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DE ONTWIKKELING VAN HET ANTWERPSE 
PRIVAATRECHT IN DE EERSTE HELFT  

VAN DE ZESTIENDE EEUW:
UITGAVE VAN HET GULDEN BOECK (CA. 1510–CA. 1537), 
(ONTWERPEN VAN) ORDONNANTIES (1496–CA. 1546), 

EEN RECHTSBOEK (CA. 1541–CA. 1545) EN PROEVEN  
VAN HOOFDSTUKKEN VAN DE COSTUYMEN VAN 15481 

door

Dave De ruysscher
Docent Vrije Universiteit Brussel
Postdoctoraal onderzoeker FWO

Lid van de Koninklijke Commissie voor de uitgave der  
Oude Wetten en Verordeningen van België

In 1870 verzorgde Guillaume De Longé een uitgave van De 
statuyten der stat van Antwerpen ghenaempt het Gulden Boeck, in het 
eerste volume van de editie van costuymen van de stad en vrijheid van 
Antwerpen, in de reeks Coutumes du pays et duché de Brabant van de 
Koninklijke Commissie voor de uitgave der Oude Wetten en 
Verordeningen van België2. Dat Gulden Boeck is een verzameling van 
Antwerpse normen uit de vroege zestiende eeuw. In het vermelde 

1 Ik wens vooreerst Jozef Dauwe te danken voor het ter beschikking stellen van 
twee handschriften uit zijn verzameling en verder ook dr. Ruud Paesie, Dirk Van 
Praet, Luc Coene (Stadsarchief Lier) en de medewerkers van het Algemeen 
Rijksarchief in Brussel, het FelixArchief (Stadsarchief Antwerpen), het Rijksarchief 
Antwerpen, het Stadsarchief Brussel en het Stadsarchief Breda. Daarnaast dank ik 
Ingeborg Formann, Hans-Peter Zimmer en Eike Zimmer van de Österreichische 
Nationalbibliothek in Wenen voor het toesturen van foto’s van het daar bewaarde 
handschrift. Gebruikte afkortingen: ARAB: Algemeen Rijksarchief Brussel; EHC: 
Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience Antwerpen; FAA: FelixArchief (vroeger 
Stadsarchief Antwerpen); KBB: Koninklijke Bibliotheek Brussel OGA: Magistraat, 
ondergeschikte besturen, verenigingen en particulieren stad Antwerpen (vroeger 
Oud Gemeentearchief Antwerpen); ÖNB: Österreichische Nationalbibliothek ; PK: 
Privilegiekamer; RAA: Rijksarchief Antwerpen; V: Vierschaar.
2 Coutumes du pays et duché de Brabant. Quartier d’Anvers. I. Coutumes de la ville 
d’Anvers, G. De Longé (ed.), vol. 1, Brussel, 1870, p. 378–427.
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volume werd ook de compilatie van costuymen van Antwerpen uit 
1548 uitgegeven3.

In tegenstelling tot die laatste costuymen, heeft het Gulden Boeck 
zelden de aandacht getrokken, en zelfs niet van onderzoekers van het 
Antwerpse recht. Dat kan verklaard worden door de rijkdom van de 
costuymen van 1548 en van de latere costuymen van 1570, 1582 en 
1608. De omvangrijke en uitgebalanceerde inhoud van die bunde-
lingen van Antwerpse rechtsregels steekt inderdaad schril af tegen het 
Gulden Boeck. De meeste auteurs wezen bijna uitsluitend op het 
beperkte en weinig doordachte karakter van dat laatste werk4.

Ze hadden daarbij echter niet veel oog voor de context van het 
ontstaan van de tekst en voor zijn evolutie. Die zijn nochtans van 
groot belang voor een goed begrip van de groei van het Antwerpse 
recht in de periode tussen ca. 1490 en ca. 1565, toen de stad van een 
middelgrote centrumplaats een internationale handelsmetropool werd. 
De tekstuele traditie van het Gulden Boeck biedt een inkijk in de lang-
zame uitwerking, abstrahering en indeling van voordien summiere en 
vaak ongeschreven maar rechterlijk toegepaste regels en principes tot 
een logisch-sluitend geheel van gedetailleerde, op tekst gestelde bepa-
lingen van Antwerps privaatrecht. Bovendien tonen de opeenvolgende 
herwerkingen van versies van het Gulden Boeck aan dat het Antwerpse 
recht ook inhoudelijk in volle ontwikkeling was. Uit andere juridische 
teksten uit de eerste helft van de zestiende eeuw, zoals ordonnanties, 
een rechtsboek en proeven van hoofdstukken van de costuymen van 
1548, blijkt eveneens dat de spanningen tussen de autoriteit van 

3 Coutumes de la ville d’Anvers, vol. 1, p. 92–374.
4 M. Gotzen, De costumiere bronnen voor de studie van het Oud-Antwerpsch 
burgerlijk recht, in Rechtskundig Tijdschrift voor België, vol. 39, 1949, p. 9–10; L. Torfs, 
L’officialité et les échevins synodaux à Anvers. Étude historique, in Annales de 
l’Académie d’archéologie de Belgique, vol. 22, 1866, p. 597, voetnoot 1. Torfs spreekt van 
“un récisif de coutumes civiles et commerciales”. Gotzen heeft het over “een wanordelijke 
mengelmoes van burger- en ook strafrechtelijke voorschriften”. Zie ook, op basis van de 
kwalificaties van Gotzen, F. Stevens, Revolutie en notariaat. Antwerpen 1794-1814, 
Assen, 1994, p. 20-21; B. Van Hofstraeten, Juridisch Humanisme en Costumiere 
Acculturatie. Inhouds- en vormbepalende factoren van de Antwerpse Consuetudines compi-
latae (1608) en het Gelderse Land- en Stadsrecht (1620), Maastricht, 2008, p. 7.
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teksten en vernieuwing groot waren, aangezien tal van vijftiende-
eeuwse normen in het licht van sterk gewijzigde economische en 
sociale omstandigheden werden aangevuld en zelfs veranderd. Pas 
naar aanleiding van de redactie van de costuymen van 1548 werden 
bepaalde juridische twistpunten min of meer definitief beslecht.

1. Een summier privaatrecht in de vijftiende eeuw

Het Antwerpse recht over juridische relaties tussen poorters, inwo-
ners en bezoekers omvatte in de vijftiende eeuw een beperkt aantal 
normen over erfrecht, huwelijksvermogen en bepaalde contracten 
zoals renten. De meeste regels die in de rechtbank van Antwerpen 
werden aangewend, betroffen de invordering van niet-betaalde 
schulden: procedures voor de rechters-schepenen, van beslag (besetsel), 
aanhouding (apprehensie) en uitwinning (verreycken), waren bedoeld 
om uitstaande bedragen te verzilveren of om een zakelijke zekerheid of 
borgstelling af te dwingen. Regels over dergelijke procedures komen – 
impliciet en expliciet – voor in een compilatie van (becommentari-
eerde) schepenvonnissen uit de jaren 1405–14075.

De enkele gekende normen inzake verbintenissen, afspraken en 
beloften waren tamelijk rudimentair. Ze blijken uit officiële docu-
menten van de Antwerpse schepenen die aan contractpartijen werden 
uitgereikt, en in het bijzonder uit certificaties en schepenbrieven. 
Certificaties werden verleend om uitspraken of situaties vast te leggen: ze 
vormden een officiële bevestiging van een bewering of erkenden de 
inhoud van een voorgelegd document of een mondelinge afspraak6. 
Ook schepenbrieven bekrachtigden voirwaerden (overeenkomsten) en 
gheloften (beloften). Dergelijke brieven werden aan de betrokken 
partijen afgegeven en een afschrift werd in officiële registers geschreven. 
Hoewel het gebruik van schepenbrieven enkel voor de vestiging van 

5 E.I. Strubbe en E. Spillemaeckers, De “Antwerpse rechtsaantekeningen” 
van Willem de Moelnere, in Handelingen van de Koninklijke Commissie voor de 
Uitgave der Oude Wetten en Verordeningen van België, vol. 18, 1954, p. 7–148.
6 G. Asaert, De oudste certificatiën van de stad Antwerpen (1468–1482), in 
Handelingen van de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis, vol. 132, 1966, p. 261–263.
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renten en hypotheken was voorgeschreven7, werden ze ook aangewend 
voor andere overeenkomsten. Uit schepenbrieven en certificaties blijkt dat 
zonder veel explicitering bepaalde begrippen ter aanduiding van 
contracten werden gebruikt, zoals “coop”, “procuratie” (volmacht) en 
“geselschap” (vennootschap)8. Ook uit andere bronnen blijkt dat normen 
over die overeenkomsten nauwelijks waren uitgewerkt. De Antwerpse 
schepenen bevestigden de inhoud van afspraken, maar ze hanteerden 
nauwelijks regels die overeenkomsten of beloften aanvulden of bepaalde 
verboden clausules nietig verklaarden9.

De schepenen pasten in de jaren 1400 in hun rechtspraak vooral 
principes en regels toe die niet in teksten waren opgenomen. Vóór 
1510 werd door de Antwerpse schepenen slechts een beperkt aantal 
privaatrechtelijke stadsverordeningen op schrift gesteld. De enkele 
geschreven ordonnanties werden verwerkt in officiële verzamelingen 
van schepenvonnissen en extracten van privileges en andere hertoge-

7 Het voorgeschreven gebruik om onroerende goederen bij schepenbrief te 
vervreemden of te “bezwaren” blijkt duidelijk uit laat-veertiende-eeuwse en vroeg-
vijftiende-eeuwse compilaties van normen. Zie Clementynboeck, 1288–1414, in 
Antwerpsch Archievenblad, eerste reeks, vol. 25, z.d., p. 221 (ca. 1390); 
F. De Nave, Een Antwerpse rechtsoptekening uit het begin van de 15de eeuw, in 
Handelingen van de Koninklijke Commissie voor de uitgave der Oude Wetten en 
Verordeningen van België, vol. 30, 1980–1981, p. 5–6 (art. 4). De in dat laatste 
artikel uitgegeven tekst dateert van de periode 1406–1419.
8 FAA, Schepenregisters, 11 (1425), 56 (1458) en 106 (1490). Omwille van de 
omvang van deze collectie schepenregisters (het gaat om 118 registers voor de vijf-
tiende eeuw), beperkten we ons tot deze drie volumes. Voor certificaties, zie ook de 
regesten op certificaties tussen 1488 en 1513 die betrekking hebben op handel, in 
R. Doehaerd, Études anversoises: documents sur le commerce international à Anvers, 
1488–1514, 3 vol., Parijs, 1962–1963. 
9 In de compilatie van 1405–1407 gaat de meeste aandacht inzake verbintenissen 
en overeenkomsten naar rechten en plichten van derden, bijvoorbeeld inzake regres 
door de borg (Strubbe en Spillemaeckers, op. cit., p. 44), veinzing door een 
derde-ontvanger (Ibid., p. 45) of invordering bij derden-schuldeisers (Ibid., p. 41). 
Een uitzonderlijk voorbeeld van een norm die een contract aanvult, is de regel die 
stelde dat bij tenietgaan van een verkochte woning vóór de levering, de verkoper die 
het verkochte huis was blijven bewonen, zekerheid moest stellen voor de koopprijs 
of dat de koopovereenkomst werd nietig verklaard (Ibid., p. 68). 

67893_05_DeRuysscher.indd   68 23/12/14   16:16



— 69 —

lijke teksten10. Sommige andere normen van privaatrecht uit het 
Brabantse landrecht, die al dan niet eerder in privileges en Blijde 
Inkomsten van de Brabantse hertog waren opgenomen, vonden hun 
weg naar soortgelijke collecties van Antwerpse rechtsregels11. 
Sporadisch voegden de bestuurders van Antwerpen ook regels van 
privaatrecht in compilaties van verbodsbepalingen van openbare orde 
en veiligheid in, zoals in het Keurboeck metten doppen. Die bundeling 
van verordende artikelen werd vanaf de eerste jaren van de veertiende 
eeuw en nog in de vroege vijftiende eeuw aangevuld12.

10 Opgetekende Antwerpse ordonnanties werden vanaf 1439 in een afzonderlijke reeks 
Gebodboeken genoteerd, maar pas vanaf 1489 op regelmatige basis. Zie FAA, PK, 
913–914. Vóór 1489 werden uitgeschreven versies van mondeling afgekondigde verorde-
ningen doorgaans opgenomen in compilaties van privileges, vonnissen van de schepenen 
en ordonnanties. De belangrijkste vijftiende-eeuwse privaatrechtelijke stadsverordeningen 
zijn de ordonnantie op lijfrenten van 13 december 1418 (Oudt Register, mette Berderen, 
1336–1439, in Antwerpsch Archievenblad, eerste reeks, vol. 27, z.d., p. 140), een verorde-
ning over het beheer van goederen van wezen van 2 maart 1428 (n. st.) (Oudt Register, 
mette Berderen, 1336–1439, in Antwerpsch Archievenblad, eerste reeks, vol. 28, z.d., p. 7) 
en een verordening inzake “verreycken” (d.i. uitwinning in de vierschaar) van 1441 (Het 
2e oudt register in’t parkement gebonden, in Antwerpsch Archievenblad, eerste reeks, 
vol. 30, z.d., p. 28). Enkele principes inzake erfrenten waren ook opgesomd in een ordon-
nantie van 1405–1407. Zie daarvoor Strubbe en Spillemaeckers, op. cit., p. 57–58. 
De (tot nu onuitgegeven) verordening van 28 maart 1496 (n. st.) over weeskinderen, die 
niet in de vermelde Gebodboeken werd geschreven, kondigde de vernieuwing van de 
zestiende eeuw aan en ze werd om die reden hierna in bijlage 2/1 opgenomen. In dit 
artikel worden “ordonnantie” en “verordening” als synoniemen beschouwd.
11 Bijvoorbeeld in een memoriael over marktrecht van de late veertiende eeuw: 
Clementynboeck 1288–1414, Antwerpsch Archievenblad, eerste reeks, vol. 25, z.d., 
p. 187–193.
12 Over dit Keurboeck, zie F. Blockmans, Het vroegste officiële ambachtswezen te 
Antwerpen, in Bijdragen voor de Geschiedenis der Nederlanden, vol. 8, 1954, p. 161–201, 
vooral p. 179–180; F. Prims, Het Keurboek van Antwerpen en het probleem der 
Stadskeuren, in Verslagen en Mededeelingen van de Koninklijke Vlaamsche Academie voor 
Taal- en Letterkunde, 1932, p. 445–463. Het werd uitgegeven in de reeds vermelde 
Coutumes de la ville d’Anvers, vol. 1, p. 2–89 (hierna Keurboeck). Er zijn nog twee inte-
grale uitgaven: F.H. Mertens en K.L. Torfs, Geschiedenis van Antwerpen sedert de 
stichting der stad tot onze tijden, vol. 2, Antwerpen, 1846, p. 447–501; Dit syn de coren 
van der stad Antwerpen, C.P. Serrure (ed.), Gent, 1852. De eerste dertig artikels 
werden verder uitgegeven in F. Prims, Antwerpsche teksten uit de jaren 1292–1312 en 
de eerste Brabantsche teksten in onze taal, in Verslagen en Mededeelingen van de 
Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde, 1933, p. 322–326.
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Tussen 1324 en 1340 werd in dat Keurboeck een beknopt artikel 
opgenomen inzake een terugvalrecht van goederen die door ouders bij 
het huwelijk van de erflater waren “ingebracht”13. Deze bepaling 
bevatte de vroegste geschreven norm van Antwerps huwelijksvermo-
gensrecht en erfrecht. Er gold in Antwerpen, in deze periode en ook 
later, geen devolutierecht, dat in andere delen van Brabant de langstle-
vende echtgeno(o)t(e) een levenslang gebruik op de onroerende 
goederen in de ganse nalatenschap verleende. De huwelijksgemeen-
schap werd in Antwerpen bij overlijden van een echtgenoot verdeeld 
tussen de weduwe of weduwnaar en de erfgenamen. Wel kreeg de 
langstlevende echtgeno(o)t(e) een zogenaamd voordeel of weduwen-
stoel. Bepaalde roerende goederen kon hij of zij uit de erfboedel halen 
en zij dienden niet met de erfgenamen te worden gedeeld14. Het 
Keurboeck bepaalde dat de echtgenoten elkaar het gebruik van de 
gezinswoning, ten behoeve van de langstlevende, konden “maken” 
(d.i. vermaken)15. Deze regels zijn – in steeds meer gedetailleerde 
vorm, maar in een wisselend kader – deel blijven uitmaken van het 
Antwerpse erf- en huwelijksvermogensrecht16.

Samengevat kan men stellen dat aan het einde van de vijftiende 
eeuw slechts een beperkt aantal schriftelijke regels van Antwerps 
privaatrecht bestond. Ook de opgetekende normen waren doorgaans 

13 Keurboeck, p. 64 (art. 180).
14 Ibid., p. 68–70 (art. 186). Zie voor het Antwerpse erfrecht en huwelijksvermo-
gensrecht in dit verband, P. Godding, Le droit privé dans les Pays-Bas méridionaux 
du 12e au 18e siècle, Brussel, 1987, p. 301 en 306.
15 Keurboeck, p. 68–70 (art. 186 en 189).
16 Nochtans voerde een privilege van hertog Jan III in 1354 een andere regeling in. 
Het verleende de langstlevende het recht en de plicht om de gemeenschappelijke 
goederen verder te bezitten en de schulden van de overledene te betalen. Slechts de 
roerende goederen mocht hij of zij verkopen. De onroerende goederen waren 
bestemd voor de gemeenschappelijke kinderen. Zie FAA, Charters, B100 (19 april 
1354). De tekst werd gepubliceerd in Mertens en Torfs, op. cit., vol. 2, 
p. 506–507. Deze normen werden allicht niet nagevolgd. Er zijn wel sporen van 
een vruchtgebruik bij wet voor de langstlevende op de conquesten, maar dat was bij 
het begin van de zestiende eeuw geschiedenis. Zie bijvoorbeeld artikel bijlage 3, 
art. VI.6 en bijlage 1/1, artikel [153].
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algemene beginselen, inzake een beperkt aantal thema’s, en erg gede-
tailleerde bepalingen waren zeldzaam.

2.  Veranderingen vanaf ca. 1480:  
turben, rechtsgeleerde invloed en meer ordonnanties

In de periode tussen ca. 1480 en ca. 1550 werden normen vaak 
vastgesteld in turbe-onderzoeken. De uitkomst daarvan waren verkla-
ringen van deponenten, die daartoe waren uitgenodigd. Dat waren in 
de late vijftiende en in de eerste helft van de zestiende eeuw vrijwel 
uitsluitend schepenen, oud-schepenen, stadsambtenaren (griffiers, 
pensionarissen) en ook advocaten (eerst taellieden en later universitair 
opgeleiden) en procureurs17. Zij gaven hun mening over bepaalde 
betwiste punten van recht. Een turbe-onderzoek had vooreerst tot doel 
ongeschreven regels van Antwerps recht, die eerder in de rechtspraak 
van de schepenen waren toegepast, onomstotelijk vast te stellen en de 
verklaringen over die regels als bewijs te laten gebruiken in een 
rechtszaak18. Toch konden ook nieuwe normen worden bepaald, die 
voordien niet of niet uitdrukkelijk in de rechtspraak waren aangewend 
maar die wel binnen het stadsrecht konden passen. Dat was mogelijk 

17 Er waren in de vermelde periode geen schriftelijk vastgelegde regels over het 
turbe-onderzoek. Van der Tannerijen, die in 1474–1476 over het Brabantse recht 
schreef en die voordien Antwerps stadssecretaris was geweest, vereiste tien tot 
twaalf “van den oudsten wijzen ende notabelsten van der plaetzen”. Zie 
W. Van der Tannerijen, Boec van der loopender practijken der Raidtcameren van 
Brabant, E. Strubbe (ed.), vol. 1, Brussel, 1952, p. 8. Bij turbe-onderzoeken 
inzake handelscontracten en faillissement tussen 1480 en 1550 werden – op één 
uitzondering na – geen kooplieden betrokken, maar alleen de vermelde juridische 
professionals. Zie D. De ruysscher, From Usages of Merchants to Default Rules: 
Practices of Trade, Ius Commune and Urban Law in Early Modern Antwerp, in The 
Journal of Legal History, vol. 33, 2012, p. 14–16, en Id., Van Themis en Mercurius. 
Handelsgebruiken- en recht in Antwerpen (15de–17de eeuw), in Belgisch Tijdschrift 
voor Filologie en Geschiedenis, vol. 88, 2010, p. 1114–1117.
18 J. Gilissen, La preuve de la coutume dans l’ancien droit belge, in Hommage au 
professeur Paul Bonenfant (1899–1965). Études d’histoire médiévale dédiées à sa mémoire 
par les anciens élèves de son séminaire à l’Université Libre de Bruxelles, G. Despy (ed.), 
Brussel, 1965, p. 568–582.
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omdat de getuigen werden geselecteerd door de wet, d.i. de raad van 
(vooral) de schepenen van Antwerpen. De stedelijke bestuurders 
waakten over de inhoud van de verklaringen en wanneer die geacht 
werden het stadsrecht te weerspiegelen, werden ze geregistreerd in een 
turbeboeck19. Op die manier droeg de optekening van turbe-verkla-
ringen bij tot de vorming van Antwerps recht. Van zodra een regel in 
het turbeboeck werd opgenomen, maakte hij deel uit van het geheel 
aan juridische teksten waarin normen van Antwerps recht konden 
worden gevonden. De oudste geregistreerde turben dateren van de 
laatste decennia van de vijftiende eeuw. Ze werden genoteerd in het – 
nu nog bewaarde – (eerste) turbeboeck van de stad20.

De regels zoals ze door de vermelde deponenten werden gefor-
muleerd, droegen sporen van hun vorming. Steeds meer van de 
vermelde praktizijnen, ambtenaren en schepenen hadden in de eerste 
helft van de zestiende eeuw een universitaire rechtenopleiding 
genoten21. Vele geregistreerde verklaringen uit turben bevatten dan 
ook rechtsgeleerde begrippen22. Het gebruik van turben zelf was sterk 
verwant met de opkomst van de romano-canonieke procesregels, die 
vanuit de Raad van Brabant in de praktijk van de Antwerpse recht-
bank insijpelden. Aangezien die vorstelijke rechtbank sinds de late 
jaren 1460 in reformatie (d.i. een vorm van hoger beroep) over 
vonnissen van de Antwerpse schepenen oordeelde23, diende de 

19 Zie ook D. De ruysscher, From Usages of Merchants to Default Rules, p. 13, 
en Id., Van Themis en Mercurius, p. 1117–1118.
20 FAA, V, 68.
21 Exacte cijfers zijn er niet. Er was wel duidelijk een stijgende trend binnen de 
groep van schepenen, stadssecretarissen, griffiers en pensionarissen waarvan de 
universitaire opleiding kon worden achterhaald. Zie H. De Ridder-Symoens, De 
universitaire vorming van de Brabantse stadsmagistraat en stadsfunktionarissen, 
Leuven en Antwerpen, 1430–1580, in De Brabantse stad. Het culturele leven in de 
Brabantse steden van de 15de tot de 18de eeuw, ‘s-Hertogenbosch, 1978, p. 70–75, 
84–85, 94–97 en 101–102.
22 Zoals de eerste turbe over invorderbare obligaties (d.i. schuldbekentenissen aan 
toonder), die de termen adjectacie (van adiectus solutionis causa) en cessionarius 
bevat. Zie FAA, V, 68, fol. 13r (7 uni 1507).
23 P. Godding, Le Conseil de Brabant sous le règne de Philippe le Bon (1430–1467), 
Brussel, 1999, p. 247–260.
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Antwerpse stedelijke rechtbank de procesregels die daar golden toe te 
passen. Ook het turbe-onderzoek werd allicht vanuit de praktijk van 
de Raad van Brabant overgenomen24.

De academische achtergrond van vele Antwerpse schepenen, advo-
caten en stadsfunctionarissen maakte dat ze zich meer bewust werden 
van juridische problemen en dat ook de behoefte groeide om die aan 
te pakken. Het is geen toeval dat het aantal ordonnanties over 
privaatrechtelijke thema’s, zij het nog met een sterke procedurele inslag 
(het ging bijvoorbeeld om uitwinning en voorrangsregels voor 
schulden, burenrelaties en calengieren25), sterk toenam in de eerste 
decennia van de zestiende eeuw (zie verder). Een scherper oog voor 
juridisch detail gaf aanleiding tot verfijning. Rechtsregels die in de 
vroege vijftiende eeuw nog beknopte algemene principes waren, 
werden een eeuw later steeds meer uitgewerkt. In het bijzonder leidde 
de toename van opgetekende turben tot een vraag naar bruikbare 
overzichten van de daarin verwoorde regels, zowel vanwege advocaten 
en procureurs als vanwege schepenen-rechters26.

Het Gulden Boeck beantwoordde aan die nood. Het is een compi-
latie van Antwerpse regels die in het oudste turbeboeck voorkwamen 
en die vanaf ca. 1510 ontstond. Het werk is veeleer een verzameling 
rechtsaantekeningen dan een rechtsboek. Het eerste begrip duidt op 

24 Vele in Antwerpen georganiseerde turben van de late vijftiende eeuw en vroege 
zestiende eeuw werden gehouden naar aanleiding van een procedure voor de Raad 
van Brabant. Zie FAA, V, 68. Voor het turbe-onderzoek, respectievelijk voor de 
Raad van Brabant en in Brabant, zie A. Gaillard, Le Conseil de Brabant: 
histoire – organisation – procédure, vol. 3, Brussel, 1902, p. 279–280, en Gilissen, 
op. cit., p. 569–573.
25 Calengieren hield aanvankelijk een voorkooprecht of verkoopverbod ten voordele 
van verwanten in en doelde in de vroege zestiende eeuw op het recht om een 
achterstallige rente of cijns te verhalen op een verkocht onroerend goed waarop de 
rente of cijns rustte. Het betrof dus een specifieke vorm van levering (zie verder).
26 Zie, voor een vergelijkbare compilatie uit dezelfde periode, maar van regels uit 
diverse Brabantse steden: E. Strubbe, Diversschen lantrechten van Brabant, in 
Handelingen van de Koninklijke Commissie voor de Uitgave der Oude Wetten en 
Verordeningen van België, vol. 18, 1954, p. 353–379. In deze verzameling staan 
enkele Antwerpse normen die uit geregistreerde turben, uit privileges en uit 
vonnissen werden geput. Het Gulden Boeck heeft niet als voorbeeld gediend.
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losse notities die naar aanleiding van rechtszaken werden genomen of 
die naar precedenten verwijzen. Een rechtsboek veronderstelt echter 
een systematische en gestructureerde behandeling van de stof27. Zoals 
hierna zal worden aangetoond, volgden de eerste versies van het 
Gulden Boeck nauwgezet de volgorde van het turbeboeck en ze kunnen 
als een bundeling aantekeningen worden beschouwd. In nieuwe 
redacties van het Gulden Boeck werd een selectie van regels uit turbe-
verklaringen nagestreefd en vanaf ca. 1530 werden de oudere artikels 
enigszins geordend. Aangezien tal van bepalingen in deze latere 
teksten echter nog werden herhaald en ze vaak niet op elkaar werden 
afgestemd, kunnen die versies niet als een volwaardig rechtsboek 
worden aanzien.

Hoewel eerder werd gesteld dat het Gulden Boeck uitsluitend een 
overzicht van regels uit turbe-verklaringen vormde28, mag de 
vormende kracht van de redactie van dat werk niet worden onder-
schat. Rond 1530 moest het Gulden Boeck op basis van steeds meer 
geregistreerde turben, die zelf vernieuwend konden zijn, worden 
herwerkt. Eerder opgenomen normen werden zo aangevuld met of 
aangepast aan nieuwe regels en die redactionele ingrepen droegen bij 
tot de bewustwording rond bepaalde juridische vragen. Samen met 
een wisselende maatschappelijke context leidde dat aanvoelen tot de 
uitvaardiging van ordonnanties en tot nieuwe (ontwerpen van) ordon-
nanties en rechtsboeken. In elk geval was het Gulden Boeck veel meer 
dan een doorslagje van het eerste Antwerpse turbeboeck. Het is een 
essentiële schakel geweest in de totstandkoming van het meer gesofis-
ticeerde Antwerpse privaatrecht van de costuymen van 1548.

27 Over het onderscheid, zie J. Gilissen, F. Gorlé en M. Magits, Historische 
inleiding tot het recht, vol. 1, Antwerpen, 1991, p. 43; D. Van den Auweele, De 
evolutie van het recht in het Zuiden, 12de–14de eeuw, in Algemene Geschiedenis der 
Nederlanden, vol. 3, Haarlem, 1982, p. 150–152.
28 E.M. Meijers, Het West-Brabantsche erfrecht, Haarlem, 1929, p. 78. Zie ook de 
mening van Louis Torfs, in voetnoot 4.
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3. De vorming van recht door redactie

Het hierna volgende onderzoek van de ontwikkeling van het 
Gulden Boeck, en van ordonnanties en projecten die in het spoor van 
die compilatie ontstonden, steunt literatuur die benadrukt dat de 
redactie van compilaties van rechtsregels (costuymen) in de vijftiende 
en zestiende eeuw niet zonder meer een ‘optekening’ was van voordien 
bestaande, kant-en-klare normen, maar dat het uitwerken van onges-
chreven en vaak bondige principes gepaard ging met oog voor subtili-
teit, met systematisering en met het gebruik van nieuwe – vaak 
rechtsgeleerde – terminologie. Doorheen redactieprocessen veranderde 
het bestaande (geschreven en ongeschreven) recht fundamenteel van 
aard en groeide het geheel van rechtsregels aan29.

Verder biedt de evolutie van het Gulden Boeck stof om op schrift 
gestelde regels van voordien ongeschreven lokaal recht niet als onve-
randerlijk te beschouwen. In de rechtshistorische literatuur werd vaak 
benadrukt dat de homologatiebeweging, die in Frankrijk en de 
Nederlanden respectievelijk vanaf het midden van de vijftiende eeuw 
en in de jaren 1520 op gang kwam, het mondeling overgedragen en 
flexibele recht dat voordien door lokale rechters werd gehanteerd, defi-
nitief vastlegde en dat daardoor rechterlijke vernieuwing minder 
vanzelfsprekend werd30. De opeenvolgende tekstlagen van het Gulden 
Boeck tonen echter aan dat ingrijpende tekstuele wijzigingen van (zelfs 
kort voordien) uitgeschreven stadsrecht mogelijk waren. Die aanpas-
singen waren het gevolg van beleidsbeslissingen, die steunden op 
veranderende omstandigheden of op een voortschrijdend inzicht in 

29 Zie, voor Frankrijk, M. Grinberg, Écrire les coutumes. Les droits seigneuriaux en 
France, xvie–xviie siècle, Parijs, 2006, p. 79; Id., La rédaction des coutumes et les 
droits seugneuriaux. Nommer, classer, exclure, in Annales. Histoire, Sciences sociales, 
vol. 52, 1997, p. 1017–1038, in het bijzonder p. 1030–1038, en J.P. Dawson, The 
Codification of the French Customs, in Michigan Law Review, vol. 38, 1940, 
p. 781. 
30 Bijvoorbeeld J. Gilissen, Loi et coutume. Esquisse de l’évolution des sources du 
droit en Belgique du xiie au xxe siècle, in Revue de Droit international et de Droit 
comparé, vol. 39, 1962, p. 21. 
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bepaalde juridische problemen die daarmee verband hielden31. Een 
tegenstelling tussen de auctoritas van de oudere tekst aan de ene kant 
en verandering en wisselend beleid aan de andere kant kwam om die 
reden vaak voor. Toch slaagden de Antwerpse schepenen erin, na 
wisselende opvattingen over bepaalde thema’s en experimenten 
gedurende de eerste helft van de zestiende eeuw, het aangegroeide 
stadsrecht in een systematische en eengemaakte vorm vast te stellen. 
De compilatie (costuymen) van 1548 was, niettegenstaande latere 
herwerkingen, op dit vlak een belangrijke stap.

4.  Beschrijving van elf handschriftelijke versies  
van het Gulden Boeck

Guillaume De Longé baseerde de vermelde editie van het Gulden 
Boeck op één handschriftelijke versie die in een katern, ingebonden in 
het volume nummer 4 van het bestand Vierschaar in het Antwerpse 
stadsarchief (FelixArchief) (hierna V4), werd geschreven (ff. 1r–13v). 
De uitgave van de Antwerpse costuymen van 1548 verzorgde De Longé 

31 Zich wijzigende normen in opeenvolgende redacties van compilaties van lokaal 
recht (costuymen) in de Nederlanden hebben tot nog toe weinig de aandacht 
getrokken. Sporadisch werden aanwijzingen in die zin als redactionele verande-
ringen, tegenstrijdigheden, fouten of vermomde wetgeving beschouwd. Vaak gold 
de assumptie dat er in die gevallen een duidelijke (genegeerde) gewoonterechtelijke 
of rechterlijk gekende regel was. Zie bijvoorbeeld P. Godding, La rédaction de la 
coutume de Bruxelles, in Annales de la Société d’Archéologie de Bruxelles, vol. 51, 
1966, p. 195–196; J. Monballyu, Het costumiere recht in de kasselrij Kortrijk 
tijdens de 15de en de 16de eeuw, in Handelingen van de Koninklijke Geschied- en 
Oudheidkundige Kring van Kortrijk. Nieuwe reeks, vol. 45, 1978, p. 161. 
Veranderingen in “gewoonterecht” (eigenlijk lokaal rechtersrecht) zelf worden 
doorgaans met de late middeleeuwen en met het ongeschreven karakter van het 
toenmalige recht geassocieerd. Zie bijvoorbeeld P. Godding, “Nouveaux itiné-
raires en droit” dans l’espace belge du 12e au 18e siècle, in Nouveaux itinéraires en 
droit. Hommage à François Rigaux, Brussel, 1993, p. 244.
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op basis van een andere katern in datzelfde volume32. De vermelde 
versie van het Gulden Boeck in V4 telt 156 artikels, waarin een aantal 
woorden en passages werden doorgehaald en met bovenschrift werden 
gecorrigeerd. Achteraan in de katern waarin het Gulden Boeck werd 
geschreven, na de eigenlijke artikels van die compilatie, werden 
afschriften opgenomen van stedelijke ordonnanties van de jaren 1510 
en 1530.

In hetzelfde bestand Vierschaar van het FelixArchief bevinden zich 
nog vier (en ooit vijf ) handschriftelijke versies met als titel Gulden 
Boeck, waarvan een aantal grondig van handschrift V4 verschillen en 
die bovendien niet in de vermelde uitgave van De Longé werden 
verwerkt. Handschrift 1 van het bestand Vierschaar (hierna V1) bevat 
(volgens de beschrijving in de archiefinventaris) 187 artikels. Dat 
manuscript kon niet worden geraadpleegd, omdat het werd 
ontvreemd33. De handschriften 2 (hierna V2) en 5 (hierna V5) in 
datzelfde archiefbestand bevatten elk 186 artikels. V2 is een volume 
ingebonden katernen, met in de eerste katern vooraan een tafel met 
bondige samenvattingen van de artikels in het Gulden Boeck en 
aansluitend bij de bepalingen van “de statuyten der stat van Antwerpen 
ghenaempt het Ghulden Boeck” (ff. 1r–25v) (proeven van) nieuwe arti-
kels (ff. 26r–35r), en uittreksels uit turben (ff. 36r–38v). In deze eerste 
katern, en ook in de tekst van het Gulden Boeck, vindt men vele door-
halingen en correcties. In de marge bij sommige artikels werd de 
inhoud samengevat of werd verwezen naar overeenstemmende 

32 Coutumes de la ville d’Anvers, vol. 1, p. 379, voetnoot 1. Deze noot bevat – voor het 
Gulden Boeck – geen verwijzing naar het geconsulteerde handschrift, maar uit de 
omschrijving daar blijkt dat het enkel om V4 kan gaan. De Longé voegde in de uitge-
geven tekst toevoegingen tussen vierkante haken toe. Het betreft doorgaans verkla-
ringen of aanvullingen om de leesbaarheid te vergroten, maar vaak zijn ze niet perti-
nent. In de hiernavolgende uitgave (zie bijlage 1) werden ze niet opgenomen. 
Sommige van de aanvullingen lijken uit handschrift 15376 in de Koninklijke 
Bibliotheek te Brussel te zijn geput (bv. art. 3 [de ghene die]). Allicht heeft De Longé 
dat handschrift geraadpleegd, ter controle van V4, al vermeldde hij dat nergens. Het 
handschrift bevat wel een negentiende-eeuwse vermelding dat de daarin opgenomen 
versie door Koninklijke Commissie voor de uitgave der Oude Wetten en 
Verordeningen van België werd uitgegeven. Zie KBB, Handschriften, 15376, fol. 4v.
33 Inventaris van de Vierschaar of Jurisdictiekamer, Antwerpen, 1995, z.p.
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doctrine34. Daarna volgen – in andere katernen – nog (delen van en 
samenvattingen van) onder andere de vorstelijke ordonnantie over 
lenen en renten van oktober 152035 (ff. 40r–45v) en de plakkaten over 
wisselbrieven, obligaties en namptisatie (d.i. gerechtelijke borgstelling) 
van 7 maart 1537 (n. st.), 25 mei 1537 en 7 april 153936 (ff. 49r–52r). 
Net zo min als V4 bevat V2 aanwijzingen over wie de auteur of kopiist 
is. Bovenaan op fol. 1r werd wel naast de titel van het Gulden Boeck de 
vermelding “A. Ghelius” geplaatst, maar dat lijkt een humanistische 
zinspeling op de auteur van de Noctes atticae.

Handschrift V5 is – net zoals V2 – een volume waarin katernen 
werden gebundeld en met in één daarvan een versie van het Gulden 
Boeck. Ook stedelijke en vorstelijke verordeningen werden opgenomen. 
De in V5 geschreven versie van het Gulden Boeck bevat 186 artikels, 
met als titel “De statuten der stadt van Antwerpen genaempt het Gulde 
Boeck” (ff. 1r–32v). De katern met het Gulden Boeck bevat nauwelijks 
doorhalingen of andere correcties. Bepaalde passages werden onder-
lijnd en in de marge ernaast werd “nota” toegevoegd37. Daarna volgen, 
in andere katernen, kopieën van stedelijke ordonnanties en projecttek-
sten (ff. 34r–100v), en afschriften van vorstelijke ordonnanties, onder 
andere van de reeds vermelde plakkaten van 1537 en 1539 over obliga-
ties, wisselbrieven en namptisatie (ff. 101r–138v).

Bundel 60 in het vermelde archiefbestand Vierschaar (hierna V60) 
bevat een niet-gefolieerde katern met daarin een versie van het Gulden 
Boeck, die 189 (1 niet-genummerd en 188 genummerde) artikels telt. 
De tekst werd geschreven zonder doorhalingen of correcties. Er is 
geen tafel, maar in de marge worden de bepalingen telkens wel kort 
samengevat.

34 Zie bijvoorbeeld voetnoten 179 en 297.
35 Recueil des anciennes ordonnances des Pays-Bas, 2e sér., 1506–1700, vol. 2, 
C. Laurent en J. Lameere (eds.), Brussel, 1898, p. 36–39 (19 oktober 1520).
36 Respectievelijk Recueil des anciennes ordonnances des Pays-Bas, 2e sér, 1506–1700, 
vol. 4, J. Lameere en H. Simon (eds.), Brussel, 1907, p. 15–16, 34–35 en 112–114.
37 Het gaat om artikels [21] in fine, [110], [112], [152], [153] in fine en [154]. Al 
deze bepalingen betreffen het huwelijkscontract.

67893_05_DeRuysscher.indd   78 23/12/14   16:16



— 79 —

Verder bevindt zich in de collectie van de Koninklijke Commissie 
voor de Uitgave der Oude Wetten en Verordeningen van België, die 
bewaard wordt in het Algemeen Rijksarchief (nr. K166)38, een volume 
waarin Antwerpse stadsverordeningen, (proeven van) hoofdstukken 
van de Antwerpse costuymen van 1548 en vorstelijke plakkaten werden 
geschreven, met daarin ook het Gulden Boeck (ff. 36r–70v). Deze 
versie telt 186 artikels, die zonder doorhalingen en correcties werden 
gekopieerd.

Een ander handschrift, dat evenveel bepalingen telt als de voor-
gaande (namelijk 186), is Codex 2872 in de Österreichische 
Nationalbibliothek in Wenen (hierna ÖNB)39. Dat is een ingebonden 
handschrift met 32 gefolieerde bladen, met daarin – zonder schrap-
pingen of verbeteringen – de artikels van “de statuten der stadt van 
Antwerpen genaempt het Gulde Boeck” (ff. 1r–32v). Een index van de 
bepalingen ontbreekt, maar in de marge van de artikels wordt wel 
verkort de inhoud door middel van trefwoorden vermeld.

Handschrift nummer 3 uit het bestand Vierschaar in het 
Antwerpse FelixArchief (of V3) is een ingebonden katern met daarin 
een versie van het Gulden Boeck. Die versie heeft hetzelfde aantal arti-
kels als V4, namelijk 156, en bevat vrijwel geen doorhalingen en 
bovengeschreven verbeteringen.

Ook andere versies van het Gulden Boeck, met een vergelijkbaar 
aantal bepalingen, bleven bewaard. In het handschriftenkabinet van 
de Koninklijke Bibliotheek van België bevindt zich een verzameling 
afschriften van vorstelijke plakkaten, privileges, Antwerpse verorde-
ningen, vonnissen en costuymen van andere plaatsen (Deurne, Zeeland 

38 H. Coppens en P. Godding, Catalogus van de handschriften en oude drukken 
toebehorende aan de Koninklijke Commissie voor de uitgave der Oude Wetten en 
Verordeningen van België. Catalogue des manuscrits et impressions anciennes 
appartenant à la Commission royale pour la publication des anciennes lois et 
ordonnances de Belgique, in Handelingen van de Koninklijke Commissie voor de 
Uitgave der Oude Wetten en Verordeningen van België, vol. 35, 1995, p. 193.
39 Tabulae codicum manuscriptorum praeter graecos et orientales in Bibliotheca 
Palatina Vindobonensi asservatorum, vol. 2, Wenen, 1868, p. 147.
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en Ukkel) (nr. 15376, hierna KBB), waarin een versie van het Gulden 
Boeck – zonder noemenswaardige doorhalingen of correcties – 
vooraan, na een beknopte index op de bepalingen (ff. 2r–3v), werd 
ingevoegd (ff. 5r–18v)40.

