beer
van) 326 .
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raechs (jvr . Marie's-), echtgenoot van
Willem van Ymmerseele, 1457.
uiveland (Anne van Botirgogne, vrouwe
van) 297, 328, 522, 1074 .
uiveland (Lievin Clays' zoon, baljuw van)
389 .
urf Willem Wolfaerts zoons dochter
(jvr .) 30 .
uvelaere (Adriaen Jans noon) 1230.
uvelaer (jvr . Geertruyde Pieter Geerts
zoons dochter, echtgenoot van Jan Adriaens noon) 1576, 1597 .
uvelare (Jan Adriaens zoon) 932 .
uveneede ( anckaert Spaens zoon van)
538 .
uveneede (Govaert Jans zoon van) 472 .
uveneede (Jan Slegge Spaens zoonszoon
van) 491 .
uveneede (Cornelis Jans zoon van) 472 .
uveneede (Cornelis Slegge Spaens zoons
zoon van) 491 .
uveneede (Olout anckaerts zoon van) 538 .
uvenoirde (Pieter Blocx zoon van) 835.
E.
Eewout Cornelis Thonemans zoon 81,523,
565 .
Eeuwout Lievins zoon van Hogelande 1480,
1494, 1571, 1575, 1600, 1612 .
Eeuwont van Bairsdorp (jvr .), weduwe van
Jan van den Wijngaerde, echtgenoot
van Jan van Bouchout Lauwereys' zoon,
174, 194 .
Egmonde (heer Florys van), graaf van Buren, heer van Yselstein, ridder van bet
Gulden vlies, 1411 .
Lijsbeth Floris Jans zoons dochter 88 .
Elizabeth van Renisse (jvr .), natuurlijke
dochter van jhr . Frederick van Renissen,
heer van Malle, 1412, 1414.
Lijsbet Heinricx dochter (jvr.) 57 .
Lijsbette Jacop Floris' zoons dochter 530 .
Lijsbeth Jans 'van Renisse dochter (jvr .),
echtgenoot van Adriaen van Cruningen, 87 .
Lijsbeth Jaspar Jans zoons dochter 127 .
Elisabeth Pieter Blocx zoons dochter (jvr.)
1573, 1574.
Elisabeth van Renisse (jvr.), dochter van
Vincent van Renisse, 1383, 1465 .
Elyzabet (jvr .), echtgenoot van Clais van
Borssele, 1646, 1655 .
Lijsbette van Maldegem, echtgenoot van
mr . Joosse van Halewijn, 65 .
Lijsbette van Noort (jvr.), weduwe van
Willem van Reymerzwale, 1357 .

Lijsbet (jvr.), echtgenoot van Anthuenis van
Zabbingen, 343, 417 .
Elisabeth Swilden, vrouwe van der Moer
en van der Maelstede, 366, 367, 369,
370, 371, 372, 373 .
Elilabeth van Wijngaerden (jvr .), weduwe
van avidt van den Werfve,1242, 1243,
1252, 4263, 1427 .
Elst (Gillis van der), abt van der oes, 1436.
Emelisse (armengasthuis te) 1, 3 .
Ernoul zie Aernout .
Everardi (mr. Nicolaes), president van
den raad van Holland, Zeeland en Friesland, 1453, 1454 .
Everdey Pieters zoon 471 .
Everingen (beer Jan van Renisse en van)
22, 24, 25, 26.
Everinghe (mer Olivier van) 437 .
Everingen (Wolffairt van) 11 .
Eversdijck (Anthonis van) mr . Anthonis
Michiels zoons noon 230, 233, 234, 671,
723.
Eversdijc (mr . Anthuenis van) 234 .
Exaerde (jhr . Charles de Gruyter, heer
van) 1652, 1653 .
F.
Faitop (Jozine) Willems dochter 88, 222 .
Falais (heer Boudewin bastaard van Bourgonguen, heer van) 1109, 1122, 1126 .
Falais (Phelips, heer van), raad en kamerling, zoon van heer Boudewijn bastaard
van Bourgoinguen, 1281, 1283 .
Phelips, heer van Falays, raad en kamerling, zoon van heer Boudewijn bastaard
van Bourgoinguen, 1281, 1283 .
Philyps Heynse Heynse zoons zoon 96 .
Phillips van Cats, zoon van heer Jan van
Cats, schildknaap, 767, 856, 1207, 1208,
1355, 1364, 1394, 1398,1399,1400,140t .
Phelips van Sceyngen heer Lodewijcx zoon
4203, 1206, 1217 .
Philips Moudins zoon 646 .
Philips bastaard van Bourgoinguen, ridder van bet Gulden vlies, heer van Blaton
en Zoubourch, admiraal van de Zee,
1074, 1086, 1100, 11.01, 1102 .
Philips van Maldeghern (heer) 17 .
Philips (jhr.), heer vary Maldeghem,17, 32 .
Philips van Maldeghern 32, 62 .
Philips (heer), burggraaf van Montenaken,
beer van Rene, 326 .
Financidn (Pieter Lanchals, ontvangergeneraal van) 369 .
Financien (Gillis Scolin, griffier van) 686,
694, 699, 772.
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Floris, zoon van Anthuenis van den Abeele,
558, 664, 666 .
Florys van der
oest iericx zoon 1626,
1647, 1655 .
Florys, bastaardzoon van heer Vrancke van
Borssellen, heer van Cortkene en van
Pamele, ridder, raad en kamerling, 50,
51, 537, 595, 770, 833, 841, 876, 877,
905, 920, 929, 939, 952, 960, 1037 .
Floris Gillis Boudins zoons zoon (mr.),
priester, 70, 74, 190, 195, 570, 579 .
Floris Heinrick Crabels zoon 1009, 1311 .
Floris Jacobs zoon 314, 315, 316 .
Florys Jans zoon van Westcappelle 769 .
Floris, noon van Cornelis Henricxs zoon
van Grijpskercke, 1549, 1561 .
Floris Pieter Wisse zoons van Scengen
zoon 112, 125 .
Floris Poppe Adriaens zoons zoon 106, 290 .
Floris Reymers zoon 134 .
Floris Wolfaerts zoon 132, 138, 144, 279 .
Floris van den Abele (beer) 9 .
Florys van Egmonde (heer), graaf van
Buren, heer van IJselstein, ridder van
bet Gulden vlies, 1411 .
Floris van Haemstede (heer) 18 .
Floris van Haemstede en van Moermont
94, 95, 121, 156, 340.
Floris van Haemstede 1536 .
Fort Cornelis' zoon van Wemeldinge (mr.)
1479, 1481, 1502, 1503.
Fransoys Anthonis Jans zoons van Wissenkerke zoon 740, 797, 798, 803, 990,
1149.
Franskin Gillis Bazelis' zoons zoon 1085.
Vranke Gillis Boudins zoons zoon 70, 74,
188, 195, 286.
Vrancke Gillis' zoon (weduwe van) 682, 685 .
Franchois Pieters, noon van Jan Pieters,
ridder, president van den Grooten raad
to Mechelen, 1398, 1399, 1400, 1401 .
Vrancke Cornelis' zoon van Campen 1157,
4225, 4230.
Frans Cornelis' noon, schout van der Goes,
1611 .
Franchois Cornelis' zoon 1520, 1521 .
Franchoys, zoon van Pieter de Cock van
Opinen, schildknaap, 1372, 1461, 1491,
1556, 1557.
Franchois Pieters zoon 1498, 1500 .
Franssoys Willem den bastaards zoon van
Heymvliet 1245, 1413, 1416, 1423,1424,
1466.
Vranke Willemszoon van Scengen 20, 63,91 .
Franchois van Berringhen 1362, 1466 .
Vrancke van Borsselen (mer), graaf van
Oostervant, 301, 302, 303, 304 .

Frans van Borsselen (jhr .), beer tot Cortkene, 1037, 1075, 1076, 1411, 1421 .
Franssoys van Borsselen 1161 .
Frans van
iest, ridder, 1661, 1662 .
Fransoys van Haemstede 959 .
Franchoys van Couwerfven 1235, 1236,
1261, 1266.
Franchois Croesinck 1375, 1629 .
Franchois Nicolai (mr .), secretaris der
stad Middelburg, 1453, 1454 .
Frederic Aernouts zoon van Renisse van
Renouwen 355, 356 .
Fredrick van Renisse, beer van Maile,
raad, drossaard van
iest, zoon van Jan
van Renisse van Wulven heeren Jans
zoon, 886, 1043, 1044, 1216, 1218, 1314,
1317, 1337, 1341, 1388,1407,1423,1424,
1433 .
Frederick van Renisse van Baer 861, 966 .
968.
Frederic van Renisse van Renouwen, noon
van heer Jan, 40, 133 .
Frederick van Renisse van Zeyst 118, 338,
352, 353, 364 .
Frenc(Jan),parocbiaanin Serooskerke,784 .
Fromont (Maximiliaen, beer van), zoon
van beer Boudewijn bastaard van Bourgoinguen, 1283 .

G.
Gabriel Jacops noon, priester en zangerte
Westersoubburch, 999.
Gapinge (Joos de Baenst, ridder, beer van
der) 911 .
Geertsdijck (Adriaen Jan Jacops zoon in)
1135, 1136.
Geersdijck (Jacop, zoon van Jacop Adriaens
noon in) 1475, 1537, 1538 .
Geersdijck (Cornelis, zoon van Jacop Adriaens zoon in) 1475.
Geersdijck (Marinus, zoon van Jacop Adriaens zoon in) 1475, 1537, 1538 .
Geertsdijck (Pieter Jans noon in) 1135,1136 .
Geert Adriaens noon van Mannee 225, 523 .
565, 1170 .
Geert Adriaens zoon, zoon van Adriaen
Geerts zoon, 320, 1090, 1120.
Geert van Renisse van Zeyst, zoon van
Geert van Renisse van Zeyst,1151,1452,
1158, 1159.
Geraert Jacobs zoon 101, 411 .
Geert (jonge), zoon van Jan van Renisse van
Wulven heeren Jans zoon, 886, 1043,
4044 .
Geert (oude), zoon van Jan van Renisse
van Wulven heeren Jans zoon, 886 .
20 *
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Geert Loys' zoon (mr.) 1659, 1660 .
Gheeraert Symons zoon 82, 97 .
Geert Willems zoon van der Mye 206 .
Gheert van Reymerzwale, ridder, 1373, 1374 .
Geerdt van Renisse, zoon van Jan van
Renisse Niskin, 118 .
Geryt de Visscher 232 .
Geert . . . . 396.
Geertruyt Jacop dochter, echtgenoot van
mr . Cornelis Jan zoon, 898, 1031 .
Geertruyde Pieter Geerts zoons dochter
(jvr .), echtgenoot van Jan Adriaens zoon
u velaer, 1576, 1597 .
Geertruyt Symon Geerts zoons dochter 839.
Gheertruud van Heynvliet (vrouwe), echtgenoot van Jan van Oestende, ridder,
779, 780, 1010, 1053, 1129, 1194 .
Gheyle (jvr.), dochter van ouden Heinric
Crabel en echtgenoot van Martin Clays'
zoon van Wissenkercke, 404, 520, 525.
Gheyle Jacop Floris' zoons dochter (jvr.),
echtgenoot van Cornelis, 530,1257, 1258 .
Guillein Adriaen Willems zoons noon 514 .
Geleyn Floris' zoon Crabbele 1311, 1638 .
Gylain Vrancke Adriaens zoons van Campen
zoon 1047, 1093.
Geleyn Jan
omis' noon 728.
Gheleyn Colins noon 637 .
Ghilain Maignart 948 .
Guillain van Ostee 485 .
Gheleyn van Zabbinghen, priester, 1294,
1297, 1415, 1473.
Geleyne Willems dochter van Grijpskercke (jvr.), abdis van Waterlooswerve,
1422, 1437 .
Geleyne Maignart, weduwe van Jan Maingarts noon, 948, 950 .
Gilline van Silly (jvr .), echtgenoot van
heer Olivier de la Riviere, 1295 .
Ghendt (mr . Jan van) 27, 28, 29, 64 .
Ghent (Jan van) 64, 139 .
Ghent dochter (jvr . Katheline Jans van),
echtgenoot van Gheleyn uuten Zwave,
ridder, heer van Wackene, 139, 924 .
George zie Joris.
Geraert, Geryt zie Geert .
Ghijsbrecht Jans soon van den Hille 248 .
Ghijsbrecht Willems zoon Capkin 1224 .
Ghijsbrecht van der Maelstede 537 .
Ghilain zie Geleyn .
Gillis Adriaen Willems zoons zoon 514 .
Gillis Adriaens zoons kinderen 53 .
Gillis Bazelis' zoon Blanckaert 1026,1085 .
Gillis Boudins zoon 70 .
Gillis anckaert Gillis' zoons noon 36, 44 .
Gillis Heyndriex zoon van Wissenkercke
1139.

Gillis Hobunex zoon van Wissenkerke
264 .
Gillis Huge Symons zoons noon 545, 554,
673.
Gillis Jacops zoon van Couwerve 215, 358 .
Gillis Jan Wouters noon 732.
Gillis Jans van Scheyngen noon 616,1259 .
Gillis, noon van Claeis Gillis' zoon van
Wissenkercke, 1193, 1227, 1228, 1551,
1553.
Gillis Clays' zoon 268 .
Gillis Cornelis Heyndricx zoon 1232,1238 .
Gillis Cornelis' noon van Poppendamme
1232, 1238.
Gillis, zoon van Cornelis den bastaard van
Scellacht, 435, 458, 478 .
Gillis Cornelis' noon, noon van Cornelis
Adriaen Bollairts zoon, 210, 211, 405,
413 .
Gillis Pieter Gillis' zoon 608 .
Gillis, zoon van Pieter Matheeus' noon,
1396.
Gillis Pieter van Ostende noon 274, 837,
838 .
Gillis mr . Pieters zoon van den Steyne
12, 423 .
Gillis Willem Gillis Huge noon 120, 350,
351 .
Gillis Willem Gillis' zoons zoon (mr.)
281, 360 .
Gillis van Oistende Willems zoon 1138 .
Gillis Wisse Clays' zoons zoon van der
Lisse 110, 198, 448 .
Gillis Wisse noon (mr .) 1289 .
Gillis Wolffaerts zoon 455, 465, 670, 676.
Gillis van Aernemuden 46 .
Gillis van Borre, klerk ten comptoire van
Bewesten Schelde, 1413, 1496, 1497,
1499, 1508, 1512, 1515,1525,1535,1539,
1542, 1543 .
Gillis van der Elst, abt van der oes, 1436 .
Gillis van Cattendijck 5.
Gillis van Cralingen 1495 .
Gillis van Oestende 149 .
Gilles van Oestende, noon van jongen
Willem van Oestende, 169 .
Gilles van Oistende, noon van Willem
van Oestende Pieters noon, 901 .
Gillis Scolin, griffier van financien, 686,
694, 699, 772.
Gillis van Traseignyes, beer van Zuidambacht, 1455, 1456 .
Gillis van den Wijngaerde 484 .
Gillis van Wissenkerke (mr .), priester,
284, 375 .
Gillis . . . . 136 .
Goes (Heindrick van der) 187 .
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Goes (oude Heyndrick van der) 1188 .
Goes (Cornelis van der), zoon van mr .
Willem van der Goes, 1188 .
Goes (Pieter van der) Heinricx zoon van
der Goes 187 .
Goes (Jan van den Werve, ridder, baljuw
van der) 419, 420, 488, 492 .
Goes (Frans Cornelis' zoon, schout van
der) 1611 .
Goes (mr . Jan Says zoon, burgemeester
te) 184 .
Goire dochter (jvr. Hadewy Wolffaert
van) 1169.
Goirs zoon (Jan Jan van) 246 .
Goirs zoon (Wolfaert Jan van) 246, 1169 .
Gommaer Clais' zoon, ontvanger van
Borsselen, 911 .
Govaert Jans zoon van uveneede 472 .
Govaert Symons zoon 1198 .
Govaert, zoon van wijlen Willem van
Reymerswale, 1266 .
Grantprd (mer Heinrick van Borssellen,
graaf van) 286, 301, 349 .
Grantpr6 (mer Wolfairt van Borssellen,
graaf van) 349, 401, 437, 455, 465 .
Gravenhage (Vincent Gornelis' zoon, eerste
rekenmeester in de rekenkamer to 's-)
1337, 1407, 1433, 1472, 1568, 1570 .
Gravenhage (Pieter Bol, auditeur bij de
rekenkamer to 's-) 1607, 1608 .
Grietken zie Margriete .
Grijpskercke (Floris, zoon van Cornelis
Henricxs zoon van) 1549, 1561 .
Grijpskercke (jvr . Geleyne Willems dochter van), abdis van Waterlooswerve,
1422, 1437.
Grijpskercke zoon (Heindrick Jacob Heindrick Jacobs zoons van) 1307 .
Grijpskercke (Heinrick Jacops zoon van)
471 .
Grijpskercke (Henrick, zoon van Cornelis
Henricx zoon van) 1549, 1561 .
Grijpskercke (Heyndrick Symon Jacops
zoon van) 1616 .
Grijpskerke (Heinric Symons zoon van)
329.
Gripskercke (Henrick Willems zoon van)
1549, 1561 .
Grijpskercke zoon (Yngel Jacob Heindrick
Jacobs zoons van) 1307 .
Gripskercke (Jacop omis' zoon van) 1579.
Grijpskercke zoon (Jacob Jacob Heyndrick
Jacobs zoons van) 1307 .
Grijpskercke zoon (Jacob Jacob Heindrick
Jacobs zoons van) 1307.
Grijpskercke (jvr. Jacopmyne Willems
dochter van) 1509.

Grijpskercke zoon (Jan Jacob Heindrick
Jacobs zoons van) 1307 .
Grijpskercke (jvr . Clara Willems dochter
van) 1509.
Grijpskercke (Cornelis, zoon van Cornelis
Henricxs zoon van) 1549, 1561 .
Grijpskercke zoon (Pieter Jacob Heindrick
Jacobs zoons van) 1307 .
Grijpskercke (Symon Heyndricx zoon van)
1444, 1445, 1469 .
Grijpskercke zoon (Willem Jacob Heindrick
Jacobs zoons van) 1307 .
Grijpskercke (Willem Willem Jacops zoon
van) 1509.
Groos (mr . Jan), eerste secretaris en audidncier van den hertog, 370.
Gruyter (jhr . Charles de), beer van Exaerde, 1652, 1653 .
Gruyter (vrouwe Margriete van Bourgoungien, echtgenoot van jhr . Charles
de) 1652 .
Guy de Baenst, schildknaap, zoon van beer
Joos de Baenst, 911, 916,1099,1125,1395 .
Guy de Baenst, rentmeester van Bewesten
Schelde, 352, 365 .
Guy van Bloys 1403 .
Guillain zie Geleyn.
Gulden vlies (Philips van Bourgoinguen,
ridder van bet) 1074,
Gulden vlies (Jan, beer van Cruningen
en Heymvliet, ridder van bet) 1216 .
Gulden vlies (Adolf van Bourgoinguen,
ridder van bet) 1340,
Gulden vlies (beer Florys van Egmonde,
ridder van bet) 1411 .
Gulden vlies (beer Anthonis van Lalaing,
ridder van bet) 1411 .
H.
Haeck (Cornelis Pieters zoon) 924 .
Haymanne (Adriaen Poppe zoon van der)
408, 561, 562, 869, 881 .
Haymanne (Claes Heinricx zoon van der)
27, 28, 29 .
Hayman (Pancraes Jans zoon van der)
1309, 1460, 1462, 1463,1510,1511,1526,
1527, 1528, 1532, 1545, 1584 .
Haemstede (Arendt van) 896 .
Haemstede (Adriaen, zoon van Floris van)
1536 .
Haemstede (beer Floris van) 18 .
Haemstede en van Moermont (Floris van)
94, 95, 121, 156, 340 .
Haenistede (Floris van) 1536 .
Haemstede (Fransoys van) 959 .
Haemstede (Jan van), Adriaens zoon van
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Haemstede, 366, 367, 369, 370, 371, 372,
373, 374 .
Haemstede (Jan van), zoon van Floris,
340, 959 .
Haemstede (Joost van) 340,1241,1251,1253.
Haemstede en van Moermont (Marynus
van) 896, 1233, 1234, 1241, 1250 .
Haemstede (Raesse van) 340, 959 .
Haemstede (Vincent, zoon van Floris van)
1536 .
Haemstede en van Moermont (Witte van),
de vader, 624, 625, 628, 896 .
Haemstede (Witte van), de zoon, 896.
Aerlem (vrouwe Aleyt van), echtgenoot
van heer Pauwels bastaard van der
Veeren, 884.
Hacquegnies (Anseau de Hamal, ridder,
beer van) 321, 326.
Hadwy Symon Wolffaerts zoons dochter
(jvr .), echtgenoot van Heinrick Jans zoon
van Wissenkerke, 239, 242, 445, 602,
670, 676, 682, 683, 684, 685, 696, 720,
721, 773, 774, 775, 783, 789, 791, 808,
815, 818, 823, 827, 850, 858, 860, 865,
866, 867, 874, 884, 1139 .
Hadewy Wolfaert tser Floris' zoons van
der Maelstede dochter (jvr .) 75, 246.
Hadewy Wolffaert van Goire dochter 0vr.)
1169 .
Halewijn (Lijsbette van Maldegem, echtgenoot van mer Joosse van) 65 .
Halewijn (mer Joosse van), heer van Uutkerke en Meeseghem, 65 .
Halewin (Joos van), beer van Wellecome,
293, 373, 414 .
Hamal (Anseau de), ridder, heer van
Trasigniez, Sylle, Hacquegnies en Irechouwez, 321, 326, 793, 794 .
Hamal (Marie d'Arnemude, echtgenoot van
Anseau de) 321 .
Hamerstede (mr. Adriaen Adriaens zoon
van) 671, 723, 847.
Hamerstede (Bartelmeeus Jacobs zoon van)
446, 1075, 1076.
Hamerstede (Berthelmeus Prancraes' zoon
van) 186.
Hamerstede (Hubrecht, zoon van Jan Willems zoon van) 910 .
Hamerstede zoon (Jacop Berthelmeus Pancraes' zoons van) 186, 307 .
Hamerstede (Jan Adriaens zoon van) 847,
1222 .
Hamerstede (Jan Willem Berthelmeus' zoon
van) 460, 483, 553, 674, 726, 737, 781,
866, 867, 910 .
Hamerstede (Joos Jans zoon van) 1222,1369 .
Hamerstede (Jozyne van) 1369.

Hamerstede (jvr. Cornelie Cornelis Huge
zoons dochter van Bomvliet, echtgenoot
van Jan Adriaens zoon van) 997 .
Hamerstede zoon (Cornelis Berthelmeus
Pancraes' zoons van) 186, 307, 327 .
Hamerstede (Cornelis Jans zoon van) 537 .
Hamerstede (Luytwijff Cornelis Berthelmeus' zoons dochter van) 760.
Hamersteden dochter (jvr . Margriete Cornelis Jans zoon van), echtgenoot van
Ghijsbrecht van der Maelstede, 537 .
Hamerstede (Marinus, zoon van Jan Willems zoon van) 910 .
Hamerstede zoon (Willem Berthelmeus
Pancraes' zoons van) 186, 307 .
Hamerstede (Willem, zoon van Jan Willems zoon van) 910.
Harent zie Aernt .
Bautain (mr . Willem), secretaris van den
hertog, 366, 371 .
Havezoete zie Avezoete .
Heenvliet (Adriaen van Cruningen, ridder,
beer van) 367, 476, 504 .
Heynvliet (Franssoys Willem den bastaards
zoon van) 1215, 1413, 1416, 4423, 4424,
1466 .
Heynvliet (vrouwe Gheertruud van), echtgenoot van Jan van Oestende, ridder,
779, 780, 1010, 1053, 1129, 1194 .
Heemvliet (Jan van), ridder, 402, 675 .
Heymvliet (Jan, heer van Cruningen en),
ridder van bet Gulden vlies,1216 .1218 .
Heymvliet (jvr . Marie van), echtgenoot
van Franchoys van Berringhen, 1416,
1493 .
Heenvliet (Michiel van) 299, 402 .
Heymvliet (Willem bastaard van) 1071,
1150 .
Hemvliet (Zweer van) 402 .
Heye zoon (Adriaen Laurens van der) 260 .
Heyden (mr . Adriaen van der) 1595,1596,
1598, 1599.
Heyden dochter (jvr. Anne aniel van
der) 946, 1310 .
Heye zoon (Anthonis Laurens van der)
260 .
Heye zoon ( aniel Laurens van der) 260,
946 .
Heyden dochter (jvr .
igne aniel van
der) 946, 1310 .
Heye zoon (Heinric Laurens van der) 260 .
Heyden dochter (jvr . Katherine aniel
van der) 946, 1310.
Heyden dochter (jvr. Clare aniel van
der) 946, 1310 .
Heye zoon (Cornelis Laurens van der) 260.
Heyden (Cornelis van der) 1296.
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Heiden (Laureis van der) 1392.
Heyden (jvr. Marie van der) 1392 .
Heye zoon (Pieter Laurens van der) 260.
Heinrick Adriaen Moudins zoons zoon 271,
312, 313 .
Heinrick Busschop Adriaens zoon (mr .),
kanunnik en cantor in den Sinte Pieter
to Middelburch, 495, 543, 567, 575, 591,
597.
Heynric Adriaens zoon van Zommerzee
833, 841 .
Heinrick, zoon van Anthuenis van den
Abeele, 558, 664, 666, 915 .
Heinrick Anthuenis' zoon van Bruelis
605, 1219.
Heinric Tonis' zoon 592 .
Heinric de bastaard heeren Floris' zoon van
der Maelsteden 57 .
Heinric Heinricx zoon, jongen Heinric
Crabels zoon, de vader, 181, 1009 .
Heinrick Heinrick Crabels zoon, de zoon,
1009, 1499, 1508, 1571, 1575 .
Heynrick Heynricx zoon van Wissenkerke
851, 980, 981, 1344 .
Heinrick Heinricx zoon 155, 688 .
Heindrick Huygens zoon 1562, 1564 .
Heindrick Jacob Heindrick Jacobs zoons
van Grijpskercke zoon 1307 .
Heynrick Jacop Wouters zoons zoon van
omburch 1147, 1353, 1468, 1510,1511 .
Heinrick Jacops zoon van Grijpskercke
329, 471 .
Heinrick Croesinck Jacop Croesincks zoon
1629 .
Heynrick Jan Heynricx zoons zoon van
Wissenkercke, rentmeester van Bewesten Schelde, 105, 113, 114, 128, 140,
238, 239.
Heynrick Jan Heynricx zoons zoon van
Wissenkercke (jonge) 105, 113, 114,
238, 248, 291, 329, 333, 374, 386, 391,
403, 442, 445, 447, 493, 508, 510, 513,
533, 536, 544, 547, 553, 566, 592, 602,
696, 788, 876, 877, 884, 1106 .
Heinric Jan Pieter
anckaerts zoons zoon
252 .
Heynrick Jans zoon van Wissenkercke
(erfgenamen van) 1097, 1103 .
Heinrick Jans zoon van Scellacht 387 .
Heynrick Justas' zoon 1480, 1494 .
Heynrick, zoon van Claeis Gillis' zoon
van Wissenkercke, 1193, 1227, 1228,
1550, 1554, 1559, 1566, 1567 .
Henrick, zoon van Cornelis Henricx zoon
van Grijpskercke, 1549, 1561 .
Heynrick Cornelis' zoon van der Vere
1104, 1105, 1175.

Heynrick Cornelis' noon van Wissenkercke
1192 .
Heinric Laurens van der Heye zoon 260 .
Heinrick Olairts zoon van Crommenhouck
(mr.), priester en kanunnik in den
Westmonster, 561, 562 .
Heinric Olairts zoon 457 .
Heinric Oirts zoon 137 .
Heindrick Pyck Otte zoon van Beest 1272,
1275, 1288, 1326, 1349.
Heinric Pieter Boudins zoon 191, 424,
486, 501 .
Henric Pieter Jacobs zoons zoon 67 .
Heynrick Pieters zoon (mr .), priester, 229 .
Heinrick Pieters zoon 282 .
Heinrick Pieters zoon 638 .
Heyndrick Symon Jacops zoon van Grijpskercke 1616, 1617 .
Heynrick Syrnoen Tholle Jacops zoons zoon
376, 659, 660.
Heinric Symoen van Bruellis' zoon 347,
354 .
Heinric Symons zoon van Grijpskerke 329 .
Heinrick Symoens zoon 991 .
Heinrick Willem Pieters zoons zoon 834 .
Henrick Willems zoon van Gripskercke
1549, 1561 .
Heindric Willems zoon van Campen 265,
276, 440, 441, 466, 502.
Heinrick van Borssell, ridder, graaf van
Grantpre, beer van der Vere en Zandenburch, raad en kamerling, 22, 24, 25,
26, 218, 220, 286, 349 .
Heynrick van Borssele, ridder, baljuw van
der Vere, 1161 .
Heinrick van der Goes 187 .
Heyndrick van der Goes (oude) 1188 .
Heinric Keddekin, abt van der
oes, 462,
882 .
Heinric Crabel (jonge) 181 .
Heinrick Crabel de jonge 256 .
Heinric Crabel de oude 237, 256 .
Heinrick bastaard van Cranngen 536 .
Henrick van Renisse van der Borch, ridder,
54, 60, 341, 461, 611, 629, 811, 812 .
Heinric van Renisse en van Renouwen
133, 168 .
Heinric . . . . 48, 49.
Heynricxken (jvr .), dochter van Heynrick
Jacops zoon van omburch, 1468, 1511,
1615, 1620.
Herdinck (Adolf), rentmeester van Bewesten Schelde, 1322, 1323, 1473, 1476 .
Herseele (jvr . Maergriet beer
aniels
natuurlijke dochter van), mijns heeren
van Cortkenen moeder, 496, 520, 524,
525 .
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Hersele (jvr . Margriete tser Raessen dochter
van) 639, 642, 647, 648 .
Hierzouwes zie lrechouwez .
Hille (Ghijsbrecht Jans zoon van den) 248 .
Hippolyte zie Ypolite .
Hobic Wisse zoon 415, 416 .
Houdempil (Jooris van) 1019, 1028.
Hofmeester van den hertog (1ieter Lanehals) 566 .
Holland (Clais Lievins zoon van Cats, raad
ordinaris in bet hof van) 1287, 1376, 1377,
Holland, Zeeland en Friesland (mr . Nicolaes Everardi, president van den raad
van) 1453, 1454 .
Holland (rekenmeester in de rekenkamer
van) zie Gravenhage ('s-) .
Hooge zoon (Adriaen Joos Adriaens zoon
van der) 1038, 1405, 1419, 1425, 1426.
Hooge (Joos Adriaens zoon van der) 1038 .
Hooge zoon (Cornelis Joos Adriaens zoon
van der) 1038, 1425, 1426.
Hogelande (Baltasar Lievins zoon van)
1480, 1494 .
Hogelande (Eeuwout Lievins zoon van)
1480, 1494, 1571, 1575, 1600, 1612 .
Hoogelande (Jacop Eeuwouts zoon van)
1600, 1601, 1602, 1612 .
Hoogelande (Jaspar Eeuwouts zoon van)
1600, 1601, 1602, 1612 .
Hogelande (mr. Jaspar Lievins zoon van)
1480, 1494 .
Hoogelande (Pieter Huge zoon van) 819.
Hogelande (f ieter Lauwereys Andries
Moens zoons zoon van) 544, 547 .
Hogelande (Willem Lauwereys Andries
Moens zoons zoon van) 454, 544, 547, 551 .
Hogelange zie Hogelande .
Hogherdoren (Jan mr . Maertins zoon van
der) 224, 426, 516 .
Hogherdoren (mr . Maertin van der) 224 .
Hoogstraten (heer Anthonis van Lalaing,
graaf van) 1411 .
Houck (Jan Henricx zoon), burgemeester
van Middelburg, 1589, 1590 .
Houwelinge (Katherine van), weduwe van
Jan Verry, 1324, 1329, 1339, 1346,1351 .
Houwelinge (Christiaen Willems zoon van)
1196 .
Hubert (schipper Jacob Cornelis' zoon den)
1233, 1234, 1250, 1277 .
Hubert (Lievin Jacobs zoon) 1277 .
Hubrecht Jacop Hubrecht zoons zoon 908,
1013, 1440, 1447 .
Hubrecht, zoon van Jacob Cornelis' zoon van
Sabbingen, 1386, 1530, 1531,1585,1586 .
Hubrecht Jacops zoon, zoon van Jacop Jans
zoon, 1177, 1405, 1419 .

Hubrecht, zoon van Jan Willems zoon van
Hamerstede, 910, 929, 939 .
Hubrecht Pieter anckairts zoon 1006,1007 .
Hubrecht Pieter Jan Pieter anckerts zoons
zoon 836 .
Hubrecht Pieters zoon, priester, 1104, 1105 .
Hubrecht Willems zoon 313, 550 .
Huybrechte Huybrecht Jacops zoons dochter,
echtgenoot van Marten Jans zoon, 1585,
1586 .
Huge Adriaen Moudins zoons zoon 223,
271, 312, 313 .
Huge Adriaens zoon van Zommerzee 833,841 .
Hughe Berthelmees' zoon van der Lisse 763 .
Huge aniel Huge zoons zoon 178, 450 .
Huge Geerts zoon van der Mye 206 .
Huyghe Gillis' zoon 814, 817 .
Huge Gillis' noon 951, 989, 1112, 1113 .
1117, 1118 .
Huge Heinricx zoon 248 .
Huge Huge zoon van Nieuwerkercke 383 .
Huge Huge zoon, de vader, 126 .
Huge Huge zoon, de zoon, 126, 899 .
Huge Huge zoon, de kleinzoon, 899, 1569 .
Huge Jacobs zoon 16 .
Huge Jan Hellebouts zoon 383 .
Huge Jan Heynricx zoons zoon van Wissenkereke (mr.) 105, 113, 114.
Huge Jan Huge zoon 1313 .
Huych Jans zoon 1522, 1529 .
Huge Cornelis Clays' zoons zoon 344, 449,
452.
Huge Marts zoon 1271 .
Huge Pieter
aniels zoons zoon 335 .
Huge Pieter Lievins zoon Scotte 894, 895,
971, 1008, 1023, 1025, 1057, 1112,1117,
1174 .
Hughe Relaphus' zoon 1 .

I.
Ydeman Adriaens zoon 784 .
Yeman Gillis Wisse zoons zoon 448, 467,
469, 1282, 1504, 1505, 1506 .
Yeman Jacop Laureys' zoons zoon 832,
1431, 1432 .
IJselstein (heer Florys van Egmonde, heer
van) 1411 .
Ymmerseele (jvr . Marie s raechs, echtgenoot van Willem van) 1457 .
Yngel Jacob Heindrick Jacobs zoons van
Grijpskercke zoon 1307 .
Ypolite de Bertholz (erfgenamen van mr .)
1097, 1103, 1106 .
lrechouwez (Anseau de Hamal, beer van)
321 .
Hierzouwez (Jan van Trasegniez, ridder,
beer van) 326 .
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J.
Jacop Aernouts zoon, genaamd Jacop Proest
zoon, 496, 525, 726 .
Jacob Adriaen Heinric Bruysschen zoon
407.
Jacob Adriaens zoon van omburch, ridder,
beer van Aagtekerke en de Werve,
1022, 1304, 1305, 1517,1526,1527,1528,
1532, 1615 .
Jacop van den Waerde Adriaens zoon
576.
Jacop Adriaens zoon 76, 99, 217, 228, 240 .
Jacob Adriaens zoon 1475 .
Jacop Thonis' zoon 1519 .
Jacop Berthelmeus Pancraes' zoons van
Hamerstede zoon 186, 307, 327, 446 .
Jacop Berthelmees' zoon van der Lisse
765, 799.
Jacop Berthelmeeus' zoon 1041 .
Jacob Bertoens zoon 391 .
Jacop Bette zoon van der Lisse 213, 216 .
Jacop Boudins zoon 108, 744 .
Jacop
anckaerts zoon van Scellacht 533.
Jacob
anckerts zoon, priester, 248.
Jacob
anckaerts zoon 1261, 1267 .
Jacop
omis' zoon van Gripskercke 1579.
Jacop Eeuwouts noon van Hoogelande
1600, 1601, 1602, 1612.
Jacob Floris' zoon, zoon van Floris bastaard
van Frank van Borselen, 50, 315 .
Jacop Floris' zoon, zoon van Floris Wolfaerts zoon, 279, 530.
Jacop Gillis Jan Muden zoons zoon 278 .
Jacop Gillis' zoon van Couwerve 358, 776,
777 .
Jacop Gillis' zoon, priester, 1055 .
Jacob Gillis' zoon 136 .
Jacob Godeverts zoon van Spreveysteyne 38 .
Jacop Godefrois zoon 1088 .
Jacop Heyndrick Pauwels' zoon 1593,1594,
1602, 1603 .
Jacop Hubrecht Willems zoons zoon 550,
908.
Jacob Huge Jacobs zoons zoon 16, 1082.
Jacop, zoon van Jacop Adriaens zoon in
Geersdijck, 1475, 1537, 1538 .
Jacob Jacob Heyndrick Jacobs zoons van
Grijpskercke zoon 1307 .
Jacob Jacob Heindrick Jacobs zoons van
Grijpskercke zoon 1307 .
Jacop Jacop Pancraes' zoons noon 43, 47.
Jacop Jacob Wisse zoon 674 .
Jacop van Cats beer Jacops zoon van Cats
919, 1178, 1179 .
Jacob Jacobs zoon van Sabbingen 1386,
1530, 1531 .

Jacob de Vaildolyt, zoon van Jacob de
Vaildolyt, 1255.
Jacob Jacobs zoon 203, 380.
Jacob Jan Jacob Huge Vrients zoons zoon
480, 644, 645 .
Jacop Jan Jacops zoon Barbier (mr .) 951
989 .
Jacop Jan Jacops zoon 251, 257, 362 .
Jacob Jan van den Wijngaerde zoon 484 .
Jacop Jans zoon van Campen 1469 .
Jacob Jans noon 284 .
Jacop Jans zoon 1002, 1177.
Jacop Claeys Blocx zoon 963 .
Jacob Clais Jan tser Clais' zoon 68 .
Jacob Clays Clays' zoons zoon 6 .
Jacob Clais' zoon van Campen 1191, 1276,
1284, 1287, 1298.
Jacop Claes' noon van Renisse van der
Burch 1050, 1393 .
Jacop Clais' zoon 10 .
Jacob Clais' zoon 176 .
Jacop Claes' zoon 909, 1016 .
Jacob Colins zoon van Bairsdorp 143.
Jacop Cornelis' zoon van Scellacht, zoon
van Cornelis bastaard van Schellacht, 435,
458, 1130.
Jacob Cornelis' zoon den Hubert (schipper)
1233, 1234, 1250, 1277 .
Jacop Cornelis' zoon van Zabbingen (jonge)
941, 943 .
Jacop Cornelis van Zabbingen zoon (oude)
941, 943, 1315, 1316, 1386 .
Jacop Cornelis' zoon van Sceyngen 128,
154, 902, 1000 .
Jacop Cornelis' zoon 55 .
Jacob Cornelis' zoon 1371, 1582 .
Jacop Lauwereys Jacops zoon 183, 193,
583 .
Jacob Laureys' zoon 475 .
Jacop Michiels zoon, priester, 762 .
Jacop Oloirt Jan Splinters zoons zoon 288 .
Jacop Pancraes Symon Thole zoon 33, 43,
203 .
Jacop Pauwels jongen Pieters zoons zoon
542 .
Jacob Pieter Berthelmeeus' zoons van der
Lisse zoon 1279.
Jacop Pieter ircx noon 1583.
Jacop Pieter Jacop Pancraes' zoons zoon
377 .
Jacob Pieter Jacobs zoons zoon 67 .
Jacob Pieter Jan Thonis' zoons zoon 668,
707, 1274 .
Jacob Pieters zoon de Beste 196 .
Jacob Pieters zoon Bisscop 1365 .
Jacop Pieters van der Clinghen zoon 34,
179, 324.
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Jacop Pieters zoon 609 .
Jacop Reymers zoon van der Buttinghe
627, 785, 796, 804, 1067 .
Jacop Reymers zoon 1057 .
Jacop Symoen Tholle Jacops zoons zoon
376, 659, 660 .
Jacop Symons noon Magnus 1619, 1638,
1639.
Jacob Willem
ommis' noon 1110, 1387,
1409, 1410.
Jacop, zoon van mr . Willem Pauwels' zoon,
1654.
Jacop Willem Pieters zoons zoon 834.
Jacop Willem Piers zoons zoon (jonge) 958 .
Jacop Willem Piers zoons zoon (oude) 958 .
Jacob Wellemans van Zabbinge zoon 409,
410, 419, 420 .
Jacob Wisse Clays' zoons zoon van der
Lisse 110,198, 318, 319, 467, 469, 556, 717 .
Jacop Wouters zoon van omburch 1059 .
Jacop Baeck 1098, 1241, 1244, 1251,1253,
1256, 1644, 1646 .
Jacob van Cats, raad, 160, 163, 202, 208 .
Jacob van Cats (beer), zoon van Jacob,
208, 552, 919 .
Jacop van Cats, zoon van heer Lodewijck,
1180 .
Jacob van Cats, zoon van Willem, 1389.
Jacop van Cralingen 1010, 1129, 1194.
Jacob Cruesinc (mr .), raad en rekenmeester in de rekenkamer to Mechelen, 390,
431, 432, 433.
Jacop Croesinex (mr .), doctor in de medicijnen, 1501, 1513, 1581 .
Jacop van Oestende 149, 152 .
Jacop van Reymerzwale, beer van Batenbrouck, 1235, 1236, 1373, 1374, 1613,
1614, 1621, 1643 .
Jacob van Reymerzwale, zoon van Jacop,
1613, 1614, 1621, 1643 .
Jacop Scaep, abt van der
oes, 167 .
Jacop van Scengen, zoon van Jan, 85, 86.
Jacop Stassaert 1473, 1476.
Jacob van Trasigniez 326 .
Jacob de Vaildolyt 1255 .
Jacop de Valladolyt, zoon van Cornelis,1649 .
Jacob de Vos 1471 .
Jacomine Boudin Pieters dochter (jvr.)
209, 320.
Jacopmine (jvr .), dochter van Guydo van
Bloix, 1280.
Jacopmyne (jonge), dochter van Pieter
Hughe Maerts zoon, 891 .
Jacopmyne (oude), dochter van Pieter Hughe
Maerts zoon, 891 .
Jacopmyne Willems dochter van Grijpskercke (jvr .) 1509.

Jan Aelbrechts zoon van Wissenkercke
(mr.) 949, 969, 970, 971, 972, 973, 975,
979, 980, 981 .
Jan Aernout Matheeus' zoons zoon van
Schengen 323, 434, 549 .
Jan Adriaen Clays Kempe zoon 285.
Jan Adriaen Pieter Boydins noon 341 .
Jan Adriaens zoon Bueyen 811, 812, 953 .
Jan Adriaens zoon
uvelare 921, 932 .
Jan van Haemstede Adriaens noon van
Haemstede 366, 367, 369, 370, 371, 372,
373, 374.
Jan Adriaens zoon van Hamerstede 847,
1222 .
Jan Adriaen van Zabbinge zoon 272, 754,
755, 756, 757, 879, 880, 1200, 1209 .
Jan van Schoonhove Adriaens zoon 1265,
1268, 1595, 1596, 1598, 1599 .
Jan Adriaens zoon van Stapele 1450,1451 .
Jan Adriaens zoon 1294, 1297 .
Jan Anthonis Jans zoons van Wissenkerke
zoon 740, 797, 798, 803 .
Jan Anthonis' zoon bastaard van Wissenkerke 776, 777, 779, 780 .
Jan Bollaerts zoon 958 .
Jan Boudin Gillis zoon (mr .) 292, 311, 359,
610, 631, 653, 654, 1187.
Jan Boudins zoon 346 .
Jan Boudins zoon 386 .
Jan Bouwens zoon 1418 .
Jan
anckaert Gillis' zoons noon 36, 44, 84 .
Jan anckarts zoon van Mannee 1390 .
Jan Philips' zoon van Bueringhen 73 .
Jan van Beringhen Franchois' zoon 1493 .
Jan van Renisse Fredericx zoon van Zeist
364, 679, 680, 681 .
Jan van Renisse Fredericx zoon 1406,1408 .
Jan Gillis Boudins zoons zoon (mr .) 70, 74,
189, 580 .
Jan Gillis Wisse zoons zoon 448, 467, 469,
1282, 1289, 1504, 1505, 1562, 1564 .
Jan Gillis' zoon van Wissenkercke 280 .
Jan Gillis' noon 136 .
Jan Hayman Gillis' zoons zoon 894, 895 .
Jan Heynrick Jacops noon 986 .
Jan Heynrick Kempe zoon 592 .
Jan Heinricx zoon, gezegd de Brune, 294,
345 .
Jan Henricx zoon Houck, burgemeester
van Middelburg, 1589, 1590 .
Jan Henricxs zoon van Campen 502,1226 .
Jan Heinricx zoon van Wissenkercke 105 .
Jan Heinricx zoon van Wissenkercke 379,
632, 633, 788, 789, 791, 852, 854 .
Jan Heynricx noon 983, 1142 .
Jan Huge Jacobs zoons noon 16.
Jan Huge zoon van Smallegange 539.
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Jan Huge zoon (mr.) 124 .
Jan Huyge zoon, zoon van Huyge Jans
zoon, 1522, 1529, 1534.
Jan Jacop Thuenis' zoon van Cromfliet 598 .
Jan Jacob Heindrick Jacobs zoons van
Grijpskercke zoon 1307 .
Jan Jacob Huge Vrients noon 395, 397,
400, 406, 480.
Jan Jacop zoon Barbier 842, 843, 1306 .
Jan Jacops zoon van der Boede (mr .),
priester, 1439.
Jan de Vaildolyt (mr .), zoon van Jacob de
Vaildolyt, 1255.
Jan Jacops zoon 217, 228, 240, 418 .
Jan Jacops zoon de jonge 217, 228, 240 .613.
Jan Jan Heynricx zoons zoon van Wissenkercke (mr .) 101, 105, 113, 114. 411,
508, 510, 553, 566, 788.
Jan Jan Jacob Huge Vrients zoons zoon
480, 644, 645 .
Jan Jan Kempe zoon 275 .
Jan Jan Olout Kempe zoon 820 .
Jan mr . Jan Ponciaens zoon 672, 739, 753.
Jan Jans zoon Barbier 1306, 1648, 1650.
Jan van Beringhen .tans zoon de jonge,
rentmeester van Baarland, 1058, 1164,
1241, 1251, 1253, 1256, 1362 .
Jan Jan van Goirs zoon 246 .
Jan Jans zoon van Cromfliet 935 .
Jan van der Maelstede beer Jans zoon
123, 141, 166, 171 .
Jan Pieters, zoon van Jan Pieters, ridder,
president van den Grooten raad to
Mechelen, 1398, 4399, 1400, 1401, 1498,
1500 .
Jan van Renisse van Wulven heeren Jans
zoon 886, 887 .
Jan (jonge), zoon van Jan van Renisse
van Wulven heeren Jans zoon, 886,
1043, 1044 .
Jan (oude), zoon van Jan van Renisse van
Wulven heeren Jans zoon, 886, 887 .
1043, 4044, 1212 .
Jan Jans zoon van Scellacht 473, 474,
477, 479 .
Jan Jan van Scengen zoon 903 .
Jan Jans zoon Scoyts 955 .
Jan Jans zoon Scoyts 1164 .
Jan Jans zoon van Westcappelle (jonge)
769, 828.
Jan Jan van den Wijngaerde zoon 484 .
Jan Jans zoon (oude) 828,
Jan de Baenst, schildknaap, zoon van
wijlen Joos de Baenst, ridder, 911, 916,
1099, 1125, 1395.
Jan Joris' zoon 855 .
Jan Juustaes' zoon 39.

Jan Chariots zoon van West 913,1260,1262 .
Jan Kempe Clays' zoon 285 .
Jan Clays' zoon 200, 1402 .
Jan Cornelis Clays' zoons zoon 344, 451, 453 .
Jan Cornelis Symons zoons zoon 888 .
Jan Cornelis' noon van Blancx 1213,1214 .
Jan Cornelis' noon van Campen 1656,1657,
1659, 1660 .
Jan Cornelis' zoon van Westcapplen 305 .
Jan Cornelis' zoon van Wissenkercke
(jonge) 1336 .
Jan Cornelis' zoon van Wissenkercke
(oude) 1327, 1336 .
Jan Cornelis' zoon, zoon van Cornelis van
Vlissingen, 296 .
Jan Cornelis' zoon, zoon van Cornelis Pieter
Huge zoon, 905, 920.
Jan Christiaens zoon (mr .) 1124 .
Jan Lievin Clais' zoons zoon 741 .
Jan Lievin Cornelis' zoon van Zabbinghen
1330, 1563 .
Jan Lievens zoon van Cats, schout van
Zieriksee, 1452, 1514, 1533 .
Jan Martin Cornelis' zoons zoon 759, 848,
849.
Jan mr. Maertins zoon van der Hogherdoren 224, 426, 516 .
Jan Michiels zoon 762, 1328, 1591 .
Jan Oelaert Jan Splintters zoons zoon 131,
287, 288, 428.
Jan Olaert Kempe zoon 275, 332, 1239 .
Jan Oirts zoon 408 .
Jan Pieter Berthelmeeus' zoons van der
Lisse zoon 1279 .
Jan Pieter anidis zoons zoon 335 .
Jan Pieter
anckairts zoon 252 .
Jan Pier
anckaerts zoon 987, 1006,1007,
1440, 1447 .
Jan Pieter Huge Langen zoons zoon 66 .
Jan Pieter Huge zoon 545, 554 .
Jan Pieter Jan Thonis' zoons zoon 668, 707 .
anckerts zoons
Jan Pieter Jan Pieter
zoon 836 .
Jan, zoon van Pieter Matheens' zoon, 1396 .
Jan Pieter Pieters zoon de Beste 196, 214,
267, 421, 426.
Jan Pieter Wisse zoons van Scengen zoon
112, 117, 125, 722, 738.
Jan Bisscop Pieters zoon, secretaris der
stad Middelburg, 1584.
Pieters zoon van Poppendamme
Jan
1578, 1580 .
Jan ouden Pieter Rijns zoon 527.
Jan van Scengen Pieters zoon 100, 103,107 .
Jan van Scengen Pieters zoon, zoon van
Pieter Raesse zoon, 231, 232, 616.
Jan Pieters zoon van Scengen 917,
21
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Johannes Pieter Zoutelants zoon 67 .
Jan Pieters zoon, zoon van Pieter Jam
zoon, 337, 761 .
Jan Pieters zoon (mr .) 433 .
Jan Pieters zoon 1415 .
Jehan Pieters zoon, ridder, raad en president van den Grooten raad to Mechelen,
1324, 1339, 1346.
Jan Pieters zoon 1490, 1492 .
Jan Ponciaens zoon (mr .) 672 .
Jan Poppe Adriaens zoons zoon 106, 290 .
Jan Says zoon (mr .), burgemeester to
Goes, 184 .
Jan Blieck Sculocx zoon 656 .
Jan Symons zoon (mr .) 888 .
Jan Slegge Spaens zoons noon van
uveneede 491, 737, 781 .
Jan Stevin
ommis' zoons zoon 504 .
Jan van Zuylen Volperts zoon 73, 111 .
Jan Willem Berthelmeus' zoon van Hamerstede 199, 306, 327, 460, 483, 553, 674,
726, 737, 781, 866, 867, 910 .
Jan Willem Jan Symons zoon 35 .
Jan Willem Pieters zoons zoon 834 .
Jan Willem Reymers zoons zoon 92 .
Jan, zoon van wijlen Willem van Reymerswale, 1266.
Jan Willems noon van Scengen 20, 85, 86 .
Jan Willems zoon Vierloos 1023 .
Jan Willems zoon (mr .) 311 .
Jan Wisse zoon van der Lisse 110 .
Jan Wisse zoon, zoon van Wisse Laureys'
zoon, 415, 416.
Jan Wittele zoon van Oisterlande 984.
Jan Woyts zoon 505, 506 .
Jan Wouters zoon van
omburch 498,
499, 500.
Jan Wouters zoon 264 .
Hanneken van Berringhen 1362.
Jan van Brigdamme 109 .
Jan van Bloys van Treslonge 618, 619,
641, 925, 1040.
Jan van Bruelis 175, 347 .
Jan van der
oest zie Jan van Noortich .
Jan Frenc, parochiaan in Serooskerke, 884 .
Jan van Ghendt (mr) 27, 28, 29, 64 .
Jan van Ghent 64, 139 .
Jan Groos (mr.), eerste secretaris en
audiencier van den hertog, 370 .
Jan van Haemstede, zoon van Florin, 340 .
959.
Jan van Heemvliet, ridder, 402, 675 .
Jan van Cats 109, 160, 161, 163, 201 .
Jan van Cats, ridder, raad en kamerling,
heer van Synoutskercke, 208, 219, 368,
393, 468, 487, 552, 767.
Jan van Cats, zoon van heer Jan, 767, 856.

Jan van Cralinghen 1495, 1496, 1497 .
Tan van Cromsvliet alias van Baersdorp 874 .
Jan van Gruningen (heer) 18 .
Jan van Cruininghen 805, 922, 976,977, 978 .
Jan heer van Cruiningen en Heymvliet,
ridder van bet Gulden vlies, 922, 1216,
1218 .
Jan van Liere (jhr .), heer van Ramst en
Nuweghem, 1632 .
Jan van Mallant 248 .
Jan, heer van Nyeuwenhove, ridder, 911 .
Jan Noyts 1474.
oest 1626,
Jan van Noortich of van der
4647, 1655.
Jan, heer van Oistende, ridder, 192, 445,
557, 602, 630, 696,697,1138,429 12,1'293 .
Jan van Puttesteyn 12 .
Jan van Renisse (jonge), zoon van Jan
van Renisse Niskin, 118 .
Jan van Renisse van Baer, zoon van ouden
Jan, 861, 966, 968, 1201
Jan van Renisse van Baer- (oude), zoon
van Jan van Renisse Niskin, 148, 861 .
Jan van Renisse van der Borch 54, 60.
Jan van Renisse en van Everingen (heer)
22, 24, 25, 26.
Jan van Renisse Lichtenburch 71 .
Jan van Renisse Niskin 118 .
Jan van Renisse van Renouwen (heer) 40 .
Jan van Renisse van Renauwe, ridder, zoon
van Frederic, 133, 168, 994, 995, 1212 .
Jan van Renisse van Renauwe (jonge), kanunnik, zoon van Frederic, 133,994,995 .
Jan van Renisse en van Wulven 41 .
Jan van Renisse van Zeyst (jonge), zoon
van Geert, 1158, 1159.
Jan van Renisse van Zeyst (oude), zoon
van Geert, 1151, 1152 .
Jan van Renisse van Zeyst Niskin, zoon
van Jan van Renisse van Baer, 1201 .
Jan van Renisse van Zuylen 146, 294 .
Jan Rijn (jonge) 527 .
Jan Ruychrock van den Werve, klerk van
de tresorie der gravin van Oostervant,
ontvanger (rentmeester)-generaal
van
den graaf van Oostervant, 31, 37, 38,
69, 72, 83, 89, 90, 91, 117, 141, 249 .
Jan Ruychrock van den Werve, ridder,
baljuw van der Goes, 249, 419, 420, 430,
443, 488, 492, 1220, 1221 .
Jan van Zabbinge, zoon van Welleman, 409 .
Jan van Scengen 903.
Jan van Silly, de vader, 1301 .
Jan van Silly, ridder, raad en kamerling,
1295, 1301 .
Jan Tollin (mr.), ridder, burggraaf van
Aalst, 204,
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Jan van Trasegniez, ridder, heer van Hierzouwes en ours, 326 .
Jan van Trasegnyes, heer van Arnemuiden,
zoon van heer Aernoult, 1045, 1455,
1456, 1618, 1619, 1652, 1653 .
Jan van der Vate 13 .
Jan Vettegrave, abt van der oes, 907 .
Jan van den Werve zie Jan Ruychrock .
Janne Gillis van den Steyne dochter(jvr .)
164, 423.
Janne (jvr .), dochter van Jan van Renisse
Lichtenburch, echtgenoot van Willem
van Ostende, 71, 557 .
Jhanne Jaspar Jans zoons dochter 127, 563 .
Janne Pieter Harts dochter (jvr.), weduwe
van Reymer Willems zoon van der
Buttinge, 663, 667, 785, 796 .
Janne Pieter Blocx zoons dochter 1321 .
Jannekin, dochter van Pieter Hughe Maerts
zoon, 891 .
Janne Symon Christiaens zoons dochter,
echtgenoot van Jan Witten zoon, 1137,
1182, 1199 .
Janne Woyte Colins dochter (jvr .), abdis
van Waterlooswerve, 1121 .
Janne van Scheyngen (jvr.) 1378, 1379 .
Jans ten Steene (Martin Vilain, ridder,
heer van Sinte) 197 .
Jason, zoon van mr . Willem Pauwels'
zoon, 1654.
Jaspar van Zoetelinkerke Anthonis' zoon
787, 1189, 1190, 1191, 1192, 1197 .
Jaspar Eeuwouts zoon van Hoogelande
1600, 1601, 1602, 1612 .
Jaspar Heyndricx zoon 1312, 1413 .
Jaspar Lievins zoon van Hogelande (mr.)
1480, 1494.
Jeronimus Pieters, zoon van Jan Pieters,
ridder, president van den Grooten raad
to Mechelen, 1398, 1399, 1400, 1401,
1498, 1500 .
Jherusalem bij Biezelinge (klooster) 2, 4 .
Job van der oest 1626.
Joos van Cruningen (jhr.) Aients zoon
1461, 1491, 1622 .
Joos Adriaens zoon van der Hooge 1038 .
Joos, zoon van Anthuenis van den Abeele,
558, 664, 666 .
Joos Thonis' zoon 592 .
Joos avids zoon van den Werfve 1242,
1243, 1252, 1263, 1427 .
Joos Huyge zoon 1627, 1630, 1634, 1635,
1641, 1645 .
Joos Jacops zoon van Scengen 1000.
Joos Jans zoon van Hamerstede 1222,1369.
Joos van Cruningen (jhr .) heer Jans zoon
1216 .

Joos Joseph heeren Clais van Reymerzwale
zoon 914.
Joos van den Wairde Maerten van der
Waerde zoon 1368,1484,1485,1487, 1520 .
Joos Reymers zoon van der Buttinghe,
priester, 627, 663, 667, 785, 796, 804 .
Joos Arents, abt van der oes, 1264, 1436.
Joos de Baenst, ridder, beer van der Gapinge, 911, 916 .
Joos van Bloix, ridder, 1035, 1403, 1413 .
Joos van Haemstede 340, 1241,1251, 1253 .
Joosse van Halewijn (mr .), beer van Uutkerke en Meeseghem, 65 .
Joos van Hale win, heer van Wellecome,
293, 373, 414 .
Jois van Scengen, zoon van Jan, 85, 86 .
Joos van Vaernewijck 1458 .
Jorys Jans zoon 498, 500 .
Joris Pieter Adriaens zoon 333 .
Jorys van Bloys van Treslonge 582, 617,
618, 619.
Jooris van Bloix en van Treslonge, zoon
van Lodewijck, 1442 .
Jooris van Houdempil 1019, 1028 .
Joseph de Baenst, schildknaap, zoon van
wijlen Joos de Baenst, ridder, 911, 916,
1099, 1125, 1395.
Jozyne Adriaens dochter (jvr .) 589.
Jozyne Vrancke Gillis' zoons dochter (jvr.),
echtgenoot van Renguier van der Vere,
705, 772, 821, 823, 827 .
Jozine Jans de Besten dochter, weduwe
van Heyndrick Jan Marts zoon, 421,1312 .
Jozine Masin (jvr.), dochter van ouden
Jan Masin, echtgenoot van Guy de
Baenst, 236, 280, 322, 353, 357, 360,
375, 416, 505, 506, 531, 532 .
Jozyne, dochter van mr . Claes van der
Nisse, 890 .
Jozyne Symonvan Bruellis dochter (jvr .) 247 .
Jozyne jongen Symon van Bruelles dochter
(jvr .) 809 .
Jozine Faitop Willems dochter 88, 222 .
Jozyne van Hamerstede 1369 .
Jozyne van Couwerfve (jvr.), Robrecht
Boudins zoons weduwe, 1267 .
Juustes Willems zoon 497, 844 .
K.

Kamerling (Heinrick van Borssel, ridder,
heer van der Vere) 218.
Kamerling (Jan van Cats, ridder) 487 .
Kamerling (Florys van Borssellen, beer
van Kortgene) 770.
Kamerling (Phelips, beer van Falais)1281 .
Kamerling (Kaerle, heer van Lovergem)
1281 .
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Kamerling (Maximiliaen van Bourgoinguen) 1281 .
Kamerling (Jan van Silly) 1295 .
Campen (Adriaen Vrancken zoon van)
460, 483 .
Campen (Adriaen Michiel Vrancke zoons
zoon van) 614, 615, 634, 649 .
Cam pen (Anthonis Pancraes' zoon van) 440 .
Campen (Vrancke Cornelis' zoon van)
4 .157, 1225, 1230.
Campen zoon (Gylain Vrancke Adriaens
zoon van) 1047, 1093.
Campen (Heindric Willems zoon van) 276,
440, 441, 466, 502 .
Campen (Jacop Jans zoon van) 1469 .
Carnpen (Jacob Clais' zoon van) 1191,
1276, 1284 .
Campen (Jan Henricx zoon van) 502, 1226 .
Campen (Jan Cornelis' zoon van) 1656,
1657, 1659, 1660 .
Campen (Clais Adriaens noon van) 1276,
1296 .
Campen zoon (Cornelis Vrancke Adriaens
zoons van) 528, 596, 614, 615, 634, 649,
711, 713, 1047, 1093, 1552, 1565 .
Campen (Cornelis Michiel Vrancke zoons
zoon van) 634, 649 .
Campen (MichielVrancke zoon van)489,634 .
Carnpen (mr . Michiel Cornelis' zoon van)
1157, 1167, 1173 .
Campen (Pancraes Cornelis Clays' zoons
zoon van) 276 .
Campen (Pancraes Pancraes' zoon van) 441 .
Carnpen (Pieter Cornelis Clays' zoons zoon
van) 276 .
Campen (Quirin Cornelis Clays' zoons zoou
van) 276.
Campen (Willemn Cornelis' zoon van) 489,
634 .
Kampen (Marinus
aniels zoon van Zoetelynckercke, schout van) 1547 .
Capelle (Cornelis Jacop Jan Reygers noon
van der) 848, 862.
Cappellen (Pieter van der), abt van bet
0 . V. klooster to Middelburg, 1354 .
Capkin (Ghijsbrecht Willems zoon) 1224 .
Kaerle, heer van Lovergem, raad en kamerling, zoon van heer Boudewijn bastaard
van Bourgoinguen, 1281, 1283 .
Kaerle Pieters, zoon van Jan Pieters, ridder,
president van den Grooten raad to Mechelen, 1398, 1399, 1400, 1401, 1498, 1500 .
Chariot Pauwels' zoon 913 .
Karel Willem Gillis' zoon van Wissenkercke 281, 360, 656 .
Charles de Gruyter (jhr .), heer van Exaerde,
1652, 1653 .

Kaerle van Traseignys 1046, 1455, 1456 .
Katheline Adriaens docbter van Zabbinghen (jvr .) 754, 757, 879, 880 .
Katheryne Noyts (jvr .) Andries' dochter,
echtgenoot van Jacob de Vos, 1470,1471 .
Katheryne Anthonis Bartelmeeus' zoons
dochter van der Lisse 830, 831 .
Kathelyne Anthonis Bavestons dochter,
echtgenoot van Geleyn Pieter Bette zoon,
1245, 1397, 1404 .
Katherine aniel van der Heyden dochter
(jvr .) 946, 1310 .
Katheryne
avidts dochter (jvr .) 1242.
Katherine oens dochter (jvr .), echtgenoot
van Jan van Scengen, 100, 103 .
Katherine Floris Reymers zoons dochter
(jvr.) 142, 410.
Katheline Gillis van den Steyne dochter
(jvr.) 164, 423 .
Katerine Jan Jacobs zoons dochter 418 .
Katheline Jans van Ghent dochter (jvr .),
echtgenoot van Gheleyn uuten Zwave,
ridder, heer van Wackene, 139, 924 .
Katherine Jaspar Jans zoons dochter 127,
429 .
Katherine Pancraes' dochter van omburch
(jvr .) 1147 .
Katerine van Houwelinge, weduwe van
Jan Verry, 1324, 1329, 1339, 1346,1351 .
Kateryne van Overbrouck (jvr.), weduwe
van Anthonis Baveston, 1397,1404,1482,
1483, 1498, 1500, 1547, 1548,1587,1588 .
Kateryne van Scheyngen (jvr .)1378, 4379 .
Katherine van den Steene (jvr.) 1108 .
Cats (Adolf van), zoou van wijlen Anthonis
van Cats, 1143, 1144, 1145, 1146, 1331,
1332, 1333, 1334, 1347, 1350, 1352 .
Cats (Adolf van), zoon van Adolf, 1352 .
Cats (Adriaen van) 208, 552 .
Cats (Anthonis van) Wolffairts zoon 219,
334, 335, 342, 382, 398, 468, 652, 714, 715 .
Cats (Anthuenis van), zoou van Willem,
1389 .
Cats (Phillips van), noon van heer Jan van
Cats, schildknaap, 767, 856, 1207, 1208,
1355, 1364, 1394, 1398,1399, 1400,1401 .
Cats (Jacop van) heer Jacops zoon van
Cats 919, 1178, 1179 .
Cats (beer Jacob van), zoon van Jacob,
208, 552, 919.
Cats (Jacob van), raad, 160, 163, 202,208 .
Cats (Jacop van), zoon van heer Lodewijck,
1180.
Cats (Jacob van), zoou van Willem,1389 .
Cats (Jan Lievens zoon van), schout van
Zieriksee, 1452, 1514, 1533 .
Cats (Jan van) 109, 160,161,163 201, 202 .
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Cats (Jan van), ridder, raad en kamerling,
beer van Sinoutskercke, 208, 219, 368,
393, 468, 487, 552, 767 .
Cats (Jan van), zoon van heer Jan, 767, 856.
Cats (Claeis Lievins noon van), raad, raad
ordinaris in bet hof van Holland, 957,
985, 1165, 1190, 1197, 1284, 1287,1298,
1299, 1300, 1376, 1377 .
Cats (jvr . Cornelie van Zanen, weduwe van
Anthonis van) 900 .
Cats (Cornelis Lievins noon van) 957, 985 .
Cats (Lauwerys van) Wolffairts noon 348,
381, 382, 389, 390, 392, 399 .
Cats (Lievin van), noon van wijlen Anthonis
van Cats, 1143, 1144, 1145, 1146, 4331,
1332, 1333, 1334.
Cats (Lievin van), zoon van Jacob, 208, 487.
Cats (kind van Lieven van) 487 .
Cats (Lieven van), zoon van Adolf, 1352 .
Cats (jvr . Lievine van), echtgenoot van Jan
Micault, ontvanger-generaal, 1376,1377 .
Cats (jvr. Mergriete van der Buttinge,
weduwe van Wolfaert van) 363, 395, 397 .
Cats, ridder (vrouwe Mergriete van Reymerswale, weduwe van Jan van)816, 826.
Cats (vrouwe Mergriete van), echtgenoot
van Jan Pieters, ridder, president van
den Grooten raad to Mechelen, 1329,
1339, 1346, 1347, 1350, 1351 .
Cats, echtgenoot van mer Jan Pieters,
ridder, president van den Grooten raad
(weeskinderen van vrouwe Margriete
van) 1394 .
Cats dochter (jvr. Marie Anthonis van)
weduwe van Claeis van Ruyven, 1202 .
Cats (Willem van) beer Jacops zoon van
Cats 919, 1178, 1179, 1202, 1389 .
Cats (Willem van) beer Lodewijek van
Cats zoon, schildknaap, 1180.
Cats (Wolfairt van) 161, 201 .
Cats (Wolffaert van), zoon van Anthonis,
1143, 1144, 1145, 1146.
Cattendijck (Gillis van) 5 .
Keddekin (Heinric), abt van der
oes,
462, 882 .
Clays Adriaen
oens zoon 185 .
Clais Adriaens noon van Campen 1276,1296.
Clays Adriaens zoon 151 .
Claeis Adriaens of Andries' noon 1298,1300 .
Claes Boudin Arents zoon 4058 .
Clays
aniel Huge zoons noon 178 .
Clais
aniels noon van Zoetelinkerke
691, 698 .
Clays
anckaert Gillis' zoons zoon 36,
44, 200 .
Claeys van Reymerswale Philips' zoon
816, 826.