In de privécollectie juridische handschriften van Jozef Dauwe 
bevinden zich verder twee versies die elk 156 artikels omvatten (nr. 91, 
hierna D91, en nr. 180, hierna D180). D91 is een ingebonden (niet-
gefolieerde, gepagineerde) katern van 30 folia, waarin in een zelfde 
zestiende-eeuws handschrift het Gulden Boeck, zonder doorhalingen of 
correcties, en enkele laatmiddeleeuwse Brabantse charters werden 
gekopieerd. Na 156 artikels van “De statuten der stadt van Antwerpen 
genaemt het Gulde Boeck” (ff. 1r–18v), die volgens de (tevens gekopi-
eerde) afsluitende notitie een collatie van een register van het Gulden 
Boeck vormen, volgen aansluitend – in hetzelfde handschrift – een 
artikelsgewijs register met een beknopte formulering van de regels in 
elk artikel van het Gulden Boeck (ff. 19r–22r) en onder andere het 
landcharter van Brabant (1292) (ff. 22 r–30v). D180 is een (met 
potlood) gefolieerde en ingebonden katern met 156 artikels van “De 
statuten der stadt van Antwerpen genaempt het Gulde Boeck” 
(ff. 1r–14r), in zestiende-eeuws handschrift. Achteraan staat een 
register van de bepalingen (ff. 15r–17r).

5. De gelaagde voorgeschiedenis van handschrift V2

Nader onderzoek van de inhoud van tien versies van het Gulden 
Boeck (V1 dus uitgezonderd) wees uit dat de meest oorspronkelijke 
versie (van deze tien) het handschrift V2 is, en dus niet V4 dat door 
Guillaume De Longé werd uitgegeven. Dat blijkt onder andere uit 
enkele (deels) geschrapte bepalingen in V2 (in het bijzonder 

40 Reeds in het midden van de negentiende eeuw was dit handschrift gekend. Zie 
Mertens en Torfs, op. cit., vol. 5, Antwerpen, 1846, p. 511. De Cuyper meldde 
in zijn rapport aan de Koninklijke Commissie in 1862 echter dat er geen spoor van 
werd teruggevonden. Cf. M. De Cuyper, Rapport sur les documents coutumiers 
de Brabant, Limbourg et Malines, in Handelingen van de Koninklijke Commissie 
voor de Uitgave der Oude Wetten en Verordeningen, vol. 4, 1862, p. 52.
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artikel [112]), die niet in V4 of andere versies voorkomen. Ook zijn er 
termen die in V2 correct zijn geschreven, maar in alle andere versies 
foutief werden gekopieerd (bijvoorbeeld “resiliëren” in 
artikel 115[109], “haeve” in artikel 16[17]). Bovendien bevat V2 
achteraan een aantal kladversies van bepalingen die in geen van de 
andere versies van het Gulden Boeck werden opgenomen. Daarin 
werden nieuwe en ook oudere maar niet eerder verwerkte turben 
samengevat, met in de marge een verwijzing naar de artikels van het 
corpus van het Gulden Boeck waarin de regels moesten worden inge-
voegd. Die proeven van artikels werden hierna eveneens, in de geïnte-
greerde uitgave van het Gulden Boeck (bijlage 1), opgenomen.

Toch is V2 zeker niet de eerste versie van het Gulden Boeck. V2 
staat in een traditie van herwerken van eerdere overzichten van regels 
uit turben van Antwerps recht. Uit een aantal opvallende kopieer-
fouten in de eerste artikels van handschrift V2, die verschrijvingen 
bevatten die niet in het turbeboeck staan41, blijkt dat niet het turbe-
boeck maar weergaven van de inhoud van het turbeboeck als basis 
dienden. In de eerste artikels van V2 wordt soms naar de betreffende 
turbe verwezen, bijvoorbeeld in de bepalingen [1], [14] en [15]. 
Hoewel de turben als zodanig als (formele) bronnen van de regels 
werden beschouwd, werd dus niet het turbeboeck zelf verwerkt. 
Mogelijk werd dat turbeboeck niet geconsulteerd, omdat het in handen 
van de schepenen bleef.

De basisversie van het Gulden Boeck in handschrift V2 (hierna 
V2A) kan min of meer worden gereconstrueerd en gedateerd aan de 
hand van evoluties van bepaalde regels van het Antwerpse recht, zoals 
die uit het turbeboeck blijken. Wel moet men er rekening mee houden 
dat in eerste instantie, in aangevulde afschriften van V2A, die 
basistekst trouw werd gevolgd. Zelfs als regels in nieuwe turben in 
tussentijd eerdere normen uit turben en bepalingen in het Gulden 
Boeck (V2A) die daarop steunden hadden gewijzigd, vulde men de 
eerdere bepalingen slechts aan en ging men niet over tot schrappingen 
of verbeteringen.

41 Bv. “aen houwelycke” in artikel [28], met als origineel “staende den houwelycke”.
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De wijzigingen in regels rond het huwelijksvermogen tonen aan dat 
V2A tot ongeveer artikel [42] liep. Dat blijkt uit een selectie van 
normen, die betrekking hadden op de mogelijkheid tot verandering 
van het huwelijkscontract en de rol van de families van het gehuwde 
koppel daarin.

De oudste geregistreerde Antwerpse turben betroffen in hoofdzaak 
het erfrecht in de ruimste zin. Een turbe van 19 juli 1490 bevestigde 
bijvoorbeeld dat bij overlijden van een echtgenoot de langstlevende 
echtgenoot en de erfgenamen de nalatenschap deelden, tenzij de 
langstlevende in het “sterfhuis” (d.i. laatst bewoonde woning, maar 
ook de erfenis in haar geheel) bleef zitten en dan droeg hij of zij alle 
schulden42. De door de echtgenoten samen verworven gronden en 
huizen werden in de regel verdeeld bij het overlijden van één van hen. 
Wel was het toegestaan dat de echtgenoten elkaar het gebruik van het 
gemeenschappelijke huis, en ook een mark zilver43 aan roerende 
goederen, “maakten”. Dat betrof een maximum: een groter huwelijks-
voordeel was verboden44. In een eerste fase, waarvan tot in de vroege 
jaren 1500 sporen kunnen worden gevonden, kon de vermelde making 
enkel in een voor het huwelijk gesloten huwelijkscontract worden 
verleend45. Die maatregel verwees naar het toezicht van de families 
van de echtgenoten op de vermogensrechtelijke gevolgen van het 
huwelijk. Ter gelegenheid van het huwelijk konden ouders bepaalde 
onroerende goederen aan hun zoon of dochter “meegeven”. Omdat 
men wilde vermijden dat de ingebrachte percelen of huizen bij het 
overlijden van het eigen kind in de familie van de partner zouden 
terechtkomen en om een “terugval” van dergelijke goederen te verze-

42 FAA, V, 68, fol. 3v (19 juli 1490). 
43 Een mark was een gewichtsmaat, van 245 gram.
44 FAA, V, 68, fol. 18v (18 juni 1506). Zie ook artikel [34].
45 Zie artikel [41], dat een gedeponeerde turbe van juni 1506 volgt. Zie daarvoor 
FAA, V, 68, fol. 18v (18 juni 1506). Zie ook de artikels [28] en [31], die verwijzen 
naar afspraken voorafgaand aan het huwelijk. Er zijn daarnaast bepalingen in het 
Gulden Boeck, en turben waarop ze teruggaan, die een “making” vermelden tijdens 
het huwelijk. Zie bijvoorbeeld artikel [20], dat werd geput uit een turbe uit 1500 
(FAA, V, 68 fol. 11r (ca. 1500)). Dat was een nieuwere visie, die stilaan doorbrak 
rond 1500. 
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keren, werd gewoonlijk een huwelijkscontract opgesteld in het bijzijn 
van de vaders van de echtgenoten. Om dezelfde reden werd een huwe-
lijkscontract enkel voorafgaand aan het huwelijk ondertekend, en het 
mocht nadien niet door de echtgenoten – individueel of gezamenlijk – 
worden geannuleerd, gewijzigd of zelfs maar aangevuld, tenzij met het 
akkoord van de ouders46. In het eerste decennium van de zestiende 
eeuw werd stilaan aanvaard dat een making tussen echtgenoten die het 
huwelijkscontract aanvulde (als een huwelijkscontract was gemaakt), 
de vorm kon hebben van een huwelijkse schenking of van een nieuw 
contract dat tijdens het huwelijk door de echtgenoten alleen werd 
gesloten47. Een dergelijke making moest echter altijd “reciprocque” (d.i. 
wederkerig) zijn: het overlijden van de ene of de andere echtgenoot 
vormde een kanselement, wat tegemoet kwam aan de vermelde 
reserves ten aanzien van een overgang van onroerend vermogen naar 
de ‘andere’ familie48.

Het vermelde huwelijksvoordeel van het gebruik van de gemeen-
schappelijke woning werd in een turbe van juli 1505 voor het eerst 
beperkt tot een woning op een erf van veertig vierkante roeden49. De 
reden daarvoor was dat in 1494 met een turbe, die naar een vonnis 
van de Antwerpse schepenen van 1472 verwees, was vooropgesteld dat 
bebouwde percelen binnen de Antwerpse vrijheid (libertas) die kleiner 
of even groot waren als de vermelde oppervlakte, als “onroerende 
have” werden beschouwd50. Dat maakte dat ze bij een verdeling, 
bijvoorbeeld in een erfenis, zonder meer als roerend goed werden 
aanzien en dus tussen de erfgenamen en de langstlevende echtgenoot 
werden opgedeeld. Grotere erven keerden daarentegen integraal terug 
naar de zijde van de familie van waaruit ze afkomstig waren. De turbe 

46 FAA, V 68, fol. 11r (14 februari 1494 (n. st.)) en fol. 18r (18 juni 1506). Zie 
verder de artikels [40] en [41].
47 Zie de artikels [14] en [20]. Die laatste bepaling liet toe dat het voor het huwe-
lijk gemaakte huwelijkscontract een making tijdens het huwelijk verbood.
48 FAA, V, 68, fol. 16v (31 juli 1505) en fol. 18v (18 juni 1506). Zie ook artikel [34].
49 FAA, V, 68, fol. 16v (31 juli 1505). Een roede in Antwerpen was 5,736 meter en 
een vierkante roede 32,90 m2. Veertig vierkante roeden was een oppervlakte van 
1.316 m2 (40 x 32,90 m2).
50 FAA, V, 68, fol. 10r (29 januari 1494 (n. st.)). Zie ook Meijers, op. cit., p. 202.
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van 1505 maakte dat sindsdien een making tijdens het huwelijk van 
een door ouders bij het huwelijk “meegegeven” gezinswoning op een 
bebouwde stadsgrond van meer dan veertig vierkante roeden een 
inbreuk vormde op de rechten van de familie waaruit dat onroerend 
goed afkomstig was51.

De vermelde juridische vernieuwing van 1505 liet geen sporen na 
in de artikelen van handschrift V2 die verwijzen naar turben uit de 
jaren 1490, waarin nog van een onbepaald “huis” sprake was (arti-
kels [18] en [20]). Pas in artikel [34] werd de regel uit de turbe van 
1505 overgenomen. Die opname van de inhoud van de turbe van 1505 
gaf echter geen aanleiding tot een aanpassing van de oudere (eerder in 
het handschrift opgenomen) artikels.

De eerste 42 bepalingen van V2 volgen stipt de rangorde van de 
eerste 18 folia van het turbeboeck, maar vanaf artikel [43] is dat niet 
meer het geval. Vanaf die bepaling was er een selectie van normen. 
Een belangrijke vernieuwende regel werd zo bijvoorbeeld niet opge-
nomen. Een turbe van 18 juni 1506, die de oudere principes inzake 
huwelijkscontracten grotendeels bekrachtigde, stelde ook en voor het 
eerst dat het koppel een huwelijkscontract kon sluiten zonder 
medewerking van de ouders, “huers goets mechtich synde”52. Allicht 
werd de hypothese van een huwelijk tussen twee meerderjarigen 
bedoeld. De regel hield in dat in dat geval bekrachtiging van het 
huwelijkscontract door de ouders nog slechts vereist was als bij het 
huwelijk een onroerend goed werd ingebracht dat naar de familie van 
herkomst moest terugkeren. Hoewel de vermelde turbe nog de onve-
randerbaarheid van het voor het huwelijk gesloten huwelijkscontract 
vooropstelde53, was dit een regel die de oudere normen danig uitholde. 
Immers, het koppel kon in bepaalde omstandigheden zelfstandig een 
huwelijkscontract sluiten en op die manier werden “huwelijckse 
voerwaerden” enigszins losgeweekt van de controle door de parentes. 
De auteur van de bepalingen rond artikel [42], die handelden over 
huwelijkscontracten en huwelijkse voordelen, heeft die regel dan ook 

51 Zie ook artikel [34].
52 FAA, V, 68, fol. 19r (18 juni 1506).
53 Ibid.
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bewust niet meegenomen in zijn compilatie. Wel vermeldde hij de 
regels uit dezelfde turbe die aansloten bij de controlerende 
bevoegdheid van de ouders (artikels [40] en [41])54.

Er is dus een duidelijk verschil in aanpak in de eerste 39 artikelen 
van handschrift V2, en vanaf ca. artikel [40]. In de eerste 39 artikelen 
werd de wijziging van juli 1505, die een making tussen echtgenoten 
beperkte tot een gezinswoning van veertig vierkante roeden, opge-
nomen en werden eerdere artikels niet aangevuld of gewijzigd in de 
zin van de nieuwe regel. Vanaf artikel [40] was er wel een nieuwe 
benadering, van selectie van in turben bepaalde normen. Dit verschil 
in stijl wijst erop dat een eerdere versie van handschrift V2 de tekst 
van het Gulden Boeck tot ongeveer artikel [40] omvatte. Die eerdere 
versie kwam echter niet rond 1506 tot stand, zoals de vermelde turbe 
zou doen vermoeden. Sommige in de eerste 39 artikels verwerkte 
regels zijn geput uit een turbe die in 1511 werd georganiseerd55.

De vermelde eerste versie V2A dateert van 1511 of enige tijd later. 
Het handschrift V2 is echter niet op die versie gebaseerd, maar op een 
tussenversie, die zelf op V2A steunde (die tussenversie duiden we 
hierna aan als V2B). Dat alles blijkt uit de toevoeging, achteraan in de 
katern met het Gulden Boeck in handschrift V2, van enkele regels uit 
turben van vóór 1511, waaronder de norm over huwelijkscontracten 
gesloten zonder bijstand van de ouders die in de turbe van 18 juni 
1506 was vermeld56. De auteur van handschrift V2 kan dus niet die 
regels vanaf artikel [40] hebben weggelaten.

Het is niet mogelijk exact vast te stellen wanneer de compilatie 
vanaf artikel [40], dus V2B, tot stand kwam. Een aanwijzing biedt 
artikel [112], dat immers doorstreept werd, en waarbij de nummering 
van de volgende bepalingen niet werd herzien. Het lijkt er dus op dat 

54 De regel over huwelijkscontracten die door de echtgenoten alleen konden 
worden gesloten, kwam niet in de artikels van het Gulden Boeck in handschrift V2 
voor, zij het wel in aansluitende uittreksels van turben (zie verder).
55 De jongste verwerkte turbe, in artikel [35], dateert van 8 maart 1511 (n. st.). Zie 
FAA, V, 68, fol. 17r.
56 FAA, V, 2, fol. 37r–v.
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de auteur van handschrift V2 die bepaling, die uit V2B stamde, 
schrapte. Het is niet duidelijk hoeveel van de artikels in hands-
chrift V2 versie V2B bevatte. Een mogelijke aanwijzing vormt een 
zeker verschil in stijl, vanaf ca. artikel [115]. De inhoud van verkla-
ringen van deponenten in het oudste turbeboeck werd vanaf die plaats 
vrijer benaderd. Sommige bepalingen (bijvoorbeeld artikel [117]) gaan 
niet letterlijk terug op passages in geregistreerde turbe-verklaringen, 
maar vormen parafrases. Zowel in V2A als in de artikels tussen de 
bepalingen [40] en [115] volgden de artikels woord voor woord turbe-
verklaringen die in het eerste turbeboeck waren opgenomen.

Uit dit alles blijkt dat V2C, dus de versie die op basis van V2B 
werd aangevuld, geschreven werd door de kopiist van handschrift V2. 
Een terminus postquem van V2C kan omwille van het overnemen van 
regels uit het oudste turbeboeck eenvoudig worden vastgesteld. 
Artikel [186] is een weergave van een turbe van 15 februari 1528 
(n. st.)57. Artikel [179] verwoordt een regel uit een turbe van 19 juni 
152758. Een belangrijke turbe van 2 april 1529, die schulden gemaakt 
door een langstlevende niet ten laste legde van de inwonende 
kinderen59, werd echter niet opgenomen. Ook het principe dat vorde-
ringen die deel uitmaakten van een erfenis konden worden verdeeld, 
dat in september 1528 voor het eerst werd vastgesteld60, werd niet 
meegenomen in V2C. Hieruit blijkt dat V2C dus rond 1528 tot stand 
kwam.

Over het algemeen kan men stellen dat de (minstens) drie opeenvol-
gende versies van V2 getuigen van een navolging van eerdere versies, 
zonder dat ze de rechtsregels grondig herwerkten of aanpasten aan 
nieuwe principes. Dat was ook zo voor V2C, waarin wel vrijere bewoor-
dingen werden gebruikt, maar waarin de bepalingen van V2A en V2B 
inhoudelijk niet werden herwerkt of op elkaar werden afgestemd.

57 FAA, V, 68, fol. 72v (15 februari 1528 (n. st.))
58 FAA, V, 68, fol. 68r (19 juni 1527).
59 FAA, V, 68, fol. 76r (2 april 1529 (n. st.)).
60 FAA, V, 68, fol. 77v (11 september 1528).
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6.  De herwerkingen van het Gulden Boeck  
in de vroege jaren 1530

De overige negen handschriften van het Gulden Boeck zijn jonger 
dan V2 en hebben zich ook op (voorlopers van) dat handschrift of op 
kopieën ervan gebaseerd. Ze bevatten bepalingen uit V2C, maar 
namen ze niet alle over. De door De Longé uitgegeven versie (V4) telt 
156 artikels, terwijl K166, ÖNB, V2, V5 en V60 186 en meer genum-
merde artikels bevatten. Allicht hoort handschrift V1 ook bij deze 
laatste groep, aangezien het – volgens de beschrijving in de inven-
taris – 187 artikels zou tellen. Anders dan men zou verwachten, 
groeide het Gulden Boeck dus niet aan in de loop van de tijd, maar 
werd het integendeel meer beknopt. Het blijkt inderdaad dat K166, 
ÖNB, V2, V5 en V60 een oudere tekst bevatten dan de kortere versies 
KBB, V3, V4, D91 en D180.

De verwantschap in de handschriftelijke versies laat toe ze in 
groepen in te delen, hun volgorde van tot stand komen en hun onder-
linge afhankelijkheid te bepalen. Zoals vermeld, is handschrift V2 het 
oudst bewaarde. Er zijn duidelijke aanwijzingen dat V60 in hoofdzaak 
een kopie is van V261. V5 is eveneens een afschrift uit de traditie van 
V2. V5 en V60 bevatten beduidend meer (kopieer)fouten inzake juri-
dische terminologie dan V262. K166 behoort tot dezelfde traditie. 
ÖNB leunt sterk aan bij V563.

Een tweede groep versies bestaat uit KBB, V3, V4 en D91. Van 
deze vier is V3 de oudste versie. KBB is een afschrift, vermoedelijk 
(grotendeels) van V364, maar ook (minstens voor een deel) van andere 

61 Zie bijvoorbeeld artikel 36[36], en ook (maar met parallellen in K166) 71[64] 
en 83[77]. 
62 Bijvoorbeeld “ces(s)ibus” voor “casibus” in artikel [92], en “resilueren” en “restitu-
eren” voor het correcte “resilieren” in artikel 115[109].
63 Zie bijvoorbeeld artikels [19] in fine, [36], [64], [70], [130] en [144]. 
64 Zie bijvoorbeeld artikels 62[54], 75[70] en 115[109], met varianten die alleen in 
V3 en KBB voorkomen.
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versies65. V4 werd op V3 gebaseerd maar bevat toch ook correcties op 
basis van eerdere versies, voornamelijk van V5. D91 leunt aan bij V3 
maar steunt ook op V5 en/of V60. Toch bevat het enkele relatief origi-
nele formuleringen66.

Apart staat D180. Dat handschrift neemt de artikels uit de traditie 
van V3 als uitgangspunt, maar heeft 27 van de bepalingen niet over-
genomen en vervangen door andere regels. Bovendien werden veel 
artikels ingekort. D180 kwam echter niet veel later dan V2C tot stand 
en de bijgevoegde regels werden eveneens (rechtstreeks of onrecht-
streeks) uit het eerste turbeboeck geput67.

Historici van het Antwerpse recht hebben het (handschrift V4 van 
het) Gulden Boeck uiteenlopend gedateerd. Mertens en Torfs, en 
anderen in hun spoor, stelden voorop dat het Gulden Boeck “zeer 
waarschijnlijk” tot stand kwam naar aanleiding van het plakkaat van 
7 oktober 1531 dat alle jurisdicties in de Nederlanden tot redactie van 
costuymen verplichtte, binnen een termijn van zes maanden68. Er zijn 
inderdaad indicaties dat de herwerking van V2C, in V3, in de vroege 
jaren 1530 aanvatte. Een turbe van ca. 1532 vestigde bijvoorbeeld voor 
het eerst het algemene principe dat gehuwde vrouwen, als ze overeen-
komsten aangingen zonder machtiging van hun echtgenoot en zonder 
bijstand van een voogd ad hoc, die overeenkomsten steeds konden 
“renunciëren”. Dat betekende dat de vrouw het recht had zich te 
bedenken en een gesloten contract niet diende na te leven als ze 

65 Zie bijvoorbeeld artikel 1[1] en artikel 4[4], met varianten in KBB die niet in 
V3 maar in andere versies van de tweede groep voorkomen.
66 Bv. artikel 70[63].
67 Artikel {54} werd bijvoorbeeld ontleend aan FAA, V, 68, fol. 80r (25 juni 1527) 
en artikel {146} aan FAA, V, 68, fol. 67r (21 juni 1527). Een duidelijke aanwijzing 
dat D180 tot stand kwam na de herwerkingen van de jaren 1530, en ertegen 
reageerde, is dat die versie bepalingen toevoegde die in de traditie V3, V4, KBB en 
D91 niet uit V2 waren overgenomen, zoals artikel {146}.
68 Mertens en Torfs, op. cit., vol. 5, 511. Het plakkaat werd uitgegeven in: 
Recueil des Ordonnances des Pays-Bas, 2e sér., 1506–1700, vol. 3, J. Lameere (ed.), 
Brussel, 1902, p. 266. 
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besloot er afstand van te doen69. De oudere regels, die uitgingen van 
de nietigheid van dergelijke contracten, op grond van een onbevoegd-
heid tot contracteren van de gehuwde vrouw70, en die enkel het 
statuut van koopvrouw als uitzondering instelden71, werden rond 1532 
omgebogen in een beschermingsmaatregel voor gehuwde vrouwen. 
Het risico van nadelig contracteren werd vanaf die tijd bij de tegen-
partij gelegd: die laatste diende in te schatten of het gesloten akkoord 
voordelig was voor de vrouw met wie zij een afspraak maakte. De 
nieuwe regel werd in V3 verwerkt en verving de oudere normen die in 
V2C waren bepaald. Nieuwe artikels 38, 40 en 41 werden ingevoegd 
en artikel [36] werd grondig aangepast.

Anders dan de auteurs van V2B en V2C, heeft de schrijver van V3 
inderdaad bepalingen uit eerdere versies van het Gulden Boeck 
geschrapt of gewijzigd, in het licht van meer recente normen. Dertig 
artikels werden weggelaten en zeven bepalingen werden grondig 
herwerkt. Ook werden delen van eerdere versies van het Gulden Boeck 
herschikt. Regels die in recente turben waren vastgesteld, werden inge-
voegd achter thematisch relevante bepalingen.

Het streven naar een meer summiere versie van het Gulden Boeck 
in V3 hield in de eerste plaats verband met een uitzuiveren van herha-
lingen en overbodige toevoegingen. Een voorbeeld van een schrapping 
omwille van rationalisering is artikel [7], dat niet werd opgenomen 
omdat het juridisch principe in dat artikel opnieuw werd vermeld in 
de artikels 12[12] en 35[33]. Een deel van bepaling 36[36], dat na de 
uitzondering van de koopvrouw terug aanknoopt bij het (al elders 
vermelde) algemene principe van gemeenschappelijke schulden, werd 
eveneens weggelaten. Andere artikels werden elders geplaatst, om ze 
thematisch beter bij elkaar te laten aansluiten (bijvoorbeeld 
artikel 108, dat overeenstemt met artikel [99], en artikel 99, dat min 
of meer hetzelfde is als [101]).

69 FAA, V, 68, fol. 93r (z.d., ca. 1532). Een turbe van 1526 had die regel enkel voor 
het ondertekenen van een obligatie vastgesteld. Zie FAA, V, 68, fol. 63r (2 juni 
1526). In 1532 of daaromtrent werd de norm veralgemeend.
70 FAA, V, 68, fol. 22r (11 maart 1507 (n. st.)).
71 FAA, V, 68, fol. 17v (15 oktober 1509).
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Bepaalde correcties en weglatingen hielden verband met wijzigingen 
van recht. De in V2 verwerkte regels die nog uitgingen van een vast 
huwelijkscontract dat na het huwelijk niet kon worden gewijzigd tenzij 
met akkoord van de ouders, werden aangepast. Huwelijkscontracten 
konden in de vroege jaren 1530 immers na het huwelijk worden gean-
nuleerd of herzien, wat in het nieuwe artikel 45 werd bepaald. De 
oudere artikelen [40] en [41] werden in die zin herschreven. Een ander 
voorbeeld van veranderd recht dat de redactie van de vroege jaren 1530 
beïnvloedde, betrof de voorrang van de echtgenote voor haar bruids-
schat. Artikel [119] dat de “dotale” vordering in rangorde na de 
schulden van loon, huur en “montcost” plaatste, werd geschrapt, omdat 
intussen de absolute voorrang van die eerste vordering gold, die ook al 
in artikel [161] was verwoord. In 1523 was de voorrang vóór alle schuld-
eisers bij turbe vastgesteld72. Eveneens werd uit V2C het artikel [80] 
weggelaten, dat stelde dat het vermogen van een insolvent debiteur 
moest worden uitgewonnen en openbaar verkocht. Dat was allicht het 
gevolg van het toegenomen belang van akkoorden van uitstel van beta-
ling en kwijtschelding voor onvermogende schuldenaren. Sinds de late 
jaren 1520 verkoos de stad Antwerpen een praktijk van onderhandeling 
tussen schuldeisers en hun onvermogende debiteur. Overeenkomsten 
met kwijtscheldingen of afbetalingstermijnen genoten sindsdien de 
voorkeur73. Ook komen bepalingen inzake de jaarmarktvrijheid [140–
144] niet meer voor in V3, hoewel ze nog in 1526 in een turbe waren 

72 De nieuwe regel werd vastgesteld in een schepenvonnis van maart 1523. In een 
turbe van juni 1526 werd voor het eerst naar deze regel, en dit vonnis, verwezen. 
Zie FAA, V, 68, fol. 45v (tussen maart 1523 en januari 1526), fol. 63r (2 juni 1526) 
en fol. 83v (22 juli 1529). In V3 bleef artikel 85[78], dat een lijst van bevoorrechte 
schulden bevatte, wel behouden. Die lijst was duidelijk niet limitatief en behoefde dus 
geen aanpassing. Zie ook artikel 24[25], dat enkel over derden-schuldeisers handelt.
73 Zie hiervoor D. De ruysscher, Bankruptcy, Insolvency and Debt Collection 
Among Merchants in Antwerp (c. 1490–c. 1540), in Bankruptcy in Early-Modern 
Europe, T.M. Safley (ed.), Abingdon, 2012, p. 185–199; Id., Reconciling Old and 
New: Imprisonment for Debts and Cessio Bonorum, in Antwerp and Mechelen 
(c. 1500–c. 1530), in European Traditions: Integration or Disintegration?, 
J.W. Oosterhuis en E. Van Dongen (eds.), Oisterwijk, 2012, p. 35–48. Zie ook 
artikel 137[131] dat stelt dat een insolvente in bepaalde gevallen nog geldig kan 
betalen.

67893_05_DeRuysscher.indd   90 23/12/14   16:16



— 91 —

vastgesteld74. Dit was een gevolg van het vervagen van de grenzen van 
de Brabantse jaarmarkten. Al in de jaren 1520 evolueerde Antwerpen 
naar een permanente markt, waar de bescherming van de jaarmarktvrij-
heid het ganse jaar gold75.

Daarnaast heeft de auteur van V3 bepaalde materies, die in recente 
(projecten van) stadsverordeningen werden geregeld, uit het Gulden 
Boeck gehaald. De procedure van levering (d.i. beslag en uitwinning 
van een onroerend goed voor een achterstallige rente of cijns) onder-
ging bijvoorbeeld grondige wijzigingen. Een ordonnantie van mei 
1530 (bijlage 2/6) liet de schuldeiser van een achterstallige rente voor 
het eerst toe ook het huurgeld van de huurder van een uit te winnen 
goed aan te spreken als binnen twee weken na aanzegging van de 
procedure niet was betaald en de eigenaar van het pand geen verweer 
voerde (zie verder). Daardoor schrapte de auteur van V3 het laatste 
deel van artikel [87] uit V2C, dat pas eigendomsrechten (en rechten 
op de huurgelden) verleende na een jaar. Hetzelfde geldt voor bepa-
lingen over calengieren. De artikels [150], [151], [152], [163], [170], 
[171] en [173–177] werden niet meer verwerkt, omdat in de periode 
van totstandkoming van V3 een compilatie van normen rond calen-
gieren werd geschreven (zie bijlage 2/10).

Versie V3 is wellicht vóór maart 1537 tot stand gekomen. Ze bevat 
enkel oudere regels over obligaties, die voor een deel door keizerlijke 
wetgeving van maart en mei 1537 waren achterhaald (bijvoorbeeld 
artikel 25).

74 FAA, V, 68, fol. 64r (z.d., ca. juni 1526).
75 Zie hiervoor H. Van der Wee, The Growth of the Antwerp Market and the 
European Economy (Fourteenth-Sixteenth Centuries), vol. 2, Den Haag, 1963, 
p. 327–329; O. Gelderblom, The Decline of Fairs and Merchant Guilds in the 
Low Countries, 1250–1650, in Jaarboek voor Middeleeuwse Geschiedenis, vol. 7, 
2004, p. 215–217; J. Puttevils, The Ascent of Merchants from the Southern Low 
Countries. From Antwerp to Europe, 1480–1585, onuitgegeven doctoraatsverhande-
ling Universiteit Antwerpen, 2012, p. 91–95.
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7. Nieuwe verordeningen en projecten in de jaren 1530

In de versies van het Gulden Boeck werden stadsverordeningen 
verwerkt. Bepalingen uit bijvoorbeeld de verordening van 1516 op 
fugitieven (bijlage 2/2) en uit de ordonnantie van 1518 op samenloop 
(bijlage 2/3) werden in de versies V2A, V2B en V2C opgenomen, voor 
zover geregistreerde turbe-verklaringen hun inhoud weerspiegelden76. 
Vanaf de vroege jaren 1530 werd dat niet meer gedaan. Meer verorde-
ningen van de Antwerpse schepenen veranderden regels van (proce-
dureel) privaatrecht sterk, bijvoorbeeld inzake levering en burenve-
rhoudingen. De materies die met stedelijke ordonnanties werden 
gereguleerd, verdwenen uit het Gulden Boeck. De gereduceerde versies 
van het Gulden Boeck, die vanaf die tijd tot stand kwamen, wijzen 
eveneens op het verminderd belang van het met turben vastgestelde 
privaatrecht. De omvang en complexiteit van de met verordeningen 
opgelegde regels maakten nieuwe geïntegreerde compilaties noodzake-
lijk. Dat waren nu vaker rechtsboeken dan bundelingen van disparate 
aantekeningen: de verwerking tot een sluitend geheel van normen 
stond voorop.

De ordonnanties over levering van 1530, 1534 en 1535 
(bijlagen 2/6, 2/7, 2/8 en 2/9) hervormden de procedure om achter-
stallige renten en cijnzen op huizen in te vorderen door middel van 
beslag en verreycken (uitwinnen)77. De wijzigingen, die na voortschrij-
dend inzicht en bepaalde verbeteringen in 1535 definitief waren 
voltooid, waren om drie redenen noodzakelijk geworden. Vooreerst 
was de oude regel die stelde dat de schuldeiser (rentier) beslag kon 
leggen op meubelen en andere roerende goederen die in het huis 
werden aangetroffen, niet langer nuttig. Steeds meer berente panden 

76 Bv. art. [127], uit de verordening van 1516. 
77 Verreycken werd in de vijftiende eeuw als term gebruikt om uitwinning van een 
onroerend goed voor het gerecht aan te duiden. In deze periode, van de jaren 1530, 
werd de term verengd tot gerechtelijke uitwinning van gronden en vooral huizen 
wegens niet-betaalde renten of cijnzen. 
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werden immers verhuurd78, en huurders konden moeilijk verantwoor-
delijk worden gesteld voor de wanbetaling van hun huisbaas.

Een tweede ontwikkeling die tot aanpassingen noopte, was de 
toename van renteverkoop. Het oudere recht was in hoofdzaak 
bedoeld voor erfrenten ten bate van verkopers (erfgeving, bail à rente): 
het huis waarop de rente rustte, diende in dat geval tot zakelijke 
zekerheid voor de verkoopprijs, die in de vorm van een jaarlijks te 
betalen rente was overeengekomen. Renteverkoop (constitutie) door 
huiseigenaars werd in Antwerpen in de vroege zestiende eeuw echter 
meer populair79. Sinds die tijd werden daarom soms meerdere renten 
met hetzelfde huis als onderpand gevestigd, wat problemen van 
samenloop van schuldeisers veroorzaakte. Omdat een rente jaarlijks 
werd betaald, was het verder zo dat rentiers die kort vóór een beslag op 
een huis een rente op dat huis hadden verkregen, geen vergoedingen 
ontvingen en dat ze die ook niet konden verhalen op het onderpand. 
Hun rente was pas opeisbaar na een jaar. In de ordonnantie van 1535 
werd daarom voorzien dat het uitgewonnen pand openbaar moest 
worden verkocht en dat het dus niet meer, zoals voordien het geval 
was, toeviel aan de beslagleggende rentier (artikel 6[8]). Op die 
manier werd het mogelijk een overschot te realiseren en daarop 
mochten de rentiers van jongere renten hun schuld verhalen. Ze 
kwamen echter wel in samenloop met andere schuldeisers, alsook met 

78 Een aanwijzing voor toenemende verhuring van ruimten, en voor de schaarste 
aan huurruimte, zijn de huurprijzen. Er zijn indicaties dat die sterk stegen tussen 
ca. 1500 en ca. 1540. Zie E. Scholliers, De levensstandaard in de xve en 
xvie eeuw te Antwerpen, Antwerpen, 1960, p. 48–49 en p. 247; Id., Un indice du 
loyer: les loyers anversois de 1500 à 1873, in Studi in onore di Amintore Fanfani, 
vol. 5, Milaan, 1962, p. 595–617.
79 Stijgende woningprijzen hadden hier allicht mee te maken. Pas voor de periode 
vanaf de jaren 1540 werd uitvoerig onderzoek verricht naar renteverkoop en erfge-
ving van renten in Antwerpen. Zie hiervoor H. Soly, De schepenregisters als bron 
voor de conjunctuurgeschiedenis van Zuid- en Noordnederlandse steden in het 
Ancien Régime: Een concreet voorbeeld: de Antwerpse immobiliënmarkt in de 
16de eeuw, in Tijdschrift voor Geschiedenis, vol. 87, 1974, p. 521–544, en Id., 
Urbanisme en kapitalisme te Antwerpen in de 16de eeuw. De stedebouwkundige en 
industriële ondernemingen van Gilbert Van Schoonbeke, Brussel, 1977, p. 77–107.
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de heffers van oudere renten die meer dan twee jaar hadden laten 
verlopen (artikel 1[1]).

Een derde probleem betrof de lange procedure van verreycken. 
Volgens de oudere regels moest het huis een jaar onbewoond blijven 
vooraleer het kon worden uitgewonnen en openbaar verkocht. Uit de 
inleidingen van de vermelde ordonnanties blijkt dat het vaak langer 
dan een jaar duurde vooraleer de verreycking was afgerond. Gedurende 
die tijd verkreeg de schuldeiser geen rente en kon het pand ook niets 
opbrengen, omdat elke bewoning – dus ook door huurders – verboden 
was. Vandaar dat in de stedelijke verordening van 14 mei 1530 de 
verhuur per opbod, voor de duur van de procedure, werd ingevoerd 
(artikel [4]). Daarnaast werden de huurgelden gemobiliseerd: de 
huurder werd de mogelijkheid gelaten het pand gedurende de uitwin-
ningsprocedure te blijven bewonen. In dat geval werden de huur-
gelden bij de amman van de stad geconsigneerd (artikel [2]).

Naast de vermelde ordonnanties kwamen in de vroege jaren 1530 
eveneens twee korte teksten tot stand die niet als verordening werden 
uitgevaardigd. Een eerste was het “statuyt vander meeringe ende 
erffscheydinghen”, dat 25 artikels telt (bijlage 2/5). De tekst is slechts 
in enkele handschriftelijke versies gekend. Er zijn aanwijzingen dat het 
ontwerp in de vroege jaren 1530 werd geschreven. De auteur van V3 
liet immers de meeste bepalingen over erfscheiding (d.i. afpaling en 
burenrelaties) uit V2C weg (artikels [35], [166]–[168]), wat allicht 
wijst op kennis van redactie van deze stadsverordening. Het vermelde 
ontwerp bundelt een aantal artikels uit de Brusselse ordonnantie van 
2 december 1451 over erfscheiding en burenrechten80, die antwoorden 
boden op vragen die niet eerder in Antwerpse turben waren gesteld. 
Zo formuleren de overgenomen bepalingen van de Brusselse tekst 

80 J. Mosselmans en P. Godding, De verordening van de Brusselse magistraat van 
2 december 1451 inzake afpaling en buurschap, in Handelingen van de Koninklijke 
Commissie voor de Uitgave der Oude Wetten en Verordeningen van België, vol. 41, 
2000, p. 6–57. Het Antwerpse ontwerp verwerkte de Brusselse artikelen 1–7, 9–16, 
21–25, 30 en een deel van artikel 8. Enkele bundelingen van Antwerpse ordonnan-
ties, privileges en plakkaten bevatten integrale afschriften van de Brusselse ordon-
nantie: RAA, OGA, 86, ff. 155r–168r; RAA, OGA, 152, ff. 90r–99r
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oplossingen inzake gemene goten, voor ruimten tussen huizen (zoe(d)
en) en voor werken aan gemene muren. Veel meer dan een principe 
van gemeenschappelijk onderhoud voor gemene delen en het uitsluiten 
van verkrijgende verjaring door gebruik bevatte het Antwerpse recht 
vóór 1530 nog niet. Vreemd genoeg werden in het ontwerp bepaalde 
typisch Antwerpse regels niet verwerkt. Zo bijvoorbeeld werd de norm 
dat een muur vermoed werd gemeen te zijn als aan beide zijden balken 
waren ingebracht niet opgenomen81.

Een tweede ontwerptekst betrof calengieren en telde 24 artikels 
(bijlage 2/10). De tekst is mogelijk een ruwe projecttekst voor een 
verordening of voor een hoofdstuk in een rechtsboek. Gelet op de 
afgekondigde ordonnanties inzake de verwante materie van levering 
tussen 1530 en 1535, is het ontwerp allicht in diezelfde periode tot 
stand gekomen. Sommige van de in het ontwerp vermelde bepalingen 
waren eerder in het Gulden Boeck (tot en met versie V2C) ingevoegd. 
Andere artikels lijken theoretische vragen (“quaeritur”), waarin moge-
lijke combinaties van medeëigendom en gedeelde cijnzen worden 
onderzocht. Ook dat wijst op een nieuwe mentaliteit: men zocht naar 
oplossingen voor potentiële juridische problemen, eerder dan aan de 
letter van oudere teksten vast te houden.

8. Een Antwerps rechtsboek (ca. 1541–ca. 1545)

In de vroege jaren 1540 ontstond een tamelijk uitgebreide compi-
latie van Antwerps stadsrecht, die de traditie van het Gulden Boeck 
verenigde met nieuwe, recente turben, met de stadsverordeningen van 
de jaren 1530 en met keizerlijke plakkaten van de jaren 1530 en 1540. 
Die tekst wordt bewaard in het bestand Papieren van State en 
Audiëntie van het Algemeen Rijksarchief in Brussel en werd als 
bijlage 3 toegevoegd. Het betreft een katern die in een doorlopend 
handschrift werd geschreven en zonder enige aanduiding van de 
auteur. Wellicht is het een origineel.

81 Artikel [167] van het Gulden Boeck. Die bepaling was gesteund op twee turben 
van juni 1527: FAA, V, 68, fol. 66r (21 juni 1527) en 67v (19 juni 1527).
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De tekst komt voor als een (ontwerp van) rechtsboek. Anders dan 
het Gulden Boeck, is de vermelde compilatie een gestructureerd werk 
waarin helderheid van bewoordingen en bruikbaarheid bij consultatie 
voorop stonden. Aan de hand van de inhoud kan het worden geda-
teerd. Het in het rechtsboek verwoorde principe dat een “generael 
facteur” (d.i. een handelsagent met een algemene opdracht) zijn princi-
paal verbindt voor de contracten die hij voor diens rekening en in 
diens naam sluit, behoudens fraude (artikel XIV.11), wijst op een 
terminus postquem rond augustus 1541. In die maand werd deze regel 
immers voor het eerst in een in het turbeboeck geregistreerde turbe 
vermeld. De tekst van het rechtsboek is op dit punt duidelijk door die 
turbe geïnspireerd82. Een terminus antequem bieden twee uitgebreide 
stadsverordeningen op poorterschap en erfscheiding van 10 september 
1545. Deze omvangrijke ordonnanties, met respectievelijk 60 en 
78 artikels (bijlagen 2/11 en 2/12), zijn veel gedetailleerder dan de 
bepalingen over die thema’s in het vermelde rechtsboek. Dat bevat 
bijvoorbeeld geen afzonderlijke paragraaf over poorters. De paragraaf 
over erfscheiding telt slechts 19 artikels en die leunen zelfs niet aan bij 
het rond 1530 geschreven statuyt vander meeringe ende erffschey-
dinghen83. De Antwerpse verordening van 1545 (bijlage 2/12) regelde 
voor het eerst uitgebreid de bevoegdheid van de erfscheiders, die 
percelen opmaten en burengeschillen beslechtten84. In het rechtsboek 
van 1541–1545 werden die functionarissen niet vermeld. Het rechts-
boek sloot op dit punt dus nauw aan bij het Gulden Boeck en bij de 
geregistreerde Antwerpse turben.