Clais Geert Jan Olouts noon (beer) 493 .
Claes Gillis' noon van Wissenkercke 350,
351, 1004, 1005, 1020, 1021, 4097,1106,
1107, 1111, 1157, 1193.
Clays Heinric Jans noon 215 .
Claes Heinricx zoon van der Haymanne
27, 28, 29.
Clais Heyndricx noon van Wissenkercke
1343, 1345, 1593.
Clais Jacob Clais rutaerts noon 10.
Clais van Renisse Jacobs zoon 1393 .
Clays Jacops noon 655 .
Clais Jan Heynricx zoons noon van Wissenkercke 105, 113, 114, 156, 177, 182 .
Clais Jans noon de Wyse 102, 412.
Clais Triest, ridder, zoon van Clais Triest,
ridder, 1441, 1443, 1450, 1451 .
Clays Clays' noon 6 .
Clays Cornelis Clays' zoons zoon 344, 449,
451, 452, 453, 524, 525 .
Clais Cornelis' zoon (mr .) 1278, 1333 .
Clais Lievin Clais' zoons zoon 741, 906, 912 .
Claeis Lievins zoon van Cats, raad, raad
ordinaris in bet hof van Holland, 957,
985, 1165, 1190, 4197, 1284, 1287, 1298,
1299, 1300, 1376, 1377 .
Clais Lievens noon 694, 699, 772, 821 .
Claes Lievyns noon 832 .
Claes Mathijs' noon 1059 .
Clais Pauwels' noon, priester, 1359 .
Clais Pieter Jan Thonis zoons noon 668,
707 .
Claeys Pier Kempe noon 983 .
Clays Pieters noon van Blancxkinderen
343, 417, 541 .
Clais Pieters van der Clinghen noon 34,
179, 324, 481, 482.
Clays Pieters noon 503.
Clais Pieters noon 1213, 1214 .
Claes Symons noon Vacht 1464,1477, 1478,
1651 .
Clays Wisse Clays' zoons noon van der
Lisse 110, 198, 470 .
Claes Wolffaerts noon 455, 465, 670, 676 .
Nicolaes Everardi (mr .), president van den
raad van Holland, Zeeland en Friesland,
1453, 1454.
Clays van der Nisse (mr.), doctor in medicynen, 336.
Clays van Oostee 332 .
Clais van Renisse van der Burch, zoon
van heer Heynrick, 611, 629, 1050 .
Clays van Renisse van der Borch, zoon
van Clays, 54.
Claeis Ritsaert 1223 .
Clare
aniel van der Heyden dochter (jvr .)
946, 1310.
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Clara Willems dochter van Grijpskercke
(jvr .) 1509 .
Clare van Wackene (jvr.), echtgenoot van
Anthonis bastaard van Bourgoinguen,
1288, 1303, 1326, 1348, 1349, 1428 .
Cleeuwaert Jacop Laureys' zoons zoou 832,
1431, 1432 .
Cleewairt Covelairts zoon 93 .
Cleeuwairt Symons zoon 378 .
Clinghen zoon (Jacop Pieters van der) 34,
179, 324 .
Clinghen zoon (Clais Pieters van der) 34,
179, 324, 481, 482 .
Clinghen weduwe (jvr . Mergriete Pieters
van der) 34 .
Clinghen (Pieter van der) 34 .
Clinghen zoon (Wouter Pieters van der)
34, 179 .
Cnopper (Adriaen de) 800 .
Cnoppers dochter (Cornelie Adriaen de)
800, 1457 .
Cock van Opinen (Franchoys, zoon van
Pieter de) 1371 .
Cock van Opinen (mr . Cornelis, zoon van
Pieter de) 1372 .
Cock van Opynen (jvr . Margriete van der
Nadt, echtgenoot van Pieter de) 1092,
1176.
Cock van Opinen (Pieter Jans zoon de)
926, 927, 973, 974, 993, 1029,1052,1053,
1060, 1069, 1132, 1134, 1153, 1154, 1155,
1156, 1203, 1206, 1372 .
Cock van Opinen (Pieter, zoon van Pieter
de) 1372 .
Koker (Willem) 76 .
Colaert van der Braine 243, 889 .
Colaert van Liekereke (jhr .) 1034 .
Colaert Vilain (mer), de vader, 197, 241 .
Colaert Vilain, de zoon, 197, 241 .
Colin zie Colaert .
Copkin Heyndrick Oirts zoon 1229 .
Cornelie Adriaen de Cnoppers dochter
800, 1457 .
Cornelie Anthuenis van Bruellis dochter
(jvr.) 739, 753, 1219 .
Cornelie (jvr .), dochter van Guydo van
Bloix, 1280 .
Cornelie Huge Jans dochter (jvr .), echtgenoot van Jacob Beyers zoon van Voxdale, 444, 938.
Cornelie Jacob Floris' zoons dochter (jvr .)
530, 1371 .
Cornelie van Sceingen (jvr.) Jacop Cornelis'
zoons dochter 926, 927, 967 .
Cornelie Jan Wittele zoons dochter van
Oisterlande 984 .
Cornelie Clais' dochter van der Lisse,

echtgenoot van Ghyleyn Lenaerts zoon,
1477, 1478 .
Cornelie Cornelis Berthelmeeus' dochter
1477, 1478.
Cornelie Cornelis Geerts zoons dochter
1183, 1184, 1210.
Cornelie Cornelis Huge zoons dochter van
Bomvliet (jvr .), echtgenoot van Jan
Adriaens zoon van Hamerstede, 997 .
Cornelie Cornelis Clais' zoons dochter van
der Lisse 555, 760 .
Cornelie van Zanen (jvr .), weduwe van
Anthonis van Cats, 900.
Cornelis Adriaen Bette zoons zoon 626,
904 .
Cornelis Adriaen Bollairts zoon 210 .
Cornelis Adriaen Jan Costins zoon van
Poppendamme 635 .
Cornelis Adriaen Willems zoons zoon 514 .
Cornelis Adriaens zoon 1418 .
Cornelis Andries' zoon 388 .
Cornelis Anthuenis Adriaens zoon van der
Lisse 528, 546, 596, 711, 713 .
Cornelis Berthelmeus Pancraes' zoons van
Hamerstede zoon 186, 199, 307, 327 .
Cornelis Berthels zoon 1328, 1540, 1594 .
Cornelis Boudins zoou van der Vere 263 .
Cornelis Boudins zoon 45 .
Cornelis Boudins zoon 298 .
Cornelis Boudins noon 331 .
Cornelis Bouwens zoon 1636, 1637 .
aniels zoon 1062 .
Cornelis
Cornelis
ommis' zoon 1606.
Cornelis Eenwouts zoon 1039 .
Cornelis Vrancke Adriaens zoons van
Campen zoon 265, 276, 528, 596, 614,
615, 634, 649, 711, 713,1047,1093,1552,
1565.
Cornelis Geerts zoon 1170, 1183, 1184 .
Cornelis Gillis Boudins zoons zoon 70, 74,
188, 189, 190, 195 .
Cornelis Gillis' zoon, priester, 350, 351,
1004, 1005 .
Cornelis Goverts zoon 620, 1198 .
Cornelis Goverts zoon 813, 814, 817.
Cornelis Heinrick Martins zoon 1119 .
Cornelis Heinrick Pieter Boudins zoons
noon 501, 988, 1008, 1025 .
Cornelis Henricx zoon van Wissenkercke
379, 464, 507, 508, 509, 510, 632, 633 .
Cornelis Heinricx zoon 48, 431, 432.
Cornelis Huge zoon van Bomvliet (jonge)
342, 398, 399, 639, 642, 647, 648 .
Cornelis Huge zoos van Boomvliet de oude
312, 314, 348, 381 .
Cornelis Huge zoon ter Vere (mr.) 1271,
1501, 1513, 1581 .
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Cornelis, zoon van Jacob Adriaens zoon in
Geersdijck 1475, 1537, 1538 .
ommis' zoon,
Cornelis, zoon van Jacob
1370 .
Cornelis Jacop Floris' zoon 511, 768, 850 .
Cornelis Jacop Floris' zoon 1054 .
Cornelis Jacop Hubrechts zoons zoon 908,
1013 .
Cornelis Jacop Huge Jacops zoons zoon
1082, 1325, 1633 .
Cornelis Jacop Jan Reymers zoon van der
Capelle 848, 849, 862, 864 .
Cornelis Jacob Clais
rutaerts zoon 10.
Cornelis, zoon van Jacob Cornelis' zoon
van Sabbingen, 1386, 1530, 1531 .
Cornelis Jacob Pancraes' zoons zoon (mr .),
doctor in de geestelijke rechten en
priester, 43, 47, 203, 380 .
Cornelis Jacops zoon van der Lisse 1516,
1518 .
Cornelis Jacops zoon van Scellacht (mr .)
1130, 1131, 1133 .
Cornelis de Vaildolyt, zoon van Jacob de
Vaildolyt, 1255, 1649.
Cornelis Jacops zoon van der Vere (mr.)
1175 .
Cornelis Jacobs zoon 315 .
Cornelis Jacops zoon (mr.) 979, 990, 1358.
Cornelis Jacops zoon 1628, 1640 .
Cornelis Jan Jacob Huge Vrients zoons
zoon 480, 644, 645,
Cornelis Jan Hugen zoon 235 .
Cornelis Jan Willem Jan Symons zoons
zoon 35 .
Cornelis Jans zoon van Baersdorp 1611 .
Cornelis Jans zoon van
uveneede 472.
Cornelis Jans zoon van Hamerstede 537 .
Cornelis .Tans zoon bastaard van Scellacht
218, 220, 300, 384, 435.
Cornelis Jans zoon van der Vate 13,
42 .
Cornelis Jans zoon van Vlissingen 296,
303, 304 .
Cornelis Jans zoon van Wissenkercke 522 .
Cornelis Sans zoon 151 .
Cornelis Joos Adriaens zoon van der Hooge
zoon 1038 .
Cornelis Joos' zoon van den Abeele 915,
1012 .
Cornelys Jorys' zoon 855, 858 .
Cornelis Claeys Blocx zoon 963 .
Cornelis, zoon van Claeis Gillis' zoon van
Wissenkercke, 1193, 1227, 1228, 1558 .
Cornelis Clais Pieters zoons zoon (mr.)
541 .
Cornelis Clais' zoon van der Lisse 467,
469, 470, 555, 556 .
Cornelis Clais' zoon 140, 344 .

Cornelis Clais' zoon (mr .) 969, 970, 972,
1017, 1018, 1019, 1028,1113,1118,1278 .
Cornelis, zoon van Cornelis Henricxs zoon
van Grijpskercke, 1549, 1561 .
Cornelis Cornelis Clays' zoons zoon 344,
449, 452 .
Cornelis Cornelis Claes' zoons zoon, zoon
van Cornelis Claes Gillis' zoon van
Wissenkercke, 1558 .
Cornelis Cornelis Symons zoons zoon 888 .
Cornelis Cornelis' zoon van Blancxkinderen 539 .
Cornelis Cornelis' zoon de jonge Boom
1577, 1597 .
Cornelis Cornelis' zoon de Man 1578,1579 .
Cornelis van Opynen mr . Cornelis' zoon
1429.
Cornelis, zoon van Cornelis den bastaard
van Scellacht, 435, 458, 478 .
Cornelis Cornelis' zoon 413.
Cornelis Cornelis' noon 612.
Cornelis Cornelis' zoon, zoon van Cornelis
Heinrick Martins zoon, 1119 .
Cornelis Laurens van der Heye zoon 260.
Cornelis Lauwereys' zoon 459 .
Cornelis Lievin Clais' zoons zoon 741 .
Cornelis Lievins zoon van Cats 957, 985 .
Cornelis van Blois van Treslongen, zoon
van Lodewijck van Treslongen, ridder,
599, 617, 619, 621, 630, 641, 697, 801 .
Cornelis Martin Cornelis' zoons zoon 759 .
Cornelis Mairts zoon 248.
Cornelis Michiel Vrancke zoons zoon van
Campen 529, 634, 649.
Cornelis Oloirt Jan Splinters zoons zoon
288 .
Cornelis Oloirts zoon 147 .
Cornelis Pieter Huge zoon 526, 905 .
Gornelis, noon van Pieter Matheeus' zoon,
1396.
Cornelis Pieter Wisse zoons van Scengen
zoon 112, 125 .
Cornelis Pieters zoon Haeck 924 .
Cornelis (mr .), zoon van Pieter de Cock
van Opinen, 1372, 1429 .
Cornelis Pieters zoon, zoon van Pieter Jans
zoon, 758.
Cornelis Pieters zoon 1104, 1105 .
Cornelis Symons zoon 207, 225.
Cornelis Slegge Spaens zoons zoon van
uveneede 491, 737, 781 .
Cornelis Thonemans zoon 81 .
Cornelis Willem Reymers zoons zoon 92 .
Cornelis Willem Reymers zoon, priester,
1021 .
Cornelis van der Goes, zoon van mr . Willem
van der Goes, 1188 .
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Cornelis Wellemans van Zabbinge zoon
409, 410, 419, 420 .
Cornelis Wouters zoon 732.
Cornelis Baeck 1644, 1646.
Cornelis van, der Heyden 1296 .
Cornelis van der Hooge 1425, 1426 .
Cornelis Croesinck, ridder, 1375 .
Cornelis den bastaard (van Scellacht)
(kinderen van) 473.
Cornelis van Seen gen, zoon van Jan, 85, 86.
Cornelis van Sceingen 902 .
Cornelis van den Wairde 1368,1484,1485,
1486, 1487.
Kortgene (Floris bastaard van Borsselen,
ridder, beer van) 537, 595, 770, 841, 876,
905, 920, 929, 939, 952, 960, 1037 .
Kortgene (jhr . Frans van Borsselen, beer
tot) 1037, 1075, 1076, 1411, 1421 .
Cortkenen moeder (jvr . Maergriet van
Herseele, mijns heeren van) 496 .
Cortkene bastaardzoon (Pieter heeren
Clays van) 19 .
Cortkene (Raesse Pieters des bastaards
zoon van Borssele en van) 159 .
Cost (Symon Jans zoon, scipman, then men
beet Symon) 1092, 1631 .
Costin Wisse zoon 422 .
Costin van der Nisse verschrijving voor
Costin van Renisse 115.
Costin van Renisse van der Borch 54,115,
121, 132, 138, 144, 156, 345,
Couwerfven (Franchoys van) 4235, 1236,
1261, 1266 .
Couwerve (Gillis Jacops zoon van) 215, 358 . .
Couwerve (Jacop Gillis' zoon van) 358,
776, 777 .
Couwerfve (jvr. Jozyne van) Robrecht
Boudins zoons weduwe 1267 .
Krabbendijke (Pieter Morman, rentier
van) 167 .
Crabbele (Anthonis Floris' zoon) 1311, 1639 .
Crabels zoon (Floris Heinrick) 1009,1311 .
Crabel (jvr . Gheyle, dochter van ouden
Heinric) 404, 520, 525 .
Crabbele (Geleyn Floris' zoon) 1311,1638 .
Crabels zoon (Heinric Heinricx zoon jongen
Heinric), de vader, 181, 1009.
Crabels zoon (Heinrick Heinrick), de zoon,
1009, 1499, 1508, 1571, 1575.
Crabel (jonge Heinric) 181 .
Crabel (Heinrick) de jonge 256 .
Crabel (Heinric) de oude 237, 256 .
Cralingen (Gillis van) 1495 .
Cralingen (Heinrick bastaard van) 536 .
Cralingen (Jacop van) 1010, 1129, 1194 .
Cralinghen (Jan van) 1495, 1496, 1497 .
Cralingen (jvr. Margriete Jan Ruychrocx

dochter van den Werve,echtgenootvan
Heinrick bastaard van) 536.
Cristiaen Jacops zoon Borsselaer 1604,
1605, 1609, 1610, 1627,1630,1648,1650,
1658, 1664.
Christiaen Clais Pieters zoons zoon 541,
1124 .
Christiaen Willems zoon van Houwelinge
1196 .
Croeser (Legier Cornelis' zoon)1552,1565,
1566, 1567.
Croeser verschrijving voor Croesinck 1581 .
Croesinck (Franchois) 1375, 1629 .
Croesinck (Heinrick) Jacop Croesincks
zoon 1629 .
Cruesinc (mr . Jacob), raad en rekenmeester
in de rekenkamer to Mechelen, 390,
431, 432, 433 .
Croesincx (mr . Jacop), doctor in de medicijnen, 1501, 1513, 1581 .
Croesinck (Cornelis), ridder, 1375 .
Cromfliet ( anckaert Clais' zoon van) 459 .
Cromfliet (Jan Jacop Thuenis' zoon van)
598 .
Cromfliet (Jan Jans zoon van) 935 .
Cromsvliet (Jan van) alias van Baersdorp 874.
Crommenhouck (mr. Heinrick 0laerts zoon
van), priester en kanunnik in den
Westmonster, 561, 562 .
Cromsvliet zie Cromfliet .
Crucelijn (Wouter), groot-kelderwaarder
van bet klooster van der oes, 5.
Cruiningen (Aernt Joos' zoon van) 1622.
Cruningen (Adriaen van) 476 .
Cruningen (Adriaen heer van), ridder,
heer van Heenvliet en tot Woensdrecht,
bnrggraaf van Zeeland, 367, 476, 504.
Cruningen (jvr. Adriane Pieter Geryts
zoons dochter, echtgenoot van Jan bastaard van) 1597 .
Cruningen (jvr. Anne van), dochter van
jhr. Joos van Cruningen, 1140, 1141,
1249, 1314.
Cruningen (jvr . Lijsbeth Jans van Renisse dochter, echtgenoot van Adriaen
van) 87 .
Cruningen (heer Jan van) 18 .
Cruningen (Jan van) 805, 922, 976, 977, 978.
Cruningen en Heymvliet (Jan heer van),
ridder van het Gulden vlies, 922, 1216,
1218 .
Cruningen (jhr . Joos van) Aernts zoon
1461, 1491, 1622 .
Cruningen (jhr . Joos van) beer Jans
zoon 1216.
Cruininghen (Zweer van) 805 .
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Cruninghen (Zweer van) 1525, 1535.
Cruesinck zie Croesinck .
L.

Lalaing (beer Anthonis van), graaf van
Hoogstraten, heer van Montigny, ridder
van bet Gulden vlies, 1411 .
Langen zoons zoon (Jan Pieter Huge) 66 .
Langen bastaardzoon (Pieter Jan) 66 .
Lanchals (Adriaen), abt van der oes, 907 .
Lanchals (Pieter), ridder, raad,ontvangergeneraal en hofmeester van den hertog,
369, 566 .
Lauwereys Bouwens zoon 278, 372 .
Laureys Pieters zoon, zoon van P•ieter Jans
zoon, 337, 761, 773, 774, 775, 783 .
Lauwereys Pieters zoon 439, 456, 495 .
Laureys Willem Gillis' zoons zoon 281, 360 .
Lauwerijs van Cats Wolffairts zoon 348,
381, 382, 389, 390, 392, 399 .
Laureis van der Heiden 1392 .
Lauwereis Vrient, abt van der oes, 167,
462 .
Legier Cornelis' zoon Croeser 1552, 1565,
1566, 1567 .
Leyn Michiels zoon 1507 .
Lenaert Jacop Hubrechts zoons zoon 908,
1013 .
Lenart Wisse zoon van der Lisse 1385,
1516, 1518.
Leene Willeboorts dochter 1382 .
Letulier (Nycasius) 461, 531, 532 .
Lichtenburch (Jan van Renisse) 71 .
Lichtenburch (jvr . Janne, dochter van Jan
van Renisse), echtgenoot van Willem
van Ostende, 71, 557 .
Liekercke (jhr. Adriaen Vilain, heer van)
1034, 1459 .
Liekercke (jhr. Colaert van) 1034.
Liedekerke (Margriete Vilaynes, vrouwe
van) 1459.
Liere (jhr. Jan van), heer van Ramst en
Nuweghem, 1632 .
Liere (jvr . Odylie van) 1632 .
Lieven Adriaen Bette zoons zoon 626, 904,
1080 .
Lievin, zoon van Adriaen van Scoonhoven,
1265, 1268.
Lievin van Cats, zoon van wijlen Anthonis
van Cats, 1143, 1144, 1145, 1146, 1331,
1332, 1333, 1334 .
Lievin Huge zoon, ridder, 1313.
Lieven Yemans zoon van Ziericxzee 1506 .
Lievin Jacobs zoon Hubert 1277 .
Lieven Clais' zoon 219, 468, 741 .
Lievin Clays' zoon, baljuw van uiveland,
389 .

Lievin Cornelis van Zabbingen zoon 941,
943, 1315, 1316, 1330 .
Lieven Mathijs' zoon 379 .
Lievin van Cats, zoon van Jacob, 208, 487 .
Lieven van Cats, zoon van Adolf, 1352 .
Lievine van Cats (jvr .), echtgenoot van Jan
Micault, ontvanger-generaal, 1376, 4377 .
Lijsbet zie Elisabeth .
Lisse (Adriaen Anthonis Adriaens zoon van
der) 546, 596.
Lisse (Adriaen Bette zoon van der) 216
221, 626.
Lisse (Adriaen Jacops zoon van der)1077,
1116 .
Lisse (Adriaen Wisse zoon van der) 110.
Lisse (jvr . Anne van der), dochter van
Wisse Jacops zoon van der Lisse, 1189,
1224 .
Lisse (Thonis Bertelinees' zoon van der)
764, 831 .
Lisse (Anthonis Bette zoon van der) 216,
221 .
Lisse (Berthe)mees Jacop Bertelmees' zoons
zoon van der) 799, 1448, 1449 .
Lisse (Bette Tonis' zoon van der) 93,221 .
Lisse (Gillis Wisse zoon van der) 110.
Lisse (Hughe Berthelmees' zoon van der)
763 .
Lisse (Jacop Berthelmees' zoon van der)
765 .
Lisse (Jacop Bette zoon van der) 216 .
Lisse (Jacob Wisse zoon van der) 110,
318, 556, 717 .
Lisse (Jan Wisse zoon van der) 110 .
Lisse (Katheryne Anthonis Bartelmeeus'
zoons dochter van der) 830, 831 .
Lisse (Clays Wisse zoon van der) 110.
Lisse (Cornelie Claes' dochter van der),
echtgenoot van Ghyleyn Lenaerts zoon,
1477, 1478 .
Lisse (Cornelie Cornelis Clais' zoons dochter
van der) 555 .
Lisse (Cornelis Anthuenis Adriaens zoon
van der) 528, 546, 596, 711, 713 .
Lisse (Cornelis Jacops zoon van der) 1516,
1518.
Lisse (Cornelis Clais' zoon van der) 555, 556 .
Lisse (Lenart Wisse zoon van der) 1385,
1516, 1518.
Lisse (Mayken Cornelis Clais' zoons dochter
van der) 555.
Lisse (Pieter Berthelmees' zoon van der)
766 .
Lisse (Pieter Jacop Bertelmees' zoons zoon
van der) 799 .
Lisse (jvr . Sopeysie, echtgenoot van Bette
Thonis' zoon van der) 213 .
21*
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Lisse (Wisse Jacops zoon van der) 1077,
1116, 1163, 1167, 1172, 1173,1347,1350,
1385.
Lisse (Witte Jacop Bertelmees' zoons zoon
van der) 799, 1448, 1449, 1490, 1492.
Lodewijc Aernout Matheeus' zoons zoon
van Schengen, ridder, 323, 434, 531, 548,
574, 603, 722, 738, 809, 1052.
Lodewijek van Bloys en van Treslongen
Raes' zoon van Treslonge, schildknaap,
1237, 1318, 1442.
Loys van Vaernewijck 1458 .
Lowise (jvr.), dochter van ouden Heynric
Jans zoon van Wissenkerke, weduwe van
Jan Sare, 852, 854.
Lovergem (Kaerle, heer van), raad en
kamerling, zoon van heer Boudewijn
bastaard van Bourgoinguen, 1281, 1283 .
Luytwijff Cornelis Berthelmeus' zoons
dochter van Hamerstede 760 .
Lucas Huge zoon Scotte 1174.
N.
Maelstede (Elisabeth Swilden, vrouwe van
der) 366, 367, 369, 370, 371, 372, 373.
Maelstede (Ghijsbrecht van der) 537 .
Maelstede dochter (jvr . Hadewy Wolfaert
tser Floris' zoons van der) 75, 246 .
Maelsteden (Heinric bastaard heeren Floris'
zoon van der) 57 .
Maelstede (Jan van der) beer Jans zoon
123, 141, 166, 171 .
Maelstede (jvr . Margriete Cornelis Jans
zoon van Hamerstede dochter, echtgenoot
van Ghijsbrecht van der) 537, 595 .
Maelstede dochter (jvr . Mergriete Wolfaert
tser Floris' zoons van der) 75 .
Maelstede (jvr. Margriete van der), weduwe
van Symon van Bruellis, echtgenoot van
mr . Clays van der Nisse, 336.
Maelstede (Raesse van der) tser Gerardts
zoon 83, 90, 98 .
Maelstede (Wolfaert tser Floris' zoon van
der) 75.
Maelstede (Wolfairt van der) heeren Lodewijcx zoon, raad, 72 .
Maelstede (Wolfardus, heer van) 2, 4 .
Maelstede (Wolfaert van der) 94 .
Maertin zie Martin .
Machtelt Jacops dochter van Ossendrecht
(jvr .) 938.
Magnus (Jacop Symons zoon) 1619, 1638,
1639 .
Maignart (Ghilein) 948 .
Maignart (Galyne), weduwe van Jan Maingarts zoon, 948, 950.

Maldeghem (Adriaen van) 32, 62 .
Maldegem (Lijsbette van), echtgenoot van
mer Joosse van Halewijn, 65 .
Maldeghem (heer Philips van) 17 .
Maldeghem (jhr . Philips, heer van)17, 32 .
Maldeghem (Philips van) 32, 62 .
Mallant (Jan van) 248 .
Malle (Frederick van Renisse, heer van)
1337, 1341, 1388, 1407, 1423,1424,1433 .
Man (Cornelis Cornelis' zoon de) 1578.
Mannee ( anckaert Adriaens noon van)
1210, 1390 .
Mannee (Geert Adriaens zoon van) 1170 .
Mannee (Jan anckarts zoon van) 1390 .
Margriete Anthonis Bavestons dochter (jvr .)
1587, 1588 .
Margriete tser Artseys' dochter (jvr .) 997 .
Maergriet heer aniels natuurlijke dochter
van Herseele (jvr.), mijns heeren van
Cortkenen moeder, 496, 520, 524, 525 .
Mergriete Floris Reymers zoons dochter
(jvr.) 134, 142, 652 .
Mairgriete Gillis' dochter van Aernemuden
(jvr.) 46 .
Grietken Jacop Reymers zoons dochter van
der Buttinge 1067 .
Margriete Jan Justaes' zoons dochter (jvr .)
1226 .
Margriete Jan Ruychrocx dochter van den
Werve (jvr .), echtgenoot van Heinrick
bastaard van Cralingen, 536.
Margriete Cornelis Jans zoon van Hamersteden dochter (jvr .), echtgenoot van
Ghijsbrecht van der Maelstede, 537, 595.
Mergriete Pieters van der Clinghen weduwe
(jvr .) 34 .
Margriete (jvr .) tser Raessen dochter van
Hersele 639, 642, 647, 648 .
Margriete Symon Christiaens zoons dochter
1137, 1182, 1199.
Mergriete Wolfaert tser Floris' zoon van
der Maelstede dochter (jvr .) 75 .
Margriete van Borssele (vrouwe), vrouwe
van Brederode, 1083.
Marguerite van Bourbon, abdis van Waterlooswerve, 1437 .
Margriete van Bourgoungien (vrouwe),echtgenoot van jhr . Charles de Gruyter,1652 .
Mergriete van der Buttinge (jvr .), weduwe
van Wolfaert van Cats, 363, 395, 397 .
Margriete van Cats (vrouwe), echtgenoot
van Jan Pieters, ridder, president van
den Grooten raad to Mechelen, 1329,
1339, 1346, 1347, 1350, 1351 .
Margriete van der Maelstede (jvr.), weduwe
van Symon van Bruellis, echtgenoot van
mr . Clays van der Nisse, 336 .
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Margriete van der Nadt (jvr .), echtgenoot
van Pieter de Cock van Opynen, 1092,
1176, 1631 .
Margriete van Ranst (jvr .) 366, 367, 369,
370, 371, 372, 373 .
Mergriete van Reymerswale (vrouwe),
weduwe van Jan van Cats, ridder, 816,
826.
Margriete Retsaerts (jvr.), echtgenoot van
Symon van der Banck, 1223, 1384 .
Margriete Vilaynes, vrouwe van Lijckercke,
echtgenoot van Jehan Hannart, ridder,
commandeur van de Sint Jacops orde,
raad, tresorier-generaal van espargne,
beer van Lijckercke, 1459.
Maryken Adriaen Huygen dochter 1551,
1553 .
Marie Adriaen Tols dochter (jvr .) 563,1012.
Marie Anthuenis van Bruellis dochter
(jvr .) 1219.
Marie Anthonis van Cats dochter (jvr.),
weduwe van Claeis van Ruyven, 1202.
Marie Gillis' dochter van Aernemuden
(jvr .), vrouwe van Trasengys, echtgenoot
van Anseau de Hamal, 46, 245, 321, 326.
Marie Gillis' van den Steyne weduwe
(jvr .) 164 .
Marie Jacops dochter van der Boede (jvr.),
echtgenoot van Jan Lenaerts zoon, 1439.
Marie Jacops dochter van der Boode (jvr .),
echtgenoot van Lambrecht Bouwens
zoon, 1656, 1657, 1659, 1660.
Mayken Jacops dochter, echtgenoot van
Cornelis Willems zoon, 1583.
Marie Jan Jacobs zoons dochter 418 .
Marie Jan Martins dochter (jvr .) 127 .
Marikin Jan Reyngeer Geerts zoons dochter
928, 1273 .
Marie mr . Jans dochter van Wissenkercke
(jvr .) 1017, 1018, 1020 .
Maryken Jans dochter 1507 .
Marieken Cornelis Claes' zoons dochter van
der Lisse 555, 717 .
Marikin Cornelis' dochter 1031 .
Marie Oele Pieters zoons dochter (jvr.),
echtgenoot van Marten van den Waerde,
1290, 1291 .
Marekin Olaerts dochter 1239.
Marye van Raephorst (j vr.) Stevens dochter
van Raephorst 230 .
Marie (jvr.), dochter van jvr . Zoete Jan
Juustes' zoons dochter en echtgenoot van
Pieter Luucx zoon, 339, 842, 843, 869, 881 .
Marie van Abeele (jvr .), echtgenoot van
Lodewijck van Bloix, 1035 .
Marie van der Boode (jvr.), echtgenoot van
mr . Geert Loys' zoon, 1659,

Marie s raeehs (jvr .), echtgenoot van
Willem van Ymmerseele, 1457.
Marie van Heymvliet (jvr .), echtgenoot
van Franchoys van Berringhen, 1416,
1493 .
Marie van der Heyden (jvr .) 1392.
Marie Ritssaerts (jvr .) 1384 .
Marie van Trasigniez (jvr .) 326 .
Marinus aniels zoon van Zoetelynckercke,
schout van Kampen, 1547, 1548 .
Marinus, zoon van Jacop Adriaens zoon in
Geersdijck, 1475, 1537, 1538 .
Marinus, zoon van Jan Willems zoon van
Hamerstede, 910, 929, 939.
Marinus Querin Cornelis' zoon Bruyne
1273, 1572.
Marinus van Haemstede en van Moermont
896, 1233, 1234, 1241, 1250.
Martha, dochter van mr . Vincent Cornelis'
zoon, echtgenoot van Witte Jacops zoon,
1568, 1570.
Martin Gillis Boudins zoons zoon 70, 74 .
Merten Huge aniels zoons zoon 450, 623 .
Martin Huge Pier Marts zoon 1313 .
Martin Huge zoon (mr.), priester, 921,
932, 1016.
Marten Jans zoon van Sabbinghen 1409,
1410, 1434, 1435, 1482, 1483 .
Mertiin Jans zoons kinderen 263 .
Maertin Clais' zoon van Wissenkercke
520, 525.
Martin Clais' zoon 911 .
Martin Cornelis' zoon 405, 413.
Martin Cornelis' zoon 759 .
Martin Sayen zoon 151 .
Maertin van der Hogherdoren (mr.) 224 .
Martin Vilain, ridder, heer van Raesseghen
en Sinte Jans ten Steene, 197, 204 .
Martin van den Waerde 965, 1368 .
Martin Weyts, abt van der oes, 882 .
Maerten Witte 1388 .
Masin (jvr. Jozine), dochter van ouden
Jan Masin, echtgenoot van Guy de Baenst,
236, 280, 322, 353, 357, 360, 375, 416,
505, 506, 531, 532 .
Matheeus Aernout Matheeus' zoons zoon
van Schengen 323, 434, 488, 492, 534,
548, 549.
Matheeus van Ostee Cornelis' zoon 485 .
Matheeus Cornelis' zoon 1285, 1286 .
Matheeus van Scengen 80 .
Maximiliaen van Bourgoinguen, beer van
Fromont, raad en kamerling, At van
bet 0 . V. klooster to Middelburg, zoon
van beer Boudewijn bastaard van Bourgoinguen, 1281, 1283, 1354 .
Mechelen (Jehan Pieters zoon, ridder,
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president van den Grooten raad te)
1324, 1339, 1346.
Mechelen (mr . Jacob Cruesinc, rekenmeester in de rekenkamer te) 390 .
Meeseghem (mer Joosse van Halewijn,
beer van) 65 .
Meyngairt Willems zoon 471 .
Mergriete zie Margriete .
Mertin zie Martin .
Micault, ontvanger-generaal (jvr . Lievine
van Cats, echtgenoot van Jan) 1376,1377 .
Michiel Vrancke zoon van Campen 265,
489, 529, 634 .
Michiel Heyndrick Oirts zoons zoon van
der Buttinge 1229, 1480, 1491 .
Michiel Jacop Huge Jacop zoons zoon
1082, 1325 .
Michiel Jans noon 497 .
Michiel Cornelis' zoon van Campen (mr .)
1157, 1167, -1173.
Michiel Pauwels jongen Pieters zoons
zoon 542 .
Michiel Symons zoon van den Zoutenlande
63, 65 .
Michiel van Heenvliet 299 .
Michiel van Heemvliet 402 .
Michiels (mr . Anthonis), raad, 154, 158,
166, 170, 171, 174, 175, 18k, 185, 230,
233, 234 .
Michiels van Eversdijck (Anthonis) 230,
233, 234.
Middelburg (stad) 918, 947, 1073, 1109,
1122, 1126, 1127, 1248,1592,1593,1594,
1601, 1602, 1603, 1618,1619,1638,1639 .
Middelburg (Jan Henricx zoon Houck, burgemeester van) 1589, 1590 .
Middelburg (mr . Franchois Nicolai, secretaris der stad) 1453, 1454
Middelburg (Jan Bisscop Pieters zoon,
secretaris der stad) 1584 .
Middelburg (weesmeesters der stad)1468.
Middelburg (Pieter van den Cappellen, abt
van bet 0 . V . klooster te) 1354.
Middelburg (Maximiliaen van Bourgoinguen, abt van bet 0. V . klooster te) 1354.
Middelburg (mr . Symon Heynricx zoon
van Wissenkercke, deken van SintePieterskerk te) 949, 975,1001,1123,1240,
1342, 1343, 1344, 1345 .
Middelburg (mr. Heinrick Busschop, kanunnik en cantor in den Sinte Pieter
te) 567, 575, 591 .
Middelburg (mr . Heinrick Olaers zoon van
Crommenhouck, priester en kanunnik
in den Westmonster te) 564, 562 .
Mye (Geert Willems zoon van der) 206 .
Mye (Huge Geerts zoon van der) 206.

Moer (Elisabeth Swilden, vrouwe van der)
366, 367, 369, 370, 371, 372, 373 .
Moermont (Floris van Haemstede en van)
94, 95, 121, 156 .
Moermont (Marinus van Haemstede en
van) 1241 .
Moermont (Witte van Haemstede en van)
624, 625, 628 .
Montenaken (Anne van Trasigniez, echtgenoot van beer Philips, burggraaf van)
326 .
Montenaken (beer Philips, burggraaf van)
326 .
Montigny (heer Anthonis van Lalaing, beer
van) 1411 .
Morman (Pieter), rentier van Krabbendijke, 167 .
Moudin Adriaen Moudins zoons zoon 223,
271, 312, 313 .
Moudin Bloex zoon 835 .
Moudin Jacobs zoon 315 .
Muden zoons zoon (Thonis Gillis Jan) 278 .
Muden zoons zoon (Jacop Gillis Jan) 278 .
Muelen (jvr . Pauline van der), abdis van
Waterlooswerve, 1121, 1422 .
Murry verscbrijving voor Vurry 1324.
N.
Nadts zoon (Adolf Pauwels van der) 687,
745, 746, 747 .
Nadts zoon (Adriaen Pauwels van der),
priester, 687, 745, 746, 747, 961, 962 .
Nadt (jvr. Margriete van der), echtgenoot
van Pieter de Cock van Opynen, 1092,
1176, 1631 .
Naedt (Pauwels van der), rentmeester van
de beden in Zeeland, 430, 457, 687 .
Nadts zoon (Pieter Pauwels van der) 687,
745, 746, 747, 961, 962,1026,1055, 1056,
1068, 1176 .
Nadt weduwe (Pieternelle Pauwels van
der) 1026 .
Nyeuwenhove Michiels zoon (jvr . Adriane
mr. Jan Willems zoon van Scellachts
dochter, echtgenoot van Jan van) 540 .
Nyeuwenhove (Jan beer van), ridder, 911 .
Nieuwerkercke (Huge Huge zoon van) 383 .
Nycasius Letulier 461, 531, 532 .
Niclaeys zie Clais.
Nicolai (mr . Franchois), secretaris der stad
Middelburg, 1453, 1454 .
Niskin (Jan van Renisse) 118 .
(Jan van Renisse van Zeyst)
Niskin
1201 .
Nisse (Jozyne, dochter van mr . Claes van
der) 890 .
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Nisse (mr . Clays van der), doctor in medicynen, 336 .
Nisse (jvr . Margriete van der Maelstede,
echtgenoot van mr . Clays van der) 336 .
Nisse (van der) verschrijving voor Renisse
(van) 115, 156, 811, 1216 .
Noyts ( irck) Andries' zoon 1470, 1474 .
Noyts (Jan) 1474.
Noyts (jvr . Katheryne) Andries' dochter,
echtgenoot van Jacob de Vos, 1470,1471 .
Noort (jvr . Lijsbette van), weduwe van
Willem van Reymerzwale, 1357 .
Noortich (Jan van) 1647, 1655 .
Nuweghem (jhr . Jan van Liere, heer
van) 1632 .
0.
Odylie van Liere (jvr .) 1632 .
Oele Jacop Jans zoon 609 .
Oel Pieters zoon 222, 1290, 1291 .
Olaert Adriaens zoon 119 .
Oelaert Jan Splintters zoon 129, 130, 131 .
Olaert Splinters zoon 511, 768 .
Oloirt Willem Splinters zoon 428 .
Olivier Kerstiaens zoon 967, 1134, 1156 .
Olivier Willems zoon 807, 860, 865 .
Olivier van Everinghe (mer) 437 .
Olivier van Renisse 1366, 1383, 1465 .
Olout of Ole anckaerts zoon van uveneede 538, 737, 781 .
Oirt Pieter Heyndricx zoon 1356.
Oostee zie Ostee .
Oistende (jvr. Anne van) 1292, 1293 .
Oestende, ridder (vrouwe Gheertruud van
Heynvliet, echtgenoot van Jan van) 779,
780, 1010, 1129, 1194 .
Ostende zoon (Gillis Pieter van) 274,
837, 838.
Oistende (Gillis van) Willems zoon 1138 .
Oestende (Gillis van) 149 .
Oestende (Gillis van), zoon van jongen
Willem, 169 .
Oistende (Gillis van), zoon van Willem
Pieters zoon, 901 .
Oestende (Jacop van) 149, 152 .
Oistende (Jan van), ridder, 192, 445, 557,
630, 696, 697, 1138, 1292, 1293 .
Ostende (jvr . Janne, dochter van Jan van
Renisse Lichtenburch, echtgenoot van
Willem van) 71 .
Oestende (Pieter van) 149, 169, 274 .
Ostende (heer Vriese van) 77 .
Oistende (Vrieze van) 925 .
Ostende zoon (Willem Pieter van) 274 .
837, 838, 901 .
Ostende (Willem van), zoon van Willem
de Yriese van Oostende, 192, 557.