Het rechtsboek van 1541–45 is onderverdeeld in zeventien para-
grafen en omvat in totaal 300 (niet-genummerde) bepalingen. Anders 

82 FAA, V, 68, fol. 109r–v (18 augustus 1541). Voor een herhaling, zie FAA, V, 68, 
fol. 156r–v (9 november 1542).
83 Er was ook een beknopte stadsverordening van 22 december 1520 die geregi-
streerde turben op de vermelde punten bevestigde. Zie FAA, PK, 914, ff. 95v–96r.
84 Over de erfscheiders en hun rol in de rechtspraak tussen buren, zie D. De ruys-
scher, La protection légale et judiciaire contre les nuisances environnementales à 
Anvers et à Malines (16e–17e siècles), in Droit et environnement. Actes des Journées 
internationales tenues à Boulogne-sur-Mer du 25 au 28 mai 2006, V. Demars-Sion, 
C. Pfister en R. Martinage (eds.), Lille, 2009, p. 41–46.
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dan bij het Gulden Boeck het geval was, trachtte de auteur van deze 
tekst een min of meer coherent overzicht te bieden van de in 
Antwerpen geldende regels. De volgorde van de paragrafen vertoont 
enige gelijkenissen met toen uitgegeven costuymen, in het bijzonder 
met die van Mechelen (1535). Er is in die laatste compilatie bijvoor-
beeld een apart hoofdstuk over leengoederen, wat ook in het 
Antwerpse rechtsboek van 1541–45 het geval is. In de latere 
Antwerpse costuymen komt dat hoofdstuk niet meer voor en evenmin 
in de costuymen van 1548. Net zoals de Mechelse costuymen behandelt 
het rechtsboek van 1541–45 vooraan strafrechtelijke inbreuken en 
uitwinning, en heeft het een aparte titel over renten. Belangrijke 
verschillen met de Mechelse costuymen zijn echter dat het rechtsboek 
van 1541–45 geen paragrafen wijdt aan cessie van goede (d.i. over-
dracht van een vermogen in ruil voor vrijlating, na gevangenzetting 
wegens schulden), verjaring, testamenten en bastaardkinderen85.

De auteur van het rechtsboek van 1541–45 heeft zich niet tot doel 
gesteld alle normen van Antwerps recht te beschrijven. In het corpus van 
de tekst wordt regelmatig verwezen naar hertogelijke privileges en andere 
bronnen van vorstelijk recht zoals vonnissen van justitieraden en Blijde 
Inkomsten (bijvoorbeeld in de artikels I.19, VI.59, IX.10 en XI.17). Het 
oogmerk bij het samenstellen van het rechtsboek was echter wel de 
inhoud van verschillende andere beschikbare en voornamelijk stedelijke 
juridische bronnen op te nemen. Net zoals bij de totstandkoming van het 
Gulden Boeck steunde de auteur in hoofdzaak op (weergaven van) het 
turbeboeck en verwerkte hij ook stadsverordeningen zoals de ordonnan-
ties over levering van de jaren 1530 (bijvoorbeeld in artikel IV.25). Verder 
nam hij regels op die in de vorstelijke plakkaten van 1537 en 1539 waren 
vastgesteld, over de invordering van obligaties, wisselbrieven en verzeke-
ringscontracten (zie artikel XIV.3–4). Daarbij bleef de auteur steeds 
dicht bij de formulering van het door hem gebruikte materiaal. Zelden 
werden regels uit de gehanteerde teksten grondig uitgewerkt. Wel had de 
auteur oog voor verwoording in een juridisch heldere taal, wat soms tot 
herschikking van woorden of een andere ordening van de artikelen 

85 De Mechelse costuymen van 1535 werden uitgegeven. Zie Coutumes de la ville de 
Malines, G. De Longé (ed.), Brussel, 1879. 
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aanleiding gaf. Dat was bijvoorbeeld het geval in enkele bepalingen over 
intestate vererving (zie artikels VI.46–VI.47).

De auteur vermeldde recente ontwikkelingen van het stadsrecht. Er 
was – anders dan het geval was bij de bewerking van het Gulden 
Boeck – op dit punt geen overdreven getrouwheid aan oudere teksten, 
met behoud van achterhaalde bepalingen. Overbodig geworden regels 
werden nu meer aangepast. De pondspondsgewijze verdeling van de 
uitgewonnen boedel onder niet-bevoorrechte schuldeisers gold volgens 
het rechtsboek van 1541–45 bijvoorbeeld in alle gevallen (zie 
artikel IV.3). Dat principe was met de ordonnantie van 1516 over fugi-
tieven ingevoerd, maar alleen voor insolvente nalatenschappen en voor 
de vereffening van het vermogen van een gefailleerde (zie bijlage 2/2). 
Niettegenstaande het gebrek aan wettelijke basis was al in de late jaren 
1520 en vroege jaren 1530 een duidelijke tendens merkbaar om een 
gelijke verdeling van restanten van boedels, na uitkering aan hypothe-
caire en andere preferente schuldeisers, ook bij gewone beslagproce-
dures buiten faillissement en erfenissen toe te passen86. Het rechts-
boek van 1541–45 maakt daarom op dit punt geen onderscheid naar 
die situaties en weerspiegelt zo de praktijk. Ook de regels rond 
contractuele rechten van gehuwde vrouwen waren up-to-date. Sinds 
ca. 1532 gold als algemene regel dat een overeenkomst of schuldbeken-
tenis ondertekend door een echtgenote zonder het akkoord van haar 
man slechts ongeldig was als de overeenkomst of obligatie nadelig 
bleek. Er gold in dat geval een terugtredingsrecht: de verbintenissen 
aangegaan in een contract of met een schuldbekentenis moesten niet 
worden uitgevoerd87. De oudere regels in turben en in het Gulden 
Boeck (in de versies tot en met V2C, en ook in D180, artikels {49} en 
{53}), die in dergelijke gevallen de nietigheid van het contract voorop-
stelden omdat de echtgenoot niet was betrokken en geen voogd bij de 
transactie was aangesteld, werden niet vermeld in het rechtsboek (zie 
artikel V.11).

86 D. De ruysscher, Designing the Limits of Creditworthiness. Insolvency in 
Antwerp bankruptcy legislation and practice (16th–17th centuries), in Tijdschrift 
voor Rechtsgeschiedenis), vol. 76, 2008, p. 320–321.
87 Zie voetnoot 72.
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Verder spreekt uit het rechtsboek van 1541–45 een zekere weer-
stand tegen de zich uitbreidende staatsvorming. Voorbeelden daarvan 
waren het admissierecht voor notarissen en de aanvragen voor cessie 
van goede, die sinds respectievelijk 1531 en 1536 door de Raad van 
Brabant werden gecontroleerd88. Ook was sinds 1539 de inmenging 
van de vorstelijke overheid in de aanstelling van nieuwe schepenen in 
Antwerpen sterker89. In het rechtsboek werd – net zoals later in de 
costuymen van 1548 – benadrukt dat cessie van goede tot de bevoegd-
heid van de Antwerpse schepenen behoorde. De procedure voor de 
Raad van Brabant werd – hoewel ze verplicht was – niet vermeld (zie 
artikel IV.7)90. De nadruk op de autonomie van de schepenen, in het 
wetgevend proces en het verlenen van vrijheden (zie artikels I.27–28), 
was eveneens nieuw. In het Gulden Boeck werden dergelijke institutio-
nele normen, die veelal uit laat-middeleeuwse privileges stamden, niet 
vermeld.

9.  Nieuwe ordonnanties en de redactie  
van de costuymen van 1548

Niettegenstaande gelijkenissen bijvoorbeeld inzake regels over cessie 
van goede was de invloed van het rechtsboek van 1541–45 op de 
costuymen van 1548 erg beperkt. Mogelijk hebben de redacteurs van 
die costuymen dat werk zelfs niet gekend.

88 Zie hierover Stevens, op. cit., p. 32–33, en het plakkaat van augustus 1536: 
Recueil des Ordonnances des Pays-Bas, 2e sér., 1506–1700, vol. 3, J. Lameere (ed.), 
Brussel, 1902, p. 549–550. 
89 K. Wouters, Een open oligarchie? De machtsstructuur in de Antwerpse magi-
straat tijdens de periode 1520–1555, in Belgisch Tijdschrift voor Filologie en 
Geschiedenis, vol. 82, 2004, p. 909–910.
90 De weerstand tegen de rol van de Raad van Brabant in cessie van goede blijkt ook 
uit een verzoekschrift dat de Antwerpse schepenen naar aanleiding van de Blijde 
Inkomst van prins Filips in augustus of september 1549 opstelden. Zie daarvoor 
D. De ruysscher, Lobbyen, vleien en herinneren: vergeefs onderhandelen om 
privileges bij de Blijde Inkomst van Filips in Antwerpen (1549), in Noord-Brabants 
Historisch Jaarboek, vol. 29, 2012, p. 64–79. 
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Nadat aan het plakkaat van 4 oktober 1540, dat opnieuw tot 
redactie van costuymen verplichtte91 geen gevolg was gegeven, herin-
nerde een vorstelijke brief in maart 1546 de Antwerpse schepenen aan 
die opdracht. De stadssecretarissen werden daarop gelast om een 
compilatie te schrijven, die uiteindelijk in 1548 werd afgewerkt en 
ingestuurd92. De uitgave van deze costuymen, door De Longé, in de 
reeks Coutumes du pays et duché de Brabant van de Koninklijke 
Commissie, werd uitsluitend gebaseerd op handschrift V493. Dat is 
inderdaad allicht de versie zoals ze aan de Raad van Brabant werd 
voorgelegd, maar daarnaast zijn er nog twee afschriften van V4 
(Rijksarchief Antwerpen, OGA, 86 en 229) en vijf onvolledige compi-
laties die (voorbereidingen van) hoofdstukken in V4 bevatten. Die 
laatste zijn de handschriften FelixArchief, V14 en V15, Algemeen 
Rijksarchief, Bibliotheek, K166, Rijksarchief Antwerpen, OGA, 152, 
en Koninklijke Bibliotheek, Handschriften, 17087–97. In 
bijlagen 4/2, 4/3, 4/4 en 4/5 werden enkele bepalingen uit privaat-
rechtelijke hoofdstukken uitgegeven, waarvoor deze laatste hand-
schriften andere versies bevatten dan het uitgegeven manuscript V494. 
De vermelde vijf compilaties bevatten vergevorderde proeven van 
hoofdstukken over huwelijk, erfrecht en testamenten, die aan de basis 
lagen van de uiteindelijke ingestuurde tekst van de costuymen van 
1548. Het blijkt duidelijk uit die vroegere versies dat bepaalde – toen 

91 Recueil des Ordonnances des Pays-Bas, 2e sér., vol. 4, J. Lameere en H. Simon 
(eds.), Brussel, 1907, p. 237. 
92 Zie de argumentatie in D. De ruysscher, ‘Naer het Romeinsch recht alsmede 
den stiel mercantiel’. Handel en recht in de Antwerpse rechtbank (16de–17de eeuw), 
Kortrijk, 2009, p. 50, voetnoot 285. De verschillen in de aanhef in bijlage 4/1 
bieden stof om een laatste verzoek tot insturen van de costuymen in april 1548 (en 
dus niet in januari 1548) te plaatsen. Zie inzake de homologatiebeweging in de 
Nederlanden, J. Gilissen, Les phases de la codification et de l’homologation des 
coutumes dans les XVII provinces des Pays-Bas, in Tijdschrift voor 
Rechtsgeschiedenis, vol. 18, 1950, p. 36–67 en p. 239–290.
93 Coutumes de la ville d’Anvers, vol. 1, p. 92, voetnoot 1. Deze voetnoot stelt 
slechts dat “un manuscrit reposant aux Archives de la ville d’Anvers” als voorbeeld 
diende. Het gaat wel degelijk – gelet op de afsluitende notitie (op p. 374) – om V4.
94 Voor andere hoofdstukken en in het bijzonder voor de hoofdstukken over vrede 
en boeten is er eveneens een bijzondere geschiedenis van voorbereiding, maar die 
valt buiten het bestek van dit artikel. 
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onduidelijke – punten van recht, bijvoorbeeld inzake de rangorde van 
aan te spreken goederen in een erfenis met schulden (zie bijlage 4/5), 
nog niet beslecht waren.

In de afgewerkte costuymen die in 1548 ter homologatie naar de 
Raad van Brabant werden verstuurd, werden (de reeds vermelde) 
stadsverordeningen van september 1545 over poorters en erfscheiding 
als hoofdstukken opgenomen95. Rond het midden van de jaren 1540 
kwamen nog enkele nieuwe en uitgebreide ordonnanties over privaat-
rechtelijke thema’s tot stand. Omstreeks 1546 vaardigden de 
Antwerpse schepenen bijvoorbeeld een verordening over renten en 
erfrecht uit (bijlage 2/13). Voor andere onderwerpen hebben de redac-
teurs van de costuymen al het andere beschikbare juridische bronnen-
materiaal grondig bestudeerd. Ze werkten, net zoals de auteur van het 
rechtsboek van 1541–45, ook met plakkaten, met het turbeboeck en 
het Gulden Boeck.

Anders dan de auteur van het rechtsboek van 1541–45 hebben de 
samenstellers van de costuymen van 1548 de oude rechtsregels op 
bepaalde betwiste punten grondig hervormd. In het rechtsboek van 
1541–45 werden ook aanpassingen doorgevoerd, maar die gingen nog 
niet zo ver dat alle mogelijke tegenstrijdigheden, doorheen het ganse 
rechtsboek, werden opgelost. Bij het uitwerken van de compilatie van 
1548 streefden de redacteurs daarentegen wel ten volle een renovatio of 
reformatio na. Hoewel Antwerpse juristen in die tijd in hoofdzaak in 
de laatmiddeleeuwse Italiaanse juridische traditie waren geschoold, 
was dit een uiting van een eerder humanistische visie. Ze trachtten 
vanuit een grondige kennis van de teksten van het Antwerpse recht 
het tot een sluitend geheel te maken. De oorspronkelijke ratio van 
bepaalde normen werd zo geherwaardeerd, wat maakte dat men de 
letterlijke bewoordingen en de regel zelf kon veranderen indien bij de 

95 Coutumes de la ville d’Anvers, vol. 1, p. 246–274 (tit. 8) en vol. 1, p. 274–296 
(tit. 9).
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interpretatie verwarring zou kunnen ontstaan of indien de bepaling 
niet met andere normen overeenstemde96.

Een voorbeeld van deze aanpak is de wijziging die aan het statuut 
van de koopvrouw werd aangebracht. In 1509 was in een geregi-
streerde turbe bepaald dat als een echtgenote samen met haar man 
handel dreef of een winkel hield, ze als “koopvrouw” werd 
beschouwd. Dat maakte dat ze zelfstandig, zonder machtiging van 
haar echtgenoot en zonder bijstand van een ad hoc aangestelde voogd, 
contracten kon aangaan en schuldbekentenissen mocht tekenen97. Het 
statuut van “coopwyf ” was dus vooral bedoeld als een uitzondering op 
de handelingsonbevoegdheid van de echtgenote om, zonder bijstand 
van haar man of een voogd, overeenkomsten te suiten. Deze uitzonde-
ring was meer dan waarschijnlijk ouder dan 1509. Rond die tijd werd 
het statuut van koopvrouw sterker verbonden met vermogen en dat 
was wel nieuw. De meer vermogensrechtelijke benadering bleek sinds 
1509 uit turben98, uit de redactie van het Gulden Boeck tot en met 
V2C (artikels [36], [159] en [161]) en uit het rechtsboek van 1541–45 
(artikel V.7). Een koopvrouw was vanaf 1509 een echtgenote die met 
machtiging van haar man een eigen zaak had of handel dreef zonder 
haar echtgenoot en die schulden aanging die zowel op haar goederen 
als op het huwelijksvermogen mochten worden verhaald. De toelating 
van de echtgenoot werd immers zo geïnterpreteerd dat ook het huwe-
lijksvermogen voor schulden van de handel van de nochtans zelfstan-
dige vrouw instond. Deze nieuwe regel leidde echter tot misver-
standen. Men ging de machtiging om afzonderlijk handel te voeren als 
een aanduiding van een vorm van handelsgemeenschap tussen de 
echtgenoten beschouwen. Dat maakte dat een koopvrouw ook indivi-

96 In de vijftiende en zestiende eeuw werden in Duitse gebieden compilaties van 
lokaal recht – wanneer ze een eerdere versie vervingen – als reformation aangeduid. 
Voorbeelden zijn de Reformacion der kayserlichen stadt Nuremberg (1503) en de 
Frankfurt erneuerte Reformacion (1578). Ook in Frankrijk was de term réformation 
gebruikelijk om een herziene compilatie van lokaal of regionaal recht aan te 
duiden. Zie bijvoorbeeld J. Bérault, La coutume réformée du pays et duché de 
Normandie …, Rouen, 1632.
97 FAA, V, 68, fol. 17v (15 oktober 1509).
98 Ibid.
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dueel aansprakelijk werd gesteld voor schulden aangegaan door haar 
man, zelfs als die schulden niets met haar handelszaak of met het 
huwelijksvermogen te maken hadden99. Nochtans was de algemene 
regel voordien steeds geweest dat de weduwe de schulden gemaakt 
door de overleden man slechts voor de helft diende te betalen en enkel 
als die schulden “gemeyn” waren (d.i. als ze voor het gezin of de beide 
echtgenoten waren gemaakt). Voor de koopvrouw maakte men nu een 
uitzondering op die regel. De achterliggende opvatting daarvan was 
blijkbaar dat het statuut van koopvrouw beschermende maatregelen 
voor echtgenotes ophief. Het was niettemin een erg vreemde interpre-
tatie dat de afzonderlijke handelszaak van een echtgenote, en de 
daarin verhandelde koopwaar, een onderpand vormden voor schulden 
aangegaan door haar man wanneer die schulden geen verband hielden 
met die handelszaak. In de costuymen van 1548 werden individuele 
schulden van de echtgenoot wel scherp van de handelszaak van zijn 
vrouw onderscheiden100.

Oudere regels werden in de redactie van 1548 niet altijd meege-
nomen, bijvoorbeeld als ze nog slechts een beperkte relevantie hadden. 
Normen inzake de marktvrijheid tijdens de jaarmarkten van 
Pinksteren en Bamis, die nog in een afzonderlijke paragraaf in het 
rechtsboek van 1541–45 waren opgenomen (hoewel ze niet in 
versie V3 van het Gulden Boeck waren verwerkt), komen bijvoorbeeld 
niet meer voor in de costuymen van 1548101.

99 FAA, V, 68, fol. 113r (9 juni 1542). 
100 Coutumes de la ville d’Anvers, vol. 1, p. 316 (tit. 10, art. 32–34). Wel bleef de 
oudere regel behouden dat door de koopvrouw voor haar handelszaak verworven 
goederen, en ook schulden uit die handelszaak, bij een verdeling van de huwelijks-
gemeenschap als gemeenschappelijk werden beschouwd.
101 Zie voor de bepalingen in het rechtsboek van 1541–45, I.10 en paragraaf XVII. 
De jaarmarktvrijheid werd in de costuymen van 1548 niet vermeld. Sommige regels 
doken wel op in een andere vorm, bijvoorbeeld als een verbod op beslag en levering 
tijdens de jaarmarkten. Ook werd vermeld dat een huurder of gebruiker van een 
opslagplaats die lange perioden in de stad verbleef, als een ingezetene diende te 
worden beschouwd. Zie Coutumes de la ville d’Anvers, vol. 1, p. 222 (tit. 6, art. 48) 
en p. 290 (tit. 9, art. 39). 
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De selectie- en hervormingspolitiek van de redacteurs van de 
costuymen van 1548 belette evenwel niet dat oudere principes soms 
nog werden ingekapseld in nieuwere regels, hoewel ze volledig waren 
gewijzigd. De algemene regel die sinds ca. 1532 gehuwde vrouwen 
toeliet zich te bedenken over gesloten contracten, werd zo als een 
aanvulling bij het oudere principe van hun onbevoegdheid om te 
contracteren voorgesteld102, hoewel het eigenlijk een andere, nieuwe 
regel vormde, die de vorige veranderde. Ook het beginsel van onveran-
derbaarheid van een huwelijkscontract kwam nog voor in de costuymen 
van 1548 en de wijziging door beide echtgenoten samen tijdens het 
huwelijk werd als een uitzondering geformuleerd103.

10.  Recht in ontwikkeling in een veranderende stedelijke 
samenleving

De geanalyseerde teksten bieden een inkijk in zich wijzigende 
rechtsregels, die op hun beurt veranderingen in socio-economische 
omstandigheden en in mentaliteit weerspiegelen. Vooral de omslag in 
de rechten van gehuwde vrouwen springt in het oog. In historische en 
rechtshistorische literatuur wordt vaak een veralgemeende handelings-
onbekwaamheid van echtgenotes vooropgesteld, die in de zestiende en 
zeventiende eeuw zou kaderen binnen een meer algemene achteruit-
gang van de rechten van vrouwen104. Dat laatste wordt toegeschreven 
aan economische ontwikkelingen zoals een toegenomen belang van 
roerende goederen105, en aan culturele invloeden zoals de receptie van 

102 Ibid., vol. 1, p. 194–196 (tit. 6, art. 3) en p. 320 (tit. 11, art. 53).
103 Ibid., vol. 1, p. 304 (tit. 11, art. 2).
104 J. Gilissen, Le statut de la femme dans l’ancien droit belge, in La femme. 
Recueils de la Société Jean Bodin, vol. 12, Brussel, 1962, p. 269–273; P. Godding, 
Le statut juridique de la femme dans les villes de l’Europe du Nord-Ouest du xiie 
au xviiie siècle: normes et pratiques, in La femme dans la cité. Entre subordination et 
autonomie. Normes et pratiques, S. Dauchy en V. Demars-Sion (eds.), Lille, 
2003, p. 73–84.
105 M.C. Howell, The Marriage Exchange. Property, Social Place, and Gender in 
Cities of the Low Countries, 1300–1500, Chicago, 1998.
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het Romeinse recht106. Een sterker benadrukken van het belang van 
de parentes (lignage) ten koste van het kerngezin (ménage), zoals dat 
bijvoorbeeld voor vijftiende-eeuws Douai werd vastgesteld107, blijkt 
niet uit Antwerpse normatieve teksten van de vroege zestiende eeuw. 
Het lijkt er zelfs op dat in de Scheldestad de omgekeerde evolutie 
plaatsvond. Huwelijkscontracten werden vrijer en konden vanaf de 
eerste jaren van de zestiende eeuw door het koppel alleen – en zonder 
bijstand van hun ouders – worden gesloten, geannuleerd en gewijzigd. 
Contracten en schenkingen tussen echtgenoten en beschikkingen bij 
testament – bij uitstek individuele rechtshandelingen – wonnen in dit 
opzicht ook aan belang. Die vernieuwingen bleken uit turben van de 
vroege jaren 1500. De stadsverordening op de voogdij van maart 1496 
(n. st.) had de nieuwe ontwikkelingen al aangekondigd (bijlage 2/1). 
In tegenstelling tot de Brusselse ordonnantie over voogdij van 1445, 
waar ze deels op gebaseerd was108, stelde de Antwerpse verordening 
bijvoorbeeld voorop dat een weduwe die voogd was, die hoedanigheid 
niet verloor als ze opnieuw huwde109. Een dergelijk verval van rechten 
als voogd was doorgaans ingegeven door de bescherming van de 
lignage van de overleden man, om diens goederen tegen inmenging 
van de nieuwe echtgenoot van de weduwe te beschermen110.

Het toenemend belang van de echtgenoten boven hun familie 
blijkt ook uit de voorrangsregeling die aan vorderingen van huwelijks-
voordelen werd toegekend. Aan het einde van de vijftiende eeuw was 
een contractuele douairie volledig achtergesteld ten opzichte van de 

106 M.E. Wiesner, Women and Gender in Early Modern Europe, Cambridge, 2000, 
p. 38–39.
107 R. Jacob, Les époux, le seigneur et la cité. Coutume et pratiques matrimoniales des 
bourgois et paysans de France du Nord au Moyen Âge, Brussel, 1990. Zie ook het 
vermelde boek van M.C. Howell.
108 P. Godding, L’ordonnance du Magistrat bruxellois du 19 juni 1445 sur la 
tutelle, in Wetboek en grondwet in historisch perspectief. Liber amicorum John 
Gilissen, Antwerpen, 1983, p. 149–174.
109 Dit werd bepaald in artikel 7 van de Brusselse ordonnantie van 1451. Zie Ibid., 
p. 154. Uit de inleiding van de Antwerpse ordonnantie blijkt dat het toezicht van 
de oppermomboirs bedoeld was onder andere om misbruiken ten aanzien van stief-
kinderen te voorkomen.
110 Godding, Le droit privé, p. 129 (nr. 163).
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schuldeisers van de overleden echtgenoot111. In 1523 werd de dotale 
vordering echter wel voorrang verleend boven alle schulden en dus ook 
boven traditioneel bevoorrechte schulden zoals huishuur, arbeidsloon 
en alimentatie (montcost)112. In de costuymen van 1548 werd uiteinde-
lijk een middenweg gekozen: de dotale goederen moesten de schulden 
aan de verhuurder mee vergoeden, maar ze gingen vóór de vorde-
ringen van werkers en kinderen113.

Verder wijzigden de regels over de meerderjarigheidsleeftijd. De 
ordonnantie van 28 maart 1496 (n. st.) had bepaald dat niet alleen 
voor het vervreemden en hypothekeren van onroerende goederen, 
maar ook voor het aangaan van contracten bijstand van een voogd 
vereist was tot de leeftijd van vijfentwintig jaar (bijlage 2/1, 
artikel 29). Die leeftijdsgrens was al in de vroege zestiende eeuw 
betwist. In een turbe van 1528 was erkend dat mannen van twintig of 
tweeëntwintig als meerderjarig golden, zodat voor hen bij het contrac-
teren geen toelating van een voogd vereist was114. Het rechtsboek van 
1541–45 steunde op een fout in versie V4 van het Gulden Boeck, 
waarin de leeftijdsgrens op achttien jaar werd bepaald (artikel V.10, op 
basis van artikel 54 van het Gulden Boeck). In de costuymen van 1548 
werd, deels op grond van de turbe van 1528, tweeëntwintig als leefti-
jdsgrens vooropgesteld115.

In de vermelde periode, tussen ca. 1510 en ca. 1545, creëerden de 
Antwerpse schepenen nauwelijks regels die contracten aanvulden of 
bepaalde clausules verboden. De nadruk lag nog op procedures van 
invordering en op procedurele aspecten van privaatrechtelijke verhou-
dingen. De vermelde compilaties en ordonnanties focusten sterk op 
beslag en uitwinning. Ze behandelden faillissement, cessie van goede en 

111 De weduwe diende schulden van de erfenis van haar douairie conventioneel af te 
trekken. Zie FAA, V, 68, fol. 5v (24 maart 1495 (n. st.)) en art. [61] van het 
Gulden Boeck.
112 Zie voetnoot 70.
113 Coutumes de la ville d’Anvers, vol. 1, p. 172 (tit. 4, art. 14–15).
114 FAA, V, 68, fol. 72r (15 februari 1528 (n. st.)). Zie ook art. 155[185] van het 
Gulden Boeck.
115 Coutumes de la ville d’Anvers, vol. 1, p. 304 (tit. 10, art. 31).
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samenloop, en regelden de hiërarchie van vorderingen. Pas in de 
costuymen van 1570, 1582 en 1608 zouden voor het eerst zogenaamde 
default rules opduiken, die grenzen stelden aan de inhoud van 
afspraken. Het ging om regels die de nietigheid van bepaalde 
afspraken vooropstelden, maar ook om bepalingen van aanvullend 
recht, die de contractpartijen mochten veranderen in hun overeen-
komst116. De bloei van de internationale handel tot ca. 1565 kan om 
die reden niet altijd uit de teksten van Antwerps recht worden afge-
lezen. Vele regels betroffen de opvordering van schulden en daarvoor 
was een onderscheid tussen types contracten en een afzonderen van 
handelscontracten niet pertinent, aangezien elke overeenkomst en 
belofte kon worden afgedwongen. Het rechtsboek van 1541–45 
bevatte de bepalingen van plakkaten van 1537 en 1539 over invorde-
ring van wisselbrieven (bijvoorbeeld artikel XIV.3), die bij uitstek 
door handelaars werden gebruikt. In de costuymen van 1548 werden 
die artikels echter weer geschrapt en ze zouden pas in de costuymen 
van 1570 – die dus van na de Gouden Eeuw dateren – opnieuw 
opduiken117.

Tot slot speelden de wijzigingen in het stedelijk landschap in de 
eerste helft van de zestiende eeuw een belangrijke rol bij de totstand-
koming van normen. Naarmate de economische groeipool Antwerpen 
steeds meer inwoners telde, werd de oppervlakte binnen de 
stadswallen volgebouwd. De nood aan gedetailleerde regels over 
erfscheiding en het statuut van gemene delen tussen gebouwen werd 
daarom groter118. De toenemende vraag aan verblijfsruimte leidde tot 

116 Een voorbeeld van regels van aanvullend recht zijn enkele bepalingen over 
vennootschappen in de costuymen van 1608. Zie Coutumes de la ville d’Anvers, 
vol. 4, p. 178 (dl. 4, tit. 9, art. 12–13).
117 Ibid., vol. 1, p. 598 (tit. 28).
118 Zie hiervoor ook P. Maclot, De afvoer van vast afval en van gebruikswaters 
binnen het traditionele Antwerpse woonhuis, in ‘n Propere tijd!?, P. Maclot en 
W. Pottier (eds.), Hoboken, 1988, p. 121–152; P. Poulussen, Van burenlast tot 
milieuhinder. Het stedelijk leefmilieu, 1500–1800, Kapellen, 1997, p. 54–58; R. Tijs, 
Tot cieraet deser stad. Bouwtrant en bouwbeleid te Antwerpen van de middeleeuwen tot 
heden. Een cultuurhistorische studie over de bouwtrant en de ontwikkeling van het 
stedenbouwkundig beleid te Antwerpen van de 13de tot de 20ste eeuw, Antwerpen, 1993, 
p. 61–77.
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meer huurcontracten. De vernieuwing van de ordonnanties van de 
jaren 1530, die toelieten bij levering ook de huurder aan te spreken, 
kaderen in die evolutie.

11. Een blijvend flexibel stadsrecht

De integratie in compilaties en rechtsboeken van de inhoud van 
turben aan de ene kant en van bepalingen uit stadsverordeningen aan 
de andere sloot aan bij een oudere visie op het stadsrecht van 
Antwerpen, in de zin van het geheel van normen dat in de Scheldestad 
door de schepenen (als wetgever en rechter) werd opgelegd. Dat stads-
recht werd in de vroege zestiende eeuw geacht zowel uit erkende onge-
schreven rechterlijke gebruiken als uit (nieuwe) bepalingen in verorde-
ningen te bestaan. Oudere synoniemen van dat stadsrecht, die 
hoofdzakelijk in de late veertiende en in de vijftiende eeuw werden 
gebruikt, waren “vierschaarrecht”119 en “recht van den poorteren van 
Antwerpen”120.

Het begrip “statuyt”, naar statutum, dat in de titel van het Gulden 
Boeck werd vermeld, was in de vroege jaren 1500 ideaal geschikt om 
de volle en ruime betekenis van dat stadsrecht te vatten. Een statuyt 
kon in de eerste decennia van de zestiende eeuw een norm zijn die was 
vastgesteld in een geregistreerde turbe (zie bijvoorbeeld artikel [34] 
van het Gulden Boeck) of in een stadsverordening (bijvoorbeeld 
artikel [91]). Daarnaast kwamen in die periode ook de uitdrukkingen 
“stadtrecht ende costuymen” of “costuymen ende stadtrecht” (bijvoorbeeld 
artikels [12] en [17]) vaak voor, vooral in turben. In de jaren 1530 en 
1540 werd statuyt nog slechts in de betekenis van “ordonnantie”, 
namelijk een publiek afgekondigd(e) (geheel van) regel(s), gebruikt. 
Een synoniem, dat vanaf de eerste jaren van de zestiende eeuw 

119 De Nave, op. cit., p. 6 (art. 8).
120 Clementynboeck, 1288–1414, in Antwerpsch Archievenblad, eerste reeks, vol. 25, 
p. 217 (ca. 1390).
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courant werd, was “ghebod”121. In de jaren 1530 en 1540 konden 
termen zoals “costuymen” en “stadtrecht” naar voordien rechterlijk 
toegepaste regels verwijzen, maar ook naar uitbreidende interpretaties 
van dergelijke normen, en zelfs naar nieuwe regels waarvan de depo-
nenten en de schepenen die hun verklaringen registreerden, oordeelden 
dat ze binnen het stadsrecht pasten.

Het ‘oude’ karakter van de vermelde costuymen was een belangrijk 
rechtsgeleerd vereiste, om gebruiken en opvattingen met een norma-
tieve inhoud als geldende gewoonte (consuetudo) te kunnen 
beschouwen122. In turbe-verklaringen werd er dan ook de nadruk op 
gelegd dat een bepaalde norm sinds lang gold (bijvoorbeeld 
artikel [99] van het Gulden Boeck of artikel I.1. van het rechtsboek 
van 1541–45) of dat de deponenten “die hadden weten wijzen” (zie de 
proeven van artikels in V2). Nochtans waren vele bij turben geattes-
teerde regels niet zo oud. Bij een turbe-onderzoek in 1520 bijvoorbeeld 
werd een oude praktijk van abandonnement, waarmee een gevangen 
schuldenaar zijn vrijheid kon herwinnen door zijn vermogen af te 
staan aan zijn schuldeisers, vermengd met nieuwe academische regels 
die gebaseerd waren op de Romeinsrechtelijke cessio bonorum. 
Niettegenstaande die recente rechtsgeleerde invloed, werden de geat-
testeerde regels als “oude costuymen” omschreven123. Een ander voor-
beeld betreft het sinds ca. 1532 algemeen erkende terugtredingsrecht 
van gehuwde vrouwen. Hoewel de vroegste vormen daarvan uit 1526 
dateren124, werd in een turbe van rond 1532, dus slechts enkele jaren 
later, de in die turbe voor het eerst veralgemeende regel omschreven als 
een “notoire costuyme onverbreckelick geobserveert over ii, iii, iiii, zesse, 

121 Zie de aanhef en tekst in bijlagen 2/7, 2/8 en 2/9. Vergelijk met J.-M. 
Cauchies, Services publics et législation dans les villes des anciens Pays-Bas. 
Questions d’heuristique et de méthode, in Het openbaar initiatief van de gemeenten 
in België. Historische grondslagen (ancien régime), Brussel, 1982, p. 649–651. 
122 R. Garré, Consuetudo. Das Gewohnheitsrecht in der Rechtsquellen- und 
Methodenlehre des späten ius commune in Italien (16.–18. Jahrhundert), Frankfurt 
am Main, 2005, p. 128–140. 
123 FAA, V, 68, fol. 34r (1 juni 1520). Voor een uitgebreide analyse van de geregi-
streerde verklaringen, zie De ruysscher, Reconciling Old and New, p. 43–44.
124 Zie voetnoot 67.

67893_05_DeRuysscher.indd   109 23/12/14   16:16



— 110 —

x, xx, xxx jaren”125. De notie “costuymen” duidde op het recht dat door 
de Antwerpse schepenen werd opgelegd en had de betekenis van 
“gebruiken van de rechtbank” (bijvoorbeeld artikel [127]). Het 
verwees niet naar een voorafbestaand gewoonterecht dat een formele 
bron van recht was waar de schepenen zich aan dienden te houden. 
Ook in de rechtsgeleerde doctrine waren er ankerpunten die toelieten 
om beleidswijzigingen in het lokale recht toch onder de noemer van 
“consuetudines” te plaatsen126. Recent wordt in de literatuur weer 
aandacht besteed aan de vorming van – of aan het gebruik van labels 
van – “costuymen” en dergelijke, waarbij vaak wordt vastgesteld dat ze 
naar de inhoud recente beslissingen of gerecipieerd geleerd recht 
konden omvatten hoewel ze niettemin als traditionele en overgeleverde 
regels werden voorgesteld127. De vermelde gegevens sluiten daar 
grotendeels bij aan.

Samen met de bovenvermelde wijzigingen in opeenvolgende redac-
ties van het Gulden Boeck, biedt de snelle definiëring van regels als in 

125 FAA, V, 68, fol. 93r (z.d., ca. 1532).
126 Garré, op. cit., p. 153–155. Sommige auteurs, zoals Rochus de Curte (Rochus 
Curtius) (ob. 1515), meenden dat potestas condendi ook de vaststelling/uitvaardiging 
van consuetudines omvatte. Zie, voor de uitdrukking “stadtrecht en costuymen” (“leges 
et consuetudines”) als aanduiding van lokaal recht, D. Ibbetson, Custom in Medieval 
Law, in The Nature of Customary Law. Legal, Historical and Philosophical Perspectives, 
A. Perreau-Saussine en J.B. Murphy (eds.), Cambridge, 2007, p. 153–154.
127 J.-L. Halpérin, La détermination du champ juridique à la lumière de travaux 
récents d’histoire du droit, in Droit et Société, vol. 81, 2012, p. 405–414; R. Jacob, 
Les coutumiers du xiiie siècle ont-ils connu la coutume?, in La coutume au village 
dans l’Europe médiévale et moderne, M. Mousnier en J. Poumarède (eds.), 
Toulouse, 2001, p. 117–119; E. Kadens, The Myth of the Customary Law 
Merchant, in Texas Law Review, vol. 90, 2012, p. 1181–1182. Het lijkt erop dat dit 
in de late middeleeuwen doorgaans geen manipulatie vormde, maar als (onderdeel 
van) een min of meer normale praktijk van rechtsvorming werd beschouwd. Zie 
bijvoorbeeld R. Jacob, Beaumanoir vs. Révigny: The Two Faces of Customary 
Law in Philip the Bold’s France, in Essays on the Poetic and Legal Writings of 
Philippe de Remy and His Son Philippe de Beaumanoir of Thirteenth-Century France, 
S.-G. Heller en M. Reichert (eds.), Lewiston (N.Y.), 2001, p. 237 en p. 259 
(nieuwe costuymen werden gevormd door rechters en de vorst); Kadens, op. cit., 
p. 1182–1183 en p. 1187–1188 (vage formuleringen en de invloed van de situatie bij 
het formuleren/herinneren van de gewoonte maakten evolutie onvermijdelijk). 
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het stadsrecht gewortelde costuymen een aanduiding van het flexibele 
karakter van het Antwerpse recht, dat ook in de eerste helft van de 
zestiende eeuw – en niettegenstaande de verschriftelijking – uit statuyten 
in de oude betekenis van het woord bleef bestaan. De schepenen 
konden het bestaande recht aanvullen en zelfs wijzigen. In dat laatste 
geval was hun erkenning van nieuwe normen een voldoende voor-
waarde om ze als een onderdeel van het Antwerpse stadsrecht te 
beschouwen. Ook in de tweede helft zou het Antwerpse recht in opeen-
volgende compilaties van costuymen groeien en af en toe veranderen128.

128 Een belangrijke vernieuwing was bijvoorbeeld de invoering van een akkoord 
tussen schuldeisers en een gefailleerde, met meerderheidsregels. Niet-betrokken 
partijen werden dan gebonden als de vereiste meerderheid was bereikt. Zie 
Coutumes de la ville d’Anvers, vol. 4, p. 400–402 (dl. 4, tit. 16, art. 36).
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BIJLAGEN

1

De statuyten der stat van Antwerpen  
ghenaempt het Gulden Boeck

1/1

Geïntegreerde tekst van tien versies van het Gulden Boeck

ca. 1510–ca. 1537

A. Origineel: onbekend.
B. Afschriften:

Antwerpen, FelixArchief, Vierschaar, 2, ff. 1r–25v (verkort: V2).
Antwerpen, FelixArchief, Vierschaar, 3 (verkort: V3).
Antwerpen, FelixArchief, Vierschaar, 4, ff. 1r–13v (verkort: V4).
Antwerpen, FelixArchief, Vierschaar, 5, ff. 1r–32v (verkort: V5).
Antwerpen, FelixArchief, Vierschaar, 60 (verkort: V60).
Brussel, Algemeen Rijksarchief, Bibliotheek, K166, ff. 36r–70v (verkort: 

K166).
Brussel, Koninklijke Bibliotheek, Handschriften, 15376, ff. 5r–18v 

(verkort: KBB).
Dendermonde, Privécollectie Jozef Dauwe, Juridische handschriften, 91 

(verkort: D91).
Dendermonde, Privécollectie Jozef Dauwe, Juridische handschriften, 

180 (verkort: D180).
Wenen, Österreichische Nationalbibliothek, Handschriften, Cod. 2872 

(verkort: ÖNB).
Uitgave: Coutumes du pays et duché de Brabant. Quartier d’Anvers. I. Coutumes 

de la ville d’Anvers, G. De Longé (ed.), Brussel, 1870, p. 378–427.
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1129. [1.] So wie eenige schult op eenen dooden man is heysschende 
ende de schult met synnen eedt ende met presentatie130 van 
volscheeden, te wetene is hy poirter met twee is hy egeen poirter met 
ses goede131 mannen, sweeren ende affirmeren, wilt hy daertoe naer de 
oude costuymen ende recht deser stadt van Antwerpen ontfangbaer 
es132 ende dyen eedt ende volscheeden alsoo gedaen, geplogen is 
gewesen te wordene volcommen ende alsoo te obtinueren soo verre hy 
es heysschende synne aenspraecke ierst ende principalyck op den eedt 
ende volscheeden fundeert, getuyght byder weth anno lxxxvi° <1486> 
ter begeerte Willems van133 Horne jegens de weduwe Jans de Bruyne.

2. [2.] Soo wanneer thouwelyck van man en wyff scheydt byder afly-
vicheyt van een vande gehoude, die gene die aenveert oft aenveerden 
de beruerlycke goeden, het sy de lancxtlevenden oft derfgenaemen 
vanden dooden oft beyde tsaemen, zyn gehouden te betaelene de 
gemeyne schulden ende dat van selve beruerlycke goeden alsoo verre 
als die strecken.

3. [3.] Ende oft de selve beruerlycke goeden nyet en streckten totter 
betalinge der selve schulden indyen gevalle, [de ghene die]134 de 
besitter blyft vanden sterffhuyse voor deen hellicht ende die gene die 
hun funderen erfgenaem vanden aflyvigen voor dander helft syn 
gehouden te voldoene tsurplus van selve schulden met heure andere 

129 In de hiernavolgende uitgave werden de teksten van V3 en V4 als basistekst voor de 
editie gekozen, tenzij die een kopieerfout bevatten. Indien geen verklaring in voetnoot 
werd toegevoegd, bevatten de handschriften KBB, D91 en D180 dezelfde variant als V3 
en V4. Passages en artikels die in K166, ÖNB, V2, V5 en V60 voorkomen maar niet in 
V3 of V4 werden opgenomen, werden tussen vierkante haken ([]) geplaatst. Als het arti-
kels betreft, staan ze in ingesprongen tekst. Artikelnummers tussen vierkante haken 
verwijzen naar de nummering in V2. Zie voor de nummering van artikels in andere 
handschriften de tabel die achteraan deze bijlage werd bijgevoegd. Fragmenten die in 
D180 werden opgenomen en die niet in andere versies voorkomen, werden tussen acco-
lades ({}) vermeld. Artikels staan in ingesprongen tekst, met de nummering van D180.
130 presentatie] presentie in tekst V3, V4; presentie at boven tekst KBB.
131 goede] goede wittighe in tekst V2; goede wettige in tekst V60; boven tekst KBB.
132 es] wesen in tekst V3 ; es volkoemen en dien eedt ende volgheeden alsoo gedaen 
is boven tekst KBB.
133 van] de in tekst K166, ÖNB, V2, V5, V60.
134 [de ghene die] boven tekst KBB.
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goeden, naeder onder scheyden voor ende naer bescreven, te wetene 
indyen die onruerelycke goede ende erffelycke goeden egeen leen 
zynde alnoch nyet en verstrecken135 de voirscreven schulden, datmen 
alsdan de leengoeden souden moeghen vervolgen naerde costuyme 
ende recht vander bancken daeronder dat die gelegen zyn.

4. [4.] Soe wanneer tbedde scheydt tusschen man ende wyff die gene 
die de have aenveert, het sy de lancxtlevende oft derffgenaemen vanden 
dooden oft beyden te saemen, die zyn gehouden te betaelen die 
gemeene schulden die binnen het houwelyck gemaect syn metter have 
alsoo verre136 die streckt, ende oft die nyet goet genoech en waren, soo 
selen die gene die tsterfhuys blyven besitten ende derfgenaemen vanden 
dooden met heuren anderen goeden tgebreck137 van dyer schult halff 
[ende halff]138 schuldich syn te betaelene oft139 voldoene.

5. [5.] [Ende de greffier seeght: Soo veel meer al ist soe dat de betae-
linghe in heur selven vanden sterfhuyse uuyterlyck ten gelycken lasten 
coempt vanden lancxtlevenden van mannen ende wyve voer deen 
helft ende vanden erffgenaemen vanden voerscreve afflyvigen voer 
dandere, gelyck voer genoech verhaelt is, nochtans inde practique ende 
maniere van exigeren ende assegneren140 der selver schulden wordt 
somptyts wel geuseert gehouden ende geobserveert] de crediteurs 
vanden dooden141 mogen voor haeren geheele schult aenspreken den 
lancxtlevenden van manne oft wyve als besittere vanden sterfhuyse 
alleene oft derffgenaemen vanden dooden alleene oft beyden tsaemen, 
behoudelyck als deene alleene alsoo aengesproken ende geduempt 
wordt die heeft syn verhael vanden helft op dandere ende mach alsoo 
opde restitutie van dyer helft den anderen met recht aenspreken.

6. [6.] Soo wanneer man oft wyff aflyvich wordt dat dan derfge-
naemen vanden aflyvigen, stellende borchtochte in presentie van sche-
penen voor sterfhuys, mogen ende moeten terstondt ontfanghen 

135 verstrecken] versteken in tekst V3.
136 verre] niet in V60.
137 tgebreck] tgebreckelyck in tekst D180.
138 halff ende halff] halff in tekst KBB en ende halff boven tekst KBB; halff in tekst D91.
139 te betaelene oft] niet in V2, V60.
140 assegneren] assehueren in tekst ÖNB, V2, V5, V60 ; asseureren in tekst K166.
141 vande dooden] niet in K166, ÖNB, V2, V5, V60.
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worden totter possessie vanden sterfhuyse ende dat metten lancxtle-
vende en van mannen oft wyfve, nyettegenstaende dat de selve lancxt-
levende den voirscreven erfgenaemen egeen recht daerinne en bekende 
ende dat de selve erfgenaemen daerinne blyven onder de borchtochte 
voirgenoempt totter tyt toe dat sy met rechte oft metter minnen 
daeraff verscheyden ende verleken syn.

[7. Soe wanneer by man oft wyf sittende ongedivorteert in 
houwelijcken staete eenighe goeden vercreghen worden, dat 
alsulcke goeden hen tesaemen half ende half toebehoren ende 
vercryghen daeraf eensaemelyck deen byden anderen dye 
possessie, in sulcker vueghen dat byder aflyvicheit vanden eenen 
de helft vanden selven goeden ende oyck de possessie der selver 
devolveert, versterft ende wordt gecontinueert opden naesten 
oyr ende erfgenaem vanden overledenen.]

7. [8.] Soo wanneer yemant hier aflyvich wordde dat alsdan derfge-
naemen vanden [selven]142 aflyvigen terstondt ende sonder interval 
van tyde succederen in trecht van desselfs aflyvigen goeden, zoo wel 
inde continuatie vande possessie der selver byden afflyvigen gehadt als 
anderssinst sonder dat van noode zy ende143 behoevelyck eenige 
nieuwe144 possessie actuele145 te nemene146.

8. [9.] Ende oft alsdan den erfgenaemen belieft soo mogen sij147 ex 
cautela super abundanti et non necessaria cautie stellen ende borch-
tocht en gelden ende deylen148 naer der stadt recht.

9. [10.] Ende oft de voorscreven lanxtlevende de voorscreven cautie 
ende borchtochte begeerde soo moeten derfgenaemen die stellen in 
presentie van partyen, sonder nochtans dat de selve cautie yet neemt of 

142 selven ook in tekst D180.
143 ende] ofte in tekst V2; oft in tekst V60.
144 nieuwe] meubele in tekst V3.
145 nieuwe possessie actuele] nieuwe actuelle possessie in tekst K166, ÖNB, V2, V5, V60.
146 te nemene.] te nemene oft te settene in tekst V60.
147 soo mogen sij] sal mogen sic in tekst V4.
148 en gelden ende deylen] dat sy schuldich syn te geldenen ende deylenen in 
tekst V2, V3; gelden ende deylen dat sy schuldich syn ende onder tekst KBB; gelden 
ende te deylen dat sy schuldich syn te deylene ende deylen in tekst ÖNB, V60.
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geeft aengaende de possessie voorgeruert, maer alleenelyck aengaende 
de schulden ende wederschulden, legaten ende testamenten onder 
welcke cautie derfgenaemen int sterfhuys blyven totter tyt toe dat sy 
metten lancxtlevenden overcommen selen149 syn metter minnen oft 
metten recht.

10. [11.] Iest saecke dat man en wyff malcanderen willen maeken heur 
huys daer sy inne woonen met dien datter toebehoirt tot elcx lyve, dat 
moeghen zy doen als zy gaen staen ende ter kercken moghen gaen 
ende dat en mogen haer erfgenaemen nyet wederseggen, ten soude 
gestade150 blyven ende wyen dat thuys blyft die en sal tselve nyet 
mogen onderslaen noch vercoopen151 ende waert saecke dat hyt dede, 
soo souden derfgenaemen haer gedeel aengaen ende haeren wille daer 
mede doen152.

11. [12.] Dat man ende wyff eenige maeckinge deden tegen der voir-
screven costuymen en stadt recht ende questie daeraff voerde weth van 
Antwerpen gebeurde in rechte dat de maeckinge te nyeuwte ende van 
onweerden gewesen ende gedeclareert soude worden [ende indyen 
man ende wyff malcanderen yet gemaeckt hadden gelyck huys ende 
hof dwelck sy doen moghen, soe blyven nochtans derffgenaemen met 
den lancxtlevenden inde possessie vanden selven gemaecten goeden als 
huys ende hof tot datter scheydinghe ende deylinghe tusschen 
henleyden is gheschiedt met der minnen oft met den rechte.]

12. [13.] Man ende wyf in geheelen bedde sittende ongedivorteert, 
hebben gelycke possessie in heure gemeyne goeden van wat syde datse 
gecommen syn ende inde vercreghen [goeden] ende dat na de doodt 
vanden iersten aflyvigen de possessie vande selve goeden succedeert op 
derffgenaemen desselfs, ten waer dat voorde trouwe andersints bevoor-
waert ende geconditionneert waere.

149 selen] niet in D180.
150 gestade] gheen stade in tekst D180.
151 onderslaen noch vercoopen] vercoopen noch onderslaen in tekst D91, K166, 
ÖNB, V2, V5, V60.
152 ende wyen dat thuys blyft die en sal tselve nyet mogen onderslaen noch 
vercoopen ende waert saecke dat hyt dede soo souden derfgenaemen haer gedeel 
aengaen ende haeren wille daer mede doen] niet in D180.
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13. [14.] Ghiften gepasseert voor notaris ende getuygen syn153 gehouden 
al oft sy voor schepenen gepasseert waeren. [Meester Willem Draeck 
ende Waelraven synen broedere tuychden dat huer vadere ende moedere 
huer huys malcanderen maeckten voor notaris ende getuygen desgelycx 
Dierick van Cuyck ende syn wyf insgelycx de vadere Willems de 
Muelenaere ende syn wyf ende veel meer anderen]154.

14. [15.] Soo wanneer thouwelyck [bedde]155 scheyt tusschen man ende 
wyff dat dan alle de huysen binnen der stadt ende vryheyt gelegen oft156 
gestaen van wat syden die [gecommen]157 syn ende allen de ruerende 
haevelycke goede ten sterfhuyse des iersten aflyvigen toebehoirende zyn 
terstont deylbaer, telckersyden half ende half behoudelyck den lancxtle-
venden syn voordeel [naerder stat gestatueert recht] inde selve ruerende 
haeve158, het en waere dat anderssindts behoorlyck bevoorwaert ende 
gemaeckt waere [ende syn alsoe de huysen ende ruerende haeffelycke 
goeden terstont thouwelyck geconsommeert synde geapprobeert half ter 
eenre syden ende half ter anderen syden behoudelyck dat de man 
binnen den houwelycke de huysen oft de haeve mach vercoopen oft 
verthieren sonder syn wyf. Ten versuecke Peeters Snytacker teghen derf-
fgenaemen wylen Lodewycx van Ranst den v.en novembris anno 
xiiii c. xciii° <5 november 1493>].

15. [16.] Dat voorwaerden ende contracten van houwelycke voorwae-
rden tusschen partyen deuchdelyck gemaeckt ende voor schepenen 
van Antwerpen [behoirlycken]159 gepasseert geacht ende gehouden 
wordden160 voor goet ende van weerden, dat de goeden daerinne 
begrepen verbonden ende geaffecteert syn nae inhoudt vande selven 
schepenbrieven.

153 syn] syne dats in tekst V60.
154 In V60 vormt de toevoeging een afzonderlijk artikel, in K166, ÖNB, V2 en V5 niet.
155 ook in D180.
156 gelegen oft] niet in V2, V60.
157 ook in D91 en D180.
158 ruerende haeve] sluer ende have in tekst V3.
159 niet in K166, ÖNB, V5; boven tekst KBB.
160 wordden] boven tekst V3.
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16. [17.] Huys ende hoff tsaemen groodt synde xl roeden binnen der 
stadt ende vryheyt [van Antwerpen]161 naerder stadtrechten ende oude 
costuymen der selver stadt geacht ende gehouden wordden als onrue-
relycke haeve162 [ende voer particuliere exemple van desen wert inden 
jaere van lxxii <1472> lestgeleden een vonnisse gewesen by scepenen 
van Antwerpen tusschen de weduen van Jannen Joos wylen ter eenre 
ende syne erffgenaemen ter anderen zyden].

17. Appellatione oft onder dat woirt onruerende goeden wordden 
begrepen ende verstaen allen de huysen renten erffelycke ende 
lyftochten ende al dat egeen meubele goeden en syn163.

18. [18.] Dat man ende wyf niet en mogen den anderen meer geven 
maecken oft toevuegen directe oft indirecte dan164 huys ende hoff tot 
xl roeden erfven165 ende een marck silvers eens ende al tgeene dat zy 
malcanderen daerenboven maecken is nul, machteloos ende166 van 
onweerden167.

19. [19.] De lancxtlevende van manne oft wyfve willende hebben 
tproffyt168 vanden iersten aflyvigen ende int sterfhuys sittende oft 
commende is gehouden by solempnelen eedt daertoe doende inne te brin-
gene ende te bewysene allen ende169 yegelycken goeden den sterfhuyse 
toebehoirende, nyet alleenelyck beruerlyck oft onberuerlyck goeden, maer 
oock lyfrenten alwaeren die gestelt ten lyve170 vanden lancxtlevenden, 

161 niet in K166, ÖNB, V5.
162 haeve] goeden in tekst D91, D180, V3, V4, V5, V60, K166, KBB, ÖNB. V2 is op 
dit punt de enige correcte versie en de andere zijn (ook in juridisch opzicht) fout, aange-
zien het de regel was dat het “ huis en hof ” bij een verdeling op grond van een fictie als 
roerend werden beschouwd. Ze waren dus “onroerende have”. Zie ook de turbe waarop 
dit artikel werd gebaseerd: FAA, V, 68, fol. 16v (31 juli 1505). 
163 Dit artikel komt niet voor in ÖNB, V2, V5 en V60.
164 dan] boven tgebruyck vanden in tekst K166, ÖNB, V2, V5, V60.
165 ende hoff tot xl roeden erfven] dar sy inne woonen in tekst K166, ÖNB, V2, V5, 
V60.
166 machteloos ende] niet in D91.
167 ende al tgeene dat zy malcanderen daerenboven maecken is nul, machteloos 
ende van onweerden] niet in ÖNB, V2, V5, V60.
168 tprofyt] het doorstreept in tekst V2 daarna profyt.
169 ende] die in tekst D180.
170 lyve] leve in tekst V4.
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ende oock alle andere goeden den sterfhuyse toebehoirende [ende daer 
uuyte de lancxtlevenden naemaels soude meynen vrucht ende proffyt 
hebben, salvo datmen daer en teynden alle de selfs sterfhuys goeden 
deylen sal171 nae dat elcken daer inne gerecht sal wesen]172.

20. [20.] De lancxtlevende van man oft wyfve en mach nyet commen 
totten goeden vanden sterfhuyse des iersten aflyvinghen, noch by wegen 
van testamenten giften oft vande successien, maer behoort met synnen 
deele dat hem naer sterfhuys recht toebehoirt te vreden te synne ende te 
blyvene173, salvo thuys ende een marck silvere dat als voor screven es174 
sy malcanderen moegen maecken staende den houwelycke ende anders 
niet ten waere dat in heur houwelycke voorwaerde ende voor de trouwe 
van hun anders getracteert ende gesloten waere.

21. [21.] Dat by ende metter houwelycke voorwaerden voor schepenen 
deser stadt van Antwerpen gepasseert, wordt geboren ende vercregen 
actie ende recht alle persoonen inde selve voorwaerde begrepen soo den 
persoonen die absent175 syn als oyck dye present syn inder selver vuegen 
oft de voirscreven [absente]176 persoonen daer jegenwoordich geweest 
hadden [ende dat inde goeden diemen te sceydene vanden voerscreven 
houwelycke bedde vinden sal aldaer, sonder dat men dese houwelycke 
voirwaerde naerder voerscreven stadt recht mach wederroepen, ten ware 
by vollen consente van allen den ghenen dyer interest in hadden].

[22. Dat egheenen persoone coopere van lyfrenten metter clau-
sulen van voerheffene ende behout noch en reserveert hem 
eenighe macht te moghen nae syn doot van dyer rente dispo-
neren, maer de selve pensie oft lyfrente aldus byden cooper tot 
synen ende anderen lyven vercreghen gaet terstont177 nae syn 
doot met vollen recht op de lyven oft lyve inde brieven vander 
constitutie der selver renten begrepen.]

171 goeden deylen sal] niet in V60.
172 salvo datmen daer en teynden alle de selfs sterfhuys goeden deylen sal nae dat 
elcken daer inne gerecht sal wesen] niet in ÖNB, V5.
173 te synne ende te blyvene] te vreden te blyvenen in tekst V2, V60.
174 es] tsaemen doorstreept boven tekst V4, in tekst V3, KBB.
175 absent] apsent in tekst D180.
176 niet in D91, D180, K166, KBB, ÖNB, V3, V5.
177 terstont] niet in V5; der stadt in tekst ÖNB.
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22. [23]178. Soo wat persoone als erfgenaem in een sterfhuys comt 
aenveerdende de haevelycke goeden vanden selven sterfhuyse dat hy 
schuldich is alle de legaeten ende schulden te betaelene.

23. [24]179. Soo wie aen eenich sterfhuys binnen der stadt van 
Antwerpen tachter is dat hy naerder selver stadt recht schuldich is ierst-
werf te volgene op de haevelycke goeden ende in gebreke van dyen sal de 
selve crediteur oft oock legataris voirts moegen volgen op de erfgoeden.

24. [25.] Soo wanneer eenige personele crediteurs procederen180 om 
betaelinge te hebbene op de goeden vanden genen die voirtvluchtich 
is, soo wort diegene geprefereert die deerste besetsel doet opde panden 
van goeden vande voortvluchtigen, alsoo verre sy crediteurs syn van 
eender qualiteyt, {25.} maer indyen yemandt van dyen181 ten achteren 
waere aenden selven182 voorvluchtigen hebbende bescheet van schepe-
nenbrieven oft gewesen vonnisse oft dat yemant procedeert183 inden 
naeme vande stadt oft actie hadde ter causen van huyshuere van pyne 
ende puren arbeyt, die behoiren voor al geprefereert te wordene al en 
hadden zy voor die andere egeen vervolch oft diligentie rechtelyck 
gedaen alsoo verre nochtans zy hun recht vervolgen.

25. [26.] Soo wanneer eenich coopman oft yemandt anders eenige 
obligatie heeft bekent by hanteecken oft marcke, eenen benoempden 
crediteur oft den hebbere oft brenghere sbriefs by dyer adiectien, de 
hebbere of tbrengere sbriefs den bekenderen van dyen te rechte mach 
betrecken ende aenspreken ende wordt de bekendere vander selver 
obligatien indyen de hebbere oft cessionarius van dyer dat begeert 
metten rechte bedwongen de obligatie hem bethoondt synde voor al te 
bekennen oft ontkennen, de obligatie gescreven oft doen scryven oft 
met synen signette, mercke oft hanteecken besegelt te hebbene oft 
nyet, behoudelyck den partyen ten beyden syden voirts heur recht int 
principael184.

178 In marge V2 concordat cum iure scripto.
179 In marge V2 l. a divo pio ff. de re iud. <D. 42,1,15pr.>.
180 procederen] niet in D91, K166, ÖNB, V2, V5, V60; procederen boven tekst in V3.
181 dyen] die voerscreven creditueers in tekst D180.
182 selven] selven voerscreven in tekst D180.
183 procedeert] prossedeert in tekst D180.
184 Dit artikel komt niet voor in D180.
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26. [27.] Soo wanneer by merckelycke redenen bevonden wordt dat 
eenich persoon wetens oft willens hem selven verdroncken, verhangen oft 
verdaen heeft oft hem selven in dyer gelycke saecken ter doodt gebracht 
heeft, dat alsdan alle de goeden vanden selven dooden verbeurt ende 
geconfisqueert syn ende dat de officier vande plaetsen daert gebeurdt is 
den dooden lichaem aende galge in een fourcque [oft]185 micke186 oft 
diergelycke mach doen hangen ten exempele van eenyegelyck ende de 
goeden vander voorscreven dooden aenveerden tsheeren proffyte.

27. [28.] Dat allen de erfgoeden ende187 erfrenten188 die man ende 
wyff staende den houwelycke189 aensterven schuldich zyn te gaen ende 
succederen ter syden van daer die gecommen zyn [ende tot desen syn 
erfgenaemen vanden aflyvighen van manne oft wyve schuldich te 
succederen inde helft van allen den haeffelycke goeden, ruerende ende 
onruerende, ende totten dye inde helft vanden erfgoeden staende den 
houwelyck vercreghen, ten ware dat by contrarie vorde trouwe oft 
anders behoirlycken geordineert hadde geweest.]

28. [29.] Soo wanneer eenich poorter oft ingesetene deser stadt heeft 
genommen tot synne huysvrouwe een persoon met sekere diversche 
schulden belast ende beswaert wesende oock190 eer hy metter selver tot 
houwelycke quam dyen poirter oft ingesetene191 ende synne goeden 
mogen voor de selve schulden [vervolcht ende totter betalinghen]192 
van dyen bedwongen ende geexecuteert wordden, in alder ende 
gelycke vuegen ende manieren oft hy de schulden selver gemaeckt 
hadde, [ende gelyckmen synen huysvrouwe ende haere goeden daer 
voere soude hebben moghen vervolghen bedwinghen ende executeren] 

185 niet in D91, D180, K166, ÖNB, V3, V5.
186 Een mik is een gevorkte tak.
187 ende] oft in tekst ÖNB, V5.
188 erfrenten] renten in tekst V2, V60.
189 staende den houwelycke] in houwelyken state in tekst D180 ; aen houwelycke in 
tekst V2. In de turbe waarop deze bepaling is gebaseerd, staat ook staende den houwe-
lycke. Zie FAA, V, 68, fol. 14r (1 juni 1502).
190 oock] ja oock in tekst D180.
191 dyen poirter oft ingesetene] dye in tekst K166, ÖNB, V2, V5, V60.
192 niet in K166, ÖNB, V5.
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alwaert oock soo dat de man nemende alsulcken persoon tot synen 
huysvrouwe niet en wiste syn huysvrouwe alsoo belast te synne.

29. [30.] De man wort dagelycx voorde schult van synnen wyfve 
aengesproken ende gecondempneert.

30. De vrouwe en mach voor heuren man geen borge blyfven oft yet 
geloven te betaelene, ten waere dat sy tselve dede wettelyck met eenen 
vrempden momboir voor schepenen ende recht193.

31. Dat een vrouwe geteeckent hebbende eene obligatie met heuren 
man mach tselve revoceren ende dat onderteeckenen en is haer nyet 
prejudiciabel, soo verre sy daeraff nyet en heeft geprouffiteert gehadt, 
ten waere dat die obligatie wettelyck met eenen vrempden momboir 
gepasseert waere194.

32. [31.] Soo wanneer een houwelyck bedde van man ende wyff der 
stadt van Antwerpen gescheyden ende tsterfhuys alhier gelegen is dat 
alsdan alle de haeffelycke goeden [binnen der stat ende vryheyt] 
schulden ende wederschulden gemeyn syn ende gedeylt worden 
tusschen den lancxtlevenden ende derfgenaemen vanden iersten afly-
vigen halff ende halff, behoudelyck den lancxtlevenden195 syn voor-
deel inde ruerende haevelycke goeden [naerder selver statrecht van 
Antwerpen], ten waere dat anders bevoorwaert waere tusschen den 
lancxtlevenden ende den iersten aflyvigen voor de trouwe.

33. [32.] Naerden gemeenen lant196 rechte ende besunder onder tquar-
tier van Antwerpen is altyt geobserveert197 wanneer de lancxtlevende 
van manne oft wyve int sterfhuys blyft de goeden aenveerdt ende naer 
synder gelieften daeraf gedisponeert sonder eenige scheydinge oft 
deylinge met synnen kinderen te doene ofte enigen inventaris te 
makene, die is schuldich ende behoirt naermaels tselve sterfhuys te 
reintegrerene, inventaris vande goeden over te gevene, rekeninge, 
bewys ende reliqua van synder administratie te doene ende voor deen 

193 Dit artikel staat niet in K166, ÖNB, V2, V5 en V60.
194 Dit artikel staat niet in K166, ÖNB, V2, V5 en V60.
195 lancxtlevenden] lancxtlevenden boven tekst in V3.
196 lant] boven tekst in V4.
197 Naerden gemeenen lant rechte ende besunder onder tquartier van Antwerpen is 
altyt geobserveert] Soo in tekst D180.
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helft den kinderen toebehoirende inne te staene ende hem daeraff te 
vergheldene.

34. [32.] Ende by alsoo verre de198 lancxtlevende, sittende199 inde 
onverdeylde goeden totter tyt toe de selve goeden effectuelyck200 
gedeylt zyn, eenige goeden oft renten cochte dat naerden voorscreven 
rechten ende costuymen der selver201 vercregen goeden (als gecocht 
synde met gemeenen onverdeylden goeden) behoiren ende schuldich 
zyn deylbaer te synne half ende halff gelyck de andere goeden te 
voiren vercreghen.

35. [33.] Dat alle de haevelycke goeden beruerlyck ende onberuerlyck 
als huysen ende diergelycke by manne ende wyve tsaemen ten houwe-
lycke ongedivorteert202 sittende [binnen der selver stat] vercreghen 
tusschen hun beyden gemeyn zyn ende hebben daeraf gelyck recht 
ende possessie, ten waere dat inde houwelycxe voorwaerde anders 
bevoorwaerdt ende ondersproken waere geweest [alsoe dat naede afly-
vicheyt vanden eenen, soe verre byden iersten aflyvighen contrarie van 
dyen nyet gedisponeert en wort, de selve goeden behoiren gedeylt te 
worden tusschen den lancxtlevenden ende derfgenaemen, het sy by 
testamente oft ab intestato vanden iersten aflyvighen, behoudelyck 
den lestlevenden daer inne syn voirdeel ende prerogative].

[34. Dat man ende wyf reciproce nae statuyt binnen der stat 
van Antwerpen nyet anders malcanderen en moghen maecken 
dan huys ende hof tot xl roeden erven heur leefdaghe lanck ende 
een marck silvers ende dat de huysvrouwe nyet voirdere capabel 
en is om andere oft meerdere maeckinghe te hebbenen.

35. Al wart dat yemant binnen der stat van Antwerpen een huys 
timmerde op syn erve ende daer inne vensteren maecte licht 
scheppende over eens anders erve ende dat tselve gepasseert ware 
xx, xxx, xl, l, lx jaren ende voirts meer ende alsoe langhe dat der 
contrarien egheen memorie en ware, soe en soude dat der erven 

198 de] de voerscreven in tekst D180.
199 sittende] blijft sittende in tekst D180.
200 effectuelyck] affectuelyck in tekst D91, D180, KBB, ÖNB, V3, V5.
201 der selver] de selve in tekst D91, K166, ÖNB, V2, V5, V60.
202 ongedivorteert] ongedenoteert in tekst V60.
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daer inne de vensteren gemaect waeren ende dlicht alsoe 
gebruyct hebben nyet moghen dyenen noch prescriptie daer van 
moghen allegeren203 noch204 vercryghen maer den verloope van 
dyen tyde nyet teghenstaende den yegelycke syne erve daer 
teghen oft daer aen hebbende mach naerder ouder costuymen 
ende daeghelycx onderhouden ende geuseert binnen der voer-
screven stat van Antwerpen de selve syne erfve doen ende laeten 
bemetsen oft betimmeren totten uytersten van synder erven 
ende op eenen voet nae der erven aldaer de vensteren inne 
gestaen hebben ende synen ozeldroppe daer op laeten vallen 
ende alsoo sy licht voer syn205 vensteren alsoe206 verre alst hem 
belieft, ten waere dat de voirscreven erve om dlicht te sceppen 
vanden ghenen dyt metsen oft timmeren wilden oft van syne 
vorsaeten daerop terve uuytgegeven hadden geweest oft dat daer 
af eenighe statuyten tusschen de selve partyen gemaect waeren 
als datmen tselve licht nyet benemen en mochte ende dat daer 
van bleke by wettighen bescheede.]

36. [36.] Dat een vrouwe persoon gehout synde die daegelycx innecoopt 
ende uytvercoopt, ontfanckt ende uytgeeft ende met heuren man open 
winckel ende rekenboeck houdt, obligatien ende quitantien geeft gelyck 
heuren man, dat die naerde costuymen van Antwerpen207 wort geacht 

203 moghen allegeren] moghen nemen allegeren in tekst V5; moghen nemen oft alle-
geren in tekst K166.
204 noch] oft in tekst ÖNB, V5; ende in tekst K166.
205 syn] de in tekst ÖNB, V5; die in tekst K166.
206 vensteren alsoe] vensteren benemen alsoe in tekst K166, ÖNB, V5.
207 van Antwerpen] der stadt van Antwerpen in tekst D91, D180.
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voor een coopwyff ende wel procuratie passeren mach sonder heurs 
mans by synne oft consente voor schepenen van Antwerpen208.

37. Dat alle ongehoude coopvrouwen mogen valide alrehande coop-
manschappen doen, borge blyfven, obligatie geven ende contraheren 
sonder momboir ende al doen dat een man doen mach uutgenomen 
datse geen wettige contracten voor recht en moghen passeren dan met 
eenen momboir209.

38. Ende vrouwen die egeene coopvrouwen zyn mogen alrehande 
contracten die sy sonder rechtelycke momboir gedaen hebben renunchieren 
ende afgaen210.

39. Dat een gehoude vrouwe al is zy een coopwyf en mach heure 
onruerende goeden oft renten nyet vercoopen, belasten noch transpor-
teren dan ten bysynne ende consente van heuren man211.

40. Dat een vrouwe die geen coopwyf en is en mach egeene schulden 
maken oft contraheren daer haeren man eenige prejudicie can by212 
gehebben, ten ware van huysraede oft andere saecken die binnen den 
huyse gecomen waeren oft daer haer man hadde aff geprouffiteert oft 
die in heurder beyder oirboir waren geconverteert213.

208 wort geacht voor een coopwyff ende wel procuratie passeren mach sonder huers 
mans by synne oft consente voor schepenen van Antwerpen.] wort geacht voor 
coopwyf soe dat sulck coopwyf procuratien om huer schult te maenen ende obliga-
tien van huerder schult vor schepenen van Antwerpen passeren mach als coopwyf 
sonder bysyn oft bywesen huers mans ende dat de selve vrouwe persoon alsoe 
gehouden is inde betalinghe vanden gemeyne schulden des sterfhuys huers mans 
alsoe verre dye staende den houwelyck gemaect syn, behoudelyck haer huer verhael 
opde goeden oft dye hem fonderen erfgenaemen van hueren man vor deen helft in 
tekst V2, V60 ; wort geacht voor coopwyf soe dat sulck coopwyf procuratien om huer 
schult te maenen ende obligatien van huerder schult vor schepenen van Antwerpen 
passeren mach als coopwyf sonder bysyn oft bywesen huers mans, alsoe verre dye 
staende den houwelyck gemaect syn, behoudelyck huer verhael opde goeden oft dye 
hem fonderen erfgenaemen van hueren man vor deen helft in tekst K166, ÖNB, V5.
209 Dit artikel komt niet voor in K166, V2, V5, V60.
210 Dit artikel komt niet voor in K166, V2, V5, V60.
211 Dit artikel komt niet voor in K166, V2, V5, V60.
212 can by] by can in tekst D91, D180.
213 Dit artikel komt niet voor in K166, V2, V5, V60.
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41. De214 man die syn wyf gedooght coopmanschappen te doene oft 
haer daertoe authoriseerdt, die moet alle de schulden die zyn wyff 
alsoo by gedooge ende authorisatie gemaeckt heeft, betaelen ende de 
schulden mach men hem heysschen al oft hy die selver schuldich 
waere215.

42. [37.] Dat allen de huysen binnen der stadt oft216 vryheyt gestaen 
van wat syden die gecommen syn ende allen de beruerlycke haevelycke 
goeden ten sterfhuyse des iersten aflyvigen toebehoirende syn terstont 
deylbaer telcker zyden halff ende halff behoudelyck den lancxtle-
venden syn voordeel inde selve ruerende haevelycke goeden naer der 
stadt gestatueert recht [inde selve haeffelycke ruerende goeden als 
vore, ten ware dattet andersins behoirlyck bevoirwaert oft gemaect 
ware ende alsoo syn de huysen ende ruerende haeffelycke goeden 
terstont thouwelyck geconsommeert synde geapproprieert half ter 
eenre syden ende half ter anderen syden].

43. [38.] De leengoeden die byden iersten aflyvigen achtergelaten zyn 
worden gedeylt naer de bancken recht daer onder die sorteren ende 
gelegen zyn

[39. Dat een vrouwe willende comen deylen int sterfhuys van 
hueren man nae deser statrecht behoirt ende schuldich is ter 
deylinghen te brengenen alle de beruerlycke goeden ende onbe-
ruerlycke haefdeylbare goeden217, als huysen ende andere haef-
flycke goeden boven verclaert, om dat metten anderen gelycken 
goeden gedeylt te wordden tot tweeen syden.]

214 De] Dat een in tekst D91, D180.
215 Dit artikel komt niet voor in K166, V2, V5, V60.
216 oft] ende in tekst D91, D180, KBB, V2, V3, V5, V60. 
217 alle de beruerlycke goeden ende onberuerlycke haefdeylbare goeden] alle de 
beruerlycke goeden in tekst V5; alle onberuerlycke goeden in tekst K166.
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44. Dat als een wyf by heurs mans consente abstracten ende separaten 
handel oft coopmanschappen doende is ende obligatien oft schulden 
maect die is [sij]218 selve schuldich te betaelene maer daer deure en is 
die vrouwe nyet gehouden in des mans schulden ter saecken vanden 
abstracten handel oft coopmanschappen by hem alleene gemaect, 
nochtans dat abstract goet ende coopmanschap metten crediten ende 
waesdom219 daeraff ende op gemaect is ten scheyden vanden bedde 
deylbaer halff ende halff als vercregen goedt, nyet tegenstaende dat zy 
abstracte coopmanschappe gedaen hebben220.

45. [40.] Soo wanneer man ende wyff voor heur houwelyck gemaeckt 
hebben eenich contract van houwelycke voorwaerde daerop tselve hen 
houwelyck toegegaen ende geconfirmeert is, als dan moeten sy ten 
beyden syden hun daerna vuegen ende reguleren zonder naermaels dat 
contract af te mogen gaene ende inder stadt recht te mogen staene, ten 
waere dat sy gesaementlyck anderssindts daeraff disponeerden221.

46. [41.] Man ende wyf en mogen gesaementlyck heur houwelycke 
voorwaerde alsoo nyet casseren, revoceren oft te nieuwte doen by 
testamenten, codicillen oft donatien noch by eenige oude contracten; 
die lancxtlevende en heeft altyt keuse naer dat dbedde gescheyden is 
oft dat hy hem houden wille aen syn houwelycke voorwaerde oft 

218 sij] niet in KBB, V3, V4. In de uitgave voegde De Longé tussen vierkante haken 
verkeerdelijk hij toe.
219 waesdom] waerdom in tekst D91. Waesdom betekent bijbehorende. 
220 Dit artikel komt niet voor in K166, ÖNB, V2, V5, V60.; nochtans dat abstract 
goet ende coopmanschap metten crediten ende waesdom daeraff ende op gemaect 
is ten scheyden vanden bedde deylbaer halff ende halff als vercregen goedt, nyet 
tegenstaende dat zy abstracte coopmanschappe gedaen hebben.] niet in D180.
221 Artikel 40 in K166, ÖNB, V2, V5 en V60 luidt als volgt: Dat alle houwelycke 
vorwarden voerde trouwe tusschen toecomende man ende wyf gemaect ende 
gesloten ende daer op thouwelyck toegegaen ende volbracht is behoiren onverbrec-
kelyck huer effect te sorterene, onderhouden ende achtervolghen te wordene in 
sulcker vueghen dat man ende wyf nae solempnisatie van consommatie van hueren 
houwelycxe voirwarde nyet en behoren noch en moghen wederroepen, casseren, te 
nyet te doene oft ter contrarien oft in prejuditien van dyen deen den anderen yet 
geven oft maken. 
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aende testament, codicil, donatie oft222 ander contract dat namaels by 
hen gepasseert mach syn223.

47. [42.] Soo wanneer datter egeen houwelycx voorwaerde gemaect en 
is tusschen man ende wyf dat dan allen224 de haevelycke goeden 
inden sterffhuyse vanden iersten aflyvighen bevonden deylbaer syn 
soo dat deen helft daeraff succedeert op derfgenaemen vanden iersten 
aflyvigen ende dander helft opden lancxtlevenden.

48. [42.] Soo wanneer voordaene225 vande houwelycke eenich houwe-
lycke voorwaerde gemaect is daerop thouwelyck volcommen is dat dan 
naer deser stadt recht allen de haevelycke goeden alleene deylbaer zyn 
ende succederen naer inhoudt der selver houwelycke voorwaerde, soo 
wel aengaende de continuatie vande possessie als anders, nietteghen-
staende eenige226 revocatie ter contrarien oft oock eenige maeckinge 
die man oft wyf deen den anderen contrarie der houwelycker voor-
waerde gedaen moegen hebben227.

{48. Dat een tochteneer en mach die betochte goeden niet 
langer verhueren dan zoo langhe hy leeft.}

[43. Ende naeder voerscreven statrechten nyet tegenstaende 
eenighe dispositien tusschen man ende wyf nae banne van 
houwelyck de possessie van allen de goeden byden aflyvighen 
nae vermoghen van syndere houwelycker vorwarden ghehat 
wort getransfereert op synen erfgenaemen alsoe dat sy daer inne 

222 oft] niet in V3, KBB; oft boven tekst in V4
223 Dit artikel luidt als volgt in K166, ÖNB, V2, V5 en V60: Dat soe verre man oft 
wyf binnen der voerscreven stat naerder trouwen oft banne van houwelycke huer 
houwelyxe vorwarde vorde trouwe gemaect hem peynden te wederroepene oft 
malcanderen dar en boven yet te makene, dat alsulcken wederroepinghe oft maec-
kinghe navolgende den voerscreven rechten ende gewoonten is nul, machteloos 
ende van onweerden ende behoirt scheydinghe ende deylinghe tusschen den lancxt-
levenden ende den erfgenaemen vanden iersten aflyvighe dyen nyet tegenstaende te 
geschiedene nae innehouden vanden houwelycke vorwarden vorde trouwe gemaect.
224 allen] niet in D91, D180, K166, ÖNB, V2, V5, V60.
225 voordaene] voer banne in tekst D91, K166, ÖNB, V2, V5, V60 ; voertane in 
tekst V3, KBB.
226 eenige] de doorstreept, eenige boven tekst in V3. 
227 Dit artikel komt niet voor in D180.
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behoiren te blyven totter tyt toe dat sy met der minnen oft 
metten rechte verleken oft beslicht syn met den lancxtlevenden.]

49. [44.] Soo wanneer byde houwelycxe voorwaerde geconditionneert 
ende ondersproken waere dat allen onruerenden haevelycke goeden als 
huysen het sy vander eender of ander syden gecommen ten scheyden 
vanden houwelycke gaen souden ter syden van daer die gecommen 
waeren, soo en soude noch man noch wyff contrarie van dyer houwe-
lycke voorwaerde maelcanderen mogen maecken huys oft hoff navol-
gende der statuten ende indyen zy contrarie dyer houwelycke voor-
waerde malcanderen yet maecken by testaemente oft andersindts soo 
soude alsulcke maeckinghe van onweerden gewesen wordden228.

{49. Die man is momboir van zyn wyff ende hy mach alle 
hueere personele actien, schulden ende incominge thueeren 
naeme ende van heueren tweegen vervolgen, eyssen ende deffen-
deren sonder procuratie oft authorisatie van zyne wyve.}

50. [45.] Datmen egeen testamenten, dispositien oft andere contracten 
maecken en mach, ten sy dat die persoonen die passeren ende verlyden 
wille vroom ende gesondt syn ende anders in sulcken staet dat sy gaen 
staen ende ter kercken moegen gaen229.

{50. Een iegelycke mach zyn testament zoe menichvuldich ende 
dicquels veranderen alst hem belieft.}

51. [46.] Dat die gene die als tochtenaer oft tochtenerse eenich huys 
binnen der voirscreven stadt ende vryheyt gestaen ende gelegen in 
tocht besidt, behoirt en is schuldich dat huys te onderhouden van 
behoeventlycke ende nootelycke reparatie, maer ist dat hy oft sy eenige 
voluptueuse tsynder oft heurder plaisantie reparatien daeraene leght 
daeraf en behoirt sy oft hy synnen oft heuren erfgenaemen egeen 
verleydinge, vergeldinge oft recompense te hebben230.

228 Dit artikel komt niet voor in D180.
229 Dit artikel komt niet voor in D180.
230 maer ist dat hy oft sy eenige voluptueuse tsynder oft heurder plaisantie repara-
tien daeraene leght daeraf en behoirt sy oft hy synnen oft heuren erfgenaemen 
egeen verleydinge, vergeldinge oft recompense te hebben.] niet in D180.
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52. [47.] Dat alle231 manspersoonen gehouwet zynde [al waren sy 
onder huere xxv jaren out] mogen valide232 alle contracten aengaen 
ende passeren hoe jonck datse syn233, ten waere datse de stadt kindern 
gemaeckt waeren234 ende als prodigue gepubliceert ter puyen aff235.

53. [47.] [maer is gebuert] Dat als eenighe jonge manspersoonen van 
quaeden oft van soberen regemente syn dat de heeren borgemeesteren, 
schepenen, ten aenbringene ende versuecke vande vrienden ende 
maegen vanden selven mans oft oock van heuren wyfve die persoonen 
geinterdiceert ende verboden hebben by openbaeren edickte [ende 
andere inde raidtcamere] (overmidts236 de alienatie belastinge ende 
becommeringe by heuren oft heurs wyffs goeden) dat237 nyemandt 
eenighe coopmanschappen, voorwaerden oft contracten met dyen en 
doen oft aen en gaen ende oft die contrarie worde gedaen dat die van 
onwierden souden syn238.

{53. Dat alle gehoude persoonen man ende wijff zoe geringe zy 
gehouden syn mogen alle contracten valide passeren ende zyn 
uut alle momboirye anders dan dat die man blijft momber over 
zyn huysvrouwe ende dat die vrouwe niet passeren noch contra-
heren en mach sonder by syn oft consent van hueeren man.}

54. [48.] Soo wanneer eenighe manspersoonen totten ouderdom van 
achtentwintich239 jaeren gecommen syn compareren voor schepenen 
van Antwerpen omme te passeren eenige contracten oft obligatien van 
heuren goeden onder den bedryve der voorscreven stadt gelegen ende 

231 alle] niet in K166, ÖNB, V2, V60.
232 valide] niet in K166, ÖNB, V2, V5, V60.
233 hoe jonck datse syn] niet in K166, ÖNB, V2, V5, V60.
234 gemaeckt waeren] genampt waeren in tekst D180.
235 ten waere datse de stadt kindern gemaeckt waeren ende als prodigue gepubli-
ceert ter puyen aff.] niet in K166, ÖNB, V2, V5, V60.
236 overmidts] niet in K166, ÖNB, V2, V5, V60.
237 goeden) dat] goeden) ende datmen inden selven edicten verboden heeft in 
tekst K166, ÖNB, V2, V5, V60.
238 Dit artikel komt niet voor in D180.
239 achtentwintich] 18 boven tekst in V4. In de uitgave van De Longé staat achttien 
tussen vierkante haken. Nochtans heeft ook KBB “xxviii”. De turbe waarop deze bepa-
ling steunt, heeft ook “achtentwintich”: FAA, V, 68, fol. 22r.
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sy schepenen dan aensien die qualiteyt vande persoonen ende soo 
verre den selven schepenen dan dunckt dat die persoonen wys genoech 
syn omme heure goeden te regerene theuren prouffyte ende zy sche-
penen die contracten ende obligatien alsdan laten passeren dat de selve 
contracten oft obligatien van weerden gehouden wordden naerder 
costuymen ende usantien der voirscreven stadt240.