Oestende (jonge Willem van), zoon van
Gillis, 149, 152, 169 .
Oistende (jhr . Willem de Vriese van)
Willems zoon 599, 621 .
Oostenden (Willem de Vriese van), raad,
24, 25, 26, 60, 68, 77, 87, 98, 103, 104,
107, 115, 121, 123, 124, 146, 151, 192 .
Oisterlande (Jan W ittele zoon van) 984.
Oisterlande (Cornelie Jan Wittele zoons
dochter van) 984 .
Oisterlande (kinderen van Wittele van
den) 330.
Oostervant (mer Vrancke van Borsselen,
graaf van) 301, 302, 303, 304.
Oostervant (Jan Ruychrock, klerk van de
tresorie der gravin van) 31 .
Oostervant (Jan Ruychrock, ontvanger of
rentmeester-generaal van den graaf van)
37, 38.
Opynen dochter (jvr . Anne Franchois van)
1556, 1557 .
Opinen (Franchois, zoon van Pieter de
Cock van), schildknaap, 1372,1461,1491,
1556, 1557 .
Opynen (Cornelis van) mr . Cornelis' zoon
1429 .
Opinen (mr . Cornelis, zoon van Pieter de
Cock van) 1372, 1429 .
Opynen (jvr . Margriete van der Nadt,
echtgenoot van Pieter de Cock van)
1092, 1176 .
Opinen (Pieter Jans zoon de Cock van)
926, 927, 973, 974, 993, 1029, 1052,
1053, 1060, 1069, 1132,1134, 1153,1154,
1155, 1156, 1203, 1206.
Opinen (Pieter, zoon van Pieter de Cock
van) 1372.
Ossendrecht (jvr . Machtelt Jacops dochter
van) 938 .
Oostee (Clays van) 332 .
Ostee (Matheeus van) Cornelis' zoon 485 .
Ostee (Guillam van) 485 .
Ostende zie Oostende .
Otte van Reymerswale 18, 21 .
Overbrouck (jvr . Kateryne van), weduwe
van Anthonis Bavestou, 1397, 1404,
1482, 1483, 1498, 1500, 1547, 1548,
1587, 1588 .
P.
Pamele (Floris van Borssel, ridder, heer
tot) 952, 960 .
Pancraes Adriaens zoon 635 .
Pancraes Huge aniels zoons zoon 450,
622, 623.
Pancraes Jans zoon van der Hayman 1309,
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1460, 1462, 1463, 1489,1510,1511,1526,
1527, 1528, 1532, 1545, 1584 .
Pancraes Jans noon 1024 .
Pancraes Cornelis Clays' zoons zoon van
Campen 265, 276 .
Pancraes Pancraes' zoon van Campen
441, 466.
Pancraes Pieter Jacop Pancraes' zoons
noon 377 .
Pancraes Symon Tholen zoon 15, 59 .
Paesschine Gillis van den Steyne dochter
(jvr .) 164, 423.
Passchyne (jvr.), echtgenoot van Claeys
Gillis' zoon van Wissenkercke, 1001 .
Pauline van der Muelen (jvr.), abdis van
Waterlooswerve, 1121, 1422 •
Pauwels Jans noon 819 .
Pauwels Clays' zoon 407 .
Pauwels Cornelis' zoon 905, 920 .
Pauwels Pauwels' zoon 1359 .
Pauwels van der Naedt, raad, rentmeester
van de beden in Zeeland, 430, 457,687.
Pauwels bastaard van der Were 885 .
Pijek Otte noon van Beest (Heindrick)
1272, 1275, 1288, 1326, 1349 .
Pieter Adriaen Bollairts zoon 210 .
Pieter Adriaen Willems zoons noon 514.
Pieter Adriaens zoon van Biggenkercke
1444, 4445, 1488, 1541 .
Pieter Adriaens zoon (mr.) 76, 99, 217,
385, 391.
Pieter Adriaens zoon 285 .
Pieter Berthelmees' zoon van der Lisse
766, 1279 .
Pieter Blocx noon van
uvenoirde 835,
1321, 1339, 1346 .
Pieter Boudins noon 45 .
Pieter Boudins zoon 191, 424 .
Pieter Boudins zoon, zoon van Boudin Pier
Huge zoon, 1186 .
Pieter
aniel Huge zoons zoon 178 .
Pieter
aniels zoon 299 .
Pieter Geerts zoon 942 .
Pieter Gillis' zoon 14, 172 .
Pieter Goverts zoon 813, 814, 817 .
Pieter Hayman Gillis' zoons zoon (mr .)
894, 895.
Pieter Heynse Heynse zoons zoon 96 .
Pieter Heinrick Pieter Boudins zoons zoon
501, 988 .
Pieter van der Goes Heinricx zoon van
der Goes 187 .
Pieter Heynricx zoon 49, 229 .
Pieter Hughe Maerts zoon van Hoogelande
891 .
Pieter Hugen zoon 61 .
Pieter Huge zoon 403, 454, 551 .

Pieter Jacop Thuenis' zoon 598 .
Pieter Jacop Bertelmees' zoons zoon van
der Lisse 799 .
Pieter Jacob Heindrick Jacobs zoons van
Grijpskercke zoon 1307.
Pieter Jacop Huge Jacops zoons zoon 1082,
1325 .
Pieter Jacob Clais
rutaerts zoons zoon
10, 39 .
Pieter Jacop Pancraes' zoons noon 43 . 47,
203, 377, 380,
Pieter Jacops zoon Busscop 567, 575,591,
597, 1365 .
Pieter Jacops noon, zoon van Jacop Jans
zoon, 609 .
Pieter Jan Thuenis' noon 668, 707 .
Pieter Jan Jacob Huge Vrients zoons zoon
480, 644, 645.
Pieter Jan Pieter
anckaerts zoons zoon
252, 836 .
Pieter Jans zoon van Baersdorp 331 .
Pieter Jans zoon in Geertsdijck 1135,1136 .
Pieter Jans zoon de Cock van Opinen
926, 927, 973, 974, 993,1029,1052,1053,
1060, 1069, 1132, 1134,1153, 1154,1155,
1156, 1203, 1206, 1372.
Pieter Jan Langen bastaardzoon 66 .
Pieter Jans noon Rutynck 1545, 1628, 1640 .
Pieter van Scengen Jans zoon 616, 1259 .
Pieter van Scengen Jans noon 976, 977, 978.
Pieter Jans van der Vate zoon 13, 15,
99, 337.
Pieter Jans zoon 758 .
Pieter Clais Pieters zoons zoon 541 .
Pieter heeren Clays van Cortkene bastaardzoon 19.
Pieter Colins zoon van der Brayne 889 .
Pieter Cornelis Govaerts zoon 1479, 1481,
1502, 1503 .
Pieter Cornelis Clays' zoons zoon van
Campen 265, 276 .
Pieter Cornelis' zoon 55.
Pieter Cornelis' zoon, zoon van Cornelis
Pieter Huge zoon, 905, 920.
Pieter Cornelis' zoon 1636, 1637 .
Pieter Lauwereys Andries Moens zoons
zoon van Hogelande 544, 547 .
Pieter Laurens van der Heye zoon 260 .
Pieter Lievins zoon Scotte 840, 844, 845,
846 .
Pieter Luucx zoon 869 .
Pieter Maertin Pieter Sijs' zoons zoon 14 .
Pieter Maerts zoon 819 .
Pieter Matheeus' zoon 1257, 1258, 1396 .
Pieter Pauwels van der Nadts zoon 687,
745, 746, 747, 961, 962, 1026, 1055,
1056, 1068, 1176 .
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Pieter Pieter Gillis' zoon 172 .
Pieter Pieter Gillis' zoon 608 .
Pieter Pieter Jacop Pancraes' zoons zoon
377 .
Pieter Pieters zoon de Beste, de vader,196 .
Pieter Pieters zoon de Beste, de zoon,
196, 214, 267 .
Pieter Pieters zoon van
omburch 499,
518, 521, 885 .
Pieter, zoon van Pieter de Cock van
Opinen, 1372.
Pierkyn Pieters zoon de Proost 1529,1534 .
Pieter jongen Pieter Rijns zoon (jonge) 751 .
Pieter jongen Pieter Rijns zoon (oude) 751 .
Pieter Pieters zoon van Sceingen 917,
1406, 1408.
Pieter Symons zoon, priester, 991 .
Pieter Toenemans zoon (mr.) 334 .
Pieter Volkerts zoon van Assenbrouc 285 .
Pieter Willem Boudins zoon 151 .
Pieter Willem Gillis' zoons zoon 281 .
Pieter van Baersdorp Willems noon 1204 .
Pieter Willems zoon van Scengen 20,
69, 226 .
Pieter Wissen zoon van Schengen 89,
112, 722.
Pieter Bol, klerk ten comptoire van Bewesten Schelde, auditeur bij de rekenkamer in den Hage, 1544, 1546, 1550,
1554, 4559, 1589, 1590, 1607, 1608.
Pieter van der Cappellen, abt van bet
0 . V . klooster to Middelburg, 1354 .
Pieter van der Clinghen 34 .
Pieter Lanchals, ridder, raad, ontvangergeneraal en hofmeester van den hertog,
369, 566.
Pieter Morman, rentier van Krabbendijke,
167 .
Pieter van Oestende 149, 169, 274 .
Pieter Rijn (jonge) 527 .
Pieter van Scellacht 384 .
Pieter van Scellacht (jonge) 300 .
Pieter van Scengen, zoon van Raesse Pieter
des bastaards zoon van Borssele, 159,
231 .
Pieter van Scengen, zoon van Pieter
Willems zoon, 226 .
Pieter van Sceyngen 1108 .
Pieter van Schengen 1388, 1433 .
Pieternelle Gillis van den Steyne dochter
(jvr .) 164, 423.
Pieternelle Pauwels van der Nadt weduwe
1026.
Pieter Pieter Brocke zoons dochter 655 .
Pieternelle dochter van Pieter Hughe
Maerts zoon 891 .
Pieters (Franchois), zoon van Jan Pieters,

ridder, president van den Grooten raad
to Mechelen, 1398, 1399, 1400, 1401 .
Pieters (Jan), zoon van Jan Pieters,ridder,
president van den Grooten raad to
Mechelen, 1398, 1399, 1400, 1401 .
Pieters (Jeronimus), zoon van Jan Pieters,
ridder, president van den Grooten raad
to Mechelen, 1398, 1399, 1400, 1401 .
Pieters (Kaerle), zoon van Jan Pieters,
ridder, president van den Grooten raad
Mechelen, 1398, 1399, 1400, 1401 .
Pieters, ridder, president van den Grooten
raad to Mechelen (vrouwe Margriete van
Cats, echtgenoot van Jan) 1329, 1339,
1346, 1347, 1350, 1351 .
Pieters, ridder, president van den Grooten
raad (weeskinderen van mer Jan) 1394 .
Poele (jvr . Adriane
ieric Floris' zoons
dochter van de) 516.
Polanen (Wensel van) 1607, 4608, 1609,
1610, 1616, 1617, 1658, 1664 .
Poldre (Adriaen Willems zoon, baljuw van
den) 473 .
Poppe Adriaens zoon 106 .
Poppe Oelaert Jan Splinters zoons zoon
129, 148, 287, 288 .
Poppendamme (Adriaen Cornelis' zoon
van) 1580 .
Poppendamme (Gillis Cornelis' zoon van)
1232, 1238 .
Poppendamme (Jan Pieters zoon van)
1578, 1580 .
Poppendamme (Cornelis Adriaen Jan Costins zoon van) 635 .
Porrenaere (mr . Willem Eeuwouts zoon)
1620 .
Proost Jacobs zoon (Aernt Jacobs zoon,
then men noemt) 96.
Proost (Pierkyn Pieters zoon de) 1529, 1534 .
Puttesteyn (Jan van) 12 .

Q.
Quintine van Reymerzwale (jvr .) Willems
dochter, echtgenoot van Pieter Blocx
zoon, 1319, 1320, 4357, 1573, 1574 .
Quirin Cornelis Clays' zoons noon van
Campen 265, 276 .
R.
Raad (Wolfairt van der Maelstede heeren
Lodewijcx zoon) 72.
Raad (Willem de Vriese van Oistende) 1,51 .
Raad (mr . Anthonis Michiels) 154, 158,
166, 170, 171, 174, 175, 184, 185, 230 .
Raad (Jacob van Cats) 160, 163 .
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Raad (Heinrick van Borssel, ridder, beer
van der Vere) 218.
Raad (Pieter Lanchals) 369, 566 .
Raad (mr. Jacob Cruesinc) 390.
Raad (Pau wels van der Nadt) 457 .
Raad (jan van Cats, ridder) 487 .
Raad (Anthuenis Jans zoon van Wissenkerke) 507 .
Raad (Florys van Borssellen, heer van
Kortgene) 770.
Raad (Andries Andries) 1028, 1029, 1036,
1069, 1150, 1171 .
Raad (Claeis Lievins zoon van Cats)1190,
1197, 1284 .
Raad (Phelips, beer van Falais) 1281 .
Raad (Kaerle, heer van Lovergem) 1281 .
Raad (Maximiliaen van Bourgoinguen)
1281 .
Raad (Jan van Silly) 1295, 1301 .
Raad (Jehan Pieters zoon) 1324 .
Raad (Adolf van Bourgoinguen) 1340 .
Raad (Frederick van Renisse, heer van
Malle) 1388 .
Raephorst (jvr . Marye van) Stevens dochter
van Raephorst 230.
Raesse van der Maelstede tser Gerardts
zoon 83, 90, 98 .
Raesse Pieters des bastaards zoon van Borssele en van Cortkene 159 .
Raesse van Bloys van Treslonge 582, 801 .
Raesse van Haemstede 340, 959 .
Raesseghen (Martin Vilain, ridder, heer
van) 197 .
Ramst (jhr. Jan van Liere, heer van) 1632 .
Ranst (jvr . Margriete van) 366, 367, 369,
370, 371, 372, 373 .
Ravestein (vrouwe Anne van Bourgogne,
vrouwe van) 297, 328, 518, 521, 522,
1074, 1086, 1100, 1101, 1102, 1123 .
Reymer Willem Reymers zoons zoon van
der Buttinghe 92, 142, 143, 237, 627 .
Reymar Wellemans van Zabbinge zoon
409, 410, 419, 420, 712.
Reymar Wisse zoon 422.
Reymer van Zabbinge, noon van Reymer,
712 .
Reymerswale (Adriaen van) Phelips' zoon
1207, 1208.
Reymerswale (Adriaen van) heeren Claes'
zoon 914.
Reymerswale (Adrian van) Willems zobn
1319, 1320 .
Reymerswale (Adriaen van) 816.
Reymerswale ( aniel Pieters zoon van)
322 .
Reymerzwale (jvr . Lijsbette van Noort,
weduwe van Willem van) 1357 .

Reymerzwale (Gheert van), ridder, 1373,
1374.
Reymerswale (Govaert, zoon van wijlen
Willem van) 1266.
Reymerzwale (Jacop van), heer van Batenbrouck, 1235, 1236, 1373, 1374, 1613,
1614, 1621, 1643.
Reymerzwale (Jacob van), zoon van Jacop,
1613, 1614, 1621, 1643 .
Reymerswale (Jan, zoon van wijlen Willem
van) 1266 .
Reymerzwale zoon (Joos Joseph heeren
Clais van) 914 .
Reymerswale (Claeys van) Philips' zoon
816, 826.
Reymerswale (vrouwe Mergriete van),
weduwe van Jan van Cats, ridder,
816, 826 .
Reymerswale (Otte van) 18, 21 .
Reymerzwale (jvr . Quintine van) Willems
dochter, echtgenoot van Pieter Blocx
zoon, 1319, 1320, 1357, 1573, 1574 .
Reymerswale (Willem van) 21 .
Reymerswale (Willem van) 1235, 1236,
1261 .
Rene (heer Philips, heer van) 326 .
Renisse (jvr . Elizabeth van), natuurlijke
dochter van jhr. Frederick van Renissen,
heer van Malle, 1412, 1414 .
Renisse dochter (jvr. Lijsbeth Jans van),
echtgenoot van Adriaen van Cruningen, 87 .
Renisse (jvr. Elisabeth van), dochter van
Vincent van Renisse, 1383, 1465 .
Renisse (Frederick van), beer van Malle,
raad, drossaard van iest, zoon van Jan
van Renisse van Wulven heeren Jans
zoon, 886, 1043, 1044, 1216, 1218, 1314,
1317, 1337, 1341, 1388, 1407,1423,1424,
1433 .
Renisse (Geerdt van) 118 .
Renisse (Jan van) Fredericx zoon 1406,
1408 .
Renisse (jonge Jan van), zoon van Jan van
Renisse Niskin, 118.
Renisse (Clais van) Jacobs zoon 1393 .
Renisse (Olivier van) 1366, 1383, 1465 .
Renisse van Baer (Frederick van) 861,
966, 968.
Renisse van Baer (Jan van), zoon van ouden
Jan, 861, 966, 968, 1201 .
Renisse van Baer (oude Jan van), zoon
van Jan van Renisse Niskin, 118, 861 .
Renisse van der Borch (Henrick van),
ridder, 54, 60, 341, 461, 611, 629, 811, 812 .
Renisse van der Burch (Jacop Claes' zoon
van) 1050, 1393.
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Renisse van der Borch (Jan van) 54, 60 .
Renisse van der Borch (Clays van) 54 .
Renisse van der Burch (Clais van), zoon
van heer Henrick, 611, 629, 1050 .
Renisse van der Borch (Costin van) 54,
115, 121, 132, 138, 144, 156, 345 .
Renisse en van Everingen (heer Jan van)
22, 24, 25, 26 .
Renisse Lichtenburch (Jan van) 71 .
Renisse Lichtenburch (jvr . Janne, dochter
van Jan van), echtgenoot van Willem
van Ostende, 71, 557.
Renisse Niskin (Jan van) 118.
Renisse en van Renou wen (Aernt van) 133.
Renisse van Renouwen (Frederic Aernouts
zoon van) 355, 356 .
Renisse en van Renouwen (Frederic van),
zoon van heer Jan, 40, 133.
Renisse en van Renouwen (Heinric van)
133, 168 .
Renisse en van Renouwen (heerJan van)40.
Renisse en van Renouwen (Jan van),ridder,
zoon van Frederic, 133, 168, 994, 995,
1212 .
Renisse en van Renouwen (jonge Jan van),
kanunnik, zoon van Frederic, 133, 994,
995 .
Renisse van Wulven heeren Jans zoon
(jonge Geert, zoon van Jan van) 886,
1043, 1044 .
Renisse van Wulven heeren Jans zoon
(oude Geert, zoon van Jan van) 886 .
Renisse van Wulven (Jan van) heeren
Jans zoon 41, 886, 887 .
Renisse van Wulven heeren Jans zoon
(jonge Jan, zoon van Jan van) 886, 1043,
1014.
Renisse van Wulven heeren Jans zoon
(oude Jan, zoon van Jan van) 886, 887,
1043, 1044, 1212 .
Renisse van Zeyst (Frederick van), 118,
338, 352, 353, 364.
Renisse van Zeyst (Geert van), zoon van
Geert van Renisse van Zeyst, 1154, 1152,
1158, 1159 .
Renisse Fredericx zoon van Zeyst (Jan
van) 364, 679, 680, 681 .
Renisse van Zeyst (jonge Jan van), zoon
van Geert, 1158, 1159.
Renisse van Zeyst (oude Jan van), zoon
van Geert, 1151, 1152.
Renisse Fredericx zoon van Zeyst (Vincent
van) 679, 680, 681, 995, 1366 .
Renisse van Zeyst Niskin (Jan van) 1201 .
Renisse van Zuylen (Jan van) 146, 294 .
Renouwen (Aernt van Renisse en van)
133 .

Renouwen (Frederic Aernouts zoon van
Renisse van) 355, 356.
Renouwen (Frederic van Renisse en van),
zoon van heer Jan, 40, 133 .
Renouwen (Heinric van Renisse en van)
133, 168 .
Renouwen(heerJan van Renisse en van) 40 .
Renouwen (Jan van Renisse en van), ridder, zoon van Frederic, 133, 168, 994,
995, 1212 .
Renouwen (jonge Jan van Renisse en van),
kanunnik, zoon van Frederic, 133, 994,
995.
Rijns zoon (mr . Aernt Jan) 751 .
Rijns zoon (Jan ouden Pieter) 527.
Rijn (jonge Jan) 527 .
Rijns zoon (jonge Pieter jongen Pieter)
751 .
Rijns zoon (oude Pieterjongen Pieter) 751 .
Rijn (jonge Pieter) 527 .
Rijnland ( ierick van der
oest, baljuw
van) 1304, 1305, 1355, 1364 .
Ritsaert (Claeis) 1223 .
Retsaerts (jvr. Margriete), echtgenoot van
Symon van der Banck, 1223, 1384 .
Ritssaerts (jvr . Marie) 1384 .
Rivie, re (jvr . Gilline van Silly, echtgenoot
van den heer Olivier de la) 1295 .
Rochus, zoon van Jacob
ommis' zoon,
priester, 1370, 1628, 1640 .
Roolant van Baersdorp 786 .
Romain Heinrick Pieter Bondins zoons
zoon 501, 988, 1008 . 1025 .
Romboudt Adriaens zoon 731, 731 .
Ronde zoon (Willem Pieter Huge) 564 .
Ruychrock van den Werve (Jan), klerk
van de tresorie der gravin van Oostervant, ontvanger (rentmeester)-generaal van den graaf van Oostervant, 31,
37, 38, 69, 72, 83, 89, 90, 91, 117, 141,
249 .
Ruychrok van den Werve (Jan), ridder,
249, 430, 1220, 1221 .
Ruychrocx dochter van den Werve (jvr .
Margriete Jan), echtgenoot van Heinrick
bastaard van Cralingen, 536 .
Ruychrockx zoon (Willem Jan) 194 .
Ruyven (jvr . Marie Anthonis van Cats
dochter, weduwe van Claeis van) 1202 .
Rutynck (Pieter Jans zoon) 1545, 1628,
1640 .
S.
Saeftingen (Willem van), abt van der
oes, 1264 .
Zabbinge zoon (Adriaen Wellemans van)
410, 419, 420.
22
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Zabbinge (Adriaen van) 272 .
Zabbinge zoon (Anthuenis Adriaen van)
272, 691, 698, 730, 731, 733, 734, 755,
756.
Zabbinge zoon (Anthuenis Wellemans van)
409, 410, 419, 420 .
Zabbinge (jvr. Barbele van) 730, 733,890.
Zabbingen (jvr . Lijsbet, echtgenoot van
Anthuenis van) 343, 417 .
Zabbinghen (Gheleyn van), priester,1294,
1297, 1415, 1473.
Sabbingen (Hubrecht, zoon van Jacob Cornelis' zoon van) 1386, 1530, 1531 .
Sabbingen (Jacob Jacobs zoon van) 1386 .
Zabbingen (jonge Jacop Cornelis' zoon van)
941, 943 .
Zabbingen zoon (oude Jacop Cornelis van)
941, 943, 1315, 1316, 1386 .
Zabbinge noon (Jacob Wellemans van) 409,
410, 419, 420.
Zabbinge zoon (Jan Adriaen van) 272, 754,
755, 756, 757, 879, 880, 1200, 1209 .
Zabbinghen (Jan Lievin Cornelis' zoon van)
1330, 1563 .
Zabbinge (Jan van), zoou van Welleman,
409.
Zabbinghen (jvr. Katheline Adriaens dochter van) 754, 757, 879, 880 .
Sabbingen (Cornelis, zoon van Jacob Cornelis' noon van) 1386, 4530, 1531 .
Zabbinge zoon (Cornelis Wellemans van)
409, 410, 419, 420.
Zabbingen zoon (Lievin Cornelis van) 941,
943, 1315, 1316, 1330 .
Sabbinghen (Marten Jans zoon van) 1409 .
Zabbinge zoon (Reymar Wellemans van)
409, 410, 419, 420, 712.
Zabbinge (Reymer van), zoon van Reymer,
712 .
Sare (jvr. Loyse, dochter van ouden Heynric Jans zoon van Wissenkerke, weduwe
van Jan) 854 .
Scaep (Jacop), abt van der oes, 167 .
Scellacht (Adriaen Adriaens zoou van)
1131, 1133 .
Scellachts dochter (jvr. Adriane mr. Jan
Willems zoon van), echtgenoot van Jan
van Nyeuwenhove Michiels zoon, 540 .
Scellacht ( anckaert Bette zoon van) 540.
Scellacht (Gillis, noon van Cornelis den
bastaard van) 435, 478 .
Scellacht (Heinrick Jans zoon van) 387 .
Scellacht (Jacop
anckaerts zoon van)
533.
Scellacht (Jacop Cornelis' zoon van), zoon
van Cornelis den bastaard van Scellacht,
435, 1130.

Scellacht (Jan Jans zoon van) 473, 474,
477, 479 .
Scellacht (mr . Cornelis Jacops zoon van)
1130, 1131, 1133.
Scellacht (Cornelis Jans zoon bastaard van)
218, 220, 300, 384, 435 .
Scellacht (Cornelis, zoon van Cornelis den
bastaard van) 435, 478 .
Scellacht (Pieter van) 384 .
Scellacht (jonge Pieter van) 300 .
Sceyngen (Arent van), beer Lodewijcxzoon,
1153, 1154, 1217.
Scengen (Arent Willems zoon van) 20 .
Scengen (Arnoud van), zoon van Matheeus,
80, 323 .
Schengen (Adriaen Aernout Matheeus' zoon
van) 323, 427, 434 .
Scengen (Adriaen van), beer Lodewijcx
zoon, 1052, 1060 .
Scengen zoon (Anthonis Pieter Wisse zoons
van) 112, 125.
Schengen dochier (jvr . Barbele Arent van)
574, 603, 1452.
Scengen zoon ( aniel Pieter Wisse zoons
van) 112, 125, 401 .
Sceyngen (Phelips van), peer Lodewijcx
zoon, 1203, 1206, 1217 .
Scengen zoon (Floris Pieter Wisse zoons
van) 112, 125 .
Scengen (Vranke Willems zoons van) 20,
63, 91 .
Scheyngen zoon (Gillis Jans van) 616,
1259 .
Sceyngen (Jacop Cornelis' zoon van) 128,
154, 902, 1000 .
Scengen (Jacop van), zoon van Jan, 85, 86.
Schengen (Jan Aernout Matheeus' zoons
zoon van) 323, 434, 549 .
Scengen zoon (Jan Jan van) 903 .
Scengen zoon (Jan Pieter Wisse zoons
van) 112, 117, 125, 722 .
Scengen (Jan van) Pieters zoon 100, 103,
107 .
Scengen (Jan van) Pieters zoon, zoon van
Pieter Raesse zoon, 231, 232, 616.
Sceingen (Jan Pieters zoon van) 917,
Scengen (Jan Willems zoon van) 20, 85, 86 .
Scengen (Jan van) 903 .
Scheyngen (jvr. Janne van) 1378, 1379 .
Scengen (Joos Jacops zoon van) 1000 .
Scengen (Jois van), zoon van Jan, 85, 86 .
Scengen (jvr . Katherine
oens dochter,
echtgenoot van Jan van) 100 .
Scheyngen (jvr. Kateryne
van) 1378,
1379 .
Sceingen (jvr . Cornelie van) Jacop Cornelis' zoons dochter 926, 927, 967 .
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Scengen zoon (Cornelis Pieter Wisse coons
van) 112, 125.
Scengen (Cornelis van), zoon van Jan,
85, 86 .
Sceingen (Cornelis van) 902 .
Schengen (Lodewijc Aernout Matheeus
zoons zoon van), ridder, 323, 434, 534,
548, 574, 603, 722, 738, 809, 1052 .
Schengen (Matheeus Aernout Matheeus'
zoons zoon van) 323, 434, 488, 492, 534,
548, 549 .
Scengen (Matheeus van) 80 .
Scengen (Pieter van) Jans zoon 616,1259 .
Scengen (Pieter van) Jans zoon 976, 977,
978 .
Sceingen (Pieter Pieters zoon van) 917,
1406, 1408 .
Scengen (Pieter Willems zoon van) 20,
69, 226 .
Schengen (Pieter Wissen zoon van) 89,
112, 722 .
Scengen (Pieter van), zoon van Raesse
Pieter des bastaards zoon van Borssele,

159, 231 .
Scengen (Pieter van), zoon van Pieter
Willems zoon, 226 .
Sceyngen (Pieter van) 1108 .
Schengen (Pieter van) 1388, 1433 .
Scengen (Willem van) 20 .
Scengen (Willem van), zoon van Pieter
Willems zoon, 226.
Scengen zoon (Woltfaert Jan van) 903,
1132, 1155, 1378, 1379 .
Scoits (Adriaen Adriaens zoon) 1084 .
Scoyts (Adriaen Jans zoon) 955, 1084 .
Scoyts (Jan Jans zoon) 955 .
Scoyts (Jan Jans zoon) 1164 .
Schoonhove (Jan van) Adriaens zoon 1265,
1268, 1595, 1596, 1598, 1599 .
Scoonhoven (Lievin, zoon van Adriaen van)
1265, 1268.
Scoonhoven (Willem Adriaens zoon van)
1265, 1268 .
Scotte (Huge Pieter Lievins zoon) 971,
1008, 1023, 1025, 1057,1112,1117,1174.
Scotte (Lucas Huge zoon) 1174 .
Scotte (Pieter Lievins zoon) 840, 844,845,
846 .
Screvel (Adriaen) 447 .
Scolin (Gillis), griffier van financien, 686,
694, 699, 772 .
Sebastiaen zie Bastiaen .
Secretaris van den hertog (mr . Jan Groos,
eerste) 370 .
Secretaris van den hertog (mr . Willem
Hantain) 371 .
Serclays (Willem), ridder, 427, 430 .

Seroirtskercke, baljuw van Zieriksee, (jvr .
Adriane van Wissenkercke, echtgenoot
van Jacob van) 1342 .
Sylle (Anseau de Hamal, ridder, beer van)
321, 326 .
Silly (jvr . Gilline van), echtgenoot van
beer Olivier de la Riviere, 1295 .
Silly (Jan van), de vader, 1301 .
Silly (Jan van), ridder, raad en kamerling, 1295, 1301 .
Symoen Aernouts zoon 387, 388 .
Symon Andries' zoon, priester, 442 .
Symon anckaert Gillis' zoons zoon 36, 44 .
Symon Geerts zoon 839 .
Symon Gillis' zoon 378 .
Symon Goverts zoon (jonge) 620 .
Symon Goverts zoon (oude) 620 .
Symon Heyndricx zoon van Grijpskercke
1444, 1445, 1469 .
Symon Heynricx zoon van Wissenkercke
(mr.), deken van Sinte-Pieterskerk to
Middelburg, priester, 949, 975, 1001,
1054, 1123, 1240, 1342,1343,1344,1345 .
Symon Huge Symons zoons zoon 545, 554,
673.
Symon Thole Jacop Pancraes' zoons zoon
43, 47, 61, 203, 376, 380.
Symon Jacob Pieter Jan Thuenis' zoons
zoon 1274 .
Symon Jan Symons zoons zoon 207 .
Symon Jans zoon, scipman, then men beet
Symon Cost, 1092, 1631 .
Symon Jans zoon Vacht 1651 .
Symon Jans zoon, baljuw van de wateren
to Arnemuiden, 577, 578, 581 .
Symoen Cornelis' zoon 1322 .
Symon Christiaens zoon 1163 .
Symon Maertin Pieter Sijs' zoons zoon 14 .
Symon Pieter Wissen zoon 82.
Symon heeren Symons zoon van Bruellis
8, 165, 247 .
Symon van Bruellis (heer) 8 .
Symoen van Bruellis 347 .
Symon van Bruellis (jonge) 336.
Sinoutskercke (Jan van Cats, ridder, heer
van) 219, 468 .
Sijs' zoons zoon (Adriaen Maertin Pieter)
14.
Sijs' zoons zoon (Pieter Maertin Pieter) 14 .
Sijs' zoons zoon (Symon Maertin Pieter) 14 .
Slegge Spaens zoon 162, 273, 491 .
Smallegange (Jan Huge zoon van) 539 .
Snouck Joos' zoon 493.
Somergem (mer Boudewin bastaard van
Bourgoinguen, heer van) 1109, 1126 .
Sommelsdijk (Anne van Bourgoignen,
vrouwe van) 522, 1074 .
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Zommerzee (Heynric Adriaens zoon van)
833, 841 .
Zommerzee (Huge Adriaens zoon van) 833,
841 .
Sopeysie (jvr .), echtgenoot van BetteThonis' zoon van der Lisse, 213 .
Souburg (beer Philips bastaard van Bourgoinguen, beer van) 1100, 1101, 1102 .
Spaen Adriaen Oirts zoon 119 .
Spaen
anckerts zoon 319.
Spaen
ommis' zoon 273 .
Spreveysteyne (Jacob Godeverts zoon van)
38 .
Stapele (Jan Adriaens zoon van) 1450,
1451 .
Stapelen (Willem van), schildknaap,1441,
1443, 1450, 1451 .
Stassaert (Jacop) 1473, 1476 .
Steyne dochter (j vr . Beatris Gillis van den)
164, 423.
Steyne (jvr . Beatrysse mr . Pieters dochter
van den), weduwe van Jan van Brigdamme, 12, 109 .
Steene (jvr . Beatrys van der) 1380 .
Steyne (Gillis mr . Pieters zoon van den)
12, 423 .
Steyne dochter (jvr . Janne Gillis van den)
164, 423 .
Steyne dochter (jvr . Katheline Gillis van
den) 164, 423 .
Steene (jvr. Katherine van den) 1108 .
Steyne weduwe (jvr. Marie Gillis van den)
164.
Steyne dochter (jvr . Paesschine Gillis van
den) 164, 423.
Steyne dochter (jvr . Pieternelle Gillis van
den) 164, 423 .
Steven Reymer zoon '155.
Steven Willem
ommis' zoons zoon 1110,
1387.
Steven van der Brayne (heer) 243 .
Zwave, ridder, heer van Wackene (jvr .
Katheline Jans van Ghent dochter, echtgenoot van Gheleyn uuten) 139, 924 .
Zwieten (Boudyn van) 31 .
Swilden (Elisabeth), vrouwe van der Moer
en van der Maelstede, 366, 367, 369,
370, 371, 372, 373 .
T.
Tannekin Anthuenis Bavestons dochter
1547, 1548 .
Toll (Adriaen) Pieters zoon 145, 355, 357,
385, 394, 436, 481, 482, 513 .
Thol (de dochter van Jan Huge zoon, echtgenoot van Heyndrick Jacobs zoon) 1402 .

Tols dochter (jvr . Marie Adriaen) 563, 1012 .
Tholle zoon (Heinrick Symon) 659, 660 .
Tholle zoon (Jacop Symon) 659, 660 .
Thole (Symon) Jacobs zoon 203, 380 .
Tollin (mr . Jan), ridder, burggraaf van
Aalst, 204 .
Thomaes Berthelmeeus
ommis' zoons
zoon 1041 .
Thomaes Jan Bollaerts zoon 983 .
Thomaes van den Abeele Joos van den
Abeele zoon 1012 .
Thomas Mathijs' zoon 1572 .
Thonis zie Anthonis .
Tool zie Thole .
Thorin Juustes' zoon 840, 845 .
Tournehem (Adolf van Bourgoinguen, beer
van) 1249 .
Trasengniez (Aernout van), ridder, beer
van Aernemuden, 245, 326, 793, 794,
1045, 1046.
Trasigniez (Anne van), echtgenoot van
heer Philips, burggraaf van Montenaken,
326 .
Trasigniez (Anseau de Hamal, ridder, heer
van) 321, 326, 793, 794.
Trasigniez (Ansiauw van) 326.
Traseignyes (Gillis van), heer van Zuidambacht, 1455, 1456.
Trasigniez (Jacop van) 326.
Trasigniez (Jan van), ridder, heer van
Hierzouwes en
ours, 326 .
Traseignyes (Jan van), beer van Arnemuiden, zoon van heer Aernoult, 1045,
1455, 1456, 1618, 1619, 1652, 1653 .
Traseignys (Kaerle van) 1046, 1455, 1456 .
Trasengys (Marie van Arnemude, vrouwe
van) 245, 326.
Trasigniez (jvr . Marie van) 326 .
Treslonge (Aelbrecht van Bloix en van)
1442 .
Treslonge (jvr . Anne van Assendelft Aelbrechts dochter van Assendelft, echtgenoot van Lodewijck van) 1237 .
Treslongen ( ierick van Bloys en van)
1318.
Treslonge (Jan van Bloys van) 618, 619,
641, 925, 1040.
Treslonge (Jorys van Bloys van) 582,617,
618, 619 .
Treslonge (Jooris van Bloix en van), zoon
van Lodewijck, 1442 .
Treslonge (Cornelis van Blois van), zoon
van Lodewijck van Treslongen, ridder,
599, 617, 619, 621, 630, 641, 697, 801 .
Treslongen (Lodewijck van Bloys en van)
Raes' zoon van Treslonge, schildknaap,
1237, 1318, 1442 .
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Treslonge (Raesse van Bloys van) 582, 801 .
Triest (Clais), ridder, zoon van Clais Triest,
ridder, 1441, 1443, 1450, 1451 .
Tserlonge verschrijving voorTreslonge 617,
618, 619, 641 .
U.
Uutkerke (mer Joosse van Halewijn, heer
van) 65 .
V.
Vaernewijck (Joos van) 1458 .
Vaernewijck (Loys van) 1458 .
Vachts weduwe (jvr. Beele Symon Jans
zoon) 1464 .
Vacht (Claes Symons zoon) 1464, 1477,
1478, 1651 .
Vacht (Symon Jans zoon) 1651 .
Vaildolyt (Jacob de), noon van Jacob de
Vaildolyt, 1255 .
Vaildolyt (Jacob de) 1255 .
Valladolyt (Jacop de), zoon van Cornelis,
1649 .
Vaildolyt (mr . Jan de), zoon van Jacob de
Vaildolyt, 1255.
Vaildolyt (Cornelis de), zoon van Jacob de
Vaildolyt, 1255, 1649 .
Vate (Andries Huge zoon van der) 33 .
Vate (Jan van der) 13 .
Vale (Cornelis Jans zoon van der) 13, 15,42 .
Vate zoon (Pieter Jans van der)13,15, 99 .
Venrijs (Annekin) 1196 .
Vere (Adolf van Bourgoinguen, heer van
der) 1340 .
Veeren (vrouwe Aleyt van Aerlen, echtgenoot van beer Pauwels bastaard van
der) 884 .
Vere (vrouwe Anne van Borssele, vrouwe
van der) 1340.
Vere kjvr . Charlote van Bourgoinguen van
der) 1141 .
Vere (Heynrick Cornelis' zoon van der)
1104, 1105, 1175 .
Vere (Heinrick van Borssel, ridder, heer
van der) 22, 24, 25, 26, 218, 220, 286,
301, 349.
Vere (Heynrick van Borssele, ridder, baljuw van der) 1161 .
Veere (jvr . Jozyne Vrancke Giellis' zoons
dochter, echtgenoot van Renguier van
der) 823.
Vere (Cornelis Boudins zoon van der) 263 .
Vere (mr. Cornelis Huge zoon ter) 1271 .
Vere (mr . Cornelis Jacops zoon van der)
1175.

Veere (Pauwels bastaard van der), ridder,
885.
Vere (mer Wolfairt van Borssellen, beer
van der) 349, 401, 437, 455, 465 .
Verry (Katerine van Houwelinge, weduwe
van Jan) 1324, 1329, 1339, 1346, 1351 .
Vettegrave (Jan), abt van der oes, 907 .
Veurhoute (Adriaen van), ridder, 624, 625,
628.
Veury zie Verry .
Vierloos (Jan Willems zoon) 1023 .
Vilain (Adriaen), zoon van Colaert, 197
241 .
Vilain (Adriaen), zoon van Mertin, 204.
Vilain (jhr . Adriaen), heer van Lijckercke,
1459.
Vilain (mer Colaert), de vader, 497, 241 .
Vilain (Colaert), de zoon, 197, 241 .
Vilaynes (Margriete), vrouwe van Lijckercke, echtgenoot van Jehan Hannart, ridder, commandeer van de Sint Jacops
orde, raad, tresorier-generaal van espargne, heer van Lijckercke, 1459 .
Vilain (Martin), ridder, heer van Raesseghen en Sint Jans ten Steene, 197, 204 .
Vincent, zoon van Floris van Haemstede,
1536 .
Vincent van Renisse Fredericx zoon van
Zeyst 679, 680, 681, 995, 1366 .
Vincent Cornelis' zoon (mr.), eerste rekenineester van der Hage, 1337, 1341,1407,
1433, 1472, 1568, 1570.
Visscher (Geryt de) 232 .
Vlissingen (Adolf van Bourgoinguen, heer
van) 1249.
Vlissingen (Cornelis Jans zoon van) 296,
303, 304 .
Voixdale (Adriaen Beyers zoon van) 438.
Voxdale (jvr. Cornelie Huge Jansdochter,
echtgenoot van Jacob Beyers zoon van)
444.
Volpert van Zuylen 111 .
Vos (Jacob de) 1471 .
Vos (jvr . Katheryne Noyts Andries' dochter, echtgenoot van Jacob de) 1470.
Vrancke zie Frans .
Vrients zoons zoon (Adriaen Jan Jacob
Huge) 480.
Vrients zoons zoon (Amant Jan Jacob Huge)
480 .
Vrients zoons zoon (Jacob Jan Jacob Huge)
480 .
Vrients zoon (Jan Jacob Huge) 480 .
Vrients zoons zoon (Jan Jan Jacob Huge)
480 .
Vrients zoons zoon (Cornelis Jan Jacob
Huge) 480.
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Vrient (Lauwereis), aht van der
oes,
167, 462 .
Vrients zoons zoon (Pieter Jan Jacob Huge)
480.
Vriese van Ostende (beer) 77.
Vriese van Oistende 925 .
Vriese van Oistende (jhr . Willem de)
Willems zoos 599, 621 .
Vriese van Oostenden (Willem de), raad,
24, 25, 26, 60, 68, 87, 104, 107, 115,
121, 123, 124, 146, 151, 192 .
Vromesteyne (jvr . Avezoete van), Jacop
Lauris' dochter, weduwe van Anthuenis
van Bruelis, 664, 666.
Vronanesteyne verschrijving voor Vromesteyne 664.
Vurry zie Verry .
W.
Waelbeert (Adriaen) 1367 .
Waelpot (jvr . Belye Pieter Geerts zoons
dochter, echtgenoot van Vranck Mathijs'
zoon) 1576 .
Wairde (Adryaen van den) 158.
Waerde (Adriaen van den), zoon van
Adriaen, 576 .
Wairde (Bauwen van den), Maerten van
de Waerde zoon, 1368,1484,1485, 1486 .
Wairde (Boudyn van den) 158, 965 .
Waerde (Jacop van den) Adriaens zoon
571 .
Wairde (Joos van den) Maerten van de
Waerde zoon 1368, 1484, 1485, 1487,
1520.
Wairde (Cornelis van den) 1368, 1484,
1485, 1486, 1487 .
Waerde (jvr. Marie Oele Pieters zoons
dochter, echtgenoot van Marten van den)
1290, 1291 .
Waerde (Martin van den) 965, 1368 .
Wackene (jhr . Adolf, beer van), zoon van
Andries Andries, ridder, rentmeester
van Bewesten Schelde, 1148,1165,1260,
1262, 1269, 1270, 1302,1412, 1414,1417,
1420, 1512, 1514, 1515,1520, 1521,1533.
Wackene (Andries Andries, ridder, beer
van) 1254, 1272, 1275, 1288, 1302,1303,
1348, 1349,
Wackene (vrouwe Katherine van Ghendt,
weduwe van Gheleyn uuten Zwave,
ridder, heer van) 924.
Wackene (jvr. Clare van), echtgenoot van
Anthonis bastaard van Bourgoinguen,
1288, 1303, 1326, 1348, 1349, 1428 .
Walraven heer van Brederoode (heer) 993 .
Warnaert van der oes 1626, 1647, 1655.

Water en (baljuw van de) zie Arnemuiden .
Waterlooswerve (jvr. Janne Woyte Colins
dochter, abdis van) 1121 .
Waterlooswerve (jvr . Pauline van der
Muelen, abdis van) 1121, 1422 .
Waterlooswerve (jvr. Geleyne Willems
dochter van Grijpskercke, abdis van)
1422, 1437 .
Waterlooswerve (Marguerite van Bourbon,
abdis van) 1437 .
Wauris van Cats, verschrijving voor Lauris
van Cats, 381 .
Weyts (Martin), abt van der oes, 882.
Wellecome (Joos van Halewin, beer van)
293, 414 .
Welleman zie Willeman .
Wemeldinge (mr. Fort Cornelis' zoon van)
1479, 1481, 1502, 1503 .
Wensel van Polanen 1607, 1608, 1609,
1610, 1616, 1617, 1658, 1664 .
Werve ( avid t van den), schildknaap, 1088,
1204, 1220, 1221 .
Werfve (Elisabeth van Wijngaerden, weduwe van avidt van den) 1242, 1243,
1252, 1263 .
Werve (Jacob van omburch, beer van)
1304, 1305, 1526, 1527.
Werve (Jan Ruychrock van den) 249 .
Werve (Jan Ruychrock van den), ridder,
baljuw van der Goes, 249, 419, 420, 443,
488, 492 .
Werfve (Joos avids zoon van den) 1242,
1243, 1252, 1263, 1427 .
Werve (jvr . Margriete Jan Ruychrocx
dochter van den), echtgenoot van Heinrick bastaard van Cralingen, 536 .
West (Jan Chariots zoon van) 1260, 1262 .
Westcappelle (Florys Jans zoon van) 769 .
Westcappelle (jonge Jan Jans zoon van)
769, 828 .
Westcapplen (Jan Cornelis' zoon van) 305 .
Westmonster zie Middelburg.
Wijnendale (Anne van Bourgogne, vrouwe
van) 297, 328 .
Wijngaerde zoon (Boudin Jan van den)
484 .
Wijngaerde (jvr. Eeuwout van Bairsdorp,
weduwe van Jan van den) 174 .
Wijngaerden (jvr. Elisabeth van), weduwe
van avidt van den Werfve,1242,1243,
1252, 1263, 1427 .
Wijngaerde (Gillis van den) 484 .
Wijngaerde zoon (Jacob Jan van den)
484.
Wijngaerde zoon (Jan Jan van den) 484 .
Wijngaerde zoon (Willem Jan van den)
484,
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Wilde (Willem de) Michiels zoon 1380 .
Willeboort Gillis' zoon 1356 .
Willeboort Jan Jacobs zoon 1382 .
Willem Adriaen Moudins zoons zoon 223,
271, 312, 313.
Willem Adriaens zoon Busscop 543, 567,
575, 591, 597.
Willem Adriaens zoon van Scoonhoven
1265, 1268 .
Willem Adriaens zoon 79 .
Willem Adriaens zoon 1024 .
Willem Berthelmeus Prancraes' zoons van
Harerstede zoon 186, 199, 306, 307 .
Willem anckaert Gillis' zoons zoon 36, 44 .
Willem ommis' zoon 1110 .
Willem Feuwonts zoon Porrenaere (mr.)
1620.
Willem Gillis Hugen zoon 120 .
Willem Gillis' noon 281 .
Willem lleinricx zoon (mr .) 183,193, 583 .
Willem Heynriex noon 807 .
Willem Jacob ommis' noon 1370 .
Willem Jacob Floris' noon 316 .
Willem Jacob Heindrick Jacobs zoons van
Grijpskercke zoon 1307 .
Willem van Cats beer Jacops zoon van
Cats 919, 1178, 1179, 1202, 1389 .
Willem Huge Pier Marts zoon 1313 .
Willem Huge zoon (mr.) 1114, 1115 .
Willem Jan Willem Jan Syrnons zoons
noon 35 .
Willem, zoon van Jan Willems zoon van
Hamerstede, 910.
Willem Jan Ruychrockx noon 194 .
Willem Jan van den Wijngaerde zoon 484 .
Willem Juustes' noon (mr .) 844, 846.
Willem Clays' zoon 51, 316.
Willem Cornelis' zoon van Campen 489,
634.
Willem Lauwereys Andries Moens zoons
zoon van Hogelande 544, 547 .
Willem Lauwereys Moens zoon van Hogelande 454, 551, 982.
Willem van Cats beer Lodewijck van Cats
noon, schildknaap, 1180 .
Willem de Wilde Michiels zoon 1380 .
Willem Oelaert Jan Splintters zoons zoon
130, 147.
Willem Pauwels jongen Pieters zoons noon
542 .
Willem Pauwels' noon (mr .) 1654 .
Willen Pieter Gillis' zoon 608 .
Willem Pieter Huge Ronde zoon 564 .
Willem Pieter Symons noon 542 .
Willem van Baersdorp Pieters noon 786 .
Willem van Ostende Pieters noon 274, 837,
838, 901 .

Willem Pieters noon, zoon van Pieter
Heynricx zoon, 229, 834 .
Willem Piers zoon 1308 .
Willem Reymers zoon 92.
Willem Symon Huge noon 673 .
Willem heeren Symons zoon van Bruellis
8, 165.
Willem Splinters zoon 851 .
Willem Willem Gillis' zoons zoon 281, 360 .
Willem Willem Jacops zoon van Grijpskercke 4509 .
Willem de Vriese van Oistende (jhr.)
Willems zoon 599, 621 .
Willem Willems zoos 356, 365 .
Willem Wolfaerts zoon 30.
Willem Wouters zoon 52 .
Willem Bolle 900 .
Willem Hautain (mr .), secretaris van den
hertog, 366, 371 .
Willem bastaard van Heymvliet 1071,1150,
1215 .
Willem Koker 76 .
Willem de Vriese van Oostenden, raad,
24, 25, 26, 60, 68, 77, 87, 98, 103, 104,
107, 115, 121, 123, 124, 146, 154, 192.
Willem van Oestende (jonge), zoom van
Gillis van Oostende, 149, 452, 169 .
Willem van Oistende, zoon van Willem
de Yriese van Oostende, 192, 557 .
Willem van Reymerswale 21 .
Willem van Reyrnerswale 1235, 1236,1261 .
Willem van Saeftingen, abt van der oes,
1264.
Willem van Scengen 20.
Willem van Scengen, zoon van Pieter
Willems zoon, 226.
Willem Serclays, ridder, 427, 430 .
Willem van Stapelen, schildknaap, 1441,
1443, 1450, 1451 .
Willeman Gillis' zoon van Wissenkeroke
693 .
Willeman Colins noon 636 .
Willout aniels zoon 503 .
Wyse (Clais Jans zoon de 102, 4t2 .
Wisse Gillis Wisse zoons noon, priester,
448, 467, 469, 1282.
Wisse Heyndrick Oirts zoons zoon van der
Buttinge 1229, 1480, 1494, 1634, 1645 .
Wisse Hubrecht Willems zoons zoon 550 .
Wisse Jacops noon van der Lisse 1077,
1116, 1163, 1167, 1172, 1173,1347,1350,
1385 .
Wisse Clays' zoon 53, 110 .
Wisse Laurens' noon 135, 157, 173, 177,
182, 400, 406, 415 .
Wissenkercke (Aelbrecht Jan Heynricx
zooms zoon van) 102, 105, 113,114, 295,
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302, 412, 429, 436, 498, 500, 508, 510,
553, 566 .
Wissenkercke (Adriaen Heindricx zoon
van) 1327 .
Wissenkercke (jvr . Adriane van), echtgenoot van Jacob van Seroirtskercke,
baljuw van Zieriksee, 1342 .
Wissenkercke (Anthonis Franssoys' zoon
van) 1149, 1603.
Wissenkercke (Anthonis Jan Heynricx
zoons zoon van), raad, rentmeester van
Bewesten Schelde, 105, 113, 114, 282,
346, 507, 508, 509, 510, 553, 566, 693,
740 .
Wissenkercke (Thonis, zoon van Claeis
Gillis' zoon van) 1193, 1227, 1228 .
Wissenkercke (Boudin Geerts zoon van)
464, 475 .
Wissenkercke (Brant Jan Heynricx zoons
zoon van) 105, 113, 114, 361, 553, 566,
720, 721 .
Wissenkercke ( omus Heyndricx zoon van)
1240 .
Wissenkerke zoon (Fransoys Anthonis
Jans zoons van) 740, 797, 798, 803, 990,
1149 .
Wissenkercke (jvr . Gheyle ouden Heinrick
Crabels dochter, echtgenoot van Maertin
Clais' zoon van) 404, 520, 525.
Wissenkercke (Gillis Heyndricx zoon van)
1139.
Wissenkerke (Gillis Hobuncx zoon van)
264 .
Wissenkercke (Gillis, zoon van Claeis Gillis' zoon van) 1193, 1227, 1228, 1551,
1553 .
Wissenkerke (mr. Gillis van), priester,
284, 375.
Wissenkercke (jvr . Hadwy Symon Wolffaerts zoons dochter, echtgenoot van
Heinrick Jans zoon van) 445, 602, 696,
884 .
Wissenkerke (Heynrick Heynricx zoon
van) 851, 980, 981, 1344.
Wissenkercke (Heynrick Jan Heynricx
zoons zoon van), rentmeester van Bewesten Schelde, 105, 113, 114, 128,140,
238, 239.
Wissenkercke jonge Heynrick Jan Heynricx zoons zoon van) 105, 113,114,238,
248, 291, 329, 333, 374, 386, 391, 403,
442, 445, 447, 493, 508, 510, 513, 533,
536, 544, 547, 553, 566, 592, 602, 696,
788, 876, 877, 884, 1106.
Wissenkercke (erfgenamen van Heynrick
Jans zoons van) 1097, 4103 .
Wissenkercke (Heynrick, zoon van Claeis

Gillis' zoon van) 1193, 1227, 1228,1550,
1554, 1559, 1566, 1567 .
Wissenkercke (Heynrick Cornelis' zoon
van) 1192 .
Wissenkercke (mr . Huge Jan Heynricx
zoons zoon van) 105, 113, 114 .
Wissenkercke (mr . Jan Aelbrechts zoon
van) 949, 969, 970, 971, 972, 973, 975,
979, 980, 981 .
Wissenkerke zoon (Jan Anthonis Jans
zoons van) 740, 797, 798, 803 .
Wissenkerke (Jan Anthonis' zoon bastaard
van) 776, 777, 779, 780 .
Wissenkercke (Jan Gillis' zoon van) 280.
Wissenkercke (Jan Heinricx zoon van)
105 .
Wissenkercke (Jan Heinricx zoon van)
379, 632, 633, 788, 789, 791, 849, 854 .
Wissenkercke (mr . Jan Jan Heynricx zoons
zoon van) 101, 105, 113, 114, 411, 508,
510, 553, 566, 788.
Wissenkercke (jonge Jan Cornelis' zoon
van) 1336.
Wissenkercke (oude Jan Cornelis' zoon
van) 1327, 1336 .
Wissenkercke (Karel Willem Gillis' zoon
van) 656 .
Wissenkercke (Claes Gillis' zoon van)
1004, 1005, 1020, 1021,1097,1106,1111,
1157, 1193 .
Wissenkercke (Clais Heyndricx zoon van)
1343, 1345, 1593.
Wissenkercke (Clais Jan Heynricx zoons
zoon van) 105, 113, 114, 156, 177, 182 .
Wissenkercke (Cornelis Henricx zoon van)
379, 464, 507, 508, 509, 510, 633 .
Wissenkercke (Cornelis Jans zoon van)
522 .
Wissenkercke (Cornelis, zoon van Claeis
Gillis' zoon van) 1193, 1227,1228,1558 .
Wissenkerke (jvr . Lowise, dochter van
ouden Heynric Jans zoon van), weduwe
van Jan Sare, 852, 854 .
Wissenkercke (jvr . Marie mr. Jans dochter van) 1017, 1018, 1020 .
Wissenkercke (Maertin Clais' zoon van)
520, 525 .
Wissenkercke (jvr . Passchyne, echtgenoot
van Claeys Gillis' zoon van) 1001 .
Wissenkercke (mr . Symon Heynriex zoon
van), deken van Sinte-Pieterskerk to
Middelburg, priester, 949, 975, 1001,
1054, 1123, 1240, 1342,1343,1344,1345 .
Wissenkercke (Willeman Gillis' zoon van)
693.
Witte Jacop Bertelmees' zoons icon van
der Lisse 799, 1448, '1449, 1490, '1492 .
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Witte van Haemstede en van Moermont,
de vader, 624, 625, 628, 896 .
Witte van Haemstede, de zoon, 896 .
Witte (Maerten) 1388 .

Woensdrecht (Adriaen van Cruningen,
heer tot) 367 .
Woyte Jans zoon 284, 368 .
Wolfaert tser Floris' zoon van der Maelstede 75.
Wolfaert Jan van Goirs zoon 246, 1169.
Wolffaert Jan van Scengen zoon 903,
1132, 1155, 1378, 1379 .

Wolfairt van der Maelstede, heeren Lodewijcx zoon, raad, 72.
Wolfairt Pieter Boudins zoon 191, 424, 486.
Wolfairt van Borssellen (mer), graaf van
Grantpr6 en Boucham, heer van der
Vere, 349, 401, 437 .
Woltfaert van Brederode (jhr .) 1083 .
Wolffaert van Everingen 11 .
Wolfairt van Cats 161, 201 .
Wolfaert van Cats, zoon van Anthonis,
1143, 1144, 1145, 1146 .

Wolfardus, heer van der Maelstede, 2, 4.
Wolfaert van der Maelstede 94.
Wouter Jacop Wouters zoons zoon van
omburch 1147, 1309, 1353, U60,1462,
1463, 1468, 1510, 1511, 1517, 1526,1527,
1528, 1532 .
Wouter Jan Wouters zoon 732 .
Wouter Colins zoon 636, 637 .
Wouter Pancraes' zoon van omburch 224.

Wouter Pieters van der Clinghen zoon
34, 179.

Zanen (jvr . Cornelie van), weduwe van
Anthonis van Cats, 900.
Zee (beer Phelips bastaard van Bourgoinguen, admiraal van de) 1074,1086, 1100,
1101, 1102 .

Zee (Adolf van Bourgoinguen, admiraal
van de) 1340.
Zeeland (Adriaen van Cruningen, ridder,
burggraaf van) 367 .
Zeeland (Pauwels van der Naedt, rentmeester van de beden in) 430 .
Zeyst (Frederick van Renisse van) 352,
353, 364 .

Zeyst (Geert van Renisse van), zoon van
Geert van Renisse van Zeyst, 1151,
1152, 1158, 1159 .

Zeist (Jan van Renisse Fredericx zoon van)
364, 680 .

Zeyst (jonge Jan van Renisse van), zoon
van Geert, 1158, 1159 .

Zeyst (oude Jan van Renisse van), zoon
van Geert, 1152 .

Zeyst (Vincent van Renisse Fredericx zoon
van) 679, 681 .
Zeyst Niskin (Jan van Renisse van) 1201,
Ziericxzee (Lieven Yemans zoon van) 1506 .
Zieriksee (Jacob van Seroirtskercke, baljuw van) 1342 .
Zieriksee (Jan Lievens zoon van Cats,
schout van) 1452, 1514, 1533 .
Zoete Jan Juusten dochter (jvr .) 339.
Zoetelinkerke (Anthonis van) 787 .
Zoetelinkerke (Jaspar van) Anthonis' zoon
787, 1189, 4190, 1191, 1192, 1197 .

Wouter heeren Symons zoon van Bruellis 8.
Wouter van Bruellis 347 .
Wouter Crucelijn, groot-kelderwaarder van
bet klooster van der oes, 5 .
Wulven heeren Jans zoon (Frederick, zoon
van Jan van Renisse van) 886, 1043, 1044 .
Wulven heeren Jans zoon (jonge Geert,
zoon van Jan van Renisse van) 886,
1043, 1044.

Wulven heeren Jans zoon (oude Geert,
zoon van Jan van Renisse van) 886.
Wulven (Jan van Renisse van) heeren
Jans zoon 41, 886, 887 .
Wulven heeren Jans zoon (jonge Jan, zoon
van Jan van Renisse van) 886,1043,1044 .
Wulven heeren Jans zoon (oude Jan,zoon
van Jan van Renisse van) 886, 887,
1043, 1044, 1212 .
Z.

Zoetelinkerke

(Clais

aniels zoon van)

691, 698 .

Zoetelynckercke (Marinus
aniels zoon
van), schout van Kampen, 1 :47, 1548.
Zommerzee zie Sommelsdijk .
Zoutelande (jvr . Aleyt, dochter van Michiel van) 404.
Zoutelande (mer Boudewin bastaard van
Bourgoinguen, heer van) 1109, 1126 .
Zoutelants zoon (Johannes Pieter) 67 .
Zoutelande (Michiel Symons zoon van den)
63, 65 .

Zuidambacht (Gillis van Traseignyes, heer
van) 1455, 14.56 .
Zuylen (Jan van) Volperts zoon 73, 111 .
Zuylen (Jan van Renisse van) 146, 294.
Zuylen (Volpert van) 111 .
Zweer van Hemvliet 402.
Zweer van Cruninghen 805.
Zweer van Cruninghen 1525, 1535 .

Zandenburch (beer Heinrick van Borssel,
heer van) 22, 24, 25, 26, 218.
22*
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IT . AN

EHE PERSONEN .

eze lijst is geheel ingericht als de voorafgaande . Alleen zij opgemerkt, dat ik de too
talrijke regesten, waarin een rentmeester van Bewesten Schelde of van Zeeland wordt
vermeld, alleen op de hoofden Bewesten Schelde en Zeeland heb opgegeven, en bij de
voor- en familienamen der betrokken ambtenaren daarheen heb verwezen .
1.
Aechte Jans dochter, dochter van Jan
Jans zoon, 822.
Aechte Pieters dochter 150, 585 .
Aechte Symons dochter, echtgenoot van
Jan Pancraes' zoon, 325.
Aechte Willem% dochter 270 .
Aelbrecht .Tans zoon van Wissenkereke,
stadhouder van den rentmeester van
Bewesten Schelde, notaris van den
bloede van de hooge vierschaar van
Zeeland, raad, 208, 209, 213, 216, 217,
221, 223, 224, 226, 585, 586, 853 ; zie
voorts Bewesten Schelde (rentmeester
van) .
Arent Cornelis Goverts zoon 692 .
Arent de Juede, pachter van den to] van
lersekeroord, 517.
Aernout de Sommade Spaansch schipper,
604 .
Adolf Herdinek,raad,zie Bewesten Schelde
(rentmeester van) .
Adriaen Aerts noon 824 .
Adriaen Berthelmeeus' zoon 736 .
Adriaen Heinricx zoon 735 .
Adriaen Jans zoon, parochiaan in de Gapinge, 560 .
Adriaen Jans zoon, parochiaan in de Welle,
651 .
Adriaen mr. Jans zoon (mr .), priester,
690 .
Adriaen Jans zoon, schoenmaker, 1087.
Adriaen Kempe zoon 658 .
Adriaen van Reymerswale, zoon van Claes
van Reymerswale, ridder, en van Jaquemyne Willem Jans zoons dochter, 1064 .
Adriaen Cornelis' zoon van Leyen 658 .
Adriaen Cornelis' zoon van Rijckborssele
1096 .
Adriaan van Scengen heer Lodewijcx zoon
1049 .
Adriaen Maerts zoon 1033 .
Adriaen Bernaert (beer), bezitter der kapellerie in de kerk van Eversdijck, 166 .
Adriaen de Hoosehe 590.
Adriaen de Mol 964 .
Andries Sandres' zoon van Sceingen 875 .

Andries Torins zoon 863 .
Andries Willems zoon, parochiaan in
Zoutelande, 782 .
Andries Willems zoon, parochiaan in
Meliskerke, 868 .
Andries Andries, ridder, beer van Wackene,
raad, zie Bewesten Schelde (rentmeester
van) .
Andries (Andries), ridder, beer van Wackene, raad, zie Bewesten Schelde (rentmeester van) .
Anya (Bernardin) 748 .
Annoke (Pieter), raad, zie Bewesten
Schelde (rentmeester van) .
Anthonie Jacops dochter, echtgenoot van
Cornelis Heinricx zoon den ouden scoelapper, 559 .
Anthonie Pieters dochter van den Broucke,
echtgenoot van Jacop de Wemele, 709 .
Thonis Bette zoon 742 .
Anthonis Jans zoon de Jonge 945 .
Anthonis Jans zoon van Wissenkerke,
stadhouder van den rentmeester van
Bewesten Schelde, raad, 192, 199 ; zie
voorts Bewesten Schelde (rentmeester
van)
Thuenis Cornelis' zoon 560.
Anthuenis de Hurtere (mr .), docteur in
medicijnen, 956 .
Appollonye Claeis' dochter, echtgenoot van
Pauwels Pateedt, 878 .
Arendskerke (Pieter Wisse, schout van
's-Heer-) 1049 .
Arent zie Aernt .
Arnemuiden (vrouwe Margriete van Bourgoinguen, douairiere van) 1168 .
Arnemuiden (Symon Jans zoon, baijuw
van de wateren te) 581, 593 .
Arnemuiden (Cornelis Heinricx zoon van
Wissenkercke, baljuw van de wateren
te) 593 .
iego de Guencaa, balArnemuiden (don
juw van de wateren te) 872 .
Arnemuiden (Symon Jans zoon Vacht,
baijuw van de wateren te) 872 .
Arrosty (Martin Johan de) 710 .
Assendelft (Jan van), raad en rentmeester
van Noordholland, 234 .
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B.
Baenst (Guy de), raad, 512 ; zie voorts
Bewesten Schelde (rentmeester van) en
Zeeland (rentmeester van) .
Bairsdorp ( avid van) 283 .
Bairsdorp (Lanceloet van) 283 .
Baragalo (Martin Thoris de Sozemaya
Besin de), Spaansch matroos, 1048 .
Barbere Cornelis' dochter, echtgenoot van
Jan Cornelis' zoon Cabbeliau, 870 .
Barbele Pieter Storms dochter 923 .
Barbele Scroocx 719 .
Berthelmeeus anckaerts zoon 873.
Bartelmeeus Jacops zoon van Hamerstede
708.
Barthelmeeus Willems zoon 1930.
Bazelis (jvr. Katheryne, natuurlijke dochter
van mr. Maertyn van der Hogerduere
en van Adelysse Willems dochter van
Rozendale of Rootselair, weduwe van
Pieter) 792.
Beatrijs, dochter van Cornelis Salemoens
en van Zoete Claes Bevelaers, 1063 .
Beyeren van Hollant (Jacop, hertogin in)
27, 28, 29, 31, 38 .
Beyeren (Johan, hertog in) 18 .
Beyeren (Willem VI, hertog in) 9, 11, 12 .
Belie (jvr .) heeren Jan Gillis' zoons van
Wissenkerke dochter, weduwe van Jan
de Wyse, 494 .
Belle (Willem van) 1032.
Bergen op Zoom (Burgemeesters, schepenen eu raad der stad) 326 .
Bernaert (heer Adriaen), bezitter der kapellerie in de kerk van Eversdijck, 166 .
Bernardin Anya 748 .
Berthelmeeus zie Bartelmeeus .
Besin de Baragalo (Martin Thoris de Sozemaya), Spaansch matroos, 1048 .
Bette Willeboirts zoon 806 .
Bevelaers (Beatrys, dochter van Cornelis
Salemoens en van Zoete Claes) 1063 .
Bewesten Schelde (Clays van Borsselen,
ridder, rentmeester van) 6 .
Bewesten Schelde (Huge, heer van Heenvliet, ridder, rentmeester van) 7, 8.
Bewesten Schelde (Phillips, heer tot Borssele en Cortkene, rentmeester van) 10,
19, 20, 30 .
Bewesten Schelde (Jan Quevin, raad en
rentmeester van) 67, 68, 69, 70, 71, 73,
74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83,
84, 85, 86, 87, 88, 89 .
Bewesten Schelde (Jan Heinricx zoon van
Wissenkereke, raad en rentmeester van)
90, 91, 92, 93, 96, 97, 98, 99, 100.