{54. De momboiren byde weth oft weesmeesters gestelt mogen 
aen huysen ende erffven weel mitte reparatien doen sonder decret 
oft consent vande weesmeesteren oft van heeren vander weth.}

55. [48.] Maer waert241 dat de manspersoone stonden in momboiryen 
dat die dan242 egeen voorwaerden oft obligatien passeren oft bekennen 
en moghen243, ten ware by consente van heuren momboir en hun 
gestelt ende gheven.

56. [49.] Dat vrouwenpersoonen244 egeene voorwaerden oft contracten 
en moeghen passeren oft verlyden sonder momboir.

57. [50.] Dat een manspersoon duerende den leven van synen huys-
vrouwe van allen haevelycken goeden tsaemen by hun innegebrocht 
ende van allen andere onberuerlycken goeden van synder syde 
ghecommen zyn sonder consent ende dat meer is tegens de wille van 
synder huysvrouwe mach contraheren die alieneren, verthieren 
beswaeren oft belasten ende daeraff bysonder inter vivos disponeren 
welcke alienatien, dispositien oft verthieringen245 [nae gemeynen ende 
oyck nae den costuymelycke rechten der voorscreven stat van alsoe 
langhen tyde dat nyemant der contrarien en gedenct onverbrekelyck 
geobserveert] voor deughdelyck ende van weerden geacht ende 
gehouden syn [geweest ende als alsulcke huere effect gesorteert 

240 Dit artikel komt niet voor in D180.
241 Maer waert] niet in D180.
242 dat die dan] niet en mogen in tekst D180.
243 en moghen] niet in D180.
244 Dat vrouwenpersoonen] Ende wanneer in tekst D180.
245 welcken alienatien dispositien oft verthieringhen] welcke alienatie dispositie oft 
obligatie in tekst K166, ÖNB, V2, V60.
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hebbende ten ware dat anders bevoirwaert ware tusschen man ende 
wyf voerden houwelycke]246.

58. [51.] Den dooden saiseert den naesten levenden erfgenaem ende 
wort sonder interval van tyde de naeste erfgenaemen gestelt inde 
possessie van des aflyvigen goeden, nyet tegenstaende der testaemente-
lycke dispositien byden aflyvigen gemaeckt247.

59. Man oft wyf en succederen malcanderen nyet ab intestato248.

60. [52.] Dat alle onruerende erfrenten, patrimonien ende stock-
goeden by enigen aflyvigen binnen der voorschreven stadt achterge-
laten, schuldich zyn ende behoiren te succederen ende te gaene ter 
zyde waerdt van daer die gecommen zyn.

61. [53.] Soo wanneer op eenige kinderen oft kindt byder aflyvicheyt 
vande moedere eenige erflycke goeden, erfrenten patrimonie oft stock-
goeden verstorven syn ende die kinderen oft kindt sonder wettigen 
gebuerte naermaels aflyvich worden, dat alsdan die erfrenten, patri-
monien oft stockgoeden wederomme versterfven ende schuldich syn te 
gaene op die naeste vrienden ende maeghen vande moederlycke syde 
van daerse ierst gecommen selen zyn, gelyck voor verclaerdt is, ende 
nyet opden vaeder oft yemandt anders van zynder syde.

62. [54.] Soo wanneer yemandt eenighe cedulle oft obligatie heeft 
gescreven oft onderscreven synde met synen eygenderhant van sekere 
somme van penningen ende mette selve obligatie oft cedulle verbindt 
alle synne goeden, ruerende ende onruerende, die selve bekindere van 
dyer obligatie oft cedulle heeft huys ende erfve staende binnen der 
selver stadt van Antwerpen datter huys ende erfve verbonden ende249 
gehipoticeert is inde somme voirscreven, alsoo verre dat thuys ende 
erfve ten tyde vande executie den bekenderen oft synen erffgenaemen 

246 Dit artikel komt voor in D180 tot inter vivos disponeren.
247 Dit artikel luidt in ÖNB, V2, V5 en V60 als volgt: De doode saiseert den lanxtle-
venden oyr, erfgenaem, dye naeder statrechten schuldich is ende behoirt te succede-
renen ende anders nyet. In K166 is dit artikel: De doode saisiert de lancxtlevende 
oier, erffgenaemen, die naeder stadt rechten schuldich is ende behoort te succe-
deren ende te gaene ter zyden waert van daer die gecoomen zyn.
248 Dit artikel komt niet voor in K166, ÖNB, V2, V5 en V60.
249 verbonden ende] niet in V3, KBB.
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toebehoirde, nyet tegenstaende dat in dobligatie tselve huys oft erfve 
nyet specialyck genoempt, gehipoticeert oft verbonden en staet [noch 
voerde wethouders oft andere oepenbaere persoonen]250.

{62. Soo wie dat eenen andere gelt leent om te dobbelen oft op 
ander spelen metten teerlinck te spelen en deerft hem niet 
weeder geven.}

63. [55.] Dat een weduwe aenveerdende de beruerelycke goeden vande 
sterfhuyse heurs mans by autoriteyt van justitien ende sub beneficio 
inventarii nyet gehouden en is inde schulden vanden aflyvighen 
heuren man boven de weerde vande goeden inden selven inventaris 
begrepen, daermede dat sy behoort te gestaene doende bewys ende 
rekeninghe.

64. [56.] Dat een weduwe mits den aenveerden oft aenveert hebbende 
naer heurs mans doodt de helft oft alle de gemeene beruerelycke 
goeden, by dyen nyet en verliest heur dowarie in al oft in deele.

65. [56.] Dat een weduwe nyet en is gehouden inde helft vande 
schulden alsoo verre zy de selve beruerlycke goeden aenveert heeft by 
autoriteyt van justitie ende sub beneficio inventarii doende reke-
ninghe, bewys ende reliqua251 als vore.

[57. Al hadde een wedue naer haers mans doot geaenveert 
simpelycke ende sonder inventaris de helft vanden beruerlycke 
goeden dye heur ende heuren man gemeyn waeren, soe en soude 
midts dien aenveerdende heure douairie het waere costuyme-
lycke oft bevoirwarde eenichsins gesmolten oft vermindert syn 
in al oft in deele de redene is mits dyen dat aenveerdende by hen 
de voerscreven helft vander gemeynder haeven, sy soude syn 
ende is al eens gehouden inde helft vanden gemeynen schulden, 
nu is douairie al war sy oyck bevoirwaert gheene gemeyne 
schulden tusschen man ende wyf maer is een schult daer mede 
de man alleene ende nae hen syn erfgenaem belast syn ende 

250 [noch voerde wethouders oft andere oepenbaere persoonen] ook in tekst D91. Dit 
artikel komt niet voor in D180.
251 rekeninghe, bewys ende reliqua] rekeninghe ende bewys in tekst D91, D180, 
K166, ÖNB, V2, V5, V60. 

67893_05_DeRuysscher.indd   133 23/12/14   16:16



— 134 —

alsoe synde alleene de erfgenaemen oft erfgenaem alleenelyck 
ghehouden inde voerscreven douairie daermede hen conforme-
rende trecht ende redelyckheyt.

58. Een crediteur van eenen aflyvighen mach voer syne geheele schult 
aenspreken elcken van synen erfgenaemen oft wedue desselfs afly-
vighen oeck voer tgeheele tsy dat sy aenveerdt huere portie vanden 
haeven oft dat sy dyer gerenuntieert hebbe, behoudelyck huer verhael 
op derfgenaemen.]

66. [59.] Dat een weduwe aenveerdende de beruerlycke goeden vanden 
sterfhuyse heurs mans zonder autoriteyt van justitien ende sonder 
inventaris is schuldich te betaelene de schulden desselfs heurs mans, 
behoudelyck dyen waer de beruerlycke goeden nyet genoech en waeren 
omme de schulden te betaelen, datse dan heur verhael hebben soude 
op de erffgenamen heurs mans252.

67. [60.] Dat een weduwe geaenveert hebbende de beruerlycke goeden van 
heuren man al en waeren maer eenen lepel geweest die sy aenveert hadde, 
is gehouden te betaelene de voirscreven schulden van heuren man.

68. [61.] Dat een weduwe gerenunchieert hebbende tsterfhuys van 
heuren man behoudelyck heur douwaire en is nyet gehouden inde 
schulden vande voirscreven heuren man te betaelene maer sal hebben 
haer douwarie in zoo verre de goeden genoech syn om die douwarie 
daerop te hebben, soo sal zy die hebben naer rate vande selve goeden253.

69. [62.] Dat een testateur mach disponeren van zynne goeden ende 
die ewech maecken meer dan over het derdendeel.

70. [63.] Nyemant en mach zynnen erfgenaemen ende legataris254 
tsaemen yet maecken255.

252 behoudelyck dyen waer de beruerlycke goeden nyet genoech en waeren omme de 
schulden te betaelen, datse dan heur verhael hebben soude op de erffgenamen heurs 
mans.] niet in D180.
253 maer sal hebben haer douwarie in zoo verre de goeden genoech syn om die 
douwarie daerop te hebben, soo sal zy die hebben naer rate vande selve goeden.] 
niet in D180.
254 ende legataris] goeden ende die ewech maecken meer dan over het derden deel 
doorstreept in tekst V4; ende legataris] ende lancxtlevende legataris in D91. 
255 yet maecken.] niet in V2, V60.
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71. [64.] Soo wanneer yemandt met rechtveerdigen titule in vrede-
lycke possessie eenige erfgoeden oft andere is besittende ende die 
beseten heeft 18. 20. 30. 40. Jaeren, al en waert maer achtien jaeren 
achtien weken achtien dagen256, dat dat gebruyck257 oft besidt alhier 
gehouden wordt voor geprescribeerde possessie oft prescriptie [ende 
ingevalle dat naemaels eenighe questie van gelycken van buyten deser 
stat ende vryheyt vore henlyeden in rechte quaeme tware datse aen 
hen ten hoofde gebracht werden oft anders dat sy dat inder manieren 
voerscreven voer recht wysen souden, ten ware dat inder dingbancken 
daer de goeden ondergeleghen souden syn daeraf ander recht ende 
coustuyme onderhouden werde oft onderhouden hadde geweest].

[65. Dat soe wanneer man oft wyf in houwelycken staet 
wesende de man ende syn wyf met eenen vreemden momboir 
haer by presente desselfs haers mans met den rechte gegeven 
gesaemenderhant ende elck een vore al henlieden ende haere 
goeden verbinden ende verobligeren voer schulden by belas-
tinghen oft vercoopinghen van erfelycke renten hoe tselve syn 
mach voere schepenen van Antwerpen de penningen daer af 
gecomen synde bekennende thuerder beyder oirboir gecomen 
ende gegaen te syne dat alsulcken verbant ende obligatie by hen 
beyde gedaen als voerscreven is binnen der voerscreven stat 
gehouden wort goet vast ende van weerden ende datmen tallen 
tyden alsmen des versocht wordt recht daer op doet.]

72. [66.] Soo wanneer in constitutie van eenige renten geassigneert op 
eenige gronden258 oft erfven onder jurisdictie oft vryheyt van Antwerpen 
is bevoorwaert ende geconditionneert dat eenige renten eens lossinge ende 
quytinge hebben mach, dat alsulcke renten naermaels altyt losbaer blyfven 

256 achtien jaeren achtien weken achtien dagen] XVII jaeren XVII weken 
XVII dagen in tekst V2; XVIII jaeren XVII weken XVII dagen in tekst ÖNB, V5; 
seventhien jaeren seventhien weecken seventhien daegen in tekst K166, V60.
257 dat dat gebruyck] ende hyt gebruyct doorstreept boven tekst in V4; dat hyt gebruyct 
in tekst V3.
258 gronden] goeden doorstreept in tekst V4.
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nyet tegenstaende eenighe partyen259 ter contrarien inde constitutie-
brieven begrepen260.

73. [67.] Soo wanneer yemandt eenighe gronden van erfven onder 
Lillo gelegen wilt met eenige renten oft andersindts verbinden ende261 
verobligeren, soo mach alsulcke constitutie indifferentelyck gebueren 
alzoe wel voorder wethouderen van Antwerpen als voor schepenen van 
Lilloo262.

74. [68.] Dat allen de huysen binnen der stadt ende vryheyt gestaen 
ende gelegen263 syn onberuerlyck deelbaer haeffelycke goeden ende 
oock alle de renten die tusschen man ende wyff op eenighe der selver 
huysen int vercoopen oft erffgevingen der selve vercregen ende 
bekendt syn deylbaer als vercregen goeden ende is de selve costuyme 
ende stadtrechte te verstaene tusschen alle erfgenaemen264.

{72. Een poerter van Antwerpen en mach den andere buyten 
den landen van Brabant niet doen dagen oft te rechte betrecken 
noch oock buyten Brabant doen arresteren oft vanghen opte 
verbuerte van lijff ende goet ten waere dat hy fugitiff waere.

73. Die officiers t’Antwerpen en moegen huere officien niet 
overgeven noch vercoepen zonder consent vande heeren burge-
meestere ende scheepenen.

74. Dat alle die leengoeden die woerden ten scheydene vanden 
bedde gepaert ende gedeylt nae des hoeffs recht daer aff datze 
gehouden woerden ten waere dat by octroye vanden leenheere 
anderssins daer aff waere gedisponeert.}

259 partyen] party doorstreept in tekst V4; partie van partyen in tekst V3.
260 Dit artikel komt niet voor in D180.
261 ende] oft in tekst D91, V3, KBB.
262 Dit artikel komt niet voor in D180.
263 gestaen ende gelegen] gestaen ende gelegen in tekst V4 gelyck doorstreept in 
tekst V4; gelyck in tekst V3, KBB; gelegen in tekst K166, ÖNB, V5, V60.
264 ende is de selve costuyme ende stadtrechte te verstaene tusschen alle erfgenaemen.] 
in K166, ÖNB, V2, V5 en V60 vormt deze regel een afzonderlijk artikel. In V2 is dit 
deel in artikel 68 doorstreept en daarna opnieuw als artikel 69 geschreven. Dit artikel 
komt niet voor in D180.
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75. [70.] Dat alle vercregene goeden binnen deser stadt ende vryheyt 
der selver gelegen265 zyn deylbaer halff ende halff ende behoiren te 
devolueren halff op derffgenaemen vande vaederlycke syden ende halff 
op derfgenaemen vander moederlycken zyden266.

76. [71.] Soo wanneer thouwelyck bedde scheyt tusschen man ende 
wyff sonder wettich oir oft oiren achter te latene dat indyen gevalle 
alle de haevelycke goeden, ruerende ende onruerende, ende alle de 
renten ende onruerende goeden267 die op enige onruerlycke have als 
huysen by coopinge268 oft erffgevinghe vercregen staende269 den 
houwelycke met oock allen de vercregen goeden oock den selven 
staende heuren houwelycke vercreghen syn deylbaer halff ende halff 
tusschen den lancxtlevenden ende den erffgenaemen vanden iersten 
afflyvigen behoudende altyt de selve lancxtevende syn voordeel inde 
ruerende haevelycke goeden270.

{76. Dat alle eerffrenten, eerffgoeden ende onruerende goeden 
woerden gedeylt naerder plaetsen recht daer onder datse gelegen 
syn.}

77. Soo wanneer eenich lancxtlevende alhier binnen der stadt ende 
vryheyt van Antwerpen blyft sittende inde gemeene onverdeylde 
goeden ende de selve lancxtlevende daermede creghe eenige goeden, 
tsy have oft erfve, dat de selve goeden alssoe vercregen metten 
gemeynen onverdeylden goeden behoirlyck gedeylt te worddene halff 
ende halff tusschen den lancxtlevenden ende den erffgenaemen 

265 gelegen] vercreghen doorstreept in tekst V4; vercreghen in tekst V3, KBB.
266 Dit artikel luidt in K166, ÖNB, V2, V5, V60 als volgt: Alle vercregen goeden van 
eenighen afflyvigen behoiren te devolveren halff op de naeste erffgenaemen vander 
vaderlycke syden ende dander helft op de naeste erffgenaemen vander moeder-
lycken syden.
267 ende alle de renten ende onruerende goeden] boven tekst V4; ende alle de renten 
in tekst K166, ÖNB, V2, V5, V60.
268 huysen by coopinge] huysingen oft coopinghen in tekst K166.
269 vercregen staende] vercregen synde staende in tekst V3, D91, KBB ; vercregen en 
synde doorstreept in tekst V4. De Longé heeft syn tussen vierkante haken toegevoegd.
270 Dit artikel komt niet voor in D180.
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vanden iersten aflyvighen als goeden vercreghen vanden gemeynen 
onverdeylden goeden271.

78. [72.] Ende272 waert by alsoo verre dat de lancxtlevende alsoo 
blyvende sitten inde gemeyne onverdeylde goeden eenige der selver 
goeden oft erfve, beruerlyck oft onberuerlyck, vercochte, verthierde, 
becommerde, belaste oft andersindts273 verminderde, die ewech gaeve 
oft daeraf disponeerden, by testamente oft anderssints, de274 selve 
lancxtlevende [behoirt ende]275 is schuldich voor die selve vercochte, 
verthierde, becommerde, belaste, verminderde, ewech gegeven ende 
gedisponeerde gemeyne goeden inne te staene ende vander eender 
helft den erfgenaemen vanden aflyvigen te recompenserene oft hen die 
te restituerene ende vergeldene.

79. [73.] Men mach allen de leengoeden onder den bedryfve juris-
dictie276 ende amtmannye van Antwerpen277 gelegen met schepenen 
brieven deser stadt [opdraghen] vercoopen, beswaeren, belasten, hipo-
techeren, verbinden ende daeraff schepenen brieven der selver stadt 
bekennen ende verlyden behoudelyck dat die coopere vanden selven278 
goeden ende die de belastinge daeraf begeert synne brieven niet en 
mach vercryghen279 noch verheffen, ten zy dat hy ierst ende voor all 
den leenheere daeraff voldaen sal hebben ende daeraf den secretarisen 
deser stadt goedt bescheedt gebracht vanden leenheere daer onder 
tselve leen is sorterende ende dat alsulcke vercoopinghe, beswaringhe, 
belastinge, hypothecatie [ende verbintenisse]280 geschiede in sulcker 

271 Dit artikel komt niet voor in K166, ÖNB, V2, V5, V60.
272 Ende] niet in K166, ÖNB, V2, V5, V60.
273 oft andersindts] niet in D180 ; eenichsins dye in tekst K166, ÖNB, V2, V5, V60 ; 
eenichsins in tekst D91
274 anderssints de] anderssints dat die in tekst K166, ÖNB, V5.
275 [behoirt ende] ook in tekst D91, D180.
276 jurisdictie] vander voorscreven stadt in tekst K166, ÖNB, V2, V5, V60.
277 van Antwerpen] niet in K166, ÖNB, V2, V5, V60.
278 vanden selven] vanden selven vanden selven in tekst V3. 
279 vercryghen] gecryghen in tekst D91, K166, ÖNB, V2, V5, V60.
280 ende verbintenisse] ook in D91.

67893_05_DeRuysscher.indd   138 23/12/14   16:16



— 139 —

manieren dat geen noodt en is eedt anderwerff281 voorden leenheere te 
doene282.

80. [74.] De wethouderen van Antwerpen en hebben egeen voorder 
kennisse vanden leene dan vande goedingen en ontgoedingen inder 
manieren als boven geseght283 es [ende oft de kennisse vander caleng-
hieringhe vanden leene hen toebehoirde dat sy alsdan questie daer af 
voer hen vallende voer recht wysen souden dat de calengieringhe inne-
gaen soude ende beginsel nemen vanden date vander vercoopinghe 
ende belastinghe der selver leengoeden gelyck deser stat recht is van 
huysen ende erven.]

81. [75.] Soo wanneer eenich houwelyckx bedde scheydt tusschen 
man ende wyf dat alsdan allen ende eenyegelycken ruerende ende 
haevelycke goeden als goudt, silverwerck, penningen, [catheelen,] 
juweelen, huysraedt, inneschulden ende uytschulden ende alle andere 
ruerende284 haevelycke goeden hoedanich die zyn285, insgelycx alle 
heure vercregen [erf ]goeden, erffrente ende onruerende haevelycke 
goeden als huysen binnen der stadt ende vryheyt van Antwerpen 
gelegen, terstont devolueren ende versterfven286 te wetene deen helft 
daeraf opden lancxtlevende van name oft wyfve ende dander helft 
opde wettighe kinderen oft naeste oiren ende287 erfgenaemen vanden 
iersten aflyvigen, behoudelyck den lancxtlevende altyt syn voordeel 

281 eedt anderwerff] dat anderwerff in tekst D180, KBB, V3, V4.
282 behoudelyck dat die coopere vanden selven goeden ende die de belastinge daeraf 
begeert synne brieven niet en mach vercryghen noch verheffen, ten zy dat hy ierst 
ende voor all den leenheere daeraff voldaen sal hebben ende daeraf den secretarisen 
deser stadt goedt bescheedt gebracht vanden leenheere daer onder tselve leen is 
sorterende ende dat alsulcke vercoopinghe, beswaringhe, belastinge, hypothecatie 
[ende verbintenisse] geschiede in sulcker manieren dat geen noodt en is eedt ander-
werff voorden leenheere te doene.] niet in D180.
283 boven geseght] voerscreven in tekst D180 ; boven verclaert in tekst ÖNB.
284 ruerende] niet in V2.
285 allen ende eenyegelycken ruerende ende haevelycke goeden als goudt, silver-
werck, penningen, [catheelen,] juweelen, huysraedt, inneschulden ende 
uytschulden ende alle andere ruerende haevelycke goeden hoedanich die zyn,] alle 
ende een iegelycke huere ruerende haeffelycke goeden hoedanich die syn in 
tekst K166, ÖNB, V5, V60.
286 versterfven] succederen in tekst K166, ÖNB, V2, V5, V60.
287 ende] oft in tekst K166, ÖNB, V2, V5, V60.
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inde ruerende haevelycke goeden oft288 naer der stadt recht van 
Antwerpen ende moeten de partyen terstont volgen allen de profyten 
ende emolumenten comende ende vallende van zynen helft289.

{81. Dat man ende wijff in houwelijken state sittende hebben 
gelycken possessie in allen den goeden die hen beyden oft de 
eene van hen toebehoeren.}

82. [76.] Naer den ouden rechten ende costuymen deser stadt290 de291 
simpele bastaerden vander moederlycke zyde succederen in alle de 
moederlycke goeden als die wettige kinderen.

83. [77.] Dat pyne ende puren arbeyt geprefereert worden voor andere 
crediteuren, crediten292 ende schulden en nyet schulden toecommende 
van gelevert goet ende andere materie ten waere dat expresselyck 
geconditionneert waere ende bevoorwaert dat tgoet ende materie met 
gereeden gelde bethaelt moeste worden ende tselve goet ende materie 
in sulcken staete ende wesene waere alsdat gelevert mochte syn ende 
dat hy crediteur oock terstont syn goet vervolchde naer de 
leveringhe293.

84. [81.] Alwaert saecke dat een crediteur sekere goeden aenveerde van 
synen debiteur fugityff zynde sonder heere nochtans en is hy nyet 
gehouden inde schulden van synnen debiteur294 fugityff zynde maer 
souden moeten aengaende dyen den heere den vervallen breuck295 

288 oft] oyck in tekst K166, V2, V5; oock in tekst D91, ÖNB, V60.
289 Dit artikel komt niet voor in D180.
290 Naer den ouden rechten ende costuymen deser stadt] niet in K166, ÖNB, V2, 
V5, V60.
291 de] niet in K166, ÖNB, V2, V5, V60.
292 crediteuren crediten] crediten in tekst D91, D180, ÖNB, V5 ; crediteuren in 
tekst K166, V2, V60.
293 ende tselve goet ende materie in sulcken staete ende wesene waere alsdat gelevert 
mochte syn ende dat hy crediteur oock terstont syn goet vervolchde naer de leve-
ringhe.] niet in D180.
294 van synnen debiteur] van nochtans synnen debiteur in tekst V2 (niet in K166, 
V5, V60).
295 De Longé voegde, zonder aanwijsbare reden, in zijn uitgave tussen vierkante haken 
bruyck toe.
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ende keure296 betaelen ende tgoet wederkeeren in handen des heeren 
ende tselve mogen vervolgen met recht.

85. [78.] Datter sekere schulden gepriviligeert zyn die behoiren voor 
alle andere personele schulden te gaene ende betaelt te worddene als 
geprivilegieert oock voor die gene die ierst besetsele gedaen hadden te 
wetene [kerckelycken rechten,] loon van boden, huyshuere, pyne ende 
arbeyt, montcosten ende dyergelycke.

86. [82.] Dat egeen crediteur heeft alzulcke geprivilegieerde schult hy 
en moet voor de selve synne schuldt besetten binnen de ses weken na 
die vlucht ende fugen der fugitiven ende die voirts vervolgen naerder 
vierschaeren recht alhier ende dat ten tyden alsvoore gespecificeert.

87. [79.] Soo wanneer de crediteur int contraheren nyet expresselyck 
besproken en heeft gereet gelt ende daer en boven gelevert hadde 
eenich goedt en soude naerden ouden costumen in dat cas nyet 
wordden geprefereerdt.

[80. Alle de goeden van eenighen debiteur nyet solvent synde 
moeten uytgewonnen worden ende metten heere elcke partye 
besondere geproeft ende vercocht worden ter vrydaechs mert 
ende en mach een crediteur egheen goeden by hem selven 
aenveerden oft vercoopen oft hy brengt hem selven in last 
vanden schulden.]

88. [83]297. Dat een debiteur is ontfangbaer om voor synne schulden 
(naervolgende den ouden costuymen ende herbringen van deser stadt 
onverbrekelyck gehouden)298 cessie te moegen doene alwaert oock soo 
dat de debiteur met vonnisse van schepenen van Antwerpen gewesen 
ende gecondempneert waere die schulden van synnen crediteur oft 
crediteuren te betaelen ende dat de debiteur na dyen hy den tyt van 
ses weken naer de condempnatie vande wethouderen om synne credi-
teurs te betalenen opden Steen alhier gevangen geseten hadde ende 
versueckende beneficie van cessie te genietene, doende den gewoinly-

296 keure] huere in tekst V4.
297 In marge V2 concordat jus positum l. ff. cess. bonor. <D. 42,3> et c. eo l. <C. 7,71>.
298 (naervolgende den ouden costuymen ende herbringen van deser stadt onverbre-
kelyck gehouden)] niet in K166, ÖNB, V2, V5, V60.
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cken299 eedt daertoe staende, uyt de gevangenisse gerelaxeert moet 
wordden indyen hy dat begeerde ende dat alsulcke debiteur dese stadt 
los ende vry mach frequenteren300 [ende voirt meer].

89. [83.] De crediteurs van eenigen debiteur na dyen hy cessie gedaen 
heeft als voirscreven is, hebben keuse oft sy selve den voirscreven debi-
teur aenveerden willen ende dyen setten boven der eerden drooge 
onder tdack ende geven hem broodts ende waters genoech ende doen 
hem aen soo vele ysers tusschen die knoesele ende knie als hem 
gelieven sal sonder wee oft seer te doene alsoo dat synne vrienden ende 
maeghen hem tusschen debiteur in sulcker manieren ende vueghen 
nyet aenveerden en willen dat die debiteur alsdan van dyer gevange-
nisse ontslaegen blyven sal301.

90. Datmen nade rechten en oude costumen deser stadt inder selver 
dagelycx cessie useert ende alsoo lange geweest heeft dat egeen 
memorie van menschen ter contrarien en is nyet tegenstaende dat de 
stadt een coopstad is302.

91. [84.] Soo wanneer yemandt eenighe schult tachter is aen eenen 
fugitiven [dat] sulcken crediteur mach zynne schult haelen met 
synnen eedt, oock in prejudicie van eenen derden, ten waere oft die 
selve derde by thoone ofte enigen anderen legitimen documenten hem 
wilde behelpen303 dat alsulcken crediteur nyet of soo vele niet tachter 
en waere aenden fugityfven304.

299 gewoinlycken] behoirlycken in tekst V4. De turbe waarop deze bepaling gebaseerd 
werd, heeft gewoenlycken. Zie FAA, V, 68, fol. 35v (1 juni 1520).
300 dat de debiteur na dyen hy den tyt van ses weken naer de condempnatie vande 
wethouderen om synne crediteurs te betalenen opden Steen alhier gevangen 
geseten hadde ende versueckende beneficie van cessie te genietene, doende den 
gewoinlycken eedt daertoe staende, uyt de gevangenisse gerelaxeert moet wordden 
indyen hy dat begeerde ende dat alsulcke debiteur dese stadt los ende vry mach 
frequenteren] als afzonderlijk artikel in D180.
301 Dit artikel komt niet voor in D180.
302 Dit artikel komt niet voor in K166, ÖNB, V2, V5, V60.
303 behelpen] fonderen in tekst D91, D180, K166, ÖNB, V2, V5, V60.
304 nyet oft soo vele niet tachter en waere aenden fugityfven] aenden fugityfven 
nyet oft soe vele nyet ten achter en waere in tekst K166, ÖNB, V2, V5 ; nyet oft soo 
vele aenden fugityfven nyet tachter en waere geweest in tekst V60.
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92. [85.] Dat305 in voorleden tyden als preferentie locum hadde soo 
werdde sulcx crediteur voor besedt hebbende met synen eedt geprefe-
reert enen anderen die na besedt hadde gedaen al hadde die ander naer 
besedt hebbende levende waerheyt oft private obligatie van syne 
schuldt ende nu soe concurreerdt hy metten anderen crediteuren midts 
dat dvoorbesetten egeen preferentie en maeckt achtervolgende der 
nieuwer ordonnantie306.

{92. De lancxtlevenden van manne oft wyve moet scheyden 
vande kinderen oft erffgenaemen des afflyvigen terstont na der 
doot oft emmer ten lancxten binnen ses weken daernaer.}

93. [86.] Soo haest als yemandt fugityf is ende synne goeden by synne 
crediteuren besedt ende307 gearresteerdt syn soo syn allen de voir-
screven fugitifs goeden geaffecteert synne crediteuren omme die byde 
selve gepaerdt ende gedeylt te wordene achtervolgende den voirscreven 
statute.

94. [87.] Soo wanneer yemandt met schepenen brieven van 
Antwerpen van renten die hy op huysen binnen der stadt ende 
vryheyt308 [van Antwerpen] heffende is, leveringe neemt aent voor-
screven huys dat alsdan binnen xiiii dagen na de leveringe hy gestelt 
wordt inde possessie desselfs huys ende blyft daerinne indyen hy niet 
voldaen en wort binnen den voirscreven veertien daegen vanden 
scult309 ter saecken vanden welcken hy leveringe genommen heeft 
[ende voirts dat alsdan de voerscreven persoon indyen hy inde proprie-
teyt desselfs huys comen wille tot den selven huyse moet doen 
daeghen ter vierschaeren ons genadichs heeren ende en heeft nyet eer 
de vast proprieteyt voer dat de voerscreven daegemente dwelck is het 
geheel jaere volcomen]310.

305 Dat] item want in tekst V2, V60 ; want in tekst K166, V5.
306 Dit artikel komt niet voor in D180.
307 ende] oft in tekst K166, ÖNB, V2, V5, V60.
308 ende vryheyt] niet in K166, ÖNB, V5.
309 scult] boven in tekst V4 ; niet in KBB, V3 ; achterstel in tekst D91, K166, ÖNB, 
V2, V5, V60.
310 Dit artikel komt niet voor in D180.
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{94. Dat alle gereede ende haeffdelige goede ende rekeninghen 
actien ende crediten van manne ende wyve zyn gemeyn half 
ende half ten waere dat anders inder houwelycke voerwaerde 
waere ondersproeken.}

95. [88.] De doode saiseert den levende311 [ende dit obtinueert ende 
wordt onderhouden] nyet alleene312 in descendentibus heredibus maer 
indifferentelyck in allen naesten ende gerechten erfgenaemen collate-
rale oft van besyden comende.

96. [89.] Dat derfgenaemen ab intestato worden gesaiseert ende 
gecontinueert inde possessie vanden aflyvighen nyet tegenstaende 
eenige testaementen, maeckinghen, houwelycke voorwaerden oft 
ander dispositien ter contrarien byden aflyvigen gedisponeert, maer 
indyen yemant eenich recht inde goeden achter den aflyvigen gebleven 
soude willen pretenderen uuyt testaemente, maeckinghe, houwelycke 
voorwaerde oft andersindts die souden den erfgenaemen ab intestato 
als possesseurs daeraf moeten aenspreken daer dat behoirt den selven 
erffgenaemen zoo lange inde possessie laetende tot dat hy met rechte 
uuyter selver synder possessien gewonnen zy313.

311 den levende] den naesten leevenden erffgenaem in tekst D180.
312 nyet alleene] maer in tekst D180.
313 oft ander dispositien ter contrarien byden aflyvigen gedisponeert, maer indyen 
yemant eenich recht inde goeden achter den aflyvigen gebleven soude willen 
pretenderen uyt testaemente, maeckinghe, houwelycke voorwaerde oft andersindts 
die souden den erfgenaemen ab intestato als possesseurs daeraf moeten aenspreken 
daer dat behoirt den selven erffgenaemen zoo lange inde possessie laetende tot dat 
hy met rechte uuyter selver synder possessien gewonnen zy.] niet in D180 ; oft ander 
dispositien ter contrarien byden aflyvigen gedisponeert, maer indyen yemant 
eenich recht inde goeden achter den aflyvigen gebleven soude willen pretenderen 
uyt testaemente, maeckinghe, houwelycke voorwaerde oft andersindts die souden 
den erfgenaemen ab intestato als possesseurs daeraf moeten aenspreken daer dat 
behoirt den selven erffgenaemen zoo lange inde possessie laetende tot dat hy met 
rechte uuyter selver synder possessien gewonnen zy.] ende anderssints in tekst K166, 
V5 ; ende anderssints die souden den erffgenaemen ab intestato als possesseurs 
daeraff moeten aenspreecken daer dat behoort den selven erffgenaemen ab intestato 
als possesseurs soo langhe inde possessie laetende tot dat sy met rechte uyter selver 
synder possessien gewonnen zy in tekst ÖNB.

67893_05_DeRuysscher.indd   144 23/12/14   16:16



— 145 —

97. [90.] De lancxtlevende van manne oft wyfve mach blyven sittende 
int sterfhuys ende onverdeylden goeden achter den aflyvighen 
gebleven sonder prejuditie vande erfgenaemen314 totter tyt toe dat naer 
costuyme die [duytvart ende] exequien vande aflyvigen gecelebreert 
zyn maer mogen derfgenaemen indyen hen dat belieft binnen 
middelen tyde commen int sterfhuys.

[91. Dat als yemant vander pesten binnen der voerscreven stat 
ende vryheyt aflyvich wort dat alsdan derfgenaem desselfs sterf-
huys nyet en moghen int sterfhuys daer dlyck geweest315 gaen 
comen noch converseren binnen sesse weken nae dat daflyvighe 
gestorven is sonder te draeghen achtervolgende den selven 
statuyten de witte roede gelyck de ghene dye int sterfhuys 
vanden aflyvighen geweest hebben ten tyde als daflyvighe sterft.

92. Dat de wethouderen van Antwerpen van saeken ende in 
casibus316 van buytenbancken onder hen te hoofde oft onder 
huere hooft vonnissen sorterende daer de selve bancken egheen 
particuliere costuyme en hadde contrarie oft anders dan haerder 
statrecht, syn gewoonlyck daer af te wysene ende dyer bancken te 
leerene naeden rechten ende costuymen der stat van Antwerpen 
soe sy dye saeken van binnen der stat wysen souden.]

98. [93.] Dat naerdyen yemanden de panden in zynnen schepenen 
brieff begrepen inder vierschare met vonnisse aengewesen zyn achter-
volgende der leveringhe vande panden hem byden amtman deser stat 
in presentie vande schepenen gedaen ende achtervolgende den daege-
mente ende daechcele naer der vierscharen recht van Antwerpen daer-
naer gevolcht, dat hy nyet verbonden en is de selve panden te doen 
vercoopen noch vooren verthieren maer mach dye eeuwelyck 
behouden, ten waere dat syn panden nyet genoech317 en waren in 
welcken gevalle soude hy die mogen vercoopen ende verthieren om 
zyn gebreck te verhaelene, maer waeren hem dye panden geleverdt 

314 sonder prejuditie vande erfgenaemen] niet in K166, ÖNB, V2, V5, V60.
315 geweest] geweest is in tekst K166, ÖNB, V5.
316 casibus] cesibus in tekst V60 ; cessibus in tekst K166, ÖNB, V5.
317 nyet genoech] nyet goet genoech in tekst D91, KBB, ÖNB, V5.
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uuyt crachte vanden besetsele soe soude hy gehouden zyn die panden 
te moeten vercoopen318.

99. [94.] [Dat] soo wanneer een crediteur aenspreeckt synnen debiteur 
met recht voor amptman borgemeesteren ende schepenen deser stadt van 
eenre sekere somme van penningen ende daenspraecke gedaen synde, de 
crediteur houdt syn recht aenden amptman gevende hem eenen stuyver 
dat dan de voorscreven amtman319 costumelyck ende gemeynelyck tot 
hem roept den voorscreven verweerdere seggende: ‘Vriendt320, wat segde 
ghy daertoe, hebde ghy borge oft sulde ghy wel borghe cunnen stellen’ oft 
dyergelycke woorden, nyet begeerlijck wesende om dyen debiteur boven te 
leyden, ende als de voirscreven debiteur geen borge en heeft oft gestellen 
en can dat dan de voirscreven amtman dyen debiteur gevangen doet 
leyden opden Steen, ten waere dat de crediteur te vreden woude wesen321 
metten debiteur doende cautie juratoir daertoe de selve amtman gemeyn-
leyck syn beste doet omme te inducerene den crediteur [maer oft 
gebeurde dat de voorscreven amptman naedyen de crediteur aen hem syn 
recht ende vaste eede houden oft nemen maer liet dyen gaen onge-
vanghen322, oft dan de vorscreven amptman voir den debiteur als 
borghe323 soude moeten inne staen oft nyet oft hoe ende hoe breet en 
weten de voerscreven deposanten nyet te deponeren dat eenich statuyt oft 
costuyme dare af in deser stat es want sy noyt dyen cas oft saecke binnen 
hueren tyde en hebben weten gebueren oft occureren noch oyck van 
ouders hooren segghen]324.

100. [95.] Soo wanneer damman den debiteur gevangen neemt en 
houdt gevangen totter diffinityfve sententie toe dat damptman dan 
gestaet leverende den gevangenen debiteur325.

318 Dit artikel komt niet voor in D180.
319 gevende hem eenen stuyver dat dan de voorscreven amtman] niet in K166, 
ÖNB, V2, V5, V60.
320 vriendt] vuent in tekst V60 ; vrindt in tekst KBB.
321 woude wesen] wesen wilde in tekst K166, ÖNB, V2, V5, V60.
322 aen hem syn recht ende vaste eede houden oft nemen maer liet dyen gaen onge-
vanghen] aen hem recht gehouden hadde den debiteur nyet en vinge ende vaste dede 
houden oft nemen, maer liet dien gaen ongevangen in tekst K166, ÖNB, V2, V5, V60.
323 voir den debiteur als borghe] als debiteur oft als borghe in tekst K166, ÖNB, V5.
324 Dit artikel komt niet voor in D180.
325 Dit artikel komt niet voor in D180.
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{98. Soe wanneer eenich goet binnen yemants huyse als gearres-
teert zynde ende hy den last van dat goet te betaelen aenveert 
ende daerenboven dat goet laet wechdragen oft versteken die is 
schuldich te verantwoerde ende inne te staen voer die schult 
ende actie daer voere tselve goet gearresteert was.

99. Dat een debiteur wiens goeden uuytgewonnen syn betalende 
de penningen daer voore duytwinninge gedaen is, metten 
arresten daer op geloepen mach zyne goeden aenveerden ende 
behouden ten waere dat zy vercocht waeren.

100. Der weeskinderen goeden en mach men valide niet 
uytwinnen sonder der momboiren de weete daeraff te doene oft 
anders is die uutwinninge op hem gedaen van onweerden.}

101. Die crediteur mach naer deser stadt recht de goeden vande debi-
teur doen inventarieren ende begeren bewaert te wordden tot synnen 
versekerdtheyt326.

[96. Datmen regulariter ende gemeynlyck des sondaechs oft des 
heylichdaechs alhier t’Antwerpen nyet en dingt, ten ware dat partyen 
te beyde syden aenden heeren ende wethouders versochten indyen 
gevalle souden de heeren partyen recht doen ende vonnisse geven.

97. Dat in criminele saecken oft civile verreyct ende verhaelt 
synde moet betaelen ende den vonnisse voldoen ende es daer 
voere executabel al wart oyck dat de debiteur naemaels begeerde 
in rechte gehoirt te worden.]

102. [98.] Soo wanneer yemant borge blyft in rechte judicialiter voor 
eenen anderen dat dan die schepenen die borghe vraeghen oft327 hy 
borge blyft ende begeert dat sy schepenen over hem dat kennen wille 
ende anders en wordet nyet te boeke gestelt.

103. [103.] Dat vonnissen van verreycke voor djaer noch oock naer 
djaer noch opde principalen debiteur noch oock op synne borghe niet 
voorder en syn executable dan totter namptisatie328.

326 Dit artikel komt niet voor in K166, V2, V5, V60.
327 vraeghen oft] vragen in affeckte oft in tekst D180.
328 Dit is artikel 104 in K166 en ÖNB.
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104. [100.] Dat vonnissen van verreycke syn van alsulcken effecte 
alsdan midts namptiserende de somme daeraf men vereyckt is, de 
partye verreyckt synde wordt wederomme gehoirdt in alle heure 
defensien als oft tvereycxsel noyt gegaen en waere.

[101. Soe wanneer iemant syn recht versueckt ende hout aenden 
amptman, hem gevende eenen stuyver, dat dan de amptman 
dyen persoon aentasten329 ende vanghen mach oft laten gaen 
ende hy gestaet altyt leverende ende exhiberende den persoon 
voere rechte als hy vander wederpartyen daer toe versocht wort 
sonder gehouden te wesen dye goeden van dyen persoon debi-
teur te distribueren oft in arreste te nemene.]

105. [102, tweede deel] Soo wanneer yemandt borge gestelt heeft in 
presentie vande partyen daertegens nyet seggende, dat dan damtman 
dyen persoon niet voerder en mach hachten oft commeren, want 
indyen damptman hem dies onder woude soo soude schynen dat hy 
partye inde saecke waere330.

106. Dat damtman en staet nyet te verantwoirden de vonnissen byde 
wethouderen gegeven weder daermede de partyen gegraveert syn oft 
nyet want hy nudus et verus331 executor is332.

107. Damtman is alleenelyck nudus et verus executor vande vonnissen 
oft appoinctementen die byden wethouderen van Antwerpen wordden 
gegeven ende synen officien en competeert nyet kennisse van saecken 
te nemene te wetene ofte enige appoinctementen wel oft qualycken 
zyn gegeven oft nyet oft weder die nul syn oft nyet333.

329 persoon aentasten] persoon debiteur aentasten in tekst ÖNB, V5.
330 Dit is artikel 103 in K166 en artikel 102 in ÖNB.
331 Dit is een fout, die in alle versies van het Gulden Boeck werd overgenomen. De 
turbe die aan de basis ligt van deze bepaling bevat de uitdrukking nudus et merus 
executor. Zie FAA, V, 68, fol. 43v (9 augustus 1522).
332 Dit artikel komt niet voor in K166, ÖNB, V2, V5 en V60.
333 Dit artikel komt niet voor in K166, ÖNB, V2, V5 en V60. Dit artikel luidt in 
D180 als volgt: Damptman is een naect maender ende executeur ende en mach 
gheen kennisse ende saken nemen.
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108. [99.] Soo wanneer yemandt is gecondempneert byde wethou-
deren van Antwerpen borchtochte334 te moeten stellen ende hy die 
stelt in presentie van synder partye daertegens nyet contradicerende 
soo en mach damtman alsulcken persoon oft synnen335 goeden nyet 
voorder molesteren naeder costuymen over alle menschen gedencke-
nisse onderhouden.

109. [102.] Dat alle judiciele borchtochten gebeuren te minsten voor 
twee schepenen die stipulatie oft geloofte vanden borghe ontfangen 
[ende syn die scepenen gemeynleyck gewoonlyck336 te vraeghen totten 
borghen in effecte wildy borghe blyven ende wildy dat wyt over u 
kennen oft gelycke woerden]337.

110. [104.] Dat de vrouwe allen de goeden die zy metter houwelycxe 
voorwaerde ondersproken heeft voor uyt te moeten hebben na die 
afflyvicheyt van heuren manne die mach alle de selve goeden na heur 
nemen ende aenveerden sonder gehouden te syne te betaelen eenige 
schulden staende den houwelycke gemaeckt in handen338 van coop-
manschappen, ten waere dat de selve vrouwe doende coopman-
schappen met heuren manne expresselyck heur daer voor verobligeert 
hadde want alsdan zoude zy gehouden syn inde selve schult voor soo 
vele als sy verobligeert hadde ende andersindts oft voorder nyet339.

334 Antwerpen borchtochte] Antwerpen is schuldich borchtochte in tekst KBB, V3; 
Antwerpen is schuldich borchtochte in tekst V4 is schuldich doorstreept.
335 synnen] niet in D180, K166, ÖNB, V2, V5, V60.
336 gemeynlyck gewoonlyck] gemeynlyck ende gewoonlyck in tekst K166, ÖNB, V5, V60.
337 Dit isartikel 103 in ÖNB.
338 De Longé voegt ten onrechte tussen vierkante haken handel toe.
339 Dit artikel luidt in K166, ÖNB, V2, V5 en V60 als volgt: Dat soe wanneer een 
vrouwe ondersproken heeft vor uuyt te moghen hebben nae daflyvicheit van hueren 
man alle de goeden huer toegeseyt by houwelyxe voirwaerde dye mach nae dafly-
vicheyt van hueren man alle de selve goeden naer huer nemen ende aenveerden 
sonder gehouden te syne te betaelene eenighe de schulden staende den houwelycke 
gemaect inden handen van coomanschapen, ten ware dat de selve vrouwe doende 
coomanschape gemeyn met hueren man expresselyck haer dar voere verobligeert 
hadde want alsdan soude sy gehouden syn te betaelen de schult voer alsoe vele als 
sy huer verobligeert hadde oft anderssins ende voirdere nyet. In K166 en ÖNB is dit 
artikel 105. Dit artikel komt niet voor in D180.
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{110. Soe wiens goeden gearresteert zyn die mach die selve zyne 
goeden verborgen ende uuten arreste doen ontslaen op cautie oft 
op synen dewelck is stellende zynen persoen in arreste in platse 
van zynen goeden.}

111. [105.] Dat egeen testament oft testamentelycke dispositie340 van 
sulcke cracht en is dat die lancxtlevende eenige goeden souden 
moegen aenveerden uyt crachte van dyen voor ende eer die crediteuren 
vernuecht ende betaelt waeren341.

112. [106.] Soo wanneer thouwelyckx bedde tusschen man ende wyf 
scheydt byder aflyvicheyt van eenige van hun beyden dat dan de 
lancxtlevende schuldich is ende behoirt des versocht zynde naer deser 
stadt recht binnen ses weken naer der afflyvicheyt te verstaene tot 
scheydingen ende deylingen der goeden vanden aflyvigen.

113. [107.] Dat de houwelycke voorwaerde tusschen man ende wyf 
sulcx mocht wesen dat de lancxtlevende naer deser stadt recht soude 
hebben ende genyeten tgene des hem byder houwelycke voorwaerde 
toegesecht oft toegevuecht souden syn [insgelycx tgene des hen byden 
aflyvighen in oft by testamente gegunt ende gelegateert ware] ende 
nochtans boven dyen deylen int gene daerinne hy naer deser stadt 
recht buyten den houwelyckxe voorwaerde gerecht souden zyn.

114. Testaement van man ende wyff soo macht gemaeckt zyn dat de 
lancxtlevende zoude moghen hebben ende genyeten tgene des hem 
byden afflyvighen in oft by testamente gegundt ende gelegateert waere 
ende nochtans daer en boven commen genyeten ende deylen oft succe-
deren in tgene daerinne hy naer deser stadt recht gerecht soude zyn342.

[108. Dat soo wanneer de houwelycke vorwarde inhout dat de 
huysvrouwe indyen sy de lancxtlevende waere uytden goeden 
van hueren manne soe veel oft soe veel hebben soude ende dat 
dandere goeden van hen gecomen souden den kinderen volgen 
dat alsdan de huysvrouwe achtervolgende der houwelycke voer-
warden mits hebbende ende aenveerdende des huer byder 

340 oft testamentelycke dispositie] is soo crachtich in tekst D180.
341 Dit artikel komt niet voor in K166 en ÖNB.
342 Dit artikel komt niet voor in K166, ÖNB, V2, V5 en V60.
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houwelycke vorwarden toegeseeght ware soude moeten uuyt alle 
de goeden houwelycke gebrocht soude hebben, maer souden 
nochtans moghen deylen, nyet tegenstaende der houwelycke 
vorwarden in allen den vercregenen goeden die staende den 
houwelyck vercregen ende geconquesteert waeren.]

115. [109.] Dat de man maeckende zyn testaement nyet en mach naer 
deser stadt recht synder huysvrouwe prejudicieren in tgene des huer naer 
deser stadt recht competeert ende alwaert dat de huysvrouwe int maecken 
vande selve testaemente consenteerden oft geloofden tselve te onder-
houden, soo soude zy nochtans vanden selven consente (nyet gebuert met 
eenen vrempden momboir haer by consente van heuren man gegeven)343 
mogen resilieren344 ende de voorscreven geloofte revoceren345.

116. Dat een vrouwe naer der stadt recht van Antwerpen heeft ende 
behoudt haer voordeel int silvere ende juweelen als in dandere haeve-
lycke goeden346.

117. [111.] Dat [naeder statrecht] een vrouwe persoon met houwelyck 
gealieneert zynde naer de doodt van heuren man heur competeert 
deen helft van allen de huysen byden man ten houwelycke gebrocht 
als haeffdeylich synde, midtsgaeders oock de helft vande renten 
staende den houwelycke vercregen ende tot dyen die helft347 ende 
voordeel vande haevelycke goeden348 welck recht de man zyn huys-

343 (nyet gebuert met eenen vrempden momboir haer by consente van heuren man 
gegeven)] van heuren man gegeven in tekst ÖNB, V5.
344 resilieren] reserveren in tekst V4 en doorstreept, boven resilieren; reserveren in 
tekst V3, KBB ; resilueren in tekst V60 ; restitueren in tekst K166, ÖNB, V5; worden 
in tekst D91.
345 ende alwaert dat de huysvrouwe int maecken vande selve testaemente consen-
teerden oft geloofden tselve te onderhouden, soo soude zy nochtans vanden selven 
consente (nyet gebuert met eenen vrempden momboir haer by consente van heuren 
man gegeven) mogen resilieren ende de voorscreven geloofte revoceren] niet in D180.
346 Dit artikel komt niet voor in K166, ÖNB, V2, V5, V60.
347 tot dyen die helft] tot die helft in tekst V4 dyen bovengeschreven ; ende tot dye 
helft in tekst KBB, V3; dat dien de helft in tekst D91.
348 midtsgaeders oock de helft vande renten staende den houwelycke vercregen ende 
tot dyen die helft ende voordeel vande haevelycke goeden] ende tot dien de helft en 
voordeel vande haeffelycke goeden in tekst V2, V5 ; ende tot dien de helft en voor-
deel van alle de haeffelycke goeden in tekst K166, ÖNB.
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vrouwe [naerder statrecht van Antwerpen] nyet en mach afnemen oft 
verminderen bye enige testaementelycke dispositie349 350.

[112. Dat naeder aflyvicheyt van eender vrouwen t’Antwerpen 
gehout synde]351

118. [113.] Datmen met houwelyckxe voorwaerde mach derogeren der 
stadt recht.

119. [114.] Dat de man oft vrouwe maeckende heur testament nyet en 
mogen naer deser stadt recht malcanderen prejudicieren int gene des 
elcken van hun naer deser stadt recht toebehoirt ende competeert 
midts dat den eenen ende den anderen recht geacquireert byder stadt 
recht352.

120. De goeden alhier inde stadt gelegen volgen de stadt recht alhier 
nyet tegenstaende waer dat het testaement gemaect is353.

121. [115.] Soo wanneer eenige scheydinge oft deylinge van eenige 
partye onder heure xxv354 jaeren out wesende by vrienden, maeghen 
oft by andere commissarissen by de wethouderen daertoe gedeputeert 
gepasseert syn by consente van borgemeesteren ende schepenen, die 
altyt oppermomboiren ende oppervoechden syn inder stadt van 
Antwerpen, dat de selve scheydinge ende deylinghe gehouden 
wordden goet ende van weerden.

122. [116.] Alwaert saecke dat minores oft mindere van jaeren egeene 
momboirs en355 hadden indyen de scheydinge ende deylinge geschiet 
ware by consente van borgemeesteren ende schepenen als vooren by 

349 midtsgaeders oock de helft vande renten staende den houwelycke vercregen ende 
tot dyen die helft ende voordeel vande haevelycke goeden welck recht de man zyn 
huysvrouwe [naerder statrecht van Antwerpen] nyet en mach afnemen oft vermin-
deren bye enige testaementelycke dispositie.] niet in D180.
350 testaementelycke dispositie.] by eenigen testament in tekst K166, ÖNB, V5.
351 Dit artikel werd doorstreept in V2 en werd niet overgenomen in K166, ÖNB, V5 en 
V60.
352 midts dat den eenen ende den anderen recht geacquireert byder stadt recht.] niet 
in D180.
353 Dit artikel komt niet voor in K166, V2, V5 en V60.
354 xxv] xv in tekst ÖNB, V2, V5; vyftien in tekst K166.
355 momboirs en] momboirs oft tuteurs en in tekst K166, ÖNB, V2, V5.
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vrienden, maegen oft commissarissen als voor356 daertoe gecommit-
teert357, soo soude nochtans de voorscreven scheydinge ende deylinge 
alsoo gepasseert synde van weerden wesen naer deser stadt recht.

[118. Dat man ende wyf voerde trouwe in houwelycke voer-
waerde contraheren van ende aengaende hueren goeden dye 
deen oft dandere te houwelycke brengt conformelyck den 
gescreven rechte eenighe puncten conditionnerende moghen 
derogeren den rechten ende costuymen deser stat contrarierende 
den besprokenen conditien ende voirwarden, in sulcker vueghen 
dat de dispositie358 vanden gescreven rechten359 naerde elcke de 
houwelycke voirwarden gemaect syn stat moghen grypen ende 
effect sorteren den costuymen vander stat nyet tegenstaende.

119. Dat een vrouwe van hueren goeden dye sy aen hueren man 
te houwelycke gebracht heeft gemaect hebbende eene houwe-
lycke voirwaerde voer thouwelyck oft trouwe, altyt als haer man 
sterft oft insolvent wort, mach hueren man voer tghene dat sy 
naevolgende huerer houwelycke voirwarden aen heuren man 
wylen oft aent sterfhuys vanden selven ten achter is ende niet 
aenveert hebbende huers mans goeden ende pro dote huer actie 
intenterende, wort sulcke vrouwe aende goeden vanden sterf-
huyse oft hueren man geprefereert voer alle andere crediteuren 
desselfs ende blyft ongehouden vanden schulden van hueren 
mannne uytgenomen boden loon, huyshuere ende montcost.]

123. Dat de huysen die man oft wyf toebehoiren halfdeylich zyn halff 
ende halff soo dat deen helft competeert den manne ende dander helft 
der vrouwen360.

356 als voor] niet in D180.
357 daertoe gecommitteert] daertoe en waere gecommitteert in tekst D180 ; daertoe 
als voere gedeputeert ende gecommitteert in tekst K166, ÖNB, V2, V5, V60.
358 dispositie] depositie in tekst V60.
359 ende costuymen deser stat contrarierende den besprokenen conditien ende voir-
warden in sulcker vueghen dat de dispositie vanden gescreven rechten] niet in 
K166, ÖNB, V5.
360 Dit artikel komt niet voor in K166, ÖNB, V2, V5, V60.
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124. [110.] Dat een vrouwe persoon t’Antwerpen mach aenveerden 
hebben ende behouden des heur is geloeft361 byder houwelycxe voor-
waerde ende boven dyen oock heur lantrechten oft stadtrechte, ten 
waere dat andersints dyen waere gederogeert ende daertegens gemaeckt 
waeren houwelyckxe voorwaerde oft contracten antenuptiael362.

125. [120.] Dat als man ende vrouwe gehout zynde verscheyden 
handel van coopmanschappen in diversche plaetsen doen oft 
bedryfven ende deen voor dander hem nyet verobligeert oft en 
verbinde dat alsdan de vrouwe ongelast blyft vande schulden die heur 
man inden handel van synne coopmanschappen gemaeckt heeft.

126. [117.] Dat man ende wyff voorde trouwe mogen maecken een 
houwelyckxe voorwaerde ende daerinne bevoorwaerden ende 
bespreken dat naer toverlyden van dierste van hen beyden die goeden 
van dierste van hunlieden in houwelycke gebracht gaen ende blyven 
souden ter syden van daer dien gecommen zyn.

127. [117.] Dat man ende wyff363 mogen bespreken ende bevoorwae-
rden dat de lancxtlevende egeensindts gehouden souden wesen in 
eenighe schulden die de overledene voer364 date vande contracte voor-
screven schuldich mochte wesen, maer daeraff geheelyck ende al onge-
houden te blyven.

128. [121.] Men useert alhier [t’Antwerpen] nyet de solempniteyten 
van emancipatien naer gescreven rechten maer een ander formule 
diemen heet [gemeynlyck] uuyten broode doen dwelck geschiet te 
vierschaeren alhier de vaeder bewysende den sone twee [oude] grooten 
erflyckx op sekere panden365.

361 geloeft] geoirloeft doorstreept in tekst V4 en boven geloeft; geoirloft in tekst V3 ; 
geoorloft in tekst KBB.
362 ten waere dat andersints dyen waere gederogeert ende daertegens gemaeckt waeren 
houwelyckxe voorwaerde oft contracten antenuptiael.] niet in D180; emmers als de 
houwelycke voorwaerde nyet en contrarieert den stadtrechte in tekst K166, ÖNB, V2, V5.
363 wyff] vrouwe in tekst D180.
364 voer] naer in tekst V3, KBB; nae doorstreept in tekst V4 en voer bovengeschreven.
365 Dit artikel komt niet voor in D180.
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{128. Die poerters van Antwerpen zyn opt Honte van tollen 
ende van geleyden}366.

129. [122]367. Den sone heeft ende behoudt syn eygen proprie goet 
staende den levene syns vaeders tsy dat hem gegeven is oft by hem 
vercregen ende wes hem by synne moedere oft andersindts by succes-
sien aengestorven is, behout de sone tselve goet sonder den vader 
zynne tocht daeraen te hebben.

130. [123.] De vaeder en is nyet gehouden int delict syns soons 
wesende in zyn plicht ten waere dat hy wetende dat syn sone tdelicht 
hadde geperpetreert hem by synnen dancke thuyse herberchde oft raet 
ende daet hem gegeven hadde totten selven misdade te perpetreren.

131. [124.] Die een vonnisse wilt hebben geliquideert oft de schaeden, 
costen ende368 interesten beternissen ende diergelycke wilt hebben 
getauxeert die is schuldich die tauxatie ende liquidatie te vervolghen 
doende synne partye adverse daertoe daeghen soo dat behoirt.

132. [125.] Soo wat waeren oft coopmanschappen van eenige debiteur 
fugityff [wesende]369 die den crediteurs oft cooplieden gegeven wordden 
metter minnen, die moeten gebracht wordden onder trecht omme 
daerop te procederene naerder vierschaeren recht370 van Antwerpen.

[126. Als yemant is de facto fugityf, soe behoiren alle syn credi-
teuren te moeten concurreren pro solido et libra.]

133. [127.] Soo wanneer yemandt de facto is fugityf ende voortvluch-
tich dat de crediteuren vande fugityfven rechtelycken naerder 
costuymen vander vierschaeren alhier geprocedeert ende vervolcht 
hebbende concurreren pro rata portione ende naer advenant vande 
haeren schulden ende crediten, uytgenommen eenige geprivilegieerde 

366 Allicht werd deze regel aangevuld met vrij. Bij het kopiëren werd dat woord meer 
dan waarschijnlijk vergeten. 
367 In marge V2 contrarium est de jure scripto.
368 ende] niet in D91, D180, K166, ÖNB, V5, V60.
369 [wesende] sijnde in tekst D91, D180.
370 omme daerop te procederene naerder vierschaeren recht] niet in K166, ÖNB, V5.
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schulden inden voorscreven statute371 begrepen ende gespecificeert die 
welcke preferentie hebben.

134. [129.] Dat een yegelyck wordt gereputeert fugityf die de facto 
vliet op gewyde oft gevryde372 plaetsen oft hem elders occulteert, 
habandonnerende allen zynnen goeden ende nyet wederomme 
commende in zyn huys.

135. [128.] Soo wanneer eenich debiteur vliet ende hem transfereert 
op eenige gewyde oft gevryde373 plaetsen dat die van dyer uren voor-
taene die hy opt gewyde oft gevryde374 is, daer blyvende ende aban-
donnerende synne goeden, gehouden ende geacht wort als fugityff 
ende voortvluchtich.

136. [130.] Dat een debiteur als voor fugityff ende vluchtich zynde 
nyet en mach disponeren van synne goeden, tsy panden metter 
minnen te gevene oft anderssindts, in achterdeele prejuditie oft fraude 
van zynnen crediteuren ende oft hy dat dade souden nyettemin375 de 
goeden commen in communem massam creditorum, alwaert oock 
saecke dat die goeden van synnen fugitifven niet becommert beseth 
noch gearresteert en waeren.

137. [131.] Dat een yegelycken debiteur nyet fugityf noch voortvluch-
tich zynde mach doen betalinge ende solutie oft doen doen met gelde, 
met overgevinghe ende bewysinge van goeden zynnen crediteuren en 
schuldenaeren376 van deuchdelycke ende rechtveerdige schulden, soo 
lange ende totter tyt toe synne goeden nyet gearresteert, beseth noch 
becommert en syn ende dat alsulcke betalinge ende bewysinge stadt-

371 statute] stater in tekst V4 en doorstreept, boven statute.
372 oft gevryde] niet in D180, ÖNB, V2, V5, V60.
373 oft gevryde] niet in D180.
374 oft gevryde] niet in D180.
375 ende oft hy dat dade souden nyettemin] ende oft sy in tekst ÖNB, V5.
376 en schuldenaeren] niet in D180.
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grypen ende oock alwaert saecke dat de debiteur ende schuldenaer 
naermaels bevonden waere dat hy voor de betalinge insolvent waere377.

138. [132.] Soo wanneer eenich debiteur aengenommen heeft eenighe 
gewyde oft gevryde378 plaetsen ende op die selve plaetse blyft alwaert 
saecke dat alsulcken debiteur synen crediteur eenige betalinghe oft 
bewysinghe dede dat de selve betalinge oft bewysingen geen stadt-
grypen en zoude.

[133. Dat soe wanneer iemant in een geselschap gequetst wort 
dat dan de gequetste voer synen beternisse een vanden voor-
screven geselschappe dye tsaemen geweest syn ende mede stryt-
bare ende twistich uuytkiesen ende syne actie opden selven 
intenteren, mach de welcke dan den gequetsten soude moeten 
beteren hem syn verhael reserverende op syne medegesellen.

134. Dat als twee, drie oft vier persoonen te saemen iemande 
misdaden oft mede strytachtich waeren ende eenich van hen 
hen absenteerde, soe soude de ghene dye hen nyet vluchtich en 
maect dat int geheele partye moeten beteren, maer souden 
aenden heer elck voer synen persoon gestaen met heuren perso-
neelen breucken, behoudelyck dat sy als vander beternissen dye 
sy inder vorscreven manieren partyen gedaen souden hebben 
hen souden moghen verhaelen aen haer medeplegers dyer gelyck 
vorscreven is hem vluchtich geabsenteert hadden.

135. Dat indyen iemant in sulck geselschap hadde geweest dye 
nyet strytbaer noch twistich en hadde geweest dat dye geheel 
ongehouden souden syn.

136. Dat tkint, dat is in syns vaders plicht oft in syns moeders, 
misdoet, dat en sal noch vader noch moeder ontgelden, ten ware 
saecke dat naer de daet weder keerde in hueren huyse by haeren 

377 schuldenaer naermaels bevonden waere dat hy voor de betalinge insolvent 
waere.] ende schuldenaer bevonden werde naemaels dat hy door de betaelinge van 
allen synen crediteuren insolvent waere geweest in tekst V60 ; ende schuldenaer 
bevonden werde naemaels dat hy door de betaelinge van allen synen crediteuren 
insolvent waere in tekst ÖNB, V5 ; dat hy voere de betaelinghe van allen synen 
crediteuren insolvent waere in tekst V2.
378 oft gevryde] niet in D180, K166.
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willen ende by hueren wetene oft datmen mocht geproeven dat 
tkint dye daet gedaen hadde by haeren raide.]

139. [137.] Soo wanneer misdaedige strytgier379 geweest syn in eenich 
gevechte380, dat de gequetste dan aenspreeckt ende verwint eenige 
vanden genen die strytgierich geweest syn in een geselschappe wy dat 
hem belieft tsy datter eenige absent syn vanden misdaedigen oft nyet.

140. [139.] Dat naerdyen de vaedere de wete gehadt heeft vanden 
misdaet syns soons en hem boven de wete in synnen huyse neempt 
ende by synnen dancke381 herbercht, dat de vaedere dan geexecuteert 
wordt voort misdaet ende delickt syns soons.

141. [138.] Dat vaedere experierende dat de sone selver goet heeft ende 
die bewysende werdden des soens goeden geexecuteert eer des vaeders 
goeden382.

[140. Dat soe wye binnen Antwerpen jare uuyt jare inne hout in 
synen hueringhe eene camere met eender schouwen, comptoir 
ende packhuyse ende aldaer hout jare uuyt jare inne liggende383 
syne goeden sonder de selve goeden oft oyck hem selven te 
vertrecken, te transporteren oft transfereren van mercte te mercte, 
der merct vryheyt uuyt syn aldaer blyft residerende ende aldaer 
syne goeden hout liggende, dat sulcke persoon nyet mach genieten 
nocht gebruycken der vryheyt vande mercten der selver stat.

141. Dat een debiteur dye binnen der merct vryheyt van deser 
stat geloeft synen crediteur tot synen daghe betaelinghe van 
eenighe schult dye voer de voerscreven merctvryheyt is gemaect, 
byder selver geloeften nyet af en gaet der selver vryheyt soe dat 
hy nyet en soude moghen genieten der selver merctvryheyt, ten 
waere nochtans dat de voerscreven debiteur met den voerscreven 
synen crediteur innovatie oft nieuwe contract bynnen der selver 
merct vryheyt gemaect ende aengegaen waere in welcken 

379 strytgier] strytbaer in tekst K166.
380 gevechte] geselschap doorstreept in tekst V4 en boven gevechte; geselschap in 
tekst KBB, V3.
381 dancke] huyse doorstreept in tekst D180, daarna dancke.
382 eer des vaeders goeden.] achtergeschreven in V4 niet.
383 liggende] alle in tekst V60 ; alsoo in tekst K166, ÖNB, V5.
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gevallen en soude de voerscreven debiteur sulcken nieuwe 
geloefte oft innovatie gedaen ende gemaect hebbende nyet 
moghen genieten der selver merctvryheyt.

142. Dat al waere den debiteur van schult geboren ende gemaect 
vorde vryheyt vander merct voerscreven seyde ‘Ick sal u wel 
betaelen touwen daeghe comende’ oft ten tyde als hy schuldich 
waere de voerscreven betaelinghe te doene, dat nochtans by 
sulcker geloeften de debiteur nyet en soude verliesen der voer-
screven merct vryheyt, al hadde hy oyck de voerscreven woerden 
gesproken duerende der selver merct vryheyt.

143. Dat nyemant en mach genieten der merct vryheyt van 
schulden binnen der merctvrytheyt gecontraheert, mach waere 
syn soe wanneer de debiteur innovatie oft nieuwe contract 
binnen ende geduerende der selver merct gemaect oft aengegaen 
waere met den voerscreven synen crediteur in welcken gevallen 
en soude alsulcken debiteur alsulcke nieuwe geloefte oft inno-
vatie gemaect oft gedaen hebbende nyet moghen genieten der 
merctvryheyt.

144. Dat vor ingesetenen van Antwerpen wort gehouden dye 
jare uuyt jare inne syn eyghen huys384 oft camere in hueren 
besittende bewoonende oft gebruyckende is ende den meesten 
deel vanden jaere hem inder selver stat houdene oft aldaer resi-
derende is.]

142. [145.] Soo wanneer yemandt hebbende385 tmeestendeel in een 
huys gemeyn met eenen anderen besundere, absent uuyten lande 
wesende, mach tselve huys wel reparerene, melioreren ende verbe-
teren386 besundere als hy thuys nyet en muteert vanden gebruycke 
daertoe tselve is geordonneert ende behoirdt alsulcke geselle [absent 
wesende, den persoon present wesende ende] reparatien ende meliora-
tien gedaen hebbende, hem van synder melioratien ende reparatien te 
contenterene ende te vervuegene.

384 eyghen huys] eyghen oft geheurt huys in tekst ÖNB, V5.
385 Soo wanneer yemandt hebbende] Dat eenich persoon hebbende in tekst ÖNB, 
V2, V5, V60 ; Dat yemant hebbende in tekst K166.
386 verbeteren] beteren in tekst D91, D180, K166, ÖNB, V2, V5, V60.
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[146. Soo wanneer iemant hebbende dmeestedeel van eenighen 
huyse oft goet alhier inder stat geleghen ende alsulcke persoon in 
absentie van syne medegesellen thuys oft goet ontlast van uuyt-
gaende renten ende alsoe den pant gebetert wort ende ontlast van 
commere dat de voerscreven tegenwordigh behoirt vander absen-
tien vor syn part gerembourseert ende vernuecht te worden.]

143. [147.] Dat nyemant absent buytens landts wesende voorder 
paerten noch deylen en mach dan synnen medegesellen van synnen 
tweghen gepaert ende gedeylt hebben.

[148. Dat soe wanneer eenich coopere tot Antwerpen sonder 
fraude ende argelist eenich erve gecocht heeft ende dye te 
purgien gestelt heeft oepenbaerlyck naeder vierschaeren recht, 
alhier jaer ende dach naerde solempniteyten ende costuymen 
van rechte daer toe behoirende, soe is naeder selver statrecht de 
coopere geacht van goeder trouwen secour van synen coope, soe 
dat nyemant meerder van jaeren vercocht goet en soude moghen 
vendiceren, maer en hebben nyet geweten datmen weeskinderen 
oft mindere van jaeren metten clockluydenen oft met daech-
chelen ter vierscharen heeft versteken oft verreyct.

149. Dat soe wanneer eenighe erve nyet gevuechlyck scheybaer oft 
deylbaer en is, noch van malcanderen nyet bequaemelyck 
gespleten en mach worden, dat dan indyen gevalle het minstedeel 
volghen moet het meeste deel ten eynde dat de ghene dye dmeeste 
deel hebben387 nyet en worden beschadicht mits der crygelheyt388 
oft ontwillicheyt vanden ghenen die dminstedeel heeft389.

150. Dat soe wanneer eenighe huysen oft erven binnen der 
cuypen der stat van Antwerpen gesitueert vercocht worden ende 
de huysen oft erven met andere huysen oft erven met erflycke 
grontchynse becommert, belast ende medepantschap syn, dat dan 

387 hebben] bovengeschreven in V2.
388 Crigelheyt is koppigheid.
389 Dit is artikel 149 in K166.
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de proprietaris vanden huysen oft erven uuyt crachte vande belas-
tinghe ende cynsgemeynschape dye moghen390 calengieren391.

151. Dat uuyt saecke van eenighe servituyte tsy gemeyne weer-
dribben392 oft privaete393, gemeyne mueren, ozeldroppen394, 
gemeyne ganghen, borneputten oft dyergelycke servituyten egeen 
calengieringhe oft naerderschap en competeert oft aengewesen 
wort noch aengewesen soude worden indyen voer die van 
Antwerpen daer questie om quaeme ten waere dat anderssins by 
scepenen brieven eenighe naerderschap soude moghen blycken395.

152. Dat de coopere blyft houden de gecochte goeden oft erven 
dye hy ghecocht heeft even verre synen gront mede vor gemeynen 
chyns verbonden is ende dat in alsoedanighe saecke het naerder-
schap oft rechte van calengieringhe van anderen cesseert.

153. Dat soe wanneer man ende wyf tsamen houwelyck contra-
heren oft tractaet maecken van houwelycker vorwarden oft 
contracte ante nuptias nae conform den statrechte, ende oyc soe 
waere datter egheen houwelycke voirwaerde noch tractaet noch 
andere tractaeten gemaect en waeren, oft andersins gedisponeert 
tusschen man ende wyf, soe syn alle de ruerende goeden ende 
oyck onruerende goeden als huysen binnen der vorscreven stat 
gestaen haeffdeylbaer half ende half ter eenre ende ter andere 
syden, behoudelyck den lanxtlevenden syn voirdeel ende 
aengaende den erfgoeden dye man ende wyf ter eenre ende ter 
andere syden te houwelycke brenghen oft dye hem staende den 
houwelycke by gifte, successie oft legate aencomen dat nae dese 
statrecht tgebruyck ende ususfructus van dyen goeden is 
gemeyne, nochtans moghen man ende wyf by tractaten ende 
makaigien wel disponeren teghen der vorscreven statrechte ende 
costuyme396.

390 moghen] mach in tekst ÖNB, V5.
391 Dit is artikel 148 in K166.
392 Een weerdribbe is een houten versterking, een ‘ kast’.
393 gemeyne weerdribben oft privaete] niet in K166, ÖNB, V5.
394 O(e)seldrup verwijst naar dakdrop uit een overhangende goot.
395 blycken.] blyven in tekst V5.
396 Vanaf behoudelyck is dit een afzonderlijk artikel 153 in K166, ÖNB, V5 en V60.
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154. Dat alle de goeden have ende erve dye staende den houwe-
lyck metten vorscreven goeden verovert ende vercreghen worden 
behoiren toe man ende wyf half ende half ende met tscheyden 
vanden bedde, soe worden dye gedeylt half ende half tusschen 
den lanxtlevenden ende den erfgenaemen vanden iersten 
aflyvighen.

155. Dat alst houwelyck gescheyden is soe worden dye schulden 
uuyter massen vanden gemeyne goeden ierst ende vor al betaelt 
ende tsurplus wort gedeylt als boven tusschen den lanxtlevenden 
ende den erfgenaemen vanden aflyvighen, ten ware datter 
anderssins by man ende wyve by tractaete by voirwarden 
contracten oft anderen dispositie waere voorsien ende 
gedisponeert.]

144. Soo wanneer eenich erfve nyet gevuechelyck scheybaer noch 
deylbaer en is noch van malcanderen nyet bequaemelyck gespleten397 
en mach worden, soe moet het minstedeel volgen het meestendeel398.

145. Dat als thouwelyck gescheyden is, soo wordden die schulden 
uuyter massen den gemeynen goeden ierst ende voor al betaelt399.

146. Dat als thouwelyck gescheyden is, soo wort tsurplus gedeylt400 
alsboven tusschen den lanxtlevenden ende den erffgenaemen vander 
aflyvigen ten waere dat andersins by man oft wyff by tractate van 
houwelyckxe voorwaerde, contracte401 oft ander dispositie waere versien 
oft402 gedisponeert403 404.

397 gespleten] gespeten in tekst V3.
398 Dit artikel stemt deels overeen met artikel 149 in V2. 
399 Dit artikel stemt deels overeen met artikel 155 in V2. Dit artikel komt niet voor in 
D180. 
400 gedeylt] gescheyden doorstreept in tekst V4 en bovengeschreven gedeylt.
401 contracte] boven tekst in V4.
402 oft] ende in tekst D91.
403 Dit artikel komt niet voor in K166, ÖNB, V2, V5, V60. Dit artikel komt niet voor 
in D180.
404 ten waere dat andersins by man oft wyff by tractate van houwelyckxe voorwaerde, 
contracte oft ander dispositie waere versien oft gedisponeert.] niet in KBB, V3.
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147. [156.] Dat die coopmanschappe die man ende wyff tsaemen oft 
besunderlyck bedryven syn gemeyn ende naer tscheyden vande bedde 
worden deselve coopmanschappen, die crediten ende prouffyten 
daeraff gecommen, halff ende halff gedeylt gelyck andere haevelycke 
goeden, behoudelyck der huysvrouwen altyt int geheele van heurder 
dote ende geprivilegieerde goeden405.

148. [157.] De man heeft dadministratie ende regiment vande goeden 
gecommen synde van zynder zyden oock synder huysvrouwe syden406.

149. [157.] De man mach ruerende haevelycke goeden sonder consent 
van zyne huysvrouwe vercoopen ende alieneren, behoudelyck altyt de 
huysvrouwe heuren dotalen innegebrochten goeden die haer in 
subsidie van houwelycke gegeven syn ende ander geprivilegieerde 
goeden de huysvrouwen competerende407.

{145. Dat gheen testament oft dispositie en is soo crachtich de 
creditueren en moeten voer al betaelt woerden ende voer alle 
legaten ende exequien voldaen zyn.

146. Dat oseldruppen vallende van huysen inder stat gecitueert 
met schalien ende tichelen ghedeckt geven eens eennen halven 
voet erffen buyten den muer daer zy overvalle ende van stroyen 
daken eenen voet.

147. De lancxtlevende van manne oft wyffve die int sterffhuys 
blyft sittende ende die goeden vanden sterffhuyse aenveerdende 
ende hantplichtende moet alle die gemeyne schulden vande 
sterffhuyse betalen behoudelyck hem zyn verhael ende actie 
vander eender helft op deerffgenamen vanden afflyvigen.

148. De gemeyne schulden moeten uyten gemeynen ruerende 
goederen ende crediten betaelt woerden zoe verre die strecken 
ende die moeten ierst ende voer al daer voore geexecuteert 
woerden.

405 Dit artikel komt niet voor in D180.
406 oock synder huysvrouwe syden] niet in K166, ÖNB, V5, V60. Dit artikel komt 
niet voor in D180.
407 de huysvrouwen competerende] niet in K166, ÖNB, V2, V5, V60. Dit artikel 
komt niet voor in D180.
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149. Ende en zyn de gemeyne ruerende goeden niet genoich om 
de schulden te betalen alsdan moeten die gemeyne haefdeylige 
goeden de reste datter gebreeckt suppleeren ende goet doen.}

[158. Dat soe wanneer eenighe onruerende goeden, haeffelycke 
ende erfflycke, dye de huysvrouwe te houwelyck gebracht heeft 
ende die huer staende den houwelycke by gifte successie oft 
legate aencomen syn, vercocht worden staende den houwelyck 
van man ende wyf, dat dan de huysvrouwe de selve uytgaet 
overdracht ende transporteert in tegenwoirdicheyt van hueren 
man daer by ende over staende als momboir van synen huys-
vrouwe ratificerende dyen coop, maer aengaende de goeden 
staende den houwelyck van man ende wyf vercreghen ende 
geconquesteert dye mach de man sonder consente oft wete van 
synder huysvrouwe verthieren, veranderen ende vercoopen, ten 
ware dat de huysvrouwe daer mede innegegoet waer met sche-
penen brieven der stat van Antwerpen oft anderssins daer af 
waere versien oft gedisponeert by tractate van houwelycke 
vorwarden oft andere contracten.

159. Dat soe wanneer eene huysvrouwe huer nyet en onderwint 
coopende oft vercoopende der coopmanschapen van hueren 
man ende ter saecken van dyen egheen schult selve en contra-
heert, noch vor hueren man nyet en geloeft te betaelen, sulcke 
huysvrouwe noch huere goeden by huer te houwelycke gebrocht 
en syn nyet verobligeert, verbonden, schuldich, noch en 
behoiren, noch en moghen gepraempt408 noch geexecuteert 
worden voerde schult van hueren manne, al eest saeke oyck dat 
alsulcken scult byden vorscreven manne gecontraheert is staende 
den houwelycke tusschen hen beyden.

160. Dat al hadde een vrouwen persoon oyck onderteekent 
dobligatie van hueren man ende geloeft de schult van huere 
man te betaelene soe verre sy tselve gedaen hadde sonder 
vreemden momboir huer daer toe met den rechte gegeven, soe 
soude sy tselve moghen revoceren ende en soude nyet met rechte 
bedwonghen worden de schult van hueren manne te betaelenen 

408 Praemen is dwingen, aansporen, in het nauw brengen, verdrukken.
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ende wort alsulcken teeckenen ende geloeften gedaen sonder 
vreemden momboir gehouden als van tgeender weerden, ten 
ware dat tgoet oft de penningen daer voere de vrouwe persoon 
verobligeert ende dye met haeren teeckenen geloeft hadde te 
betaelenen in hueren oirboire ende prouffyte geconverteert ende 
bekeert waren.

161. Dat al wart saeke dat een vrouwe oepenbaere cooman-
schepe dede, distincte et separate nochtans vande coomanschepe 
van hueren man haer nyet en onderwonde, soe en behoirt noch 
en mach alsulcken vrouwe doende alsulcke coomenscepe noch 
hueren goeden nyet gepraempt, gemolesteert oft geexecuteert 
worden vorde schult van hueren manne, ten ware de man de 
goeden anderssins geypoteceert oft in betaelinghe gegeven 
hadde, ende wort een vrouwe geprefereert inde goeden van 
hueren man voor tgebreck van huere dotale goeden ende tghene 
des huer in subsidie van houwelycke gegeven is uuytgenomen de 
schulden dye naeder statuyten deser stat preferentie hebbende.

162. Dat een vrouwe voerde schult vander statassijse in haere dote 
ende houwelycke voirwaerde geprefereert is alst blyct by sententie 
tusschen der weduen wylen Vranck van Muers ter eenre ende de 
crediteuren vanden selven Vranck ter andere syden vanden daten 
ultima martii xv c.° ende xxii voer Paesschen <31 maart 1523 
n. st.>.

163. Soe wanneer eenich coope van huysen binnen der stat van 
Antwerpen gestaen heeft aen tgecochte huys recht van calengie-
renen, dat dan nyemanden anders hoe wel hem competeerde 
gelyck recht van calengieringe en mach sulcken huys calengie-
renen vanden coopere geprefereert te worden ende syn gecocht 
huys te behoudenen quod in pari causa melior est conditio possi-
dentis in pars de regulis juris in sexto <Liber sextus 5,13,65>.

164. Dat nae costuyme deser stat naeder daghementen ter vier-
schaeren ons genadichs heeren op eenighe goeden binnen der 
selver stat geleghen nyet versteken en worden eenighe geeste-
lycke grontchynsen, besonder als die geestelycken persoon die de 
selve heffen nyet naementlycken syn gedaicht geweest noch 
daere dar af de wete.
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165. Dat al wart soe dat een debiteur binnen de merctvryheyt 
geloeft syn crediteur vande schult dye hy voer de vorscreven 
merct vryheyt schuldich waere te betaelen, by409 borghe te 
stellen dat nochtans sulcke debiteur sulcke geloefte gedaen 
hebbende, soude moghen genieten der selver merct vryheyt nyet 
tegenstaende de geloefte by hem als vore geduerende oft binnen 
der selver merct vryheyt gedaen.

166. Dat oseldruppen vallende van huysen inder stat gesitueert 
met schalien oft tichelen gedect geven eenen halven voet erven 
buyten den muer daer sy overvallen ende oseldruppen vallende 
van huysen met stroyen daecken gedect geven eenen voet erven.

167. Dat soe wanneer eenighe balcken ligghen ende vast 
gemaect syn in eenighen muer dat dyen muer daer dye balcken 
alsoe inne ligghen ende gevesticht syn gehouden wort voer 
eenen gemeynen muer, soe verre de selve balcken strecken ende 
ligghen in eens anders muer, nyet tegenstaende datter egheen 
mosiergaten410 inne en staen.

168. Dat als diverse huysen ende erven by een geleghen ende 
belast originaelyck elck met synen diverschen grontchynsen 
ende dicwullen onder diverschen grontchynsen411 resorterende 
comen by coope oft andere titulen in een hant, dat de proprie-
taris maect van alles syn gerief metsende in oft opde mueren 
ende nieuwe licht maeckende van deen int andere, waer mede 
nochtans de oude grontchynsen nyet gemeyn gemaect worden 
over alle derve, maer blyft elck erve belast met synen besonderen 
grontchynsen.

169. Datmen egheen servituyten en mach calengieren ende men 
en heeft nyet weten wysen binnen de vorscreven stat dat uuyt 
crachte van eenighe gemeyne weerdribben, privaetpypen, kelders 
ende vonten van privaten oft dyergelycke servituyten onder 
deerde wesende iemant eenich naederschap oft calengieren is 
toegewesen, ten waere dat de privaetpypen, vonten oft kelders 

409 by] ende in tekst K166, ÖNB, V2, V5, V60.
410 Een mosiergat is een uitsparing of een nis.
411 ende dicwullen onder diverschen grontchynsen] niet in K166, ÖNB, V5, V60.
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van privaten merckelyck ende notoir gronden van bodem oft 
erven hadden van anderen erven gronden oft bodem gespleten 
oft afgenomen synde.