Bewesten Schelde (Pieter Annoke, raad
en rentmeester van) '101, 102, 103,104,
105, 106, 107, 108, 110, 111, 112, 113,
114, 117, 118, 119, 120, 121, 123, 124,
411, 412 .
Bewesten Schelde (Heinrick Jans zoon van
Wissenkerke, de oude, raad en rentmeester van) 125, 126, 127, 129, 130,
131, 132, 133, 134, 135, 137, 138, 139,
140, 141, 142, 144, 145, 148, 149, 152,
162, 168, 169, 173, 174, 175, 178, 180,
181, 186, 189, 190, 200, 204, 214, 246 .
Bewesten Schelde (Guy de Baenst, raad
en rentmeester van) 228, 229, 235, 236,
237, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246,
247, 248, 250, 252, 253, 254, 255, 256,
257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264,
265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272,
273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 281,
282, 283, 284, 285, 287, 288, 289, 290,
291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298,
299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306,
307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314,
315, 316 317, 318, 319, 320, 323 324
325, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333,
334, 335, 336, 337, 339, 340, 341, 344,
345, 346, 347, 349, 350, 351, 354, 355,
356, 358, 359, 361, 362, 363, 366, 367,
368, 369, 370, 371, 372, 373 .
Bewesten Schelde (Anthuenis Jans zoon
van Wissenkercke, raad en rentmeester
van) 438, 440, 442, 443, 444, 446, 447,
448, 450, 452, 453, 456, 457, 458, 459,
461, 462, 464, 465, 466, 468, 469, 470,
471, 472, 475, 476, 477, 478, 479, 480,
482, 483, 484, 485, 486, 490, 491, 492,
493, 494, 497, 499, 501, 502, 503, 504,
506, 509, 510, 512, 513, 514, 515, 516,
517, 519, 521, 523, 525, 526, 527, 529,
530, 532, 533, 534, 535, 538, 539, 540,
541, 542, 543, 546, 547, 548, 549, 550,
551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558,
559, 560, 562, 563, 564, 565, 566, 570,
571, 573 .
Bewesten Schelde (Heinrick Jans zoon van
Wissenkercke, de jonge, raad en rentmeester van) 576, 577, 578, 579, 580,
581, 582, 583, 586, 587, 588, 589, 590,
591, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 600,
601, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609,
612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 620,
621, 622, 623, 626, 627, 628, 629, 631,
632, 633, 635, 636, 637, 638, 640, 641,
643, 644, 645, 646, 647, 648, 1349, 650,
651, 652, 654, 655, 656, 657, 659, 660,
662, 665, 666, 667, 668, 669, 672, 673,
674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681,
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682, 683, 684, 685, 687, 688, 689, 690,
692, 693, 696, 697, 698, 699, 700, 701,
702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709,
710, 712, 7'13, 715, 716, 717, 718, 719,
721, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729,
732, 733, 734, 735, 736, 738, 740, 741,
742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749,
750, 751, 752, 753, 755, 756, 757, 758,
759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766,
767, 768, 769, 771, 773, 774, 775, 777,
778, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786,
787, 790, 791, 793, 794, 795, 797, 798,
799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 800,
807, 808, 809, 810, 812, 813, 817, 818,
819, 820, 821, 822, 824, 825, 826, 827,
828, 829, 830, 831, 832, 834, 835, 836,
837, 838, 839, 841, 843, 845, 846, 847,
849, 851, 852, 854, 855, 856, 857, 858,
859, 861, 863, 864, 865, 867, 868 .
Bewesten Schelde (Aelbrecht Jans zoos van
Wissenkercke, raad en rentmeester van)
870, 871, 873, 875, 877, 878, 880, 881,
882, 883, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 893 .
Bewesten Schelde (de heer van Crunynghen, rentmeester van) 900 .
Bewesten Schelde (Pieter uuten Wijngarden, raad en rentmeester van) 896,
897, 898, 899, 900, 901 .
Bewesten Schelde (Andries And ries, ridder,
heer van Wackene, raad en rentmeester
van) 902, 903, 904, 907, 908, 909, 910,
912, 913, 914, 915, 916, 917, 919, 920,
922, 923, 924, 927, 928, 930, 931, 932,
933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940,
941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 949,
950, 953, 954, 955, 956, 958, 960, 962,
963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970,
971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978,
979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986,
987, 988, 989, 991, 992, 994, 995, 996,
997, 998, 999, 1000, 1002, 1003, 1004,
1005, 1006, 1007, 1009, 1010,1011, 1012,
1013, 1014, 1015, 1016,1017,1018,1019,
1020, 1021, 1022, 1023, 1024,1025, 1026,
1027, '1030, 1031, 1032,1033,1034,1035,
1037, 1038, 1039, 1040,1041,1042,1043,
1044, 1045, 1046, 1047,1048, 1049, 1050,
1051, 1053, 1054, 1055,1056,1057,1058,
1059, 1060, 1061, 1062,1063,1064,1065,
1066, 1067, 1070, 1072,1073,1076,1078,
1080, 1081, 4082, 1083,1084,1085,1086,
1087, 1088, 1089, 1091,1093,1094,1095,
1096, 1100, 1101, 1102,1105,1108,1110,
1111, 1115, 1116, 1117,1118,1119,1120,
1121, 1123, 1124, 1125,1126,1128,1130,
1133, 1135, 1136, 1137,1138,1139,1140,
1141, 1142, 1143, 1144,1145,1146, 1147,

1148, 1149, 1151, 1152,1154,1155,1156
1157, 1158, 1159, 1160,1161, 1162, 1163,
1164, 1166, 1168, 1169, 1170,1173,1174,
1175, 1176, 1177, 1178,1179, 1180,1181,
1183, 1184, 1185, 1186, 1187,1188,1189,
1191, 1192, 1193, 1194,1195,1196,1197,
1198, 1199, 1201, 1204,1206,1207,1208,
1209, 1210, 1211, 1212, 1214,1215,1217,
1218, 1219, 1221, 1222,
1227, 1228, 1229, 1230, 1231,1238,1239,
1240, 1245, 1246, 1247, 1248,1249,1250,
1255, 1256, 1258, .1259,1262,1263,1264,
1265, 1266, 1267, 1268,1270,1273,1277 .
Bewesten Schelde, (Adolf Herdinck, raad
en rentmeester van) 1289, 1292, 1293,
1296, 1297, 1298, 1300, 1301, 1302,4303,
1305, 1306, 1307, 1308, 1310,1314,1312,
1313, 1316, 1317, 1318, 1319,1320,1321,
1324, 1325, 1327, 1328, 1330, 1331,1332,
1 .333, 1334, 1 :335, 1336,1338,1339,1340,
1348,1319,
1341, 1342, 1343, 1314,
1350, 1351, 1352, 1353,1354,1356,1357,
1358, 4359, 1360, 1361,1362,1363,1364,
1365, 1366, 1367, 1368,1369,1370, 1371,
1372, 1373, 1374, 1375,1376,1377,1378,
1379, 1380, 1381, 1382, 1383,1384,1385,
1386, 1387, 1389, 1390,1391,1392,1393,
1395, 1396, 1398, 1399, 1400,1401,1402,
1403, 1404, 1408, 1410, 1413, 1414, 1415,
1416, 1418, 1419, 1420,1421,1422,1423,
1424, 1425, 1426, 142 7, 1428,1429,1430,
1431, 1432, 1433, 1435,1436,1437,1438,
1439, 1442, 1443, 1445,1446,1447,1448,
1449, 1451, '1452, 1454,1455,1456,1457,
1458, 1459, 1462, 1463,1464, 111 , 65,1466,
1467, 1469, 1470, 1472,1474,1475,14711,
1478, 1481, 1483, 1484, 1485,1486,1487,
1488, 1491, 1492, 1493, 1494,1495,1497,
1500, 1503, 1504, 1505,1506,1507,1508,
1509, 1511, 1513, 1515,1517,1518,1519,
1521, 1522, 1523, 1524, 1528,1530,1531,
1532, 1533, 1534, 1535,1536,1537, 1538,
1539, 1540, 1541, 1543, 1545,1546,1548,
1553, 1555, 1556, 4557, 1558,1559, 1560,
1561, 1563, 1564, 1565,1567,1569,1570,
1572, 1573, 1574, 1575,1576,1577,1578,
1579, 1580, 1581, 1582,1583,1584, 1585,
1586, 1587, 1588, 1590,1591,1592,1593,
1594, 1598, 1599, '1600,1602,1603,1605,
1606, 1608, 1610, 1611, 1612, 1615,1617,
1619, 4620, 1621, 1622, 1623,1624,1625,
1626, 1629, 1630, 1631, '1632,1633,1637,
1638, 1639, 1640, 1641,1642,1643,1644,
1645, 1646, 1619, 1650,1651, 1653, 1654,
1655, 1657, 1660, 1661,1662,1663, 1664,
1665 .
Bewesten Schelde (Anthonis Jans zoon
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van Wissenkerke, stadhouder van den
rentmeester van) 192, 196, 197, 199 .
Bewesten Schelde (Aelbrecht Jans zoon
van Wissenkercke, stadhouder van den
rentmeester van) 208, 209, 213, 216,
217, 221, 223, 224 226.
Bewesten Schelde (stadhouder van den
rentmeester van) 165, 167, 172, 179,
188, 191, 204, 246 .
Bewesten Schelde (Pieter Rutiuck, klerk
ten comptoire van) 1665 .
Bewesten Schelde (Vierschaar van) zie
Middelburg .
Blanckxkinderen (Cornelis Cornelis' zoon
van) 657 .
Blanckxkinderen (jvr. Laurys Wolfairt van
der Maelstede tser Floris' zoons dochter,
echtgenoot van Cornelis Cornelis' zoon
van) 657 .
Blaton (Phelips bastaard van Bourgoinguen, heer van) zie Zeeland (groottresorier van) .
Bloys (Joos de), burggraaf van Zeeland, 892 .
Rocs, (Margriete
aniels dochter, alias
Grietken) 606, 607 .
Boom (Huge), priester, de vader, 310.
Boom (Huge), de zoon, 310 .
Borssele en Kortgene (Phillips, heer tot)
zie Bewesten Schelde (rentmeester van)
en Zeeland (rentmeester van) .
Borssele (Frank van), graaf van Oostervant, heer van Zuidbeveland, Voorne,
Zuilen en Hoogstraten, 37, 38 .
Borssellen (Heinric van), heer van der
Vere, Zandenburch en Vlissingen, zie
Zeeland (rentmeester van) .
Borsselen (Clays van), ridder, zie Bewesten
Schelde (rentmeester van) .
Borselt Robert), schipper, 718.
Bourgoinguen (Phelips, hertog van) 21,
22, 24, 25, 26, 27, 29, 63, 66, 72, 94,
109, 143, 151, 154, 155, 158, 159, 160,
161, 170, 171, 176, 177, 187, 194, 206,
207, 210, 215, 218, 222 .
Bourgoinguen (Phelips bastaard van), heer
van Blaton, Sornmelsdijk, Souburg en
Koudekerke, ridder van het Gulden
vlies, admiraal van de Zee, raad, bisschop van Utrecht, 1335 ; zie voorts
Zeeland (g root -tresorier van) .
Bourgondien (Karel, hertog van) 225, 230,
231, 233, 238, 239, 249, 338, 375, 414 .
Bourgoinguen (vrouwe Margriete van),
douairiere van Arnemuiden, 1168 .
Bourgondie (Gautier de la Mondrie, secretaris en bewaarder van de penningen
van den hertog van) 95 .

Bourgondie (Jan Schareel, secretaris en
bewaarder van de heimelijke penningen
van den hertog van) 198 .
Brant Pieters zoon 1051 .
Broucke (Anthonie Pieters dochter van
den), echtgenoot van Jacop de Wemele,
709.
Broucke (Paeschier van den) 709 .
Brugge (Burgemeesters, schepenen en raad
der stall) 911 .
Brussel (Burgemeesters, schepenen en raad
der stad) 321 .
Bulle, weduwe van Jan Pieter Bette zoon,
996 .
Buenins dochter (Mergriete Mertin), echtgenoot van Herman Jans zoon, 640 .
C.
Charolais (Karel, graaf van) 193 .
Charolais (Hooge raad naast den graaf van)
zie Hooge raad .
.
alman (Pieter), deurwaarder, '1106, 1107 .
amme (Pieter van den), abt van Middelburg, 153.
anckaert Heynricx zoon 873 .
anckaert Lamberts zoon 824 .
avid van Bairsdorp 283 .
avidt van den Werve 1096 .
iego de Guencaa (don), baljuw van de
wateren to Arnemuiden, 872.
ierf Jacobs dochter 270.
ints dochter (Voetwijf Symon), echtgenoot van Pieter Luucx zoon, 643 .
omeinen en financien (Pieter Lanchals,
tresorier van de) 473 .
omeinen en financien (Jeronimus Lauweryn, tresorier-generaal van) 918 .
omeinen en financien (Gecommitteerden
op bet stuk van de) 487, 517, 577, 585,
586, 682, 684 .
omeinen en financien (Raad van) 1098,
1122, 1129, 1190, '1281, 1295,1314, 1388,
1394, 1471, 1592 .
ommis Jans zoon 825 .
ommis Clais' zoon, baljnw van Middelburg, 944, 945, 1048.
ommis Willems zoon 505 .
uuc (Jan), klerk van den rentmeestergeneraal van Holland, Zeeland en Friesland, 211 .
uvelare (Jan Adriaens zoon), dijkgraaf
van bet Westerderdendeel in Noordbeveland, 1160, 1299.
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E.
Eewout Jacops zoon 262 .
Eeuwout Jacops zoon 1030 .
Eleyne Guyaerts, dienstjonkvrouw van
vrouwe Anne van Bourgoinguen,douairie,re van Ravestein, natuurlijke dochter
van Pierre Guyaerts, 1015 .
Lijsbeth Aernt van der Wairde dochter,
weduwe van Heinric Cornelis' zoon, 269 .
Lijsbeth Pieter Taux dochter 871 .
Else Jans dochter, echtgenoot van Cornelis
Jacops zoon, 277 .
Escheles (Jan) 604.
Eversdijk (heer Adriaen Bernaert, bezitter
der kapellerie in de kerk van) 166.
F.
Faes Claes' zoon 606 .
Fernando Martines de Meranda 710 .
Philips Jacops zoon 824.
Phillips, heer tot Borssele en Kortgene,
zie Bewesten Schelde (rentmeester van)
en Zeeland (rentmeester van) .
Phelips, hertog van Bourgoinguen, 21,22,
27, 29, 63, 66, 72, 94, 109, 143, 151,
154, 155, 158, 159, 160, 161, 170, 171,
176, 177, 187, 194, 206, 207, 210, 215,
218, 222 .
Phelips bastaard van Bourgoinguen, heer
van Blaton, Sommelsdijk, Souburg en
Koudekerke, ridder van het Gulden
vlies, admiraal van de Zee, raad, bisschop van Utrecht, 1335 ; zie voorts
Zeeland (groot-tresorier van).
Philips, aartshertog van Oisterijck, 568,
569, 625, 634, 661, 686, 695, 770, 792,
853, 872, 892, 918, 948, 959 .
Financien (Loys Quarrel, ontvanger-generaal van) 572 .
Financien (Mijne heeren van de) 773, 774,
775, 1298, 1299, 1300 .
Vranck Cornelis' zoon van Campen 1299 .
Franck van Borssele, graaf van Oostervant,
heer van Zuidbeveland, Voorne, Zuilen
en Hoogstraten, 37, 38 .
Fransoys (Jan) 1042 .
Fransoys (Slathalye Cornelis' dochter, weduwe van Jan) 1042.
Frenc (Jan) 784.
G.
Gabriel Jacops zoon, priester en zanger to
Westersoubburch, 999.
Gastmans zoon (jonge Pier Geert de) 678 .

Gautier zie Wouter .
Geertruydt, dochter van Herman uuter
Poort, 253 .
Geertruydt Willems dochter, echtgenoot
van Joos
oens zoon, 931 .
Gheyle Jaques' dochter, echtgenoot van
Cornelis Clays' zoon, 857 .
Gheyle Cornelis' dochter, echtgenoot van
Cornelis Jans zoon, 1095 .
Geleyne Jan Haveloos dochter 662 .
Gillis Brantins zoon 150, 586 .
Gillis Heinricx zoon 490.
Gillis Pieters zoon 560.
Gillis Reyns, deurwaarder, 1489.
Goes (Gerecht van der) 308 .
Grave (Clais de) 706 .
Gravenhage (Rekenkamer to 's-) 473, 515,
742, 748, 792, 1205, 1423, 1467, 1495,
1592 .
Gravenpolder (Jan Piers zoon van 's-) 930.
Grijpskerke (Heinrick Jacops zoon van),
leenman der grafelijkheid van Zeeland,
561 .
Grijpskercke (Jacop Willems zoon van)
601 .
Grijpskerke (Jan Symons zoon van) 678 .
iego de), baljuw van de
Guencaa (don
wateren to Arnemuiden, 872 .
Guy de liaenst, raad, 512 ; zie voorts Bewesten Schelde (rentmeester van) en
Zeeland (rentmeester van) .
Guyaerts (Eleyne), dienstjonkvrouw van
vrouwe Anne van Bourgoinguen, douairiere van Ravestein, natuurlijke dochter
van Pierre Guyaerts, 1015 .
Gulden vlies (Phelips bastaard van Bourgoinguen, ridder van het) zie Zeeland
(g root -tresorier van) .

H.
Haamstede (Cornelie, non in het klooster
van) 704 .
Haarlem (Schout, burgemeesters, schepenen en raden der stall) 159, 205 .
Hamerstede (Bartelmeeus Jacops zoon van)
708 .
Hamerstede (Jacop Berthelmeus' zoon van)
712 .
Hamerstede (Jan Adriaens zoon van) 1162 .
Hamerstede (Cornelis Berthelmeus' zoon
van) 227 .
Hamerstede (erven van Cornelis Berthelmeus' zoon van) 742 .
Hannemans (Jan), cipier en bewaarder
van den steen to Middelburg, 695 .
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Haveloos' dochter (Geleyne Jan) 662 .
Heenvliet (Huge, heer van), ridder, zie
Bewesten Schelde (rentmeester van) .
Heimvliet (jvr. Yolente van) 934.
Heimvliet (Willem bastaard van) 934 .
Heenvliet (Zweer van) 661 .
Heer (Jacop de) 606, 607 .
Henegouwen (Willem III, graaf van) 1, 3, 4 .
Heynrick
anckaerts zoon 873.
Heynryck Heynryck zoon van Wissenkercke, notaris van den bloede van de
hooge vierschaar van Zeeland, 853 .
Heyndric Huge zoon 868 .
Ieinrick Jacops zoon van Grijpskercke,
leenman der grafelijkheid van Zeeland,
561 .
Heynrick Jan Meyngarts zoon van Oistcappelen, leenman der grafelijkheid van
Zeeland, 561 .
Heinric Jans zoon van Wissenkerke, de
oude, raad, zie Bewesten Schelde (rentmeester van).
Heinrick Jans zoon van Wissenkerke, de
jonge, dijkgraaf tusschen de Honte en
Hinkele, raad, 494, 568, 569, 572 ; zie
voorts Bewesten Schelde (rentmeester
van).
Heinric Jans zoos 665 .
Heinric Cornelis' zoon 269 .
Heyndrick Lauwreys' zoon 863 .
Heinric van Borssellen, heer van der Vere,
Zandenburg en Vlissingen, zie Zeeland
(rentmeester van) .
Herman Hermans zoon van Vyanen 309.
Herman Hermans zoon 1181 .
Herman Jans zoon, parochiaan in Westmonster, 640.
Herman Jans zoon, poorter van Middelburg, 883.
Herman uuter Poort 253 .
Herdinck (Adolf), raad, zie Bewesten
Schelde (rentmeester van) .
Holland (Jacob, hertogin in Beieren van),
gravin van Oostervant en Ponthieu,
vrouwe van Zuidbeveland en Voorne, 31 .
Holland (Hof van) 925, 1040, 1235, 1236,
1252, 1261 .
Holland (Procureur-generaal van) 1236.
Holland (Rekenkamer in) zie 's-Gravenhage.
Holland en Zeeland (Mannen der grafelijkheid van) 54, 86, 115, 149, 152,164,
169, 178, 179, 180, 181, 193, 1114.
Holland, Zeeland en Friesland (de heer
van Lannoy, ridder, stadhouder-generaal van) 128.
Holland, Zeeland en Friesland (Clays de

Vriese, rentmeester-generaal van) 163,
182, 195, 201, 202, 211, 220 .
Holland, Zeeland en Friesland (Jan une,
klerk van den rentmeester-generaal van)
211 .
Honte en Hinkele (Jan van Staple, dijkgraaf tusschen de) 568.
Honte en Hinkele (Thomas van Wissenkercke, dijkgraaf tusschen de) 568 .
Honte en Hinkele (Jacop van Coudewerve,
dijkgraaf tusschen de) 568 .
Honte en Hinkele (Heinrick Jans zoon van
Wissenkercke, dijkgraaf tusschen de)
568, 569, 572 .
Hooge raad naast den graaf van Charolais
149, 152, 162, 465, 167, 168, 169, 172,
178, 179. 180, 181, 186, 188, 189, 190,
191, 192, 196, 197, 199, 200, 208, 209,
213, 214, 216, 217, 221, 224, 226 .
Hogerduere (jvr . Kateryne, natuurlijke
dochter van mr . Maertyn van der) en
van Adelysse Willems dochter van Rozendale of Rootselair, weduwe van 1 ieter
Bazelis, 792, 810.
Hoogstraten (Franck van Borssele, heer
van) 37 .
Hoosche (Adriaen de) 590 .
Hubrecht van Spithove 695 .
Huge omis' zoon 727.
Huge Huge zoon 742 .
Huge Jans zoon 727, 735 .
Hughe Nicholaus' zoon, keizerlijk notaris,
79, 212.
Huge Claeis' zoon 1094 .
Huge Colins zoon 700.
Huge Cornelis' zoon 1027 .
Huge Pauwels' zoon 658 .
Huge Boom, priester, de vader, 310,
Huge Boom, de zoon, 310.
Huge, heer van Heenvliet, ridder, zie Bewesten Schelde (rentmeester van) .
Hurtere (mr. Anthuenis de), doctur in
medicijnen, 956 .
1.
Ydeman Adriaens zoon 784 .
lerseke (Schepenen van) 658 .
lersekeroord (Arent de Juede,pachter van
den tol van) 517 .
Ingel Cornelis' zoon 940.
Ingelbrechts (Pieter) 1081 .
Yolente van Heimvliet (jvr .) 934 .
J.
Jacop Adriaens zoon 778.
Jacop Andries' zoon 954 .
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Jacop Anthonis' zoon, parochiaan in Ellewoutsdijk, 716.
Jacob Thonis' zoon, parochiaan in Tolsende Binnen, 1094.
Jacop Berthelmeus' zoon van Hamerstede
742 .
Jacop Bette zoon van der Cappelle (mr .)
1066 .
Jacop
iericx zoon 824 .
Jacob Jacobs zoon 490.
Jacop Jacops zoon, parochiaan in Rilland,
702 .
Jacop Jans zoon 749.
Jacop Pauwels' zoon 992 .
Jacop Symons zoon 261 .
Jacop Willems zoon van Grijpskercke 601 .
Jacop Willems zoon, parochiaan in Wissenkerke, 923.
Jacop Willems zoon, parochiaan in de
Gapinge, 1033 .
Jacop Wisse zoon 742.
Jacop, hertogin in Beieren van Hollant,
27, 28, 29, 31 .
Jacop de Heer 606, 607 .
Jacop van Coudewerve, dijkgraaf tusscheii
de Honte en Hinkele, 568 .
Jacop de Wemele 709 .
Jacobmine Heinrick Oorts weduwe 719 .
Jaquemyne Jacops zoons dochter, echtgenoot van Kerstiaen Jacops zoon, 964 .
Jacopmynkin beer Pieter Worms dochter,
priester, 1030.
Jan Adriaens zoon
uvelare, dijkgraaf van
bet Westerderdendeel in Noordbeveland,
1160, 1299 .
Jan Adriaens zoon van Hamerstede 1162 .
Jan ommis' zoon 535 .
Jan Geeraerds zoon 1072.
Jan Gillis' zoon van Wissenkerke (erven
van beer) 494.
Jan Heinricx zoon van Wissenkercke,
raad,
zie Bewesten Schelde (rentmeester van) .
Jan Heyndriex zoon, parochiaan in Meliskerke, 868.
Jan Jacops zoon (beer) 262 .
Jan Jans zoon in den Muyer 795 .
Jan Jans zoon 450, 585 .
Jans Jans zoon 822 .
Jan Clais Moens zoon 512 .
Jan Cornelis' zoos Cabbeliau 870 .
Jan Cornelis' zoon, wagenmaker, parochiaan in Westmonster, 600 .
Jan Cornelis' zoon, parochiaan in bet
Klooster, 790 .
Jan Christiaens zoon 703.
Jan Michiels zoon 725.

Jan Pancraes' zoon 255, 325 .
Jan Piers zoon van 's-Gravenpolder 930 .
Jan Robrechts zoon, priester en vicecureit
der Sint Pieters kerk to Middelburg,
1162.
Jan Saeys zoon 1081 .
Jan Syrnons zoon van Grijpskerke 678 .
Jan Symons zoon, vleeschhouwer, 689 .
Jan Willems zoon, barbier, poorter van
Middelburg, 607 .
Jan Willems zoon, parochiaan in Kruiningen, 859 .
Jan Wolfferts zoon (mer), priester, 690 .
Jan van Assendelft, raad en rentmeester
van Noordholland, 234 .
Johan, hertog in Beieren, 18 .
Jan
une, klerk van den rentmeestergeneraal van Holland, Zeeland en Friesland, 211 .
Jan Escheles 604.
Jan Fransoys 1042 .
Jan Frenc 784 .
Jan Hannemans, cipier en bewaarder van
den steen to Middelburg, 695.
Jan heer van Cruninghen, ridder, raad en
kamerling, groot-tresorier van Zeeland,
895 .
Jan van Nairden, klerk van den rentmeester van Noordholland, 232 .
Jan van Oistende (beer) 512 .
Jan Quevin, raad, zie Bewesten Schelde
(rentmeester van) .
Jan Rijm zie Zeeland (rentmeester van).
Jan Schareel, secretaris en bewaarder van
de heimelijke penningen van den hertog
van Bourgondie, 198.
Jan van Staple, dijkgraaf tusschen de Honte
en llinkele, 568.
Jan Tant, molenaar, 998 .
Jan de Vanis 1166 .
Jan, schippersknecht, 703 .
Janne Gillis' dochter 651 .
Jehanne, dochter van Jan Jans zoon en
van Zoete Mathijs' dochter, 4061 .
Janneken Pieter Boudins zoons dochter
825 .
Janne Crambroots, echtgenoot van Maertin
Henricx zoon, 594 .
Jasper Heinricks zoon 651 .
Jeronimus Lauweryn, tresorier-generaal
van domeinen en financien, 918 .
Jonge (Anthonis Jans zoon de) 945.
Joos
oens zoon 931 .
Joos de Bloys, burggraaf van Zeeland,
892.
Juede (Arent de), pachter van den tol
van lersekeroord, 517 .
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K.
Cabbeliau (Barbere Cornelis' dochter, echtgenoot van Jan Cornelis' noon) 870 .
Cabbeliau (Jan Cornelis' noon) 870 .
Callekin Pieters dochter 289 .
Kamerling (de beer van Lannoy, ridder)
128.
Kamerling (Jan, beer van Cruiningen, ridder) 892, 895 .
Campen (Vranck Cornelis' zoon van) 1299 .
Cappelle (mr . Jacop Bette zoon van der)
1066.
Karel, hertog van Bourgondien, 225, 230,
231, 233, 238, 239, 249, 338, 375, 414, 437 .
Karel, aartshertog van Oostenrijck, prins
van Spanje, koning van Kastilie, Roomsch
keizer, 1097, t098,1103,1122,1129,1190,
1205, 1233, 1237, 1241, 1244,1248, 1261,
1281, 1287, 1295, 1314, 1324, 1388, 1394,
1411, 1468, 1592 .
Kastilie (Kaerle, koning van) 1281, 1287,
1295, 1314, 1324,
oens dochter, echtgenoot van
Katheline
Clais Jans noon, 743 .
Katherine Jacops dochter, echtgenoot van
Pauwels Willems noon, 752 .
Katheryne (jvr .), natuurlijke dochter van
mr . Maertyn van der Hogerduere en van
Adelysse Willerns dochter van Rozendale of Rootselair, weduwe van Pieter
Hazelis, 792, 810 .
Katheline Pieter Jans zoons weduwe 201 .
Kerstiaen zie Cristiaen .
Claes, zoos van Brant Pieters zoon, 1031 .
Clais Huge zoon 727 .
Clais Jans zoon 743 .
Clays Clays' zoon, abt van Middelburg, 23 .
Claes Cornelis' zoon 802 .
Claes Maerts zoon 1033.
Clays Willems zoon 254 .
Clays van Borsselen, ridder, zie Bewesten
Schelde (rentmeester van) .
Clais de Grave 706 .
Clays van Reymerzwale (mr .) 270 .
Clays de Vriese, raad en rentmeester-generaal van Holland, Zeeland en Friesland,
163, 182, 195, 201, 202, 211, 220 .
Clingen (Wouter Symons zoon van der),
priester, 255.
Cloetinghe (Cornelius), notaris, 149, 152,
169, 192.
Cock van Opynen (jvr . Margriete van
der Nadt, echtgenoot van Pieter de) 1092 .
Cock van Opine (Pieter de) 1162.
Colin Jacops zoon 933 .
Colin Pieters zoon, bakker, 689 .

Coppen Oerts zoon 677 .
Cornelie Jans dochter, weduwe van Cornelis Jans zoon, 425.
Cornelye Jans dochter 992 .
Cornelie Loys' dochter, echtgenoot van
Cornelis de Rijck, 724 .
Cornelie, non in bet klooster van Haamstede, 704 .
Cornelis Thonis' zoon 658 .
Cornelis Berthelmeus' zoon van Hamerstede 227, 742 .
Cornelis Berthelmeeus' noon, poorter ter
Goes, 1195 .
Cornelis Boudins zoon, kuiper, 262 .
Cornelis, zoon van Brant Pieters zoon,
1051 .
Cornelis
omis' zoon 702 .
Cornelis Heinricx zoon van Wissenkercke,
baljuw van de wateren to Arnemuiden,
593.
Cornelis Heinriex zoon de oude scoelapper
559.
Cornelis Jacops zoon 277 .
Cornels Jacops zoon,parochiaan in lerseke,
749.
Cornelis Jacops zoon, molenaar to Meliskerke, 998.
Cornelis Jans .zoon van Cruningen 692 .
Cornelis Jans noon 254 .
Cornelis Jans zoon 425 .
Cornelis Jans zoon, priester, 706 .
Cornelis Jans zoon, parochiaan to Emelisse,
1011 .
Cornelis Jans zoon 1095.
Cornelis Clays' zoon 857 .
Cornelis Colins zoon 771 .
Cornelis Cornelis' zoom van 131anckxkinderen 657 .
Cornelis Pieter Huge zoon, parochiaan in
Serooskerke, 750 .
Cornelis Pieter Huge zoon, parochiaan in
Hongersdijk, 1027 .
Cornelis Pieters Jacops zoon 806 .
Cornelis Pieters zoon 4066.
Cornelis Willem Jans zoon 725 .
Cornelis Wouters zoon 535 .
Cornelius Cloetinghe, notaris, 149, 152,
169, 192 .
Cornelis de Rijck 724 .
Cornelis van Stapele, cipier en bewaarder
van den steen to Middelburg, 695.
Kortgene (Phillips, heer tot Borssele en)
zie Bewesten Schelde (rentmeester van)
en Zeeland (rentmeester van) .
Cost (Symon Jans zoon, scipman, die men
beet Symon) 1092 .
Koudekerke (Phelips bastaard van Bour23
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goinguen, beer van) zie Zeeland (groottresorier van) .
Coudewerve (Jacop van),dijkgraaf tusschen
de Honte en Hinkele, 568 .
Cramboots (Janne), echtgenoot van Maerten
Heinricx zoon, 594 .
Kerstiaen Jacops zoon, dekker, 961 . .
Christine Heinric Jans zoons weduwe 665 .
Cruiningen (Jan, beer van), ridder, raad
en kamerling, burggraaf van Zeeland,
rentmeester
van Bewesten Schelde,
groot-tresorier van Zeeland, 892, 895,
900 .
Cruningen (Cornelis Jans zoon van) 692 .
L.
Lanceloet van Bairsdorp 283 .
Lanchals (Pieter), tresorier van de domeinen en financien, 473 .
Lannoy (de beer van), ridder, raad en
kamerling, stadhouder-generaal van Holland, Zeeland en Friesland, 128 .
Laureys Clays' zoon 857 .
Laureys Pier Claes' zoon 829.
Laureys Pier Claes' zoon (weduwe en kinderen van) 829 .
Laurys Willems zoon 703 .
Laurys Wolfairt van der Maelstede tser
Floris' zoons dochter (jvr .), echtgenoot
van Cornelis Cornelis' zoon van Blanekxkinderen, 657 .
Lourens Wouters zoon 535 .
Lauweryn (Jeronimus), tresorier generaal
van domeinen en financien, 918 .
Leyen (Adriaen Cornelis' zoon van) 658 .
Leyden (Pieter van) zie Zeeland (rentmeester van) .
Leune Bertelmeus' dochter, echtgenoot
van Pieter Jans zoon, 729 .
Lievin Huge zoon 1205, 1211 .
Lievin Mathijs' zoon van Wissenkerke
505 .
Lijsbeth zie Elisabeth .
Lisse (Wisse Jacops zoon van der) 1299.
Loye (Petro de) 1048.
Loys Quarre, raad en ontvanger-generaal
van financien, 572 .
Lourens zie Laureys .

m.
Maelstede tser Floris' zoons dochter (jvr .
Laurys Wolfairt van der), echtgenoot
van Cornelis Cornelis' zoon van Blanckxkinderen, 657 .
Maertin zie Martin .

Machtelt Pieter Gillis Brants zoons dochter,
echtgenoot van Herman Jans zoon, 883.
Margriete aniels ochter, alias Grietken
Bocx, 606, 607 .
Mergriete Huge Vrancken dochter, echtgenoot van Wouter Poppe, 244 .
Mergriete Jacops dochter, echtgenoot van
Jacop Anthonis' zoon, 716 .
Margriet Cornelis' dochter, echtgenoot van
Wolll'ert Symons zoon den bontwerker, 587 .
Mergriete Mertin Buenins dochter, echtgenoot van Herman Jans zoon, 640 .
Mergriete Pieters dochter 289 .
Margriete van Bourgoinguen (vrouwe),
douariere van Arnemuiden, 1168 .
Margriete van der Nadt (jvr .), echtgenoot
van Pieter de Cock van Opynen, 4092 .
Margriete van Nispen (jvr .), echtgenoot
van Gillis Brantins zoon en van Woltfairt
Gillis' zoon, 150, 585, 586 .
Griete (Mayken Cornelis' dochter, geheeten Walssche), echtgenoot van Jan
de Vanis, 1166 .
Margriet Jan Jans zoons echtgenoot 258,259 .
Mergriete, echtgenoot van Willem Jacops
zoon, 308.
Marikin Jacops dochter 1087 .
Marye Jans dochter 944 .
Marikin Jans dochter, echtgenoot van Cornelis Jans zoon, 1011 .
Marie Clais Pieters zoons dochter (jvr .),
echtgenoot van Pauwels Jans zoon, 253 .
Mariekin Colins dochter, echtgenoot van
Pauwels Herman Goessins zoon, 4091 .
Maye Cornelis' dochter, echtgenoot van
Claes Cornelis' zoon, 802 .
Maykin Cornelis' dochter, geheeten Walssche Griete, echtgenoot van Jan de
Vanis, 1166 .
Maryeken Michiels dochter, echtgenoot
van Jan Tant, 998 .
Marie, hertogin van Oistenrijck, 487, 495
500 .
Marie, weduwe van Herman Hermans zoon
van Vyanen, 309 .
Martin Andries' zoon (i69 .
Maertin Heinricx zoon 594 .
Martin Huge Pieter Maerts zoons zoon 735 .
Marten Claes' zoon 573 .
Martin Johan de Arrosty 740 .
Martin Thoris de Sozemaga Besin de Baragalo, Spaansch matroos, 1048 .
Mathijs Bernarts zoon 871 .
Matheus Heinricx zoon 571 .
Matheeus Jans zoon 771 .
Matheeus Colins zoons weduwe 266.
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Maximiliaen, hertog en aartshertog van
Oistenrijck, Roomsch koning en keizer,
487, 495, 500, 568, 569, 602, 625, 661,
686, 695, 696, 770, 792, 853, 872, 892,
1097, '1098, '1103, 1122,1129,1190,1205,
1233, 1237 .
Mechelen (Groote raad te) 1097, 1106 .
Mechelen (Commungmeesters, schepenen
en raad der stad) 1251 .
Meranda (Fernando Martines de) 710 .
Mergriete zie : Margriete .
Michiel Heyne Metelaers zoon 750 .
Michiel Michiels zoon 607 .
Middelburg (Grafelijke vierschaar te) 145,
227, 859.
Middelburg (Thornaes of
ommis Clais'
zoon, baljuw van) 944, 945, 1048 .
Middelburg (Burgemeesters en schepenen
van) 933 .
Middelburg (Burgerneesters, schepenen en
raad of raden der stad) 115, 116, 121,
122, 364, 561, 918, 1122, 1127, 1592 .
Middelburg (Schepenen van) 150, 1092.
Middelburg (Kwartiermeesters der stad)
947, 1073, 1248, 1593, '1594, 1601,1602,
1604, 1619 .
Middelburg (Jan Hannemans, cipier en bewaarder van den steen to) 695 .
Middelburg (Cornelis van Stapele, cipier
en bewaarder van den steen te) 695 .
Middelburg (Clays Clays' zoon, abt van)
22, 23.
Middelburg (Pieter van den
amme, abt
van) 12, 153 .
Middelburg (Abt van) 152, 162, 164, 165,
169, 172, 178, 179, 180, 181, 186, 188,
489, 190, 191, 196, 197, 199, 200, 209,
214, 223, 224, 226, 240, 284, 396, 409,
410, 424.
Middelburg (Prior van de abdij te) 192,
213, 216, 217, 228 .
Middelburg (Proost van de abdij te) 168,
204, 208, 221, 223, 226, 246 .
Middelburg (Jan Robrechts zoon, priester en
vicecureit der Sint Pieters kerk te) 1162.
Mol (Adriaen de) 964 .
Mondrie (Gautier de la), secretaris en bewaarder van de penningen van den hertog van Bourgoingue, 95.
Montigny (beer van), groot-tresorier van
Zeeland, 1297 .
Muyer (Jan Jans zoon in den) 795 .

N.
Nairden (Jan van), klerk van den rentmeester van Noordholland, 232 .

Nadt (jvr. Margriete van der),echtgenoot
van Pieter de Cock van Opynen, 1092 .
Nadt (Pauline van der), echtgenoot van
Jacop Adriaens zoos, 778 .
Nadt (Pauwels van der) 519 .
Nathalye Cornelis' dochter, weduwe van
Jan Fransoys, 1042 .
Nicholaus zie Claes.
Nispen (jvr. Margriete van), echtgenoot van
Gillis Brantins zoon en van Wolflaert
Gillis' zoon, 585, 586 .
Noyts (Symon Jacops zoon) 954 .
Noordbeveland (Jan Adriaens zoon
uvelare, dijkgraaf van het Westerderden
deel in) 1160.
Noordholland (Jan van Assendelft, rentmeester van) 234 .
Noordholland (Jan van Nairden, klerk van
den rentmeester van) 232 .

0.
Oort Berthelmeus' zoon, priester, 736.
Oistende (heer Jan van) 512 .
Oistende (Willem van) 512 .
Oostenrijk (Philips, aartshertog van) 568,
569, 625, 634, 661, 686, 695, 770, 792,
852, 853, 872, 892, 918, 948, 959 .
Oostenrijk (Karel, aartshertog van) 1097,
1098, 1103, 1122, 1129,1190,1205,1233,
'1237.
Oostenrijk (Marie, hertogin van) 487, 495,
500.
Oostenrijk (Maximiliaen, hertog van) 487,
495, 500 .
Oostenrijk (Maximiliaen, aartshertog van)
568, 569, 602, 625, 634 .
Oostervant (Franck van Borssele, graaf
van) 37, 38.
Oostervant (Jacob, hertogin in Beieren van
Holland, gravin van) 31, 38 .
Oistcappelen (Heynrick Jan Meyngarts
zoon van), leenman der grafelijkheid
van Zeeland, 561 .
Opynen (jvr . Margriete van der Nadt,
echtgenoot van Pieter de Cock van) 1092 .
Opine (Pieter de Cock van) 1162.
Oudmunster (Kapittel van) 1242 .
P.
Paeschier van den Broucke 709 .
Pateedt (Appollonye Claeis' dochter, echtgenoot van Pauwels) 878 .
Pateedt (Pauwels) 878 .
Pauline van der Nadt, echtgenoot van
Jacop Adriaens zoon, 778.
Pauwels Herman Goessins zoon, busschieter, 1091 .
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Pauwels Jans zoon 253 .
Pauwels Willems noon 752 .
Pauwels Willems zoon, parochiaan in Kloetinge, 936 .
Pauwels van der Nadt 519 .
Pauwels Pateedt 878.
Pieter Adriaens zoon, kleermaker, 956 .
Pieter Anthonis' zoon 250 .
Pieter Bouwins zoon 1065 .
Pieter Everdeys' noon 650 .
Pier Geert de Gastmans zoon (jonge) 678 .
Pieter Huge Pieter Maerts zoons noon 735 .
Pieter Huge zoon 893 .
Pieter Jacops zoon 227 .
Pieter Jans zoon, bakker, 261 .
Pieter Jans zoon 729 .
Pieter Jans zoon, zoon van Jan Cornelis'
zoon, 790.
Pieter Jans zoon, parochiaan in Tolsende,
1094 .
Pieter Jans zoon (jonge), parochiaan ter
Welle, 996 .
Pier Jans noon (oude) 996 .
Pieter Luuex zoon, bontwerker, 643 .
Pieter Mairts zoon 600, 601 .
Pieter Pier Oirts zoon 560 .
Pieter Sezin, zoon van Remy Sezin en van
Geertruydt van den Steene, 1078 .
Pieter Willems zoon 782 .
Pieter Annoke, raid, zie Bewesten Schelde
(rentmeester van) .
Pieter
alman, deurwaarder, 1106, 1107 .
Pieter van den
amme, abt van Middelburg, 153 .
Pieter Ingelbrechts 1081 .
Pieter de Cock van Opine 1162 .
Pieter Lanchals, tresorier van de domeinen
en financien, 473 .
Pieter van Leyden zie Zeeland (rentmeester
van) .
Petro de Loye 1048.
Pieter Rut,inck, klerk ten cornptoire van
Bewesten Schelde, 1665 .
Pieter uuten Wijngarden, raad, zie Bewesten Schelde (rentmeester van) .
Pieter Wisse, schout van 's-Heer-Arendskerke, 1049 .
Pieternelle Cornelis' dochter 940 .
Ponsse Willem Maerts zoon 700 .
Ponthieu (Jacob, hertogin in Beieren van
Holland, gravin van) 31 .
Poort (Geertruydt, dochter van Herman
uuter) 253.
Poort (Herman uuter) 253 .
Poppe (Mergriete Huge Vrancken dochter,
echtgenoot van Wouter) 244 .
Poppe (Wouter) 244 .

Poppendamme (Willem Wisse zoon van),
leenman der grafelijkheid van Zeeland,
561 .

Q.
Quarre (Loys), raad en ontvanger-generaal
van financien, 572 .
Quevin (Jan), raad, zie Bewesten Schelde
(rentmeester van) .

lt .
Raad (Jan Queviu) zie Bewesten Schelde
(rentmeester van) .
Raad (Jan lleinricx zoon van Wissenkercke) zie Bewesten Schelde (rentmeester van).
Raad (Pieter Annoke) zie Bewesten Schelde
(rentrneester van) .
Raad (Heinric Jans zoon van Wissenkerke,
de oude) zie Bewesten Schelde (rentrneester) van .
Raad (de beer van Lannoy, ridder) 128 .
Raad (Clays de Vriese) 163, 182, 195,
201, 220 .
Raad (Guy de Baenst) zie Bewesten Schelde
(rentrneester van) en Zeeland (rentrneester van) .
Raad (Jan van Assendelft) 234 .
Raad (Anthuenis Jans zoon van Wissenkereke) zie Bewesten Schelde (rentmeester van) .
Raad (Loys Quarre) 572 .
Raad (Heinrick Jans zoou van Wissenkereke, de jonge) zie Bewesten Schelde
(rentmeester van).
Raad (Aelbrecht Jans noon van Wissenkercke) zie Bewesten Schelde (rentmeester van) .
Raad (Jan, beer van Cruiningen, ridder)
892, 895 .
Raad (Pieter uuten Wijngarden) zie Bewesten Schelde (rentmeester van) .
Raad (Andries Andries, ridder, beer van
Wackene) zie Bewesten Schelde (rentrneester van) .
Raad (Phelips bastaard van Bourgoinguen)
zie Zeeland (groot-tresorier van) .
Raad (Adolf Herdinck) zie BewestenSchelde
(rentmeester van) .
Raad van den hertog zie Hooge raad naast
den graaf van Charolais .
Ravestein (beer van) 364.
Ravestein (Eleyne Guyaerts, dienstjonkvrouw van vrouwe Anne van Bourgoinguen, douairiere van) 1015 .
Reymerswale (Adriaen van), zoon van
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Claes van Reymerzwale, ridder, en van
Jaquemyne Willem Jans zoons dochter,
1064 .
Reymerzwale (mr. Claes van) 270 .
Reyns (Gillis), deurwaarder, 1489 .
Rijck (Cornelie Loys' dochter, echtgenoot
van Cornelis de) 724 .
Rijck (Cornelis de) 724 .
Rijckborssele (Adriaen
Cornelis' zoon
van) 1096.
Rijm (Jan) zie Zeeland (rentmeester van) .
Rijn (Jan) verschrijving voor Rijm .
Riltand (Schout en schepenen van) 701,
Robrecht Wouters zoon 771 .
Robert Borselt, schipper, 718,
Roomsch koning (Maximiliaeu) 661, 686,
695, 700, 792, 849, 853, 872, 892 .
Roomsch keizer (Maximiliaen gekozen)
1097, 1098, 1103, 1122, 1129,1190,1205,
1233, 1237 .
Roomsch keizer (Kaerle) 1388,
1468, 1592 .
Rootselair zie Rozendale .
Rozendale of Rootselair (jvr, Kateryne,
natuurlijke dochter van mr . Maertyn
van der Hogerduere en van Adelysse
Willems dochtervan), weduwe van Pieter
Bazelis, 792, 810 .
Rutinck (Pieter), klerk ten comptoire van
Bewesten Schelde, 1665 .
Ruwaard en oir (Phelips, hertog van Bourgoinguen) 21, 22 .
S.
Salemons (Beatrys, dochter van Cornelis)
en van Zoete Claes Bevelaers 1063 .
Saint Johan de Vaquio 710 .
Schareel (Jan), secretaris en bewaarder
van de heimelijke penningen van den
hertog van Bourgondic, 198 .
Scengen (Adriaen van) beer Lodewijcx
zoon '1049.
Sceingen (Andries Sandres' zoon van) 875 .
Servaeis Claeis' noon 875 .
Sezin (Pieter), zoon van Remy Sezin en
van Geertruydt van den Steene, 1078 .
Simon Gillis' zoon 930.
Symon Jacops zoon Noyts 954 .
Symon Jacops zoon 701 .
Symon Jans zoon, scipman, die men heet
Symon Cost, 1092.
Symon Jans zoon Vacht, baljuw van de
wateren to Arnemuiden, 872 .
Symon Jans zoon, baljuw van de wateren
to Arnemuiden, 581, 593 .
Symon Clements zoon 784.

Simon Mathijs' zoon 1014 .
Scroocx (Barbele) 719.
Sommade (Aernout de), Spaansch schipper, 604 .
Sommelsdijk (Phelips bastaard van Bourgoinguen, beer van) zie Zeeland (groottresorier van) .
Son burg (Phelips, bastaard van Bourgoinguen, heer van) zie Zeeland (groot-tresorier van) .
Sozemaga Besin de Baragalo (Martin Thoris
de), Spaansch matroos, 1048 .
Spanje (Karel, prins van) 1241,1244,1261 .
Spithove (Hubrecht van) 695 .
Staple (Jan van), dijkgraaf tusschen de
Honte en Hinkele, 5G8 .
Stapele (Cornelis van), cipier en bewaarder
van den steen to Middelburg, 695 .
Steene (Pieter Sezin, zoon van Remy Sezin
en van Geertruydt van den) 1078 .
Steven Jans zoon 806 .
Storms dochter (Barbele Pieter) 923 .
T.
Tant (Jan), rnolenaar, 998 .
Tant (Maryeken Michiels dochter, echtgenoot van Jan) 998 .
Taux dochter (Lijsbeth Pieter) 871 .
ommis Clais'
Thomaes Clais' zoon zie
noon .
Thomas van Wissenkercke, dijkgraaf tusschen de Houte en Hinkele, 568 .
Thonis zie Anthonis .
Thoris de Sozemaga Besin de Baragalo
(Martin), Spaansch matroos, 1048 .
Thuenis zie Anthonis .
U.
Udsele Pietre Anthonis' zoons weduwe
250 .
Utrecht (Phelips van Bourgoinguen, bisschop van) 1335 .
Utrecht (Wilhelmus, deken van St . Pieter
te) 1 .
Utrecht (Kapittel van St . Pieter te) 1, 3 .
V.
Vacht (Symon Jans zoon), baljuw van de
wateren to Arnemuiden, 872 .
Vanis (Jan de) 1166 .
Vanis (Maykin Cornelis' dochter, geheeten
Waalsche Griete, echtgenoot van Jan de)
1166 .
Vaquio (Saint Johan de) 710.
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Vere (Ileinric van Uorssellen, peer van)
der) zie Zeeland (rentmeester van) .
Vyanen (Herman Hermans zoon van) 309 .
Vyanen (Marie, weduwe van Herman Hermans zoon van) 309.
Vlissingen (Heinrie van Borssellen, beer
van) zie Zeeland (rentmeester van) .
Voetwijf Symon
ints dochter, echtgenoot
van Pieter Luucx zoon, 643 .
Voorne (Franck van Borssele, beer van) 37 .
Voorne Jacob, hertogin in Beieren van
Holland, vrouwe van) 31 .
Voorne (Huge, beer van Heenvliet, ridder,
rentmeester van het land van) 8 .
Vranck zie Franck .
Vriese (Clays de), raad en rentmeestergeneraal van Holland, Zeeland en Friesland, 163, 182, 195, 201 202, 211, 220 .

w.
Wairde dochter (Lijsbeth Aernt van der),
weduwe van Heinric Cornelis' zoon, 269 .
Wackene (Andries Andries, ridder, beer
van) zie Bewesten Schelde (rentmeester
van) .
Wateren (Baljuw van de) 718 ; zie voorts
Arnemuiden (baljuw van de wateren te) .
Wemeldingen (Schepenen van) 1597 .
Wemele (Anthonie Pieters dochter van den
Broucke, echtgenoot van Jacop de) 709.
Wemele (Jacop de) 709 .
Werve ( avidt van den) 1096 .
Westerderdendeel in Noordbeveland (Jan
Adriaens zoon
uvelare, dijkgraaf van
het) 1160 .
Westersoublurch (Gabriel Jacops zoon,
priester en zanger te) 999 .
Wijngarden (Pieter uuten), raad, zie Bewesten Schelde (rentmeester van) .
Wyse (jvr. Belie heeren Jan Gillis' zoons
van Wissenkerke dochter, weduwe van
Jan de) 494 .
Willem Betsmans zoon 704 .
Willem tser aniels zoon, schrijnwerker,
270.
omis' zoon 727.
Willem
Willem Everdeys' zoon 650 .
Willem Huge Pieter Maerts zoons zoon 735 .
Willem Huge zoon, parochiaan in Kruiningen, 859 .
Willem Jacops zoon 308 .
Willem Jans zoon 573 .
Willem Storms zoon, leenman der grafelijkheid van Zeeland, 167 .
Willeni Wisse zoon van Poppendamme, leenman der grafelijkheid van Zeeland, 561 .

Willem VI, hertog in Beieren, 9, 11, 12 .
Willem van Belle 1032 .
Willem bastaard van Heimvliet 934 .
Willem III, graaf van Henegouwen,1, 3, 4 .
Willem van Oistende 512 .
Wilhelmus, deken van St . Pieter to
Utrecht, 1 .
Wisse Jacops zoon van der Lisse 129 :1.
Wisse Jans zoon 662 .
Wisse (Pieter), schout van 's-Heer-Arendskerke, 1049 .
Wissenkercke (Aelbrecht Jans zoon van),
stadhouder van den rentmeester van Bewesten Schelde, notaris van den bloede
van de hooge vierschaar van Zeeland,
raad, 208, 209, 213, 216, 217, 221,
223, 224, 226, 585, 586, 853 ; zie voorts
Bewesten Schelde (rentmeester van) .
Wissenkerke (Anthonis Jans zoon van),
stadhouder van den rentmeester van
Bewesten Sehelde, raad, 192, 199 ; zie
voorts Bewesten Schelde (rentmeester
van) .
Wissenkerke dochter (jvr . Belie heeren
Jan Gillis' zoons van), weduwe van Jan
de Wyse, 491.
Wissenkercke (Heynryck Heynryck zoon
van), notaris van den bloede van de
hooge vierschaar van Zeeland, 853 .
Wissenkereke (Heinrick Jans zoon van),
de jonge, dijkgraaf tusschen de Honte
en Hinkele, raad, 494, 568, 569, 572 ;
zie voorts Bewesten Schelde (rentmeester
van).
Wissenkerke (Heinric Jans zoon van), de
oude, raad, zie Bewesten Schelde (rentmeester van) .
Wissenkerke (erven van heer Jan Gillis'
zoon van) 494 .
Wissenkercke (Jan Heinricx zoon van),
raad, zie Bewesten Schelde (rentmeester
van) .
Wissenkercke (Cornelis Heinricx zoon van),
baljuw van de wateren to Arnemuiden,
593 .
Wissenkerke (Lievin Mathijs' zoon van)
505 .
Wissenkercke (Thomas van), dijkgraaf tusschen de Honte en Ilinkele, 568 .
Wolfert oens zoon 829 .
Wolffaert Fredericx zoon (mr .), priester,
bastaardzoon van Frederick Jacops zoon,
priester, en van Petronnelle Jacops
dochter, 1185 .
Wolffairt Gillis' zoon 150 .
Wolffert Symons zoon de bontwerker
587 .
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Worms dochter, priester, (Jacopmijnkin
beer Pieter) 1030 .
Wouter Loys' zoon 1032 .
Wouter Symons zoon van der Clingen,
priester, 255 .
Gautier de la Mondrie, secretaris en bewaarder van de penningen van den
hertog van Bourgoingue, 95 .
Wouter Poppe 244 .

z.
Zandenburg (Heinric van Borssellen, beer
van) zie Zeeland (rentmeester van) .
Zee (Phelips bastaard van Bourgoinguen,
admiraal van de) zie Zeeland (groottresorier van) .
Zeeland (Pieter van Leyden, rentmeester
van) 5 .
Zeeland (Phillips van Borsselen, beer van
Kortgene, rentmeester van) 13, 14, 15,
16, 17 .
Zeeland (Jan Rijm, rentmeester van) 32,
33, 34, 35, 36 .
Zeeland (Heinric van Borssellen, beer van
der Vere, Zandenburg en Vlissingen,
rentmeester van) 39, 40, 41, 42, 43 . 44,
46, 47, 48, 49, 50, 5l, 52, 53, 55, 56,
57, 58, 59, 60, 64, 62, 64.
Zeeland (Guy de Baenst, raad en rentmeester van) 286, 364, 374, 376, 377,
378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385,
386, 387, 388, 389, 399, 391, 392, 393,
304, 396, 397, 398, 399, 401, 402,
404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411,
412, 413, 415, 417, 418, 420, 421, 422,
423, '424, 425, 426, 427, 428, 429, 432,
433, 434, 435, 437, 463 .
van Cruninghen,
ridder,
Zeeland (Jan,
heer,
raad en kamerling, groot-tresorier van)
895 .
Zeeland (Phelips bastaard van Bonrgoinguen, beer van Blaton, Sommelsdijk,
Souburg en Koudekerke, ridder van het
Gulden vlies, admiraal van de Zee, raad,
groot-tresorier van) 1271, 1274, 1275,
1276, 1278, 1279, 1280, 1282,1283,1284,
1286, 1290, 1291, 1297, 1335 .
Zeeland (de heer van Montigny, groottresorier van) 1297 .
Zeeland (Prelaat en edelen van) 1160 .
Zeeland (Hooge vierschaar van) zie Middelburg (Grafelijke vierschaar te) .
Zeeland (de beer van Cruiningen, ridder,
burggraaf van) 892.
van)
Zeeland (Joos de Bloys, burggraa
892.

Zeeland (Burggraaf van) 1326 .
Zeeland (Burggraaf en leenmannen van)
1468, 1489 .
Zeeland (Schout van de hooge vierschaar
van) 1326 .
Zeeland (Aelbrecht Jans zoon van Wissenkercke, notaris van den bloede van de
hooge vierschaar van) 853,
Zeeland (Heynryck Heynryck zoon van
Wissenkercke, notaris van den bloede
van de hooge vierschaar van) 853 .
Zeeland (Willem Storms zoon, leenman
der grafelijkheid van) 167 .
Zeeland (Heinrick Jacops zoon van Grijpskercke, leenman der grafelijkeheid van)
561 .
Zeeland (Heynrick Jan Meyngarts zoon
van Oistcappelen, leenman der grafelijkheid van) 561 .
Zeeland (Willem Wisse zoon van Poppendamme, leenman der grafelijkheid van)
561 .
Zeeland (Mannen der grafelijkheid van)
24, 26, 45, 54, 65, 86, 115, 128, 146,
147, 149, 152, 157, 162, 164, 465, 166,
167, 168, 469, 172, 178, 179, 180, 181,
183, 484, 185, 186, 188, 189, 190, 191,
192 . 193, 496, 197, 199, 200, 203, 204,
208, 209, 213, 214, 216, 217, 219, 221,
223, 224, 226, 227, 236, 251, 259, 271,
280, 306, 307, 316, 317, 322, 326, 342,
343, 348, 352, 353, 357, 360, 365, 375,
395, 400, 403, 416, 419, 430, 431, 436,
439, 441, 445, 449, 451, 454, 455, 460,
467, 474, 481, 488, 489, 496, 498, 505,
507, 508, 511, 518, 520, 524, 528, 531,
536, 537, 544, 545, 567, 574, 575, 584,
592, 599, 610, 611, 619, 624, 630, 639,
642, 653, 663, 664, 670, 671, 691, 694,
711, 714, 720, 722, 730, 731, 737, 739,
754, 772, 776, 779, 789, 796, 811, 814,
815, 816, 823, 833, 840, 842, 844, 848,
850, 860, 862, 866, 869, 874, 876, 879,
884, 885, 894, 905, 906, 921, 926, 929,
951, 952, 957, 961, 990, 993,1001,1008,
1028, 1029, 1036, 1052,1068,1069,1071,
1074, 1075, 1077, 1079, 1090,1099,1104,
1106, 1109, 1112, 1113, 1114,1131,1132,
1134, 1150, 1153, 1165, l167,1171,1172,
1182, 1200, 1202, 1203,1213, 1216,1220,
1225, 1231, 1232, 1234, 1242,1243,1253,
1254, 4257, 1260, 1269, 1272,1285,1288,
1294, 1304, 1309, 1315,1322, 4323,1326,
1329, 1339, 1346, 1 .347,1355,1397,1405,
1406, 1409, 1412, 1417, 1434, 1440,1441,
1444, 1450, 1453, 1460,1461,1473, 1477,
1479, 1480, 1482, 4490, 1496,1498,1499,
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1501, 1502, 1510,
1525, 1526, 1527,
1549, 1550, 1551,
1568, 1571, 1589,
1607, 1609, 1613,
1628, 1634, 1635,
1656, 1658, 1659 .
Zeeland Bewesten
Schelde.

1512,1514, 1516,1520,
15129, 1542, 4
1552,1554,1562,1566,
1595,1596, 1601,1604 .
1614 .1616,1618,1627,
1636,1647,1648,1652,
Schelde zie Bewesten

B.

IN EX

Zoete
ommis' dochter, echtgenoot van
Robrecht Wouters zoon, 771 .
Zuidbeveland (Franck van Borssele, beer
van) 37 .
Zuidbeveland (Jacob, hertogin in Beieren
van Holland, vrouwe van) 31 .
Zuilen (Franck van Borssele, heer van) 37 .
Zweer van Heenvliet 661 .

ER PLAATSNAMEN .
I . LEENEN .

In de onderstaande lijst zijn de namen van de plaatsen, waar de leenen gelegen ziju,
zooveel mogelijk weergegeven in den tegenwoordigen vorm ; alleen wanneer de oudere
vorm er zeer aanmerkelijk van afweek, is die in den index opgenomen met verwijzing
naar den thans gebruikelijken naam . e namen van verdweneu plaatsen, waarvoor dus
geen thans gebruikelijke vorm bestaat, zijn in den oorspronkelijken vorm opgegeven ;
die namen zijn echter cursiel gedrukt .
Met verwijzigingen ben ik zeer spaarzaam geweest . Alleen wanneer uit den tekst
der regesten duidelijk bleek, dat eene plaats twee namen droeg, zooals Muyden en de
Piet (zie Reg . or . 552) of Sint-Joosland en Verloren cost (zie Reg . ui 1614), is bij den
eenen naam naar den anderen verwezen . Overigens is zulk eene verwijzing achterwege
gebleven, ook al scheen uit bet verband van verschillende regesten de identiteit van de
met verschillende namen aangeduide plaats to blijken . Wanneer een tiend in de eene
akte gezegd wordt op Noordbeveland to liggen, in de andere onder Wissenkerke en in
de derde in het Noordhof, dan bewijst dat niet, dat Noordbeveland, Wissenkerke en
Noordhof drie verschillende namen zijn voor dezelfde plaats, maar alleen dat de ligging
van hetzelfde tiend in de eene akte nauwkeuriger aangewezen wordt dan in de andere .
Soms komen ook in de akten vergissingen voor : Monsterhoek wordt b . v . nu eens tot
Kattendijke dan tot Kloetinge gebracht . Ook verschrijvingen, zooals Lamerstede voor
Hamerstede komen voor .
aar in Zeeland dikwijls twee en meer plaatsen deuzelfden naam voeren - er zijn
b. v. vijf plaatsen, die Nieuwerkerk of Nieuwerkerke heeten : op Walcheren, op Zuiduiveland - is achter elke plaats
beveland, op Noordbeveland, op Schouwen en op
aangegeven, op welk eiland zij gelegen is, waarbij van de volgende afkortingen gebruik
is gemaakt :
beteekent Borselen .
B
a
uiveland .
a
N
Noordbeveland .
»
Overflakkee.
0
»
Schouwen .
S
»
T
Tholen .
Wa
a
Walcheren .
n
Wolfaartsdijk .
WO
Zo
a
Zuidbeveland beoosten lerseke.
»
Zuidbeveland bewesten lerseke .
Zw
Wat eindelijk de alphabetische volgorde aangaat, waarin de namen zijn geplaatst,
daaromtrent valt op to merken, dat de voorvoegsels 's-, Sint- en Ser-(en dus ook 's-Heer-)
daarbij niet in aanmerking genomen zijn .
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A.
Aagtekerke (Wa) .
ambacht 1526 .
leenland 302, 498, 855 .
Abtskerke ('s-Heer-) (Zw) .
ambacht 336, 354, 443, 503, 1141, 1219,
1249 .
Agger (Zo)
leenland 384 .
Annapolder (Sint-) (Zw) .
ambacht 1319, 1373, 1398, 1573, 1614,
1643 .
Anthonispolder (Sint-) (Zw) .
tienden 1487, 1520, 4521, 1557 .
Arendskerke ('s-Heer-) (Zw) .
ambacht 121, 249, 389, 401, 427, 534,
552, 738, 856, 888, 1141, 4217, 1290,
1376, 1378, 1398, 1556 .
tienden 20, 31, 37, 55, 56, 60, 63, 69,
80, 89, 100, 105, 112, 113, 115, 117,
123, 125, 128, 434, 151, 159,176,194,
226, 231, 238, 249, 323, 349, 363, 404,
410, 419, 420, 434, 516, 520, 548, 549,
616, 652, 722, 738, 740, 788, 798, 889,
902, 903, 917, 926, 927, 967, 973, 1000,
1037, 1038, 1052, 1060, 4114, 1115,
1132, 1140, 1143, 4149, 1153, 1154,
1155, 1203, 1206, 1242, 1243, 1259,
1263, 1293, 1314, 1317, 1337, 1341,
1344, 1345, 1368, 1372, 1379, 1388,
1406, 1408, 1411, 1426, 4427, 1429,
1433, 1484, 1486, 1557 .
leenland 176, 564.
Arnemuiden (Wa).
ambacht 321, 794.
tienden 237 .
leenland 1092 .
Arnemuiden (tienden aan de noordzijde
van de haven van) 39.
Arnemuider zand (Zw) .
tienden 89, 103, 104, 107, 125, 151 .
B.
Baarland (B) .
ambacht 94, 95, 294, 338, 352, 356, 365,
968, 995, 1044, 1098,1212,1216,1218,
1241, 1251, 1253, 1256, 1292, 1395,
1472, 1644, 1661 .
tienden 88, 94, 95, 115, 132, 168, 222,
338, 340, 349, 353, 611, 811, 812, W99,
1125, 1216, 1218, 1251 .
Baarland, Ellewoutsdijk, Everinge en Stuvezand (uitgors en aanwas tusschen) (B) ;
zie ook ierik.
ambacht 4568, 1570.

Baarsdorp (Zw).
ambacht 293, 331, 443, 484, 576, 874,
1141, 1242, 1243, 1249, 1263, 1281
4283, 4484 .
tienden 30, 80, 101, 102, 137, 158, 174,
214, 233, 234, 323, 457, 488, 492, 574,
603, 687, 961 .
Baarsdorp of Baarsdorphoek (Wa).
tienden 339, 421, 434, 481, 563, 655,
745, 842, 843, 902, 903, 951, 961, 962,
965, 970, 972, 989, 1000, 1009, 4012,
1018, 1038, 1113, 1118, 1187, 1226,
1255, 1278, 1303, 1306, 1311, 1312,
1322, 1323, 1368, 1379, 1413, 1417,
4426, 1428, 1452, 1485, 1499, 1508,
1649 .
Bakendorp (B) .
ambacht 94, 95, 291, 338, 352, 356, 365,
968, 995, 1044, 1212,1216,1218,1292,
1395, 1472, 1644, 4661 .
tienden 40, 41, 71, 94, 95,144, 338, 353,
811, 812, 1099, 1125, 1216, 1218 .
Bath (Zo) .
ambacht 372, 826, 1003, 1207, 1265,
1280, 4319, 1373, 1398, 1573, 1595,
4614, 1643.
Bekercke zie Biggekerke .
Beoisten Stroden (Wa) .

tienden 237 .
Bewesten Schelde (renten nit het comptoir
van) 1596, 1598 .
Biezelinge (Zw) .
tienden 1233 .
veermolen 166, 171, 233 .
Biggekerke (Wa) .
ambacht, 328, 407, 499,1100,1309,1353,
1359, 1462, 1463, 1511, 1517, 1528
1532, 1541, 1615 .
leenland 1271 .
Blazekop (Zw) .
tienden 89, 103, 104, 107, 125, 520.
Bloktiend to Koudekerke en Oostsouburg
(Wa) .
tienden 1074.
Boedeambacht to Koudekerke (Wa) .
ambacht 1659, 1660.
Boeyenskercke (Ser-) zie Ser-Boudinskerke .
Borselen(eiland).
tienden 17, 32, 62, 239, 242, 345, 355, 357,
582, 602, 617, 618, 641, 681, 955,1414 .
leenland 294, 680 .
Boudinskerke (Ser-) (Wa) .
ambacht 303, 305, 499, 769, 828, 884,
1161, 1309, 1353, 1462, 1463, 1511
1517, 1526, 1528, 1532, 1615 .
Braemsleen (Wa) .

23r
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tienden 46 .
Brigdamme (Wa) .
tienden 109, 160, 161, 208, 542, 608,
1082, 1255, 1325, 1338, 1382, 1522,
1529, 4534, 1633, 1642, 1649 .
Brouck (Zo) .
ambacht 330, 800, 826, 958, 984, 1003,
1207, 1280, 1373, 1398, 1457, 1614,
1643.
Buttinge (Wa).
ambacht 248, 291, 292, 403, 422, 635,
746, 982, 1067, 4100, 101, 1229,1307,
1488, 1509, 1539, 1542, 1543, 1544,
1546, 1604, 1605, 1607, 1608, 1609,
1610, 1612, 1616, 1630, 1634, 1635,
1641, 1645.
tienden 238 .
C . zie H.
.
ierik ; zie ook Baarland, Ellewoutsdijk
enz .
ambacht 1472.
tienden 1472, 1646, 1662.
ijcxhouck (N) .
tienden 33, 45, 47, 120, 140, 281, 351,
360, 783, 1411 .
omburg (Wa) .
ambacht 296, 302, 304, 305, 311, 329,
499, 636, 637, 769, 828, 884,885,1100,
1161, 1307, 1309, 1353, 1462, 1463,
1488, 1509, 1511, 1517, 1526, 1528,
1532, 1549, 1561, 1615, 1616 .
leenland 305, 498, 855 .
molen 885.
riewegen (B) .
tienden 1040.
uivendijke (S) .
tienden 378, 383.
uvenee (Zo) .
ambacht 273, 371, 472, 493, 589, 622,
797, 803, 826, 835, 958, 963, 979, 983,
990, 1142,1207,1276,1319,1321,1358,
1373, 1398, 1573, 1614, 1643.

E.
Edekinge (N) .
ambacht 144, 268, 553, 726, 856, 1059,
1075, 1076, 1398, 1545, 1588 .
tienden 46.
Ellewoutsdijk (B) .
ambacht 679, 1292, 1383, 1472, 1644,
1661 .
tienden 11, 73, 94, 111, 959,1084,1302 .
leenland 1164, 1465.

Ellewoutsdorp zie Ellewoutsdijk .
Emelisse (N).
ambacht 47, 114, 327, 646, 726, 856,991,
1075, 1076, 1128, 1588.
tienden 46, 52, 59, 75, 76, 105,108,113,
126, 208, 213, 216, 245, 268, 439, 460,
496, 545, 554, 584, 588, 613, 626, 744,
760, 787, 793, 809, 832, 899, 904, 910,
929, 939, 1046, 1076,1080,1097,1104,
1105, 1107, 1121, 1137, 1148, 1163,
1172, 1182, 1186, 1197, 1199, 1246,
1303, 1361, 1377, 1411, 1422, 1428,
1432, 1437, 1456, 1461, 1477, 1478,
1569, 1587 .
Everinge (B) .
ambacht 1292, 1383, 1472,
tienden 94, 113 .
Eversdijk (Zw).
ambacht 466, 171, 185, 233, 1281, 1283 .
tienden 72, 90, 105, 166, 170, 171, 184,
233, 234, 361, 543, 558, 575, 591,605,
628, 776, 777, 779, 780,809, 916,1035,
1037, 1053, 1062, 1069, 1139, 1293,
1303, 1365, 4375, 1394, 1395, 1411,
1417, 1428 .
Everswaard (Zo) .
ambacht 1266, 1267 .