170. Dat soe wanneer eenighe vercochte huysen syn belast ende 
geypoteceert met eenighen gemeynen grontchynsen dye oyck 
staen eensaementlyck op andere huysen oft gronden van erven, 
ter saecken van dyen gemeynschap van chynsen als dandere 
vercocht worden naederschap ende calengieringhe.

171. Dat genoech is wanneer iemant eenighe vercochte huysen 
oft erven wilt calengieren, dat hy comparere binnen jaers412 voer 
amptman ende twee schepenen ende verclere aldaer wettelyck 
dat hy calengiert van naerderschap alsulcken coop ende voir-
waerden als de coope van alsulcken oft sulcken huysen oft 
gronden van erven gedaen heeft, sonder alsdan de chynsen te 
moeten specificeren, maer is genoech datmen naemaels der 
partyen daer af doe de wettighe wete ende in rechte betrecke 
ende alsdan inden presse naemaels den rechte genoech synde 
doe blycken vande chynsgemeynschepe ende alsoe is tselve 
binnen Antwerpen onderhoudende dat een calengierdere daer 
mede gestaet.

172. Dat renten geconstitueert by erfgevingen syn grontchynsen 
ende nyet quytbaer daer af naerderschap naeder statrecht 
competeert.

173. Dat die calengieringhe pretenderen wilt aen eenen vercocht 
huys oft erve, dye moet bewysen dat hy besittende is eenich 
andere huys oft erve dwelck metten vercochten huysen is chyns-
gemeyn, te wetene verbonden staende voer eenen gemeynen 
ontquytbaeren grontchynse, soe dat syn huys oft erve by faulte 
van betaelinghe vanden selven grontchynsen mach beschul-
dicht413 worden.

174. Dat soe wanneer iemant uyt chynsgemeynschap eenighe 
erven calengiert, soe moet de calengierdere tselve doceren soe 

412 binnen jaers] niet in V60.
413 beschuldicht] beschadicht in tekst K166, ÖNB, V5, V60.
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verre daer teghens hem iemant opponere, ende dat met scepenen 
brieven oft oude chynsrollen oft boecke dye voere authentyck 
gehouden worden, ende oft gebeurde dat eenich chysenere oft 
chysheffere bekende dat hy opt huys oft erve gecalengiert synde 
egheen chyns en hieve ende daer op egheen pantschap noch 
onderpantschap en hadde ende by consequentie van dyen den 
gront oft erve nyet becommert oft belast en soude moghen 
worden, soe verre oyck tselve merckelyck bleke soe en soude de 
calengierder egheene actie van calengieren connen pretenderen 
oft gehebben, even verre nochtans tselve nyet en ware gedaen in 
argelist ende achterdeele vanden calengierschape omme den 
calengierder te frustreren van synen calengieringhen.

175. Dat soe wanneer iemant huys calengiert, soe en noempt de 
calengierder int calengieren den chyns nyt noch trecht daer uuyt 
hy sustineert naederschap te hebbenen, maer den calengierdere 
doet den coopere de wete ende insinueert den selven coopere 
wettelyck dat hy den coop gecalengiert heeft ende indyen de 
coopere de wettelycke wete gehat hebbende trecht van calen-
gieren ontkent, soe wort de calengierdere ghehouden syn trecht 
van calengierschap te bewysene ende te docerene.

176. Dat egheen calengierschap post414 naerderschap en valt dan 
uuyt beschadicht van gemeynen chynse ende medepande.

177. Dat de coopere oft erfnemere mach syn prouffyt metten 
huyse oft erve doen tselve afbrekende de renten ende chynsen 
afleggende ende anderssins totter calengieringhe toe ende naerde 
calengieringhe moeten alle saecken genomen syn gelyck het is 
ten tyde vander selver calengieringhe ende moet de calengier-
dere daer mede te vreden syn.

178. Datmen nae deser stat recht inde erfbrieven diemen voer 
scepenen der selver stat verlydt ende passeert gemeynlyck uuyt-
steect alle de renten ende chynsen uuyten gronde gaende, daer 
dye voer gehypotheceert syn, ende specificeert men soe wel de 

414 post] oft in tekst K166, ÖNB, V5, V60.
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medepanden ende bepantschapen415 als de principaele panden, 
ende wye dye versweghe soude worden gestraft ende gecorri-
geert inder manieren oft hy oft zy erfelycke renten op panden 
oft erven in fraudem oft bedroghe vanden rentieren versweghen 
hadde ende dat ter arbitraighe vanden heer ende der wethou-
deren alhier.

179. Dat hier voirtyden men pleech calengieren te hebbenen 
voer gemeyne mueren, privaeten, gemeyn borneputten, water-
loopen ende dyergelycke dwelck naemaels afgestelt is geweest 
ende is geordonneert nyet meer te moghen calengieren dan van 
beschadichheyt van gemeyne grontchynsen.

180. Datmen gemeynlyck inde scepen brieven alhier expresseert 
ende uuytsteect de lasten ende de chynsen dye deen op dandere 
van eenighen erven tsynen laste genomen heeft ende daer by 
voer verobligeert is ende voer inne behoirt te staene.

181. Dat soe wanneer iemant selve schuldich is te betaelenen 
eenighen chyns daer mede eens anders erve verbonden ende 
medepant syn, soe en mach de ghene dye den principaelen last 
draecht nyet calengieren, maer de ghene alleenelyck dyens erve 
medepant is vanden anderen principaelen erve daer de rente 
principaellyck op geconstituteert is, mits dyen dat de ghene 
dyens erve medepant is beschadicht soude moghen worden 
vanden chysenere soe verre de principaele nyet en betaelde.

182. Dat om retroacte oft calengierschap te hebbenen aen eenen 
coop is van noode ende gerequireert dat ten tyde vander calen-
gieringe de calengierdere soude moghen worden bescadicht, 
maer oft iemant binnen jaers nae dyen hy derve gecocht hadde 
den chyns oft medepantschap afleyde, ende per consequens de 
calengierdere egheene last lyden en soude oft moghen oft het 
recht van binnen jaers te calengierenen daer by cesseren soude, 
en hebben alhier daeraf nyet weten wysen oft observeren.

183. Dat indyen eenighe momboiren rechtelyck ende behoirlyck 
quyte geschonden waeren van hueren momboiryen, soude de 

415 bepantschapen] toepandtschappen in tekst K166, ÖNB, V5, V60.
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ghene dye te voeren onder momboryen gestaen hadde sonder 
consent vanden momboirs oft oppermomboirs, valide sonder 
mombers moghen contraheren, ignorerende dat inden subiecten 
cas de vorscreven quytscheldinghe soe rechtelyck oft behoirlyck 
gheschiet is oft nyet.]

150. De buytenpoortere genyet allen de liberteyten ende vryheden 
gelyck de binnen poortere uytgenomen de vryheyt vande tolle ende 
wagene in Brabant416.

151. De buytenpoorters woonende in andere steden oft landen zyn 
ende blyven alsoo vry inde porterye als oft sy woonden int quartier 
van Antwerpen, midts jaerlycx betaelende het recht daertoe staende417.

152. Soo wien een poirter van Antwerpen misdaen heeft en mach 
t’Antwerpen egeen poorter wordden hy en hebbe de selve poirter ierst 
daeraff genouch gedaen ende te vrede gestelt metter minnen oft 
metten rechte418.

153. Inde stadt van Antwerpen wordt voor een ingeseten gehouden die 
jaer uyt jaer inne syn eygen huys oft caemere bewoont, besittende, 
bewoonende ende gebruyckende is, ende den meestendeel vande jaere 
hem inde stadt houdende is419.

154. [184.] Al blyven eenige kinderen met heuren vaeder sittende in 
onverdeylde goeden daeromme en volcht nyet necessario dat die 
kinderen souden moeten sitten metten selven heuren vaedere tot gely-
cker winninghe ende verliesinghe.

{150. En zyn de gemeyne haefdeylige goeden niet genoch om de 
schulden te betaelen alsdan moetet voldaen woerden uut 
gemeynen quytbaren eerffrenten ende en zyn die quytbaere eerf-
frenten niet genoch zoo moet dat gebreeck voldaen woerden 
uuten eerffgoeden ende grontchynsen.

416 Dit artikel komt niet voor in D180, K166, ÖNB, V2, V5, V60.
417 Dit artikel komt niet voor in D180, K166, ÖNB, V2, V5, V60.
418 Dit artikel komt niet voor in D180, K166, ÖNB, V2, V5, V60.
419 Dit artikel komt niet voor in D180, K166, ÖNB, V2, V5, V60.
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151. Ende en zyn de gemeyne eerffrenten, grontchynsen oft eerf-
fgoeden al noch niet genoch om die schulden te betalen, soe 
moet die reste voldaen woerden uuten gemeynen vercregen 
leengoeden.

152. Indien dat alle die vercregen goeden niet genoch en zyn om 
de gemeyne schulden te betalen, zoe moet dat voldaen woerden 
uuyt des mans eerffgoeden by hem achtergelaeten.

153. Ende oft des mans eerffgoeden al noch niet sufficient 
genoch en waeren om alle die schulden te betalen, zoo moet dat 
voldaen woerden uuter vrouwengoeden, zoo verre zy inden 
sterffhuyse is blyven sittende als weduwe ende het sterffhuys 
van hueeren man aenveert ende blyft behouden.

154. Inder stat van Antwerpen woert voer een ingesetene 
gehouden die jaer uuyt jaer inne syn eygen oft gehuert huys oft 
camere besittende, bewoonende oft gebruyckende is ende den 
meesten deele vanden jaere hem inder stat houdende oft aldaer 
residerende is.}

155. [185.] Dat alle manpersoonen xx oft xxii jaeren out synde, 
wordden gehouden voor meerdere van jaeren soo dat sy indifferenter 
alle contracten souden mogen passeren sonder consent van momboiren 
oft oppermomboiren420.

156. [186.] De statuten vande weesmeesteren deser stadt en verbinden 
noch en verobligeren nyemanden dan diegene die onder die ordonnantie 
vanden weesmeesteren commen oft syn421.

420 Dit artikel luidt in K166, ÖNB, V2, V5 en V60 als volgt: Dat soe wanneer 
iemant manspersoon is oudt xx oft xxii jaeren, dye wort geacht ende gereputeert 
meerder van jaren in sulcker vueghen dat hy mach sonder authoriteyt oft decreet 
van momboir oft oppermomboir coopen ende vercoopen ende gelycke contracten 
voer scepenen passeren ende wettighe opdracht ende goedinghe daer af doen oft hy 
waere meerdere van xxv jaeren ende behoiren de selve contracten naeder stat 
rechten stat te grypene; in K166, ÖNB en V60 luidt het begin echter als volgt Dat 
soe wanneer yemandt smanspersoon is oudt twintich oft eenentwintich jaeren.
421 syn.] syn selen in tekst V60. In V60 is dit artikel niet genummerd. In D91 is het 
genummerd, maar niet in de bijgevoegde tafel op het Gulden Boeck.
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[zie 84 Van borchtochten oft borghen, vide previlegien

Soe wanneer eenich vonnisse gewesen wort tusschen partien 
ende tot wyens voirdeel tvonnisse gewesen is dye mach tselve 
begeeren ter executien, terstont sonder eenighe cautie te stel-
lene, ten ware dat bleke reformatie vande tegenpartyen by 
oepenen brieven, hoe wel dat de selve partyen tselve gewysde 
namptiseren in handen vanden amptman.

zie 88 Van gevanghen vide previlegien huysueckinghe

zie 87 Van vanghen oft gevanghen vide previlegien

Soe wanneer twee luyden van buyten malcanderen doen 
vanghen ende aentasten voer schatschult, soe is de ghene 
dye den anderen doet vanghen schuldich borghe te stellene 
den steenweerdere vor de costen anders van poirters oft 
ingesetenen deser stat suffisant sijnde.

Vide arrestementen li.bro 3° ar.lo 25

Soe wanneer iemant int lant van Ryen gevanghen wort 
vanden lyve, soe is de schouteth schuldich den selven ticht 
ende aenspraecke te doene vore borgemeesteren ende 
scepen der stat van Antwerpen ende nyet vorde weth vande 
plaetsen daer hy gevanghen is.

Vide vierscharen recht li° 3° ar° 5

zie 90 Van bannen, vide previlegien

Item dat egheen ballingen dye uuyt der stat van Antwerpen 
gebannen syn van muyten oft van eenige contrarie dye sy 
tseghen den heer oft seghen der stat gedaen mochten 
hebben, hen onthouden en moghen in Brabant noch daer 
woonen in eenighe vrye steden ut h.r. f° liii°.

Van geleye, vide previlegien

coopluyden hebben
coopluden wat

zie 15 Vanden brande

Wie daer af de schade behoirt te hebben, de huerlinck oft 
de proprietaris.
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Acte tusschen Willem Vlueghel ende Marten vanden 
Nieuwenhove vander daten veneris 3a. augusti a° xiiii c. lxxxvii° 
<3 augustus 1487> int oude extensieboeck.

Acte tusschen Jannen vanden Marre ende Jannen vanden 
Houte int swart extensieboeck vander daten martis xxa. april 
xiiii c. xc <20 april 1490>.

Acte tusschen Marten van Daghebarren a° xiiii c. xcix° <1499> 
int rode extensieboeck.

zie 105 Van testamenten

Soe wanneer vader oft moeder eenige testamenten 
maecken, institueren in alle huere achtergelaeten goeden 
huere kinderen met eender clausule dat sy de selve goeden 
nyet en souden moghen vercoopen noch veranderen mar 
dat de selve souden moeten coemen op huere kinderen oft 
naeste erfgenaemen, indyen gevalle nyet tegenstaende tselve 
testament soe moghen de selve kinderen vercoopen oft 
verthieren tertiam legittimam ware teghen de vader oft 
moeder egheen restrictie maecken en mach inde boven 
tselve derdendeel, soe blyft het testament van weerden.

zie 106 Van successie van bastaerden goeden overwonnen

La coutume du pais de flandre est tel que nul nest bastart 
de par la mere pource quilz dient que certaine chose est de 
la mere et incertaine du pere et emportent de par luer mere 
succession voire quand la mere na nulx enfans vivans de 
loyal lict au jour de son trespas mais selon droict escript 
aux illegitimes ne vient riens de par leur mere car elles 
doibvent garder chastete C. lib. xi° rubric. ad sena. cons. l. 
contra illustres422 <C. 6,57,5pr.>.

zie 114 Van tochte ende byleven

422 Deze passage is ontleend aan de Somme rural van Boutillier: zie J. Boutillier, Le 
grand coustumier general de practique, autrement appellé Somme Rural …, Parijs, 
1537, fol. 128r. Het citaat werd door de auteur van handschrift V2 in dit werk 
verkeerd gelezen: het is “C. lib. vi° rub. ad senatusconsultum orfic. l. si qua illustris”.
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Soe wanneer man oft wyf eenighe tocht oft byleven 
malcanderen maecken aen huer onruerende erfgoeden oft 
haven, dat alsdan de lanxtlevende dye de tochte heffende is 
vercochte eenighe goeden voerscreven, dat alsdan de selve 
verbuert syn tocht ende by leven aenden erfgenaem vanden 
iersten aflyvighen ende tot proffyte vanden selven vidi 
judicari.

zie 116 Van successien van kinderen van verscheyden bedde

Soe wanneer eenighe kinderen van diverschen bedden 
susters ende bruers syn ende dye kinderen oft kint vanden 
iersten bedde aflyvich worden soe sullen de kinderen oft 
kint vanden lesten bedde succederen inde hellicht vande 
haeffelycke goeden ende vercreghen erfgoeden by tyde 
vanden selven kinderen oft kint sonder te moghen succe-
deren in eenige erfgoeden oft stockgoeden den kinderen 
verstorven, welcke erfgoeden sullen gaen opde erfgenaemen 
vander syden daer dye afgecomen syn ende desgelycx sullen 
deylen als boven de kinderen vanden iersten bedde vidi 
judicari in november anno xxiii° <1523>.

zie 117 Vander merct vryheyden van Antwerpen, vide turbe f° xix

Soe wanneer iemant eenich gherooft oft gestolen goet 
mach hebben ende de ghene dye dat goet toebehoirde, 
onverlooft ende onvercocht tselve achterhaelt ende vindt 
ende syne maecken wilt achtervolgende der Blyder 
Incompste ende den cooper alhier in rechte porrende ende 
dat inde vrydomme nyet tegenstaende alle allegatien byden 
aenleggere geallegeert, soe sal de coopere oft verweerdere 
den aenleggere nyet schuldich syn te antwoerdenen maere 
blyven op syn declinatoir vanden merct vrede nyet te 
willen antwoerden ende is in desen cas den verweerdere 
gewesen te mogen genieten den vrijdomme vander merct 
vidi judicari anno xxvii° <1527>.]
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1/2

Vergelijking van de artikels in tien versies van het Gulden Boeck423

V2C V5 ÖNB K166 V60 V3–V4–
D91–KBB D180

1 1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 2 2 2

3 3 3 3 3 3 3

4 4 4 4 4 4 4

5 5 5 5 5 5 5

6 6 6 6 6 6 6

7 7 7 7 7 12 12

8 8 8 8 8 7 7

9 9 9 9 9 8 8

10 10 10 10 10 9 9

11 11 11 11 11 10 10

12 12 12 12 12 11 11

13 13 13 13 13 12 12

14 14 14 14 14 13 13

15

15 15 15 15 16 14 14

16 16 16 16 17 15 15

17 17 17 17 18 16 16

     17 17

18 18 18 18 19 18 18

423 Een zwart blokje duidt erop dat de inhoud van het artikel (in een latere versie) niet 
voorkomt in de versie waarbij het zwarte blokje staat. Een wit blokje, vóór een artikel-
nummer, duidt erop dat het artikel met dat nummer, in de versie waar dat artikel 
vermeld staat, een afsplitsing van een vorig artikel is. Die afsplitsing komt niet voor in 
versies met een wit blokje. Bij een wit blokje na een artikelnummer werd het in een 
eerdere versie gesplitste artikel, opnieuw samengevoegd met het vorige artikel. Een arti-
kelnummer in cursief duidt een gelijkenis in inhoud aan tussen artikels in vorige versies 
en het artikel in cursief.

67893_05_DeRuysscher.indd   175 23/12/14   16:16



— 176 —

V2C V5 ÖNB K166 V60 V3–V4–
D91–KBB D180

19 19 19 19 20 19 19

20 20 20 20 21 20 20

21 21 21 21 22 21 21

22 22 22 22 23   

23 23 23 23 24 22 22

24 24 24 24 25 23 23

25 25 25 25 26 24 24

26 26 26 26 27 25 25

27 27 27 27 28 26 26

28 28 28 28 29 27 27

29 29 29 29 30 28 28

30 30 30 30 31 29 29

30 30

31 31

31 31 31 31 32 32 32

32 32 32 32 33 33 33

34 34

33 33 33 33 34 35 35

34 34 34 34 35 16 16

35 35 35 35 36   

36 36 36 36 37 36 36

     37 37

     38 38

     39 39

     40 40

     41 41

37 37 37 37 38 42 42

38 38 38 38 39 43 43

39 39 39 39 40 32 32

44 44

40 40 40 40 41 45 45

67893_05_DeRuysscher.indd   176 23/12/14   16:16



— 177 —

V2C V5 ÖNB K166 V60 V3–V4–
D91–KBB D180

41 41 41 41 42 46 46

42 42 42 42 43 47 47

48  

      48

43 43 43 43 44 11 11

44 44 44 44 45 49  

      49

45 45 45 45 46 50  

      50

46 46 46 46 47 51 51

47 47 47 47 48 52 52

53  

      53

48 48 48 48 49 54  

55 55

      54

49 49 49 49 50 56 56

50 50 50 50 51 57 57

51 51 51 51 52 58 58

     59 59

52 52 52 52 53 60 60

53 53 53 53 54 61 61

54 54 54 54 55 62  

      62

55 55 55 55 56 63 63

56 56 56 56 57 64 64

65 65

57 57 57 57 58 56 56

58 58 58 58 59 56 56

59 59 59 59 60 66 66

60 60 60 60 61 67 67

67893_05_DeRuysscher.indd   177 23/12/14   16:16



— 178 —

V2C V5 ÖNB K166 V60 V3–V4–
D91–KBB D180

61 61 61 61 62 68 68

62 62 62 62 63 69 69

63 63 63 63 64 70 70

64 64 64 64 65 71 71

65 65 65 65 66   

66 66 66 66 67 72 72

67 67 67 67 68 73 73

68 68 68 68 69 74 74

69 69 69 69 70

70 70 70 70 71 75 75

71 71 71 71 72 76  

      76

     77 77

72 72 72 72 73 78 78

73 73 73 73 74 79 79

74 74 74 74 75 80 80

75 75 75 75 76 81  

      81

76 76 76 76 77 82 82

77 77 77 77 78 83 83

78 78 78 78 79 85 85

79 79 79 79 80 87 87

80 80 80 80 81   

81 81 81 81 82 84 84

82 82 82 82 83 86 86

83 83 83 83 84 88 88

89 89

     90 90

84 84 84 84 85 91 91

85 85 85 85 86 92  

      92

67893_05_DeRuysscher.indd   178 23/12/14   16:16



— 179 —

V2C V5 ÖNB K166 V60 V3–V4–
D91–KBB D180

86 86 86 86 87 93 93

87 87 87 87 88 94  

      94

88 88 88 88 89 95 95

89 89 89 89 90 96 96

90 90 90 90 91 97 97

91 91 91 91 92   

92 92 92 92 93   

93 93 93 93 94 98  

      98

94 94 94 94 95 99  

      99

95 95 95 95 96 100  

101 101

      100

96 96 96 96 97   

97 97 97 97 98   

98 98 98 98 99 102 102

99 99 99 99 100 108 108

100 100 100 100 101 104 104

101 101 101 101 102 99 99

102 102 103 102 103 109 109

102 103 104 105 105

103 103 104 104 105 103 103

104 104 105 105 106 110  

      110

105 105   107 111 111

106 106 106 106 108 112 112

107 107 107 107 109 113 113

108 108 108 108 110   

     114 114

67893_05_DeRuysscher.indd   179 23/12/14   16:16



— 180 —

V2C V5 ÖNB K166 V60 V3–V4–
D91–KBB D180

109 109 109 109 111 115 115

     116 116

110 110 110 110 112 124 124

111 111 111 111 113 117 117

112  112 112    

113 112 112 112 114 118 118

114 113 113 113 115 119 119

     120 120

115 114 114 114 116 121 121

116 115 115 115 117 122 122

117 116 116 116 118 126 126

127 127

118 117 117 117 119   

119 118 118 118 120   

120 119 119 119 121 125 125

121 120 120 120 122 128  

      128

122 121 121 121 123 129 129

123 122 122 122 124 130 130

124 123 123 123 125 131 131

125 124 124 124 126 132 132

126 125 125 125 127 133 133

127 126 126 126 128 133 133

128 127 127 127 129 135 135

129 128 128 128 130 134 134

130 129 129 129 131 136 136

131 130 130 130 132 137 137

132 131 131 131 133 138 138

133 132 132 132 134 139 139

134 133 133 133 135 139 139

135 134 134 134 136 139 139

67893_05_DeRuysscher.indd   180 23/12/14   16:16



— 181 —

V2C V5 ÖNB K166 V60 V3–V4–
D91–KBB D180

136 135 135 135 137 140 140

137 136 136 136 138 139 139

138 137 137 137 139 141 141

139 138 138 138 140 140 140

140 139 139 139 141   

141 140 140 140 142   

142 141 141 141 143   

143 142 142 142 144   

144 143 143 143 145   

145 144 144 144 146 142 142

146 145 145 145 147   

147 146 146 146 148 143 143

148 147 147 147 149   

149 148 148 148 150 144 144

150 149 149 149 151   

151 150 150 150 152   

152 151 151 151 153   

153 152 152 152 154   

153 153 153 155

154 154 154 154 156   

155 155 155 155 157 145  

      145

146  

      146

156 156 156 156 158 147  

      147

157 157 157 157 159 148  

      148

149  

      149

158 158 158 158 160   

67893_05_DeRuysscher.indd   181 23/12/14   16:16



— 182 —

V2C V5 ÖNB K166 V60 V3–V4–
D91–KBB D180

159 159 159 159 161 110 110

160 160 160 160 162 30 30

161 161 161 161 164   

162 162 162 162 165   

163 163 163 163 166   

164 164 164 164 167   

165 165 165 165 168   

166 166 166 166 169   

167 167 167 167 170   

168 168 168 168 171   

169 169 169 169 172   

170 170 170 170 173   

171 171 171 171 174   

172 172 172 172 175   

173 173 173 173 176   

174 174 174 174 177   

175 175 175 175 178   

176 176 176 176 179   

177 177 177 177 180   

178 178 178 178 181   

179 179 179 179 182   

180 180 180 180 183   

181 181 181 181 184   

182 182 182 182 185   

183 183 183 183 186   

     150  

      150

     151  

      151

     152  

      152

67893_05_DeRuysscher.indd   182 23/12/14   16:16



— 183 —

V2C V5 ÖNB K166 V60 V3–V4–
D91–KBB D180

     153  

      153

184 184 184 184 187 154  

      154

185 185 185 185 188 155 155

186 186 186 186 189 156 156

2

Stadsverordeningen over privaatrechtelijke thema’s  
(ca. 1510–ca. 1535)

2/1

Stadsverordening over weeskinderen

28 maart 1496 (n. st.)

A. Origineel: niet bewaard.
B. Afschriften:

Antwerpen, FelixArchief, Vierschaar, 11, ff. 198r–204r (verkort: V11).
Antwerpen, FelixArchief, Vierschaar, 14.
Antwerpen, Rijksarchief Antwerpen, Magistraat, ondergeschikte besturen, 

verenigingen en particulieren stad Antwerpen, 152, ff. 43v–48r.
Antwerpen, Rijksarchief Antwerpen, Magistraat, ondergeschikte besturen, 

verenigingen en particulieren stad Antwerpen, 226, ff. 136v–150v.
Brussel, Algemeen Rijksarchief, Bibliotheek, K166, ff. 99r–110r.
Brussel, Koninklijke Bibliotheek, Handschriften, 17087–97, ff. 22r–33r 

(verkort: KBB, 17087–97).
Privécollectie, Instructien rechten ende costumen (Rekenkamer), vol. 1, 25 

(Ordonnantien ende statuyten der stadt van Antwerpen).

Alzoe in deser goeder stadt van Antwerpen overlanck by experientien 
bevonden is geweest ende dagelycx wordt dat de onbeiaerde kinderen, 
heure ouders beyde oft den eenen van dyen byden wille goidts verloren 
hebbende, ende oick andere persoonen heurder sinnen oft leden nyet 
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wel machtich tot hier toe int regeren ende administreren van heuren 
persoonen ende goeden, hoe by negligentien, onaechtsaempheden, 
insufficienten etcetera, sterven oft quaden regimente van heuren 
momboiren ende by dyen dat de momboirs gestelt worden sonder 
eedt, sonder inventaris vanden iongers goeden te maeckene ende 
sonder jaerlycke rekeninge te doene van heur goeden, zoe by quaden 
regimente oft verthuwene vanden lancxtlevende heurdere ouders oft 
des gheens daer die aen verhuwet oft anderssins in vele manieren 
qualyck besorcht zyn geweest, groote schade ende intereste oft achter-
deel daerby genomen ende geleden hebben ende voordaere meer lyden 
souden moghen indyen daeroppe behoorlyck nyet en worde versien, 
soe est dat de schouteth borgermeesters ende schepenen der voer-
screven stadt willende naer heuren besten hierope versien ten besorghe 
der voerscreven weeskinderen ende andere persoonen nyet kunnende 
hen selven ende heure goeden geregeren met rypen advyse ende deli-
beratie van rade ende by gemeyne wille, consente ende overdraghen 
vande ouden schepenen hooftsmanne vande poorterye, weesmees-
teren, dekenen ende gesworenen vande ambachten, theel lichaem 
vande voerscreven stadt maeckende ende representerende, dyen sy dese 
materie hebben aengebracht ende gecommuniceert hebben geordineert 
ende gestatueert datmen vande voerscreven stadweghen sal deputeren 
ende committeren dry notabele wyse mannen omde weesmeesteren 
ende overmomboere te wesene van allen weeskinderen ende persoonen 
die naerder ordinnantien naebescreven in momboiryen selen behooren 
gestelt te wordene, die welcke overmomboiren altyt selen blyven in 
hueren offitien sonder verlaten te wordene ende selen de selve over-
momboeren heure aencome gehouden zyn eedt te doen inder formen 
hiernaer volgende:

‘Hier zweer ick daerine ick geordineert ben, dats weesmeester, opper-
momboir ende oppervoecht te zyne vande weeskinderen ende andere 
persoonen vander stadt ende vryheyt van Antwerpen die naer der 
ordonnancien der selver stadt in voechdyen ende momboiryen gestelt 
selen worden dat ick dat wel getrouwelyck ende rechtveerdelyck 
bedienen ende onderhouden sal ende dat ick de persoonen ende goede 
justicien sal bewaeren ende behouden bewaeren die goeden 
beschermen nae myn beste wetentheyt ende vyff sinnen ende dat ick 
den staet vande goeden vanden selven persoonen heymelyck sal 
houden, sonder die te openbaerene, te condighen oft te laeten weten 
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iemande die leest, het en waere den ghenen die den selven staet van 
rechts weghen behooren te wetene oft by bevele, rade ende advyse van 
borgemeesteren ende schepenen van deser stadt oft oick by bedwinge 
vande rechte ende anders nyet, oyck soe sal ick den oorboire profyt 
ende bate vanden persoonen onder de voerscreven momboiryen ende 
voechdyen staende maecken ende voortstellen ende heure schade, 
achterdeel ende onprofyt achteren ende verren nae myn beste ende 
oick raedgeven ende raedt helen ende rechtveerdighe appoincten geven 
ende pronunceren nae myn beste ende voort doen alle tgene dat een 
goet weesmeester ende oppervoecht schuldich is van doene.

Ende dat ick eenige saecken vernaeme die den persoone onder de voer-
schreven voogdije ende momboirye staende teghens ginge oft heuren 
goeden ende ick die by my selven nyet en souden cunnen gereme-
dieren, soe soude ick dat goets tyts cundighen ende laeten weten 
borgemeesteren ende schepenen der voerscreven stadt omme dat by 
hen geremedieert te voordene [alsoo moet my god helpen ende alle in 
heylige]424.

Ende de voerscreven momboiren selen hebben eenen gesworen clerck 
die altyts aenblyven sal sonder verlaten te wordene ende zal de selve 
clerck tsyne aencomende gehouden syn eedt te doene naede formen 
hier naevolgende:

‘Hier zweere ick daer ick toe geordineert ben dats clercq te syne 
vanden weeskinderen ende anderen persoonen vander stadt ende 
vryheyt van Antwerpen die naer dordonnantie der selver stadt in 
voechdyen ende momboiryen gestelt sullen worden, dat ick wel 
getrouwelyck ende rechtveerdelyck bedienen ende onderhouden sal 
ende dat ick den staet vande selven persoonen heymelyck sal houden 
sonder dyen te openbaerene te condighen oft te laeten weten yemande 
die leeft, ten waere te wetene oft by bevele vanden weesmeesteren, 
oppermomboiren, oppervoechden, oick zoe sal ick den oirbore profyt 
ende bate vande persoonen onder de voerschreven voechdye ende 
momberye staende maecken ende voortstellen ende huere achterdeel, 
schade ende onprofyt achteren ende verweeren nae myn beste raet 

424 Het gedeelte tussen vierkante haken werd in V11 toegevoegd door een latere hand 
dan die van de hoofdtekst. Het staat in tekst KBB, 17087–97, fol. 23r.
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helen ende voort doen allet gene dat een goet clerck vande weeskin-
deren ende persoonen voerscreven schuldich is van doene, voort dat 
ick alle inventarisen ende staten van goeden dye ende rekeninghen 
ende alle tgene des my bevolen sal worden ende behooren te scryven 
rechtveerdelyck ende deuchdelyck scryven sal op redelycken loon ende 
salaris ende dat ick nyemant copie oft uuyt gescrifte geven en sal oft 
oick myn registeren, boecken, rekeninge ende inventaris oft staten van 
goeden, soe verre men den staet vande persoonen inder voerscreven 
momboiryen ende voechdyen staende daeruuyte soude moghen weten, 
en sal laeten lesen, sien oft visiteren oft gedooghen te siene, te lesen oft 
te visiterene anders dan den ghenen die den selven staet, inventarise, 
scriftuere oft rekeninghen behooren selen te wetene van rechtsweghen 
oft by bedwinge vande rechte ende anders nyet, ende oft ick eenige 
saecken vernaeme die de persoonen onder de voerscreven voechdye en 
momboirye staende teghens gingen oft heuren goeden, dat ick dat 
goets tyts sal condighen ende laeten weten den weesmeesteren, opper-
momboiren ende oppervoechden voerscreven. Alsoe met my etcetera.’

Item de weesmeesteren ende oppervoechden den voerscreven met 
heuren clerck selen sitten twee daeghen te weke, te wetene des maen-
daeghs ende des sondaechs, omme haer officie te bedienene ende 
sullen alle saecken der momboryen, voechdyen ende der ordinantien 
naebeschreven aengaende sommierlycken moeghen beslichten oft 
selen die brenghen aen borgemeesteren ende schepenen als aen heur 
hooft om van hen daeraff geleert te worden ende om vorts partyen te 
slichtene.

Hier nae volghen de articulen vande weeskinderen ende andere 
persoonen in voechdyen ende momboryen staende:

1. Ierst zoe wanneer vader oft moeder poorteren oft innegesetenen van 
deser stadt oft vryheyt der selver afflyvich worden achterlatende onbe-
jaerde weeskinderen, het sy onder den xvi jaeren oft oick daerboven 
onder de xxv jaeren oudt syn oft sotte simpele oft beroofde kinderen 
heurder sinnen oft die blint stom oft met allen dooff syn, soe sal de 
lancxtlevenden van hen beyde oft de besittere vanden sterfhuyse oft de 
naeste vrienden vanden dooden binnen xv daghen daernae moeten 
comen oft seynden byde weesmeesteren ende oppervoechden vander 
stadt ende brenghen alsdan over de naemen ende toenaemen van acht 
mans persoonen, te wetene de vier daeraff van vaders syde ende 
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dander viere van smoeders syde den weeskinderen oft weeskinderen 
oft den onmechtighen synre sinnen van bloets weghen aldernaest 
bestaende, opte pene van zesse boergoien guldenen te bekeeren in 
dryen deen derdendeel daeraff den heeren dander der stadt ende 
tderde den weeskinderen.

2. Item van welcke acht persoonen de voerscreven weesmeesteren 
alsdan kiesen ende ordineren selen de viere daeraff die hen duncken 
selen alderhantsche ende bequaemste wesende totte momboirye, 
tutelen, cure oft besorghe vande weeskinderen oft andere persoonen 
voergenoempt.

3. Item hier inne versien dat zy daertoe kiesen selen persoonen die 
oudt zelen wesen over heur xxv jaeren ende beneden heuren lxx jaeren 
ende anders gheene.

4. Item sy selen totter voerscreven momboiryen kiesen die aldernaest 
van bloetsweghen den kinde oft persoonen bestaende, op dat sy 
daertoe bequaem ende nut syn oft anders op dat hen gelieft indyen dat 
heur dochte nae heurder conscientien dat de naeste daertoe nyet soe 
bequaem en waeren, oft in dyen de selve naeste met den ghenen die 
vermomboirt souden worden deylen soude oft yet gemeyns hem hadde 
ofte enige oft bedingde met hem uuytstaende hadde.

5. Item van tween oft meer persoonen den kinde oft persoone al even 
naer bestaende ende al even bequaem synde totter momboryen selen 
sy kiesen den outsten425.

6. Item ende is wel te verstaene dat als vader ende moeder aflyvich 
worden die achterlaten eenige sotte kinderen, onnoosele oft onmach-
tige heurdere sinnen oft die stom, blint oft met allen doof syn al 
waeren die persoonen over hun xxv jaeren oudt, dat sy nochtans 
gedaen sullen wordene in voechdyen ende momboiryen omme heur 
persoonen ende goeden besorcht te wordene.

7. Item de voerscreven vier persoonen by de oppermomboiren tot 
eenighen momboiren gecoren synde, die selen schuldich syn te gaene 

425 In V11 komt dit artikel tweemaal voor: het is ook tussengeschreven tussen artikel 2 
en 3.
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byden amman ende schepenen vander stadt omme aldaer geordon-
neert te wordene totter voorscreven momboiryen met den vonnisse soe 
dat costuyme is ende dat gedaen synde selen sy binnen den iii.
en daghe compareren voer de voerscreven weesmeesteren ende doen 
den eedt naebescreven opte pene van vi bourgoeien guldenen te 
bekeeren in dryen deen derdendeel den heere ende dander der stadt 
ende dander den weeskinderen.

8. ‘Hier zweer ick daer ick toe geacht ben dats momboir te syn van 
A.B. etcetera weeskinderen ende vanden persoonen die in myne 
momboiren zyn gestelt dat ick de selve kinderen ende persoonen voer-
screven ende heur goeden sal regeren ende hanteren by mynre consci-
entien wel ende rechtveerdelycken ende dat ick allen stucken totter 
selver kinderen ende persoonen profyt sal maecken ende heure schade 
verren426 ende egeenderhande van heure onruerende goeden oft renten 
en sal vercoopen, veranderen, verthieren oft belasten sonder mercke-
lycke nootsake ende dat by consente vande weesmeesteren ende opper-
momboren vander stadt weghen daertoe gestelt ende dat ick den staet 
vande goeden der voerscreven weeskinderen oft persoonen nyet en sal 
openbaeren noch laeten openbaeren by my selven oft yemande anders 
in geenre manieren, maer sal dyen secreet houden totter tyt toe dat my 
dat by borgemeesteren, scepenen ende weesmeesteren voerscreven 
geordineert ende geconsenteert sal worden te moghen doene alsoe met 
my etcetera.’

9. Item zoe wanneer de momboiren den kinderen gegeven selen wesen 
inder manieren voerscreven, soe selen de selve momboiren ter stont 
daernae teghen den besittere oft besitterse vanden sterfhuyse oft 
anderen erfgenaemen dien dat aengaet scheyden ende deylen alle de 
goeden vanden sterfhuyse aengaende, te wetene ruerende ende onrue-
rende goeden, huysraet, have, uuytschulden ende inschulden, ende die 
alsoe gescheyden ende gedeylt synde selen sy de ruerende ende onrue-
rende goeden die den weese te deele bevallen sullen wesen setten oft 
doen setten by inventaris in gescrifte ende dyen inventaris brenghen 
byde oppermomboiren voerseyt ende haeren clerck ende uuyt dyen 
salmen terstont extraheren ende in een autentyck registre stellen alle 

426 Verren is vermijden.
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de ruerende goeden ende oick de penninghen gecomen ende gemaeckt 
vande ruerende goeden den sterfhuyse oft den weeskinderen toebe-
hoorende welck registre onder de selve oppermomboiren ende heuren 
clerck sal blyven berustene omme op ende nae dyen inventaris jaerlycx 
byde particuliere momboirs rekeninge ende bewys te doene.

10. Item in deser ordinantien en selen nyet begrepen syn de ghene die 
by heuren ouders in testament momboirs gestelt zyn, maer selen de 
kinderen oft erfgenaemen geregeert worden byden ghenen die de 
testateur daertoe geordineert sal hebben.

11. Item nae dyen dat de paertinghe ende deylinge byden momboiren 
ende besitteren vanden sterfhuyse geschiet sal wesen selen de voechden 
ende momboiren de goeden vande weeskinderen oft anderssins in 
heuren momboiryen wesende voorts regeren ende hanteren ten 
meesten orbore ende profyte vande selven.

12. Item ende oft den voerscreven overmomboiren profytelycx dochte 
syne voere de vermomboirde persoonen eenighe van heure goeden tsy 
haeftelyck oft erffelyck te vercoopen, soe sal dat byde oudecleercoopers 
naede costuyme van der stadt gedaen wordden met goeder declaratien 
vande vercochte percheelen ende den pryse van dyen den clerck vande 
voerscreven oppermomboiren als dan zal registreren gelyck den 
anderen inventaris vande goeden ende selen de selve oudecleercoopers 
de penninghen vanden selven goeden comen synde binnen zesse 
weken nae den selven vercoop moeten leveren in handen vande 
voochden ende momboirs, opde pene van sesse bourgoen guldenen te 
bekeeren als vore, alsoe dicke als sy daertoe versocht waeren ende 
voorts byden amptman deser stadt by kerckelycke executien ende 
sonder procedure van rechte daervoren geexecuteert te wordene.

13. Item sullen de voerscreven momboirs de penninghen vande 
vercochten goeden als sy die gehaven sullen hebben binnen dry 
maenden moeten beleggen oft bekeeren ten meesten oirbore vanden 
weesen oft anders vermomberde persoonen ende dat ter ordonnantie 
vande oppermomboiren.

14. Item dat alle momboirs van weesen oft andere vermomboirde 
persoonen voer aleer sy eenichssins bewindt, handelinge oft adminis-
tratie hebben selen vanden goeden gehouden sullen syn sekere vasti-
cheyt ende borchtochte te moeten stellen binnen der stadt goet 
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genoech synde tot der weerden tot des kints oft kinderen goeden van 
dat sy die goeden wel ende deuchdelyck regeren ende bewaeren sullen 
ten oorboire ende profyt vande kinde oft kinderen ende van dat sy 
dairaff jaerlycx selen doen wettige rekeninge, bewys ende reliqua, 
maer die ghene die byden testateur in syn testament oft by opper-
momboiren by ondersuecke ende inder manieren gelyck is daerop 
gedaen tot momboiren gestelt worden sullen gestaen met verbintenisse 
ende geloeften van heure goeden sonder anders besunder borchtochte 
daeraff te settene.

15. Item alle momboiren selen gehouden syn alle jaer eens rekeninge, 
bewys ende reliqua te doene voer de oppermomboiren oft weesmees-
teren voerscreven van heuren regimente ende bewinde, opde pene van 
vi bourgoeien gulden te bekeeren in dryen als voeren te wetene deen 
derdendeel den schouteth theeren behoeff dander der stadt ende derde 
den weesmeesteren, welcke pene betaelt synde oft nyet, sy nochtans 
rekeninge behooren te doene als sy des telcken nae djaer versocht 
sullen wesen welcke rekeninghe, opdat die deuchdelycken is, gepas-
seert sal worden inde manieren boven vercleert ende sal jaerlycken den 
staet daeraff int registre geteeckend worden gelyck voerseyt is.

16. Item selen de voerscreven momboirs oft weesmeesters de particu-
liere momboirs ende andere persoonen oft parthyen ende oick getuy-
ghen voer hen doen daghen bye enige vande corteroeydragers der voer-
screven stadt die hen daerinne behooren selen te dienene ende 
gehoorsaem te syn ende selen de selve overmomboirs telcken alst nae 
recht behoort ende behoeft eedt moeghen nemen vanden voerscreven 
momboirs partyen ende getuygen ende voort in allen tgene des aengaet.

17. Voerscreven momboiren ende der kennissen ende iudicaturen 
vander questien, saecken ende geschillen die ten occasie der selver 
momboiryen ende der kennisse ende iudicaturen rysen ende spruyten 
moeghen al tgene doen dat daerinne nootelyck sal wesen oft hen 
profyte duncken.

18. Item weeskinderen oft simple oft sotte menschen ende anders dyen 
het by ouden verleestheden oft crancheden van sinne noot oft orbore 
is by momboiren geregeert te wordene, dwelck staen sal ter discretien 
vande voerscreven oppermomboiren, ende die van svaders ende smoe-
ders weghen hier egeen mage en hebben oft al hadden sy eenighe ende 
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dat den overmomboiren totter momboiryen nyet nut oft bequaem en 
dochten oft die egheen borchtochte inder manieren voerscreven 
gesetten en consten, dyen salmen momboiren geven vander stadt-
weghen by rade vanden weesmeesteren voerseyt de welcke momboiren 
geloont selen worden by ordonnantien van weesmeesteren.

19. Item oft eenighe vande momboiren vande weeskinderen storve oft 
onmachtich synre sinnen oft leden wordt oft eeuwelyck uuyter stadt 
bleve oft met jaerschaeren gebannen oft uuyter stadt van quaden 
feyten wordde oft van sulcken regimente worde dat hy syns selfs 
persoon oft goeden nyet wel en regeerde dat dandere momboiren 
daeraff de wete sullen doen de oppermomboiren die welcke in stede 
van dyen selen kiesen ende ordonneren eenen anderen momboir 
daertoe nutse ende bequaempst synde.

20. Item al eest dat de weeskinderen theuren xvi jaeren geacht ende 
gehouden moeghen worden oft geweest syn als voljaert, nyet te myn 
want nae den tyde van xvi jaeren tot xxv jaeren toe de juecht vander 
menschen van meer tot meer wast ende groeyt alsoe dat binnen dyen 
tyde een yegelycken mensche die alsdan staet tusschen den ouderdom 
van kintsheden ende van manlycheden is tot syne sorgelycxten, 
wantmen dicwils siet dat binnen dyen tyde de jongers die berooft syn 
van vader ende moeder den welcken groot goet achter gelaten is van 
heuren ouders, dicwils arm ende byster worden, soe es geordineert 
ende gestatueert om dingesetenen ende alsulcke jongers naerder te 
besorghen dat de persoonen die momboirs hebben geweest van wees-
kinderen die gecomen syn tot heuren xvi jaeren selen als curateurs 
blyven behoudenen de voechdye ende beginnent vanden selven iongers 
goeden tot dyen tyde dat de voerscreven iongers oudt selen wesen 
xxv iaeren, sonder dat de selve iongers in huere persoonen eenich regi-
ment oft bewindt daeraf zelen hebben, ten waere dat alsulcke iongers 
tot geestlycke oft huwelycke staet hen stelden in welcken gevalle sy 
selen mogen dbewint van heuren haeftelycke goeden hebben ende oick 
mede vande jaerlycxen profyten ende renten van hueren ruerende 
goeden, sonder die te mogen vercoopen verthieren oft belasten ten 
waere van noode nadere ordonnantie naegeruert.

21. Item iongers die over heur xxv iaeren oudt syn ende nochtans dyen 
nyet tegenstaende nyet oft luttel en wysen maer schynen ende blyven 
duerslagers ende verstroyers van hueren goeden, selen nyet te min 
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blyven in voechdyen totter tyt toe dat heur voechdden affirmeren 
selen by heuren eede dat hen dunckt dat sy sonder sorge van bystiere 
oft errene te worden haer goet selen wys genuech syn te regerenen.

22. Item iongers boven xvi iaeren ende beneden xxv iaeren oudt synde 
al waerense tot houwelycke gecomen en selen heure onruerende have, 
erffve, erffrenten, leengoeden ende eygen goeden oft egeenderhande 
onruerende goeden nyet moghen vercoopen, versetten, becommeren, 
beswaeren, belasten, laeten affquyten oft in geenderhander manieren 
verthieren sonder consent ende by wesen van heurder vier curateuren 
oft voechden oft de dry van dyen inder manieren hier nae vercleert.

23. Item is te wetene zoe wanneer het nootelyck oft oirboirlyck is dat 
de iongers eenighe huere onruerende goeden vercoopen, beswaeren, 
belasten oft dat deghene die hen renten schuldich zyn eenighe van 
dyen renthen aflossen willen, dat alsdan de voechden ende momboirs 
dat ende de redenen van dyen schuldich selen syn te cundighen recht-
veerdelyck bye ede der oppermomboiren ende vander stadt ende zoe 
verre de oppermomboiren daerinne zoe sal alsulcke veranderinge 
verkeeringe oft lossinge voortganck hebben.

24. Item den secretaris vander stadt en sal nyet geoirloft syn eenighe 
voerweerden te passeren, oft de schepenen, over eenighe weeskinderen 
oft iongers onder haere xxv iaeren oudt synde heure erffelycke ende 
onruerende goeden vercoopen oft belasten selen sonder consent oft 
decreet vanden overmomboiren daeraff hen blycke, ende dat oick ten 
bysyne van heure vier voochden oft ten minsten vanden dryen van hen, 
ende dat decreet vanden overmomboiren zelen de voerscreven secretaris 
gehouden syn te stellen inde lettre diemen daerop sal expedieren.

25. Item oft eenighe persoonen in voechdyen ende momboirye staende 
sonder consent oft decreet vanden overmomboiren ende sonder byzyn 
van huere particuliere overmomboiren voer eenighe bancken oft 
wethouderen buyten deser stadt oft voer notaris ende getuyghen oft 
oick in advertencien alhier inder stadt voer schepenen eenige onrue-
rende goeden vercochte, becommerde oft beswaerde, dat alsulcken 
vercoop oft beswaeringhe als nyet ende van onweerden zyn sal.

26. Item oft de penninghen byden cooper van alsulcken renten oft 
goeden yegelyck ende betaelt den weeskinderen oft den ghenen die 
onder syn staen oft anderssins als voere in momboiryen is, in al oft in 
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deel overgeslagen oft verloren waeren, sonder in des vercoops oirbore 
gestelt te syne, dat in dyen gevalle de selve coop die penninghen die 
alsoe onprofytelyck overgeslagen waeren geheelyck ende al verloren sal 
hebben, maer ofter noch eenige in wesene waeren oft oick inden 
profyte van vercoop bekeert daeraf genoech bleke, dat indyen gevalle 
tgene des daeraff noch in wesene waere oft in oirbore oft in profyte 
bekeert gerestitueert ende weder gekeert sal worden ende anders nyet 
ende daermede sal contract daeraff gemaeckt gerescindeert worden.

27. Item oft oick yemande eenige waere oft goede eenighe vande 
iongers oft vermomberde persoonen voerscreven vercochte op financie 
ende tgelt daeraff doergeslaeghen ende vertheert waere, in al oft in 
deele, dat die ghene die alsulcke goet vercocht hadde dat gelt verloren 
sal hebben ende de ionghen sal gehouden syn vande penninghen te 
gevene restitutie te doene het en waere dat de gecochte goeden oft de 
penninghen daeraff gecomen al oft noch in deele noch in wesen 
waeren oft in syne oirbore bekeert, soe sal hy gehouden wesen tgene 
over te gevene dat in wesene is oft in synen oirbore gekeert ende 
anders nyet ende die ghene die sulcke financie vercocht hadde op dat 
hy een ingesetene van deser stadt is sal daeraff nae gelegentheyt vander 
saecken worden gecorrigeert.

28. Item is tgene des voerscreven is altyt uuytgenomen dat iongers het 
sy knape over xiiii iaeren ende vrouwelycken over heur xii iaeren oudt, 
synde machtich huerder sinnen, soe verre trecht vermach, selen 
moghen maecken ende ordonneren haer testament ende uuytersten 
wille sonder bywesene ende authorizatie van heuren voechden.

29. Item dat iongers oudt synde xvi iaeren ende onder huere xxv iaeren 
gheenderhande coopmanschappen oft voerwaerden doen oft 
aengaende en selen anders van broode, biere oft nootdorstige saecken 
heurs lyfs sonder by te syne van heuren momboiren, ten waeren 
iongers die hen tot duechden ende eenighe goeden exercitien stelden 
den welcken wel geoirloeft sal zyn hen by goetduncken heurder 
momboirs by cooplieden ende anders goeden lieden te houdene ende 
met hen duechdelycke coopmanschappen ende neeringhen hanteren, 
in welcken gevalle sy bewindt ende administratie zelen moghen 
hebben van hueren haeffelycke goeden ende vande jaerlyxen renten 
ende bladinghen van hueren onruerende goeden.
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30. Item noch en zelen inden rechte in aenleggers oft verweerders staet 
nyet mogen ontfaen syn dan by authorizatie van heuren momboiren 
oft ten minsten van eenen van hen.

31. Item oft eenige der persoonen voerseyt sonder consent van synen 
voechden anderssins eenighe voerwaerden, contracten, borchtochten 
oft geloeften aengingen oft daghe daer hy nactelycke schade by geleden 
hadde oft geschapen waere te lydene oft gequetst waere oft inden rechte 
de nederlaghe hadde, dat burgemeesteren ende schepenen alsulcken 
voerweerde ende voorderinghe van rechte te nieuwe doene, den 
ionghen oft vermomboiren selen restitueren ende int geheele setten in 
synen iersten staete ende inden saecken voorts doen ende ordonneren 
alsoe naer gelegentheyt de selver syn bevinden zelen daertoe dienende.

32. Item iongers onder haere iaeren wesende gelyck voerschreven is, 
selen ongehouwden wesen eenige penninghen te moeten betaelen die 
sy op dobbelen scholen oft elders met quaetspelen in bolbaenen, clos-
banen427, queeckspelen428 oft dyergelycke spelen ontleent oft verloren 
hebben ende schuldich syn bleven ende tgene dat sy op alsulcke 
spellen verloren ende betaelt hebben sellen sy met rechte moghen 
wederheysschen.

33. Item wes de voerscreven iongers verloren ende betaelt selen hebben 
met caetsen oft balslaeghen tot vyff s. grooten brabants toe daeraff en 
salmen hem egeen restitutie doen maer wat sy op alsulcken spelen 
verloren hebben ende schuldich bleven syn oft ontleent selen hebben, 
daeraff selen sy ongehouden syn yet te gevenen oft te betaelenen.

34. Item wie iongers betrocken tot spele oft aen hiele in stoven oft 
bordeelen dyen salmen corrigeren nae gelegentheyt der saecken ende 
wes sy alsdan verteeren ende schuldich blyven daeraff selen sy onge-
houden syn.

35. Item zoe wie eenige iongers te houwelycke betrecke oft daertoe 
riede429 oft by ende over waere om syns goets wille, daer den selven 
ionghen merckelycke schade achterdeel oft cleynicheyt inne geleghen 

427 Een closbaan is een gehard veld voor een balspel.
428 Een queeckspel is een kansspel.
429 Raeden is inblazen, aanzetten tot.
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waere, ende het gebuerde dat de vrienden oft momboiren daeraff 
tonvrede waeren oft clachtich quaemen, dat die persoonen die den 
ionghen oft iongers alsoe betrocken geraden oft daeraff by geweest 
hadden, souden uuytgericht worden nae gelegentheyt vande saecken.

36. Item zoe wanneer man ende wyff onder syn xxv iaeren te houwe-
lycke gecomen is oft zoe wanneer eenige ionge gesellen onder heur 
xxv iaeren synde, als sy syn ongehouwt, proper, behendich ende van 
goeden regimente, waere alsoe dat sy hen vueghen tot neeringhen 
coopmanschappen ende duechden, ende sy midts dyen begheeren 
ontslaghen te syne vander voechdyen, zoe selen heure momboiren dan 
gehouden syn te comen byde weesmeesteren te kennen gevende de 
zaecke ende dan sullen de weesmeesteren ondersoecken de manieren, 
de conversatie ende tregiment vanden ionghen en in hoe verre sy by 
informatien ende bye ede vanden voechden ende momboiren 
bevinden dat hen dunct dat de ionghen syn goet wel regeren sal 
sonder toedoen synre momboiren, soe selen sy dat brenghen by borge-
meesteren ende schepenen die hen daerop verleenen selen lettre van 
orlove ende ontslaeghe synre voechdyen ende zelen de coopman-
schappen ende hantteringe die sy van dan voordaene, al eest sonder 
bysyn oft consent vande voechden, doen sal stadtgrypen, uuytge-
nomen verthieringe oft belastinge van syne onruerende goeden.

37. Behoudelyck in allen dese pointen ende yegelycke van dyen de 
interpretatien meerderen ende minderen van burgemeesters ende sche-
penen der voerseyde stadt alsoe hen nae gelegentheyt vander saecken 
tyde sal maken oirboirlycken ende behoorlyck wesende.

38. Daer naer des andersdaechs comparerende voer borgermeesters 
ende schepenen der voerscreven stadt in huere raedtcamer vergadert 
zynde Corsten van Halmale, meester Gielis de Schermer, weesmeesters 
oft overmomboirs te zyne der voerscreven stadt nae ordinancie boven 
geschreven, ende Willem vander Bruggen hen byder weth toegevuegt 
als clerck deden henre eedt nae forme bovenscreven.

Alle welcke poincten ende articlen aldus gesloten ende overgedragen zyn 
geweest by de wethouderen ende andere lieden vander stadt voerge-
noempt boven opter groote camere inder stadhuys int iaer ons heeren 
dusent cccc xcv° nae Palmdach den xxviii van meerte <28 maart 1496 
n. st.>.
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2/2

Stadsverordening over fugitieven, uitwinning en verkoop van boedel 
van gefailleerden en insolvente erfenissen

21 januari 1516 (n. st.)

A. Origineel: Antwerpen, FelixArchief, Privilegiekamer, 914, fol. 70r–v.

B. Afschriften:
Antwerpen, FelixArchief, Vierschaar, 4, z. fol. (verkort: V4).
Antwerpen, FelixArchief, Vierschaar, 5, ff. 103r–106v (verkort: V5).
Antwerpen, FelixArchief, Vierschaar, 14, ff. 45v–46v.
Antwerpen, FelixArchief, Vierschaar, 15, ff. 40r–42r (verkort: V15).
Antwerpen, FelixArchief, Vierschaar, 63, los stuk.
Antwerpen, Rijksarchief Antwerpen, Magistraat, ondergeschikte besturen, 

verenigingen en particulieren stad Antwerpen, 152, ff. 82v–83v (verkort: 
RAA, OGA, 152).

Antwerpen, Rijksarchief Antwerpen, Magistraat, ondergeschikte besturen, 
verenigingen en particulieren stad Antwerpen, 226, ff. 255v–258r 
(verkort: RAA, OGA, 226).

Brussel, Koninklijke Bibliotheek, Handschriften, 17087–97, ff. 33v–34v 
en ff. 71r–72v (verkort: KBB, 17087–97).

Uitgave: Recueil des Ordonnances des Pays-Bas. Deuxième série, 1506–1700, 
vol. 1, Ch. Laurent (ed.), Brussel, 1893, p. 464–466.

Van wegen onse beminde borgemeesteren, scepenen ende rade onser 
stadt van Antwerpen is ons gethoent ende te kennen gegeven geweest 
hoe dat ter voerderinge van den poirteren ende ingesetene onser voer-
screven stadt van Antwerpen ende alle coopluden aldaer frequente-
rende ende om voirtane te verhuedene die groote ende excessive 
schaden die de voirscreven onse porteren ingesetene ende andere 
coopluden tot diverse reysen gehadt ende geleden hebben by deng-
henen die uuyt onse voirscreven stadt midts den sculden die zy t’achter 
waeren geruympt zyn ende hen geabsenteert hebben zy geraempt, 
gesloten, gemaect ende gepubliceert hadden zekere statuyten ende 
ordinantien als hiernae volgen van woerde te woerde.

Wantmen bevint dat dagelicx diverse personen alzoe wel onse poor-
tere, ingesetene ende andere van diversche natien, coopluyden 
frequenterende dese stadt, groote ende onverwinlycke scade dicwylen 
ende menichwerven gehadt hebben ende noch daeglicx zoe langer soe 
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meer gescapen waren te hebbene indien hier op nyet versien en waren 
vanden ghenen die ruijmen, afhendich oft hen fugitif maken van 
deser stadt ontvuerende, ondragende, schuldich ende tachter blivende 
groote ende excessive sommen van penninghen onsen voerseide poor-
teren, ingesetenen ende anderen coopluyden soe eest dat wy Gielis van 
Bouchout onderschoutet, burgermeesteren, scepenen ende raide deser 
stadt van Antwerpen in volder raetcamere vergadert zynde by goeder 
deliberatie van raide tzamen overdragende gestatueert ende geordi-
neert hebben overdragen statueren ende ordineren mits desen tgene 
des hier na volgt.

[1.] Inden iersten, soe wie van nu voordane ruympt, fugityff wordt oft 
hem afhendich maect uyt deser voergenoempde stadt oft vryheyt, ter 
zaken van enighen schulden, ende den goeden poirteren, ingesetenen 
oft anderen thuere ontvuert oft ondraecht, datmen den voirscreven 
fugitive persoonen van tsheeren ende vande stadtwegen sal doen 
uytroepen ende indaghen omme bynnen zekeren tyde te wetene van 
viertich dagen inne te commene, te contenterene, te betalene oft 
genoech te doene heuren crediteuren ende dat op de pene van 
gebannen te zyne teeuwigen dagen, behoudelick nochtans dat hang-
hende den voerscreven tyt de crediteuren zullen moegen procederen 
met arreste oft anderssins opte goede vanden voerscreven fugitiven.

[2.] Item soe wie van nu voordane hem zoude willen vervoorderen te 
salverene tgoet van enighen fugitiven, het ware dat hy obligatie van 
hem ghenomen hadde oft by instrumenten oft anderssins eenige 
schult bekent simulaet oft onduechdelick zynde, oft oick enich goet 
ware oft coopmanscap onder hen gevlucht oft gestelt hadde om die te 
bescuddene, verstekene oft te verberghene ten voordeele vanden fugi-
tiven ende achterdeele vander crediteurs dat sulcke persoonen 
gehouden zullen zyn te comene, voorts te brengene ende daer af de 
kennisse te doene burgermeesters ende scepenen bynnen den tyde van 
vierthien daghen ende dat opte pene oick gecorrigeert te zyne als de 
principale fugitiven.

[3.] Idem soe wie van nu voordane vanden crediteuren vanden voer-
screven fugitiven sal willen eenich arrestt oft besetzel doen op huer-
lieden achtergelatene goeden zal schuldich wesen tvoirscreven goet te 
arresterene oft te besettene, zelve, in persoone facteur oft procureurs in 
zynen name procuratie sufficiente van hem hebbende ende voorts dat 

67893_05_DeRuysscher.indd   197 23/12/14   16:16



— 198 —

te vervolgene nader vierscharen recht ende dat binnen zekeren tyde ter 
ordinancien vanden amptman burgermeesteren ende scepenen opte 
pene van versteken te zyne van hueren rechte.

[4.] Item is oick geordineert dat van nu voordaine eenich crediteurs 
het zy dierste tweetste oft leste besetsele gedaen hadde dat zy zullen 
evengelyck procederen ende deen voer dandere gheen preferentie 
hebben maer dat elck betaelt zal wordden na rate ende advenant van 
zynen schulden, zoe verre die schulden oick goet rechtverdich ende 
duechdelick bevonden zelen wordden, dwelck een iegelick gehouden 
zyn sal te docerene ende te doen blyckene by goeder declaracien ende 
specificatie den rechte genoch zynde, mids oick der zaken ende 
oirspronck vanden zelven schulden uytgenomen ierst ende voer al 
huyshuere, boden ende arbeyts loen, assysen, kerckelycke rechten ende 
andere diergelycke geprevilegeerde penningen die voere andere prefe-
rentie hebben zullen430.

[5.] Item dat alle goeden van sulcken fugitiven zullen worden geinven-
tarieert byden genen die amptman, burgermeesteren ende scepenen 
daer toe ordineren zelen ende alzoe gestelt ende bewaert in sequester 
hant totter tyt toe dat ghordineert zyn zal by amptman, burgermee-
stere ende scepenen voirscreven die voorts vercocht te wordene ten 
meesten profyte vanden voirscreven crediteuren ende elcken daer aff te 
hebbene zyn part431 ende portie na advenant432 als boven.

[6.] Item voort dat van nu voerdane soe wat personen alhier fugityf 
worden zonder daer toe gecomen zynde by scade vander zee, brande, 
rovinghen, gevangenisse, borchtochten oft anderen wettelycken ende 
merckelycken nootzaken433 men den zelven houden ende achten zal 
tallen dagen voer dief ende daer voeren gestraft te worden434.

430 zullen] in marge V4: Nota dat princen penninghen oic geexcipieert zyn ut patet 
in confirmatione huius statuti in par. li f° cc vi°.
431 part] paert naerder ordonnantien als boven in tekst RAA, OGA, 226 ; paert ter 
ordinantien als boven in tekst KBB, 17087–97, fol. 72v.
432 na advenant] na advenant ordonnantie in tekst V5; ter ordinantien in tekst V15; 
ende advenant in tekst KBB, 17087–97, fol. 34v.
433 nootzaken] nootzaken oft borchtochten in tekst V5.
434 worden] worden nae dyen by wille, weete ende consente, confirmatie van onsen 
aldergenadichsten heere den Coninck van Spaegnien in tekst V5.
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Ghestatueert ende geordineert by Gielise van Bouchout onder-
schoutet, burgermeesteren, scepenen ende raidt der stadt van 
Antwerpen ende voorts gepupliceert den xxi dach january anno 
xv c.° vyffthiene <21 januari 1516 n. st.>.

2/3

Stadsverordening over samenloop

2 juni 1518

A. Origineel: niet bewaard.
B.  Afschriften:

Antwerpen, FelixArchief, Vierschaar, 4, z. fol. (verkort: V4).
Antwerpen, FelixArchief, Vierschaar, 5, ff. 107r–114r (verkort: V5).
Antwerpen, FelixArchief, Vierschaar, 14, ff. 43v–45v (verkort: V14).
Antwerpen, FelixArchief, Vierschaar, 15, ff. 34v–39v (verkort: V15).
Antwerpen, FelixArchief, Vierschaar, 63, los stuk (verkort: V63).
Antwerpen, Rijksarchief Antwerpen, Magistraat, ondergeschikte 

besturen, verenigingen en particulieren stad Antwerpen, 145, ff. 68r–75r 
(verkort: RAA, OGA, 145).

Antwerpen, Rijksarchief Antwerpen, Magistraat, ondergeschikte besturen, 
verenigingen en particulieren stad Antwerpen, 152, ff. 83v–85v (verkort: 
RAA, OGA, 152).

Brussel, Koninklijke Bibliotheek, Handschriften, 17087–97, ff. 34r–37v 
en ff. 67r–70v (verkort: KBB, 17087–97).

1435. Na dien by wille, wete, consente ende confirmatie van onsen alder-
geredichsten heere den coninck van Spaengien by Gielise van Bouchout 
onderschoutet, burgermeesteren, scepenen ende raidt vander stadt van 
Antwerpen ter welvaert vanden gemeynen besten436 ende coop-
manschap deser stadt gheordineert ende gestatueert is geweest dat alle 
crediteuren opter fugitiven ende banckerotten goeden ende becomm-
erden sterfhuysen inder stadt alhier huere schulden voordane zouden 

435 De editie werd gebaseerd op V4. Afwijkende versies werden in voetnoot vermeld. 
Achter de artikelnummers staat tussen vierkante haken het artikelnummer in V5 en V15.
436 ter welvaert vanden gemeynen besten] neringhe in tekst V14 ; ter gemeynder 
welvaert vanden gemeynten in tekst KBB, 17087–97, fol. 67r.
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halen, elck na rate vanden goeden bevonden inder fugitiven ende afli-
vigen huysen ende grooten van hueren crediten met meer anderen arti-
culen ende clausulen inder zelver ordonnancien ende statute begrepen.

2. Ende ten eynde dat tzelve statuut volcomelick zyn effect sorteren 
mach ende behoorlick geexecuteert zy oick dat elcken dien navolgende 
tzyne gegeven ende gedistribueert wordde ende goede justicie 
geschieden soe eest dat wy onderschoutet, burgermeesteren, scepenen 
ende raide der voirscreven stadt van Antwerpen met gemeynen 
accorde ende overdrage van ons allen na langen gedelibereerden rade 
gehadt ende gesien dordonnantie ende statuyt die in anderen steden in 
gelycken van outs gehouden ende geuseert zyn geweest, geordineert 
ende gestatueert hebben, ordineren ende statueren by desen tot meer-
deren ende volcomelycken verstande, extencien ende declaratien des 
voorscreven statuet, de puncten ende articulen navolgende.

3. [1.] Ierst zoe wanneer eenighe personen, tzy mannen ofte vrouwen, 
alhier inder stadt fugityf ofte aflivich geworden437 zyn, dat alsdan 
damptman deser stadt nu zynde ende by tyden wesende als heere ende 
officier van dien, uyt crachte zynder officien ende deser ordinancien, 
ter stont nadat dierste besetzel opte goeden vanden fugitiven oft afli-
vigen gedaen zal zyn schuldich zal wesen taenverdene alle ende iege-
lycke de goeden van huysen, haven, erven ende erfrenten, waren ende 
coopmanscappen, hoedanich die zyn bynnen deser stadt ende vryheyt 
gelegen ende bevonden wordende, byden fugitiven ende aflivigen 
achtergelaten, ende daer af te nemene behoorlicken inventaris gemaect 
ter presentien van twee scepenen deser stadt ende ten slote geteikent 
ende geautizeert byden zelven ende alzoe geinventarieert zynde alle de 
zelve goeden in bewaerder hant te houdene tzynen laste, ten coste 
nochtans vanden zelven goeden totter tyt ende wylen toe alle de credi-
teuren desselven fugitiven oft aflivighen huere rechtvoerderinge daer 
op voleynt zelen hebben na deser stadt hooger vierscharen recht.

4. [2.] Van welcken inventaris te nemene ende goeden te bewaerne 
ende deylinge van dien naer rate te makene de voerscreven amptman 
hebben zal voer zynen loen ende salaris alle tgene des by burgermee-

437 geworden] zullen in tekst V4; geworden selen zyn in tekst KBB, 17087–97, 
fol. 34v, RAA, OGA, 145. 
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steren, scepenen ende raidt vander voerscreven stadt by tyden wesende 
gesien hebbende den staet des fugitiven oft aflivigen goeden ende den 
welcken hy ter stondt zal moeten overbringen telcker reysen getaxeert 
ende toe gevuecht zal worden met telcker taxatien de voerscreven 
amptman zal moeten zyn tevreden.

5. [3.] Ende dat scepenen die over den inventaris staen zelen dien teek-
kenen ende autentizeren als boven, hebben zelen voer hueren loen 
ende zalaris elck van hen daechs drie s. grooten brabants eens, wel 
verstaen al waert dat dmaken vanden inventaris nyet langere en 
duerde dan eenen halven dach ofte min, dat nochtans elck zal hebben 
drie s. Brabants, welcke loonen ende salarisen de voerscreven 
amptman zal moegen nemen vanden gereesten goeden ende 
penningen des fugitiven oft aflivighen ende hem zelven ende de 
scepenen daer af betalen, de taxatie gedaen zynde.

6. [4.] Dat oick de voirscreven amptman den inventaris alzoe autenti-
kelick genomen ende gemaect hebben zal gehouden wesen navolgende 
der voerscreven statute by schoutet, burgermeesteren ende scepenen 
deser stadt na ouder costume ter puyen alhier openbaerlick te doen 
indagen den fugityf ende oick als dan byder zelver publicatien daer aff 
te insinueren alle de crediteuren desselfs cundigende dat zy ende elck 
van hen come bynnen den termyn nabescreven, doende huere beset-
selen ende rechvoerderinge oft anders van hueren rechte versteken 
tzyne, welcke insinuatie hy oick gehouden zal wesen te doene opte 
becommerde sterfhuysen.

7. [5.] Voorts is geordineert ende gestatueert dat alle personen, tzy 
gheestelyck oft weerlick, van wat state ende condicie die zyn moegen, 
hen willende dragen crediteuren van enigen fugitiven oft aflivigen 
gezeten oft woenachtich in desen landen ende heerlickheyden, te 
wetene in dese stadt van Antwerpen vryheyt ende iurisdictie der zelve, 
den herthoochdomme van Brabant, graeffscape van Vlaenderen, 
castelrien van Rysele, Douay ende Orchies, steden ende jurisdictie van 
Dornicke ende Calais, graefscapen ende landen van Arthois, 
Henegouwe, Picardien ende Bolonignien, Namen, Camerrys, 
Ardennen, Faminen, Loen, Ludicke, Lemborch, Lucenborch, 
Valckenborch ende landen van Overmase, stadt ende landt van 
Coelne, hertochdomme van Gulicke, Cleve, landen vanden Berge 
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ende Muers438, hertochdomme van Gelre, de stadt ende sticht van 
Utrecht, graffscapen van Hollandt ende Zeelandt ende landen van 
Vrieslandt, selen schuldich zyn ende gehouden wesen bynnen den 
zesse weken naden dach vander voerscreven insinuatien te doen 
behoorlick besetzele na deser stadt recht op te goeden desselfs fugityfs 
oft aflivich.

8. [6.] Insgelycx dat alle personen oick, wat staete ende condicie die 
zyn, geestelick oft weerlick, hem dragende crediteuren als voere 
geseten ende woenachtich buyten den voerscreven landen, steden ende 
heerlicheden hueren jurisdictien bovengenoempt tzy over berch, lant, 
sant ofte zee waer het wesen mach selen schuldich ende gehouden 
wesen huer besetselen te moeten doene van drye maenden oick naden 
dach der voirscreven insinuatien als voere.

9. [7.] Item dat alle de crediteuren ende elck van hen int zelen 
gehouden wesen huere besetzelen te vervolgene met rechtvoorderinge 
van dingdage te dingdage navolgende der voirs vierscharen recht 
totten eynde toe, te wetene de principale crediteuren, facteurs ende 
negotiateurs by hen zelven in persoone oft by hueren sindicos439 oft 
procurateurs specialick macht hebbende besetzelen ende uytwin-
ningen te doene, affirmerende van hoe vele specifice noemende ende 
grotende huere geheyschte zomme, met specificatie waer af ende van 
wat zaken oft coopmanscapen huere schulden gesproten zyn ende 
geprocedeert, ende al op de pene ende verbuerte van gepriveert ende 
ghefrustreert te zyne ende te blivene van hueren rechte ende actie ende 
nyet te moegen hebbene noch te deylene na bate oft andersins inde 
achterghelatene goeden des fugitiven oft aflivighen.

10. [8.] In desen voirsien waert dat duerende den tyt van eenigher 
uytwinninghen ofte rechtevoerderinge voerscreven eenige calaingie 
gedaen werdden opte zelve rechtvoerderinge dat alsdan trecht daer aff 
stille staen zal, des zal de ghene alzoe rechtelyck calainge gedaen 
hebbende ende te boeck geteeckent zynde, schuldich zyn met rechte te 
intenterene binnen achte dagen na date zynder calaingien zyn actie 

438 ende Muers] niet in KBB, 17087–97, fol. 68v.
439 sindicos] seynders in tekst V5; zinders in tekst V15; sinders in tekst KBB, 17087–
97, fol. 69r.
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ende recht ende tzelve vervolgen ende continueren van dingdage te 
dindage totten eynde vander zaken, oft binnen den zelven achte dagen 
dat purgeren metter mynen iegens partie al opte pene vander nulliteyt 
zynder calaingien ende zal de crediteur zyn begonste rechtvoerderinge 
dan voerts moghen vervolgen nader vierscaren rechte der calaingien 
nyet tegenstaende.

11. [9.] Item nadien dat alle rechtvoerderinge ende uytwinninge 
navolgende der stadt ende vierscharen recht voerscreven volschiet ende 
voleynt zelen zyn inde besette oft de becommerde goeden ter merct 
gewesen, soe zal de voerscreven amptman gehouden wesen ex officio 
als vore alle de zelve uytgewonnene goeden ten naesten vrydage ierst 
daer navolgende gehouden zyn te doen vercoopene ter vryer vrydaghs 
merct ende nergers el, by zynen geswoernen outcleercoopers, ende dat 
hy openbaer uytroepingen ende subhastatien omme de zelve goeden 
ten hochsten te brenghene.

12. [10.] Ende zal de voirscreven amptman gehouden wesen de 
voirscreven goeden alzoe vercoicht zynde de penninghen daer af 
comende in zynen handen te doen comen ende die deylingen daer af na 
rate te makene ende alcken crediteur tzyne te gevene al binnen den tyde 
van zesse weken na date vanden lesten vercoopdage ierst volgende.

13. [11.] Behoudelick ende in desen altyt voersien ende by expresse 
geordineert ende gestatueert dat gepriveligeert ende geprefereert zelen 
worden in de betalinge van hueren schulden ende crediten dese 
naevolgende persoonen.

14. [12.] Ierst ende voer al zal geprefereert worden440 gerechten ende 
pueren arbeyts ende boyen loen, wel verstaende dat daer mede nyet 
gemengt en zy eenighe coopmanscap.

15. [13.] Item daer na zelen geprefereert wordden des princen ende 
deser stadt penningen ende schulden van assysen ende alle andere 
hoedanich die zyn moegen.

16. [14.] Item daer na alle vonnissen by rechte ende justicie gegeven 
ende geloeften op vonnissen by partien metter minnen gedaen ende 

440 gerechten] der kercken bovengeschreven in V5.
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welcke vonnisen ende geloeften alhier na deser stadt recht staen ter 
executien ende anders egheene selen geprefereert wordden, alleenlick 
zoe verre dexecutie van dien byden amptman deser stadt begonst oft 
by partyen behoorlick in kennissen van poorters begeerte heeft 
geweest te doene al vore ende eer de fugityff voervluchtich ende dafli-
vige gestorven was, behoudelick ende wel verstaen dat ouder van date 
altyt voergaen zal, ten waere dat jonger van date vore ende ierst hadde 
geweest begonst oft begeert texecuterene in welcken gevalle jonger van 
date voergaen zal.

17. [15.] Daer na zelen gelyckelyck gheprefereert wordden alle 
vonnissen met rechte ende justicie gegeven ende geloeften op vonnisse 
alhier ter executien staende als voere, aldaer egheen executie op 
begonst oft begeert en is geweest, ende oick alle obligatien van schat 
schulden ende andre bekendt ende gepasseert onder deser stadt segel 
oft vore scepenen der zelver, behoudelic scepene obligatie vore gaen zal 
ende geprefereert wordden vore jonger van date.

18. [16.] Item als aengaende den huyshueren en zal de zelve egheen 
preferentie hebben dan alleenlick op goeden ende pande bevonden 
opte verhuerde huysen ofte hoven daer ane de zelve huyshueren alleene 
ende vore alle crediteuren voergenoemt ende oick vore alle andre hoe 
die geprevilegieert zyn geprefereert441 zelen wordden.

19. [17.] Item pande metter minnen gegeven vore de vlucht vanden 
fugitiven oft aflivicheyt des aflivigen zelen de zelve panden bliven den 
ghenen die die gegeven zyn, zal nochtans nyet te min de crediteur 
dien pandt moeten besetten na recht ende voorts met alle punten van 
rechte ter vierscharen uytwynnen gelyck andere crediteuren ende die 
ter merct laten comen oft vercoopen by openbaren uytroepene oft ten 
mynsten doen proeven hoe vele dien pandt arger oft beter is dan zyne 
geheyschte schult.

[18. Item men mach gheen poorters oft poorterssen goet van Antwerpen 
besetten het en sy dat sy vervluchtich syn oft doot.

441 geprefereert] niet in V14.
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19. Item men mach gheen goet besetten het en moet ierst bekent syn 
voer de weth vanden ghenen diet onderhebben t’Antwerpen op ten 
waere dat syt bethoonen consten]442.

Aldus geordineert ghestatueert ende gepubliceert by Gielise van 
Bouchout443 burgermeesteren, scepenen ende raidt der stadt van 
Antwerpen den tweesten dach junij anno xv c.° xviii <2 juni 1518>.

2/4

Stadsverordening tegen vervreemden van goederen uit insolvente boedels

23 februari 1519 (n. st.)

A. Origineel: niet bewaard.
B. Afschriften:

Antwerpen, FelixArchief, Vierschaar, 4, z. fol. (verkort: V4).
Antwerpen, FelixArchief, Vierschaar, 5, ff. 105v–106r (verkort: V5).
Antwerpen, FelixArchief, Vierschaar, 14, fol. 46v (verkort: V14).
Antwerpen, FelixArchief, Vierschaar, 15, ff. 41v–42r (verkort: V15).
Antwerpen, FelixArchief, Vierschaar, 63, los stuk.
Antwerpen, Rijksarchief Antwerpen, Magistraat, ondergeschikte besturen, 

verenigingen en particulieren stad Antwerpen, 152, fol. 86v.
Brussel, Koninklijke Bibliotheek, Handschriften, 17087–97, ff. 72v–73r 

(verkort: KBB, 17087–97).

Overmids dien datmen onlancx bevonden heeft dat diverse persoonen, 
poorteren ende ingesetenen deser stadt hen gepinicht ende gevordert 
hebben der fugitiven goeden ende oick vanden becommerde sterfhuysen 
alhier buyten stadt te transpoerteren in ander steden dorpen ende 
plaetzen, oick inden zelven buyten plaetzen te bekenne zekere schuldich 
waren omme aldaer uytgewonden te worden ende daer af preferencie te 
hebbene, nyet alleene contrarie vanden statute ende ordinancie byden 
heere ende der stadt onlancx daerop geordineert ende by onsen heere 
den coninck geconfirmeert, maer in bedroge vanden anderen credi-

442 Deze beide artikels komen niet voor in KBB, 17087–97, ff. 34r–37v en 
ff. 67r–70v; RAA, OGA, 145 en 152; V4, V14, V15 en V63 en dus enkel in V5.
443 Bouchout] Bouchout onderscouteth in tekst KBB, 17087–97, V5, V14, V15.
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teuren der zelve fugitiven oft aflivigen, waeromme wytzelve te remedie-
rene ende tvoerscreven statuyt in eeren thoudene, wy geordineert ende 
gestatueert hebben, ordineren ende statueren by dese dat alle alzulcken 
persoonen die eenighe goeden alzoe uytgevuert zelen hebben ende 
schulden bekendt, gehouden zelen wesen de zelve goeden weder inde 
stadt ende handen vanden amptman alhier te brengene omme die alhier 
na deser stadt recht ende den voirscreven statute uytgewonnen te 
wordene oft de werde daer af ter stont in gereden penningen den 
amptman over te leggene met oick den schulden die zy als voer buyten 
bekendt zelen hebben gehadt omme die metten anderen goeden na bate 
den gemeynen crediteuren te distribuerene est dat zy daer en boven 
vallen zelen inde pene begrepen inden voirscreven statute ende oick 
staen ter correctien vanden heere ende der stadt.

Geordineert gestatueert ende gepubliceert den xxiii.en dach in 
februarij anno xviii° <23 februari 1519 n. st.> by Gielise van Bouchout 
onderschoutet, burgermeesteren, scepenen ende raedt der stadt van 
Antwerpen.

2/5

‘Uuyt den statuyte vander meeringe ende erffscheydinghen’

geen datum (ca. 1530)

A. Origineel: niet bewaard.
B. Afschriften:

Antwerpen, FelixArchief, Vierschaar, 14, ff. 77v–80r (verkort: V14).
Antwerpen, FelixArchief, Vierschaar, 15, ff. 54 r–60v.
Brussel, Koninklijke Bibliotheek, Handschriften, 17087–97, ff. 82r–87r.

1. Inden iersten zoe wanneer om meeringe oft erffscheydinge geschil is 
tusschen eenige partyen, zoe sullen partyen ten beyde zyden comende 
met hennen bescheede byder weth ende de selve alhier aengehoort 
sullen hen daer aff beslichten ende oft des noot gebuerde, sellen die 
wethouderen haer gedeputeerde metten meerers oft meerer alleene nae 
gelegentheyt der saecken die senden opten gront ende alle bescheedt 
ende tgewerckte te oversiene ende als hen daer over gebrocht is, sullen 
die wethouderen dat beslichten alzoe behoiren sal nae recht.
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2. Item als die voorscreven meerers meeren oft palen vinden staen 
tusschen die erven van twee oft meer palen die meeren oft palen 
salmen van weerden houden ende die erve daer nae scheyden.

3. Item wanneer iemandt eenen anderen consenteert in zyne muer, 
wandt oft gevel te varen salmen dat consent ende vereeninge tusschen 
die partyen ende huer naercomelingen van weerden houden, nyet tegen-
staende dat die een erve over den muer in dander erve gevaren is, ende 
nochtans moeten die partyen ten ouden meer altoos laten staen omme 
te onderscheydene haere erven ende goeden die nyet vereenicht en zyn 
ende oock omme die redenen wille int naevolgende poinct vercleert.

4. Item wanneer iemandt consenteert den anderen in zynen muer 
wandt oft gevele te varen sonder consent des grontheeren ende daer 
nae die goeden uuyt worden gedaecht voor den grontchyns, zoe sal die 
grontheere zyn uuytgedaechde erve tot op den ouden muer mogen 
behouden ende doen ruymen, maer is het voorscreven ingevaren 
geschiet by consente vanden grontheeren, soe soude die gene opde 
goeden oudere commer hadde dan tconsent waere vande innevaren 
ende daer inne nyet geconsenteert en hadden, voor tgebreck van huere 
ouderen commen mogen panden tot op den ouden meer oft pale, 
maer waert dat hy die goeden uuytdaechden, soe en souden zy den 
genen die inder manieren voirgenoempt waere daer inne gevaren nyet 
mogen doen ruymen.

5. Item als iemandt in eens anders muer, wande oft gevele by zynen 
consente gevaren is, sal hy des anders muer, wandt oft gevele alzoe 
verre ende alzoe hooge als hy dyen begrepen heeft ende nyet voordere 
noch hooger te gelycke coste van allen behoeften hulpen houden.

6. Item soe wanneer tusschen twee partyen erve een zoe444 is ende 
beyde de partyen oft die eene van hen by consente vanden anderen 
boven die zoe een gote leggen oft legt zoe is die goote beyde die 
partyen gemeyn, alzoe dat die een sonder consent des anders die gote 
nyet en mach affdoen, maer sal die gote alzoe