6.
Gapinge (Wa).
ambacht 1395 .
tienden 16, 92, 109, 134, 142, 160, 161,
218, 220, 435, 458, 627, 663, 667, 785,
804, 1130,1131,1133,1139, 1254,1255,
1303, 1304, 1305, 1340, 1428, 1649.
leenland 384, 513, 1024, 4628, 1640.
Geersdijk (N) .
ambacht 114, 248, 280, 522, 528, 596,
645, 656, 693, 711, 713, 797 , 803,1016
1097, 1107, 1111, 1128, 1136, 1189,
1192, 1224, 1227, 1276, 1296, 1327,
1336, 1342, 1343, 1438, 1455, 1588 .
tienden 56, 65, 113, 120, 140, 281, 322,
344, 351, 360, 396, 404, 449, 451, 520,
583, 787, 916, 1037, 1121, 1139,1197,
1377, 1395, 1411, 1422, 1437 .
Gerolfsdijk zie Geersdijk .
Goes (Zw) .
tienden 8, 46, 98, 160, 161, 208, 245,
247, 347, 552, 605, 740, 767, 793, 798,
809, 919, 1019, 1045,1149,1293,1303,
1389, 1394, 1428 .
Goesche polder (Zw) .
tienden 46.
Gravenambacht ('s-) to Buttinge en Zantvoort (Wa) .
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ambacht 1607, 1608, 1609, 1610 .
Gravenpolder ('s-) (Zw).
ambacht 900, 1145, 1333 .
tienden 1348, 1428.
Gravenpolder (ambacht aan de zuidzijde
van 's-) 900.
Grijpskerke (Wa) .
ambacht 292, 311, 329, 635, 746, 1176,
1307, 1509, 1549, 1561, 1616.
leenland 311, 329, 471, 747, 961, 962,
1453, 1454, 1578, 1579 .
Groote Hooge (Wa) .
tienden 224 .
H.
Haymanne (Wa) .
ambacht 27, 28, 114, 794, 797,924, 949,
1342, 1343, 1540, 1593, 1594, 1603,
1618, 1619.
tienden 6, 10, 27, 28, 64, 101, 102,106,
139, 159, 231, 237, 290, 339,349,616,
627, 655, 663, 667, 785, 793, 804, 869,
881, 924, 969, 1009, 1017, 1045,1226,
1259, 1278, 1303, 1311, 1322, 1323,
1340, 1367, 1417, 1428, 1499, 1508.
leenland 9, 27, 28,137,139, 238, 290, 924.
Hamerstede (N).
ambacht 1398, 1545, 1588,
tienden 460 .
Heinkenszand (Zw) .
ambacht 249, 738 .
tienden 31, 63, 89, 103, 104, 107, 112,
117, 125, 151, 494, 226, 238, 249, 361,
404, 419, 420, 520, 722, 738, 917,1052,
1060, 1114, 1145, 4132, 1134, 1153,
1154, 1155, 1456, 1203, 1206, 1220,
1221, 1242, 1243, 1379, 1388, 1411 .
Heyn-Moelnairs-houck (B).
tienden 144
Hendrikskinderen ('s-Heer-) (Zw) .
ambacht 249 .
tienden 101, 102, 137, 457, 488, 492, 574,
603, 687, 745, 961, 962, 973, 1029,
1372, 1429, 1485, 1557 .
Hinkelenoord (Zo).
ambacht 285, 459, 598, 826, 935, 1207,
1266, 1319, 4373, 1398, 1573, 1614,
1643 .
Hinkelenpolder (Zo).
ambacht 293, 373.
Hoben (Zw).
tienden 520 .
Hoedekenskerke (B) .
ambacbt 446,294, 338, 352, 356, 365,837,
968, 995, 1044, 1138,1152,1159,1212,
1216, 1218, 1292, 1395 .

tienden 40, 41, 71, 77, 78, 87, 418, 433,
146, 274, 338, 353, 838, 861, 886, 887,
901, 916, 994, 1043, 4450, 1151,1158,
1201, 1215, 1216, 1218, 1293, 1302,
1395, 1412, 1423, 1424.
leenland 9, 239, 242, 1023, 1466 .
Hooge (Ter) (Wa) .
tienden 423 .
Hoogelande (Wa) .
ambacht 248, 291, 292, 403, 422, 635,
728, 732, 746, 820, 891, 982, 1100,
1101, 1176, 1229, 1307, 1313, 1480,
1488, 1494, 1509, 1612, 1616.
tienden 238 .
Houdinge (Wa) .
ambacht 408, 561, 562.
Houwelande zie Oudelande.
Hughe-Costinshouck to Oudelande (B).
tienden 138 .
Huge- Waermanspolder zie Hugopolder.
Hugopolder (B).
ambacht 1395 .
tienden 144 .
1.
lerseke (Zw).
ambacht 275, 278, 332, 485, 609, 820,
826, 976, 1196, 1207,1239,1319,1324,
1329, 1339, 1346, 1351, 1373, 1398,
1573, 1611, 1614, 1643 .
Yersickleen (watering van) zie Ierseke.
Incklenoort zie Hinkelenoord .
J.
Jacobspolder (Sint-) (B) .
ambacht 1395.
tienden 353, 1293 .
Jan-Arendspolder (Zo) .
ambacht 114, 248, 447 .
Jan-Oirtszoonspolder zie Jan-Arendspolder .
Janskerke (Sint-) (Wa) .
ambacht 297, 499, 1100, 1309, 1353,
1462, 1463, 1511, 1517, 1526, 1528,
1532, 1615.
Janspolder (Sint-) (N) .
tienden 1119.
Jan-Vierloospolder (B).
ambacht 1395 .
tienden 144.
Joosland (Sint-) (Zo) ; zie ook Verloren
cost.
ambacht 260, 493, 592, 826, 946, 1207,
1310, 1319, 1373, 1392, 1398, 1471,
1573, 1614, 1643 .
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K.
Calange (Zw) .
tienden 60.
Kamer (Zw) .
tienden 144 .
Kampen (N).
ambacht 440, 1296 .
tienden 19, 42, 45, 46, 99, 228, 245, 317,
324, 385, 394, 418, 441, 466, 481, 502,
529, 613, 793, 808, 909, 1012, 1046,
1047, 1093, 1119, 1121, 1137, 1163,
1172, 1182, 1199, 1247, 1276, 1327,
1422, 1437, 1456, 1547, 1548, 1551,
1553 .
Kapelle (Zw).
ambacht 336, 354, 392, 552, 624, 625,
628, 856, 1034, 1039,1070,1144,1219,
1281, 1283, 1292, 1331, 1398, 1403,
1416, 1458, 1459, 1493 .
tienden 2, 4, 8, 38, 72, 75, 90,105,113,
124, 128, 154, 166, 171, 197, 206,215,
233, 234, 235, 236, 246, 247, 347, 358,
543, 558, 591, 605, 624, 628, 664, 666,
776, 777, 779, 780, 807, 809, 860, 865,
896, 916, 1019, 1035,1037,1053,1062,
1069, 1099, 1125, 1139, 1143, 1233,
1234, 1250, 1269, 1270, 1277, 1293,
1303, 1334, 1352, 1365, 1375, 1394,
1395, 1411, 1413, 1417, 1428 .
Kats (N).
ambacht 114, 327, 674, 994,
tienden 59, 160, 161, 208, 552, 760, 767,
910, 919, 929, 939, 1037, 1076, 1121,
1180, 1303, 1348, 1389, 1394, 1411,
1422, 1428, 1437, 1464, 1477, 1478,
1495, 1496, 1497 .
Kats bewesten Waals (N).
ambacht 114, 268, 552, 553, 726, 856,
1059, 1075, 1076, 1376, 1398, 1545,
1588.
Kattendijke (Zw).
ambacht 675, 1010, 1129, 1194, 1223,
1384, 1626.
tienden 90, 143, 165, 175, 233, 347,
349, 462, 605, 627, 663, 667, 785, 804,
809, 882, 913, 1083, 1260, 1262,1303,
1417, 1428 .
Kempenshofstede (T) .
ambacht 1647, 1655 .
Kerkpolder van Stuvezand zie Nieuwe
kerkpolder van Stuvezand .
Cleyn thiendeken in de Welle (N) 905,
920 .
Kleverskerke (Wa) .
ambacht 109, 114, 176, 267, 426, 465,
497, 844, 845, 846, 1100, 1425.

tienden 34, 92, 134, 142, 145, 191, 209,
214, 320, 324, 421, 424, 481, 486, 501,
627, 663, 667, 758, 785, 804, 894, 895,
951, 971, 1008, 1012,1025,1090,1112,
1117, 1120, 1123, 1174, 1247, 1303,
1306, 1312, 1338, 1413, 1428, 1648,
1650 .
leenland 66, 176 .
Kloetinge (Zw) .
ambacht 206, 243, 286, 392, 413, 437,
552, 579, 580, 612, 705, 856, 928,
1144, 1184, 1210, 1219, 1273, 1331,
1398, 1572 .
tienden 48, 49, 57, 70, 74, 75, 83, 90,
141, 160, '161, 166, 171, 184,187,188,
189, 190, 195, 197, 206, 208, 229, 233,
234, 246, 343, 349, 417, 431, 432, 539,
541, 552, 570, 671, 686, 694, 699, 723,
767, 772, 821, 834, 847, 907, 974, 988,
989, 993, 1019, 1037,1062,1083,1124,
1143, 1169, 1188, 1213, 1214, 1222,
1264, 1269, 1270, 1272, 1275, 1288,
1303, 1326, 1334, 1349, 1352, 1369,
1375, 1394, 1411, 1417, 1428, 1652,
1653 .
Colijnsplaat (N) 770 .
Colijnspolder (Zo) .

ambacht 285, 459, 826,1207,1266,1319,
1373, 1398, 4573, 1614, 1643 .
Coninchem (N) .

ambacht 596, 646, 673, 713, 831, 987,
1128, 1167, 1173, 1225, 1230, 1289,
1360, 1431, 1438, 1448, 1490, 1492,
1504, 1562, 1564 .
tienden 50, 56, 79, 105, 113, 119, 162,
221, 251, 315, 361, 362, 491, 516, 538,
543, 567, 597, 626, 737, 763, 764, 765,
766, 781, 799, 833, 841, 866, 867, 904,
1037, 1038, 1054, 1080, 1097, 1107,
1148, 1167, 1173, 1186, 1279, 1344,
1345, 1377, 1385, 1411, 1426, '1449,
4490, 1492, 1564 .
Cornelispolder verschrijving voor Colijnspolder .
Kortgene (N) .
tienden 46, 67, 208, 245, 507, 509, 536,
552, 632, 739, 753, 767, 789, 791, 793,
876, 877, 919, 1037, 1046, 1097,1107,
1180, 1377, 1389, 1394, 1411, 1456.
Costinstienden in Wissenkerke (N) 177 .
Koudekerke (Wa) .
ambacht 746, 1176, 1439, 1656, 1657,
1659, 1660.
tienden 46, 145, 429, 793, 1012, 1026,
1038, 1045, 1074, 1085, 1086, 1108,
1278, 1322, 1323, 1380, 1426.
leenland 137 .
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penningleen 1102.
Koudorpe of Koudorpepolder (B).
ambacht 679, 1292, 1383, 1472, 1644,
1661 .
tienden 11, 599, 619, 621, 630,697,801,
959, 1040, 4302, 1318, 1442 .
Couwerve (Z w) .

ambacht 282, 346„ 797, 1266 .
Crasdunen of Cresdunen (Zw) .

tienden 103, 104, 107, 125 .
Creke (Zo) .

ambacht 371, 1295, 1301 .
Kruiningen (Zo).
ambacht 367, 476, 805, 922, 1622 .
L.
Lamerstede verschrijving voor Hamerstede .

Lisse (N).
ambacht 711, 1167, 1173, 1225, 1230,
4490.
tienden 36, 44, 110, 120, 140, 198, 200,
318, 319, 322, 351, 467, 469, 470, 555,
626, 717, 763, 764, 765, 766, 799, 904,
1077, 1116, 1148, 1167, 1173, 1186,
1279, 1282, 1377, 1385, 1402, 1449,
1490, 1492, 1505, 1506, 1516, 1518,
1562, 1564.
Loodijk (Zo).
ambacht 114, 797, 826, 980, 1207,1265,
1319, 1373, 1398, 1573, 1595, 1614,
1643 .
I".
Maire (Zo).
ambacht 114, 248, 260, 333, 369, 493,
566, 589, 592, 946, 1265, 1310, 1392,
1470, 1474, 1595.
tienden 1233.
Mariekerke (Sint-) (Wa) .
ambacht 297, 635, 746,1100,1176,1307,
1488, 1509, 1616 .
leenland 1232, 1238 .
Marie-Maydalenepolder (Sinte-) (B),

tienden 1245, 4293, 1395, 1404, 1536,
1587, 1646, 1662 .
Meliskerke (Wa) .
ambacht 328, 1240, 1342, 1343 .
leenland 1271, 1501, 1513, 1581, 1584 .
Middelburg (tienden aan de noordzijde
van de haven van) 6 .
Middelburg en den Oosthoek (tienden
tusschen) 6, 39 .
Monsterhoek to Kattendijke of Kloetinge .
tienden 5, 167, 462, 882,907,1264, 4436 .
Muyden (Wo) ; zie ook Piet .

tienden 160, 461, 208, 382, 552, 919,
1143, 1334, 1352, 1394 .
N.
Nieuw ambacht van Wolfaartsdijk (Wo) .
ambacht 393 .
Nieuwe Kamer (Zw) .
tienden 103, 104, 107, 125 .
Nieuwe kerkpolder van Stuvezand (B) .
tienden 1275, 1404 . 1587, 1646, 1662.
Nieuwelande zie Nieuwland voor Baarland .
Nieuwelande (Zo) .
ambacht 370, 476, 805, 978, 1461,1491,
1525, 1535, 1556 .
Nieuwe polder (B) .
tienden 40, 71, 349, 520 .
Nieuwe polder van Sabbinge (Wo) .
ambacht 1"446 .
Nieuwe polder van Stuvezand zie Nieuwe
kerkpolder van Stuvezand .
Nieuwerkerk (S) .
tienden 383 .
Nieuwerkerke (N) .
ambacht 114, 268, 553, 726, 856, 1059,
4075, 1076, 1398, 1545, 1588 .
Nieuwerkerke (Wa) ; zie ook Oosthoek .
ambacht 109, 297, 386, 428, 918, 947,
1109, 4122, 1126, 1127, 1248, 1540,
1594,
tienden 109, 146, 160, 161, 191, 237,
288, 'i24, 339, 359, 424, 424, 434, 473,
479, 481, 563, 610, 631, 653, 654, 655,
745, 842, 843, 852, 902, 903, 951, 961,
962, 965, 970, 972, 989, 1000, 1009,
1012, 1018, 1038, 1073, 1113, 1118,
1187, 1226, 1255, 1278, 1303, 1306,
1311, 1312, 1322, 1323, 1368, 1379,
1413, 1417, 1426, 1428, 1452, 1485,
1499, 1508, 1649.
leenland 145, 498, 577, 581, 762, 854,
855, 918, 947, 1073, 1328, 1591,1620,
1631, 1651, 1654.
Nieuwerkerke (Zo).
ambacht 826, 1207, 1265, 1319, 1373,
1398, 4573, 1595, 1614, 1643.
Nieuwe Zwake .
ambacht 294, 837, 1138, 1395 .
Nyeu Freysen (Zo).

ambacht 260, 589, 1470, 1474 .
Nieuw-Kampen (N) .
ambacht 489, 634, 649 .
tienden 529, 614.
Nieuw-Kats zie Nieuwland van Kats .
Nieuwland van Kampen zie NieuwKampen .
Nieuwland van Kats (N).
24

366
ambacht 114, 552, 553, 856, 1075,1076,
1144, 1331, 1376, 1398 .
tienden 1355, 1364.
Nieuwland vbbr Baarland (B) ; zie ook
Stuvezand.
ambacht 94, 338, 352, 356, 365 .
tienden 94, 338, 353.
Nieuw-Stryen (T).
tienden 1394 .
Nieuwwerve (Wa).
penningleen 1102 .
Nisse (Zw) .
ambacht 1141, 1249.
Noordambacht van Emelisse (N) .
ambacht 552, 553, 660, 674, 1059,1376,
1398, 1545.
Noordbeveland (eiland) .
ambacht 1606 .
tienden 479, 180, 183,186,193,199, 217,
223, 240, 271, 306, 307, 446, 524, 525,
830, 1111, 1165, 1190, 1421 .
Noorddijk (N) .
tienden 35, 46, 52, 58, 96,105,113, 361,
439, 456, 495, 537, 543, 584, 588, 595,
597, 787, 847, 1037, 1047, 1093,1104,
1105, 1175, 1222, 1369 .
Noord-Gapinge (Wa) .
ambacht 455 .
tienden 455 .
Noordhof (N) .
tienden 350, 360 .
Noordmonster (Wa) .
ambacht 114, 297, 422, 797, 949, 1229,
1342, 1343, 1571, 1575, 1600, 1601,
1602, 1604, 1605, 1630, 1634, 1635,
1638, 1639, 1641, 1645,
tienden 101,102, 127, 145, 237, 238, 339,
359, 421, 429, 434, 481, 563, 627, 655,
663, 667, 745, 785, 804, 842, 843, 902,
903, 951, 961, 962, 965, 970, 972, 989,
1000, 1009, 1012, 1018, 1038, 1113,
1118, 4187, 1226, 1255, 1278, 1303,
1306, 1311, 1312, 1322, 1323, 1368,
1379, 1413, 1417, 1426, 1428, 4452,
1485, 1499, 1508, 1649.
leenland 533 .
Nustuufsant (B) .
tienden A .
0.
Oirtskerck (Ser) zie 's-Heer-Arendskerke .
Oortskercke (Tser-) zie Serooskerke .
Oostbaarland (B) .
ambacht 1152, 1159 .
tienden 7, 77, 78,118,133, 274, 279, 530,
W l, 532, 557, 696, 838, 861, 886, 887,

901, 916, 953, 966, 994, 1043, 1050,
1150, 1151, 1158, 1201, 1215, 1241,
1245, 1256, 1257, 1258, 1291, 1302,
1303, 1362, 1371, 1393, 1395, 1396,
1412, 1424, 1428, 1536, 1582, 1632,
1646, 1662 .
Oistbrabant verschrijving voor Oostbaarland .
Oostende (B) .
ambacht 294, 356, 365, 837, 1044,1138,
1216, 1218, 1292, 1395, 1423 .
tienden 1216, 1218.
Oosterland ( ) .
ambacht 915 .
Oosterland zie Oostbaarland .
Oosterland van Wolfaartsdijk zie Oostkerke .
Oosternieuwland van Stavenisse (T) .
tienden 195 .
Oosthoek (Wa) ; zie ook Nieuwerkerke .
ambacht 918,1109,1122,1126,1127,1248 .
tienden 6, 10, 30, 39 .
leenland 137, 918, 1328 .
Oostkapelle (Wa) .
ambacht 248, 291, 298, 544, 547 .
tienden 238 .
leenland 291, 442, 498, 540, 544, 547,
948, 950 .
Oostkerke of Oostkerkepolder (Wo) .
ambacht 393, 552, 856,1146,1179,1332,
1399,
tienden 160, 161, 208, 219, 382, 468, 552,
741, 767, 906, 912, 919, 957, 985,1143,
1146, 1334, 1352, 1377, 1394 .
Oostsouburg (Wa) .
ambacht 1539, 1542, 1543, 1544, 1546,
1589, 1590.
tienden 1074, 1086 .
leenland 1022 .
penningleen 1102 .
Oude ambacht van Eversdijk (Zw) .
ambacht 233 .
Oude ambacht van Wolfaartsdijk (Wo) .
ambacht 393 .
Oude Freysen (Zo) .
ambacht 260, 589, 1470, 1474 .
Oudekinskerke zie Hoedekinskerke .
Oudelande (B) .
ambacht 94, 338, 352, 356, 365, 1216,
1218, 1472, 1644, 1661 .
tienden 94, 138, 144, 338, 341, 353,1099,
1125, 1246, 1218 .
Oudeland van Kampen zie Oud-Kampen .
Oudeland van Sabbinge (Wo) .
tienden 1347 .
Oudeland van Wolfaartsdijk (Wo) .
tienden 730, 731, 733, 734, 890 .
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Oude Zwake (B) .
ambacht 294, 837, 1138, 1395 .
Oud-Kampen (N).
ambacht 265, 276, 489, 615, 634, 649,
1552, 1565,
tienden 614 .
Oud-Kats (N) .
tienden 1355 . 1364 .
Ovezande (Zw).
ambacht 94, 121, 249, 738.
tienden 20, 60, 68, 80, 89, 91, 94, 103,
112, 115, 117, 123, 226, 238, 249, 363,
419, 420, 520, 722, 738, 917, 1052, 1060,
1114, 1115, 1153, 1154, 1203, 1206,
1242, 1243, 1379, 1411, 1520, 1521 .
P.
Piet (Wo) ; zie ook Muyden .
tienden 552 .
Pieterspolder (Ser- of Sint-) (Zo) .
ambacht 114, 366, 371, 826, 1207,1265,
1319, 1373, 1398, 1573, 1595, 1614,
1643 .
Plaetspolre (Zo) .
ambacht 371 .
Polder van Bakendorp (B) .
tienden 144.
Poorteringe (Wa).

tienden 218, 220.
Popkensburg (Wa) .
ambacht 1100.
Poppekerke (Ser-) (Wa).
ambacht 303, 305, 499, 769, 828, 884,
1309, 1353, 1462, 1463, 1511, 1517,
1526, 1528, 1532, 1615 .
leenland 540, 1469.
Poppendamme (Wa) .
ambacht 248, 291, 292, 403, 438, 635,
728, 732, 746, 982, 1101, 1176, 1307,
1488, 1509, 1612, 1616, 1635, 1641 .
tienden 238 .
leenland 292, 747, 961, 962, 1041, 1580.
Poppenkinderenambacht (Ser-) (Wa) .
ambacht 474, 1161 .
tienden 473, 474, 479 .
Poppenkinderendorp, (Ser-) zie Ser- Poppenkinderenambacht.
Poppenrodenambacht (Wa) .
ambacht 256, 292, 422,1229,1604,1605,
1630, 1634, 1645.
Portelinge (Wa) .

tienden 14, 172.
Q.
Quiscost (B) .

tienden 144 .

R.
Raemshoucxpolder (B) .

tienden 88, 222 .
Reimerswaal (Zo).
ambacht 114, 330, 797, 826, 958, 981,
984, 1207, 1265, 1319, 1373, 1398,
1573, 1595 .
rente op den molen 914, 1208, 1320,
1374, 1400, 1574, 1613, 1621 .
Reimerswaal Binnen (Zo).
ambacht 1614, 1643 .
Reimerswaal Buiten (Zo) .
ambacht 1614, 1643 .
Rilland (Zo) .
ambacht 114, 248, 260, 285, 374, 391,
493, 589, 592, 826, 946, 1265, 1310,
1319, 1373, 1392, 1398, 1470, 1472,
1573, 1595, 1614, 1643 .
Russepit (leenland to Meliskerke), 1501,
1513, 1581 .
S.
Sabbinge (Wo) .
ambacht 393, 552, 638, 755, 856, 943,
1056, 1068, 1144, 1178, 1331, 1398,
1415, 1498, 1500, 1586 .
tienden 92, 134, 160, 161, 208, 272, 342,
348, 381, 382, 398, 399, 409, 410, 552,
639, 648, 652, 712, 754, 756, 757, 767,
785, 804, 813, 814, 817, 879, 880, 919,
941, 986, 1002, 1021,1055,1057,1068,
1079, 1089, 1110, 1143, 1174, 1177,
1193, 1200, 1209, 1228, 1245, 1246,
1315, 1316, 1330, 1334, 1352, 1386,
1387, 1394, 1404, 1405, 1409, 1410,
1419, 1434, 1435, 1473, 1476, 1483,
1530, 1531, 1558, 1563, 1585 .
Schellach (Wa) .
ambacht 288, 300, 387, 473, 474, 477, 478,
540, 1370.
tienden 129, 130, 131, 134, 142, 147,
148, 287, 428, 511, 514, 627, 663, 667,
768, 785, 804, 851, 858, 1139, 1303,
1428,
korenmolen 474.
Scerppekercke verschrijving voor SerPoppekerke .
Schore (Zw).
ambacht 392, 552, 837, 856, 1034,1138,
1144, 1281, 1283, 1292, 1331, 1398,
1459 .
tienden 90, 605, 1303, 1428 .
Scoudee (Zo) .

ambacht 371, 826,1207,1265,1319,1373,
1398, 1573, 1595, 1614, 1643 .
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Scuyllyncwerve (Wa) .
tienden 12, 46, 127, 145, 224, 245, 423,
429 .
leenland 1583 .
Scrabbenkercke zie 's-beer-Abtskerke .
Seis (Wa) .
ambacht 1571, 1575, 1600, 1601, 1602,
1638, 1639 .
Serooskerke (Wa) .
ambacht 301, 1308, 1444, 1445 .
leenland 145, 301, 384, 513, 1356,1628,
1640.
dijk 301 .
Siguit (B).
ambacht 552, 1146.
tienden 144, 714, 715 .
Sinoutskerke (Zw) .
ambacht 293, 331, 443, 484, 576, 874,
1141, 1249, 1269, 1281, 1283, 1481 .
tienden 158, 174, 233, 234.
Sommelsdijk (0) .
tienden 952, 960 .
Spiervliet (Zo) .
ambacht 285, 459, 1266 .
Stavenisse (T) .
ambacht 402 .
Steelvliet (Zo).
ambacht 1295, 1301 .
Stelle (B Y) .
tienden 156.
Stormpolder (B) .
tienden 144 .
Sturmssant (Zw) .
ambacht 476, 977 .
Stuvezand (B) ; zie ook Nieuwland vbbr
Baarland .
ambacht 95, 1058, 1152, 1159, 1216,
1218, 1241, 1251, 1253, 1256, 1472,
1644, 1661 .
tienden 40, 71, 95, 118, 133, 279, 461,
530, 531, 532, 557, 611, 629, 696, 838,
861, 886, 887, 901, 916, 953, 966, 994,
1043, 1050, 1099, 1125, 1150, 1151,
1158, 1201, 1215, 1216, 1218, 1241,
1251, 1256, 1257, 1258, 1291, 1293,
1302, 1303, 1362, 1366, 1371, 1393,
1395, 1412, 1424, 1428, 1536, 1582,
1646, 1662 .
T.
Tolsende Binnen (Zw) .
ambacht 371, 476, 504, 589, 797, 826,
1207, 1319, 1357, 1373, 1398, 1512,
1515, 1573, 1614, 1643 .
Tolsende Buten (Zo) .
ambacht 273, 371, 476, 504, 589, 797,

826, 1207, 1319, 1373, 1398, 1512,
1515, 1574, 1614, 1643 .
V.
Valkenisse (Zo).
ambacht 1263, 1441, 1443, 1450, 1451,
1556 .
Verloren cost (Zo) ; zie ook Sint-Joosland
ambacht 1614.
Verloren kost (Zw).
tienden 60 .
Vierloospolder zie Jan-Vierloospolder.
Vinningen (B) .
ambacht 294, 356, 365, 837, 1044, 1138,
1216, 1218, 1292, 1395,
tienden 77, 78, 274, 838, 90t,916,1150,
1215, 1216, 1218, 1395, 1423, 1424 .
Vlake (Zw) .
ambacht 392, 552, 837, 856, 1034, 1138,
1144, 1281, 1283, 1292, 1331, 1398 .
tienden 8, 90, 347, 605, 1303, 1428 .
Vlieguit (B) .
tienden 274, 901, '1150, 1215, 1293.
Vogelzanck (B) .
tienden 629.
Voirdemershouck (N) .
ambacht 1431 .
tienden 1121, 1422, 1437.
Vronlant to Kapelle .
tienden 2 .
Vrouwenpolder (B).
tienden 353 .
W.
Waarde (Zo) .
ambacht 114, 293, 443, 786, 803, 1088,
1204, 1242, 1243, 1263, 1281, 1283 .
Walcheren (eiland) .
ambacht 551,840,1617,1627,1658, -1664 .
tienden 179, 1420 .
Welle (N) .
ambachten 526, 528, 556, 596, 646, 673,
713, 831, 905, 920, 987, 1007, 1128,
1289, 1360, 1418, 1431, 1438, 1448,
1490, 1492, 1504, 1562, 1564 .
tienden 13, 15, 42, 43, 46, 50, 51, 53,
59, 61, 93, 105,110,113,120,198, 221,
245, 252, 280, 312, 313, 314, 315, 316,
317, 318, 337, 344, 351, 361, 376, 377,
380, 448, 449, 451, 460, 467, 469, 470,
520, 546, 555, 567, 626, 642, 647, 659,
717, 740, 760, 761, 783, 787, 793, 798,
904, 905, 908, 910, 916, 920, 929, 939,
997, 1006,1013,1037,1046,1054,1076,
1077, 1080, 1097, 1107, 1116, 1148,
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1186, 4193, 1197, 1228, 1344, 1345,
1377, 1385, 1395, 1411, 1440, 1447,
1456, 1464, 1477, 1478, 1490, 1505,
1506, 1518, 4562, 1564 .
Wellincwerve (Wa).
ambacht 1100.
Welzinge (Wa).
ambacht 794, 797,1342,1343,1540,1594 .
Werneldinge (Zw) .
ambacht 278, 334, 335, 354, 390, 444,
527, 552, 565, 620, 751, 856, 938, 942,
1144, 1178, 1184, 1198, 1210, 1219,
1331, 1398, 1479, 1481, 1502, 1503,
1576, 1577, 1629.
tienden 48, 49, 81, 82, 97,119,162, 207,
210, 211, 225, 229, 299, 405, 431, 432,
433, 523, 688, 759, 815, 818, 834, 839,
848, 850, 862, 864, 897, 937,1031,1071,
1170, 1183, 1215, 1375, 1390, 1413.
Werendijke (Wa) .
ambacht 499, 518, 521,1309,1353,1462,
1463, 1511, 1517, 1528, 1532, 1615.
Westbaarland (B) .
tienden 40, 41 .
Westerland van Wolfaartsdijk zie West-

672, 676, 682, 685, 691, 698, 707, 712,
720, 721, 739, 740, 753, 767,787,789,
793, 798, 823, 827, 909, 916, 919, 921,
932, 975, 1001, 1004,1020, t037,1046,
1077, 1106, 1116, 1121, 1135, 1139,
1149, 1157, 1180, 1193, 1197, 1228,
1274, 1284, 1287, 1294, 1297, 1298,
1299, 1300, 1377, 1385, 1389, 4394,
1395, 1411, 1422, 1437, 1456, 1475,
1507, 4516, 1518, 1519, 1538, 1550,
1551, 1553, 1554, 1558, 1559 .
Wissenkerke (Zw) .
ambacht 249, 427, 534,1144, 1242,1243,
1249, 1263, 1378 .
tienden 410,1140,1314,1317,1337,1341 .
Witten-kinderenambacht ('s-Heer-) (N),
ambacht 114, 552, 553, 660, 856, 1059,
1075, 1076, 1128 .
Woytkensdorp (Wa) .
ambacht 303, 305, 499, 828, 884, 1161,
4353, 1462, 1463, 1511, 1517, 1528,
1532, 1615.
Wolfaartsdijk (eiland).
tienden 109, 120, 160,161, 627, 663, 667,
1202, 1350, 1482 .

kerke.
Westkapelle (Wa) .
ambacht 295, 296, 303, 305,409, 828, 884,
1161, 1309, 1353, 1462, 1463, 1511,
1517, 1526, 1528, 1532, 1615 .
Westkerke (Wa).
ambacht 368, 393, 552, 856, 1146,1179,
1332, 1399.
tienden 160, 161, 208, 264, 284, 375, 382,
398, 475, 505, 506, 552, 767, 916, 919,
997, 1036,1303,1389,1394,1395,1428.
Westsouburg (Wa) .
penningleen 1102 .
Westveerpolder (Zo).
ambacht 443.
Wissenhouc to Kattendijke (Zw).
tienden 175, 233 .
Wissenkerke (N) .
ambacht 114, 248, 464, 522, 528, 596,
622, 633, 656, 693, 711, 713, 789, 791,
794, 797, 803, 949, 1005, 1016, 1097,
1106, 1107, 1111, 1128, 1136, 1189,
1192, 1224, 1227, 1276, 1296, 1327,
1336, 1342, 1343, 1438, 1455, 1566,
1567, 1588 .
tienden 7, 46, 65, 70, 74, 405,113,120,
134, 135, 140, 157, 173, 177, 472,182,
188, 189, 190, 195, 234, 245, 280, 281,
347, 322, 344, 349, 350, 351, 360, 395,
397, 400, 404, 406, 415, 416, 449, 450,
451, 480, 507, 508, 509, 510, 520, 529,
570, 583, 614, 623, 632, 644,668, 670,

Zak (Zw) .
tienden 60, 125 .
Zanddijk (Wa) .
tienden 17, 32, 62, 218, 220, 349, 1123,
1255, 1340, 1395, 1649 .
leenland 293, 4285, 1286, 1636, 1637 .
Zandvoort (Wa) .
ambacht 248, 291, 292, 403, 422, 635,
746, 982, 1067, 1100,1101,1229,1307,
1488, 1509, 1539, 1512, 1543, 1544,
1546, 1604, 1605, 1607, 1608, 4609,
1610, 1612, 1616, 1630, 1634, 1635,
1641, 1645 .
tienden 238 .
Zeeland (rente op de domeinen van) 1613,
1621 .
Zeeland Bewesten Schelde zie Bewesten
Schelde.
Zeldijk (Zo) .
ambacht 371, 472, 493, 797, 826, 835,
963, 1207,1276,1319,1321,1358,1373,
1398, 1573, 1614, 1643.
Zoetelande zie Zoutelande .
Zoetelingkerke (N) .
ambacht 622, 794,1016,1189, 1191,1224,
1276, 1296, 1455 .
tienden 145, 787, 1012,1139,1157,1193,
1197, 1228, 1377, 1558 .
Zommerzee zie Sommelsdijk .
Zoutelande (Wa) .

Z.
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ambacht 499, 518, 521, 1147,1309,1353,
1462, 1463, 1511, 1517, 1528, 1532,
1615.
Zuidambacht van Wissenkerke (N) .
tienden 177 .
Znidbeveland (eiland).
ambacht 1599 .
tienden 204, 238, 525, 1171, 1420,1421 .
goederen 18, 21 .
Zuid-nieuwland vbbr Baarland (Zw) .
tienden 115 .
Zuidpolder (B) .
tienden 132 .
Zuidwellinge (Wa) .
tienden 12, 46.
Zuwerlant (Wo) .
tienden 1347 .
Zwaeckambacht zie Zweetambacht .

II .

Zwaenhil (Zo) .
ambacht 260, 493, 589, 592, 826, 946,
1207, 1310, 1319, 1373, 1392, 1398
1471, 1573, 1614, 1643 .
Zwake (B) .
ambacht 1292.
tienden 155, 274, 838, 901, 1150, 1215,
1293, 1368, 1372, 1377, 1379, 1394,
1429, 1514, 1533, 1646, 1662 .
Zwarten Wail (Zo) .
ambacht 273, 371, 476, 504, 797, 826,
979, 990, 1207, 1319,1357,1373,1398,
1573, 1614, 1643.
Zwartoge (Wa).
tienden 218, 220 .
Zweetambacht (Zw).
tienden 207, 225, 815, 818 .

AN ERE PLAATSEN .

eze lijst is geheel ingericht als de onmiddellijk voorafgaande . Alleen scheen bet
onnoodig op to geven, waar elke plaats gelegen is . Slechts wanneer bet achterwege
laten eener nadere aanwijzing tot verwarring aanleiding kon geven, is deze aan den
naam toegevoegd .
A.
Antwerpen 1181 .
Arnemuiden 665, 710, 931, 1932, 1042,
4091, 1166 .
Arnemuiden (huis den Horen te) 1092 .
Arnemuiden (windmolen te) 1168 .
B.

Emelisse 490, 824, 933, 1011 .
Engeland 857.
Eversdijk 893 .
Eversdijk (kapellerie in de kerk van) 166 .
Everswaard 940.
F.
Frankrijk 709, 857.

Bath 1061 .
Bekerke zie Biggekerke .
Bewesten Schelde 590 .
Biggekerke 727 .
Bretagne 1166.
Brouc 706.
Brugge 590, 604, 709, 724, 945, 964,1042 .
.
elft 703 .
omburg 678.
orsten 277 .

G.
Gapinge 560, 573, 1033 .
Gallicie 719 .
Gelisse zie Gallicie .
Goes 308, 1195 .
Goes (Koepoort te) 1195 .
Gravenhage ('s-) 742 .
Grijpskerke 650.
H.

E.
Ellewoutsdijk 244, 254, 716, 1072.

Holland 1237 .
Hongersdijk 1027 .
Hoogelande 535.
Husuweelsehe plate 1181 .
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t.
lerseke 658, 749 .
Iersekeroord (tol van) 515, 517 .
Ingelandt zie Engeland .
Ingelsche plate 1181 .

Nieuwerkerke (Wa) 581, 802, 829.
Nisse 930 .
Noordbeveland 585, 873 .
Noorddijk 490.
Noordmonster 559, 594, 878 .
0.

J.
Jago (San) 719.
Jacops (Sinte) zie Jago (San) .
Joosland (Sint-) 1181 .
K.
Kampen (N) 651 .
Kapelle (Zw) 571, 669, 692 .
Kats 824 .
Kattendijke 729 .
Kleverskerke 560.
Clinge (huls te) 871 .
Kloetinge 936 .
Kloosterparochie 253, 601, 724, 743, 790.
Koudekerke 600, 725, 727, 752 .
Krommenhoek 535, 998 .
Kruiningen 859, 954.
L.
Laredo 1048.
Leiden 703.
Lemmere 1181 .

Onze-Vrouwenpolder (Zo) 992 .
Oostende 512 .
Oosterland van Wolfaartsdijk zie Oostkerke.
Oosthoek 519.
Oostkapelle 857 .
Oostkerke 1030.
P.
Piet 1181 .
Poppekerke (Ser-) 258, 259, 678 .
Pruisen 878 .
B.
Rammekens 1048 .
Reimerswaal 269 .
Rilland 701, 702.

s.
Serooskerke (Wa) 750, 784 1033.
Stuvezand 239, 242.
M

Maire 1051 .
Mechelen 1241, 1244, 1251 .
Meliskerke 662, 668, 998.
Middelburg 594, 600, 601, 606, 607, 643,
689, 704, 709, 735, 771, 870, 885, 956,
1248, 1489.
Middelburg (huis en Ancker te) 606 .
Middelburg (Begijnhof te) 719.
Middelburg (Klooster der derde orde van
Sinte Franssois, genaamd de Bogaerden
te) 1014.
Middelburg (huis tBruyn Cruce te) 150,
585, 586.
Middelburg ( am Noordzijde te) 261 .
Middelburg (Gasthuis te) 1014.
Middelburg (Haven vau) 718 .
Middelburg (Kloosterparochie te) zie
Kloosterparochie .
Middelburg (Langeviele te) 689.
Middelburg (Nieuwe haven van) 1592 .
Middelburg (Sint Pieters kerk te) 1162 .
N.
Nieuwelande (Zo) 778, 795, 1094 .

T.
Tolsende 1094 .
Tolsende Binnen 1094 .
V.
Valkenisse 700 .
Vere 708 .
Vinningen 512 .
Vlissingen 822 .

w.
Welle 651, 742, 996.
Westfalen 277 .
Westkapelle 806 .
Westmonster 587, 600, 640, 825.
Westsouburg 999 .
Wissenkerke (N) 1160 .
Wissenkerke (7) 923 .
Woirdamme 1181 .
Z.
Zieriksee 193, 824, 1233 .
Zoutelande 782 .
Zuidbeveland 661 .

VERBETERINGEN .
Blz . 13, regel 24 s t a a t : '1469179 ; l e e s : 1469J70
Blz . 81, nr. 263 s t a a t : Mertin ; l e e s : Mertiin .
Blz . 201, nr. 1034 s t a a t : j vr . ; l e e s : jhr.
Blz . 253, nr . 1353 s t a a t :

omburoh ; l e e s :

omburch .

BIz . 312, kolom 1, regel 34 s t a a t : Yselstein ; I e e s : IJselsteiu .
BIz. 313, kolom 2, regel 30 s t a a t : Gabriel Jacops zoon, priester en zanger to Wester
soubburch, 999 ; dit moet v e r v a I l e n .
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ALPHABETISCHE IN ICES
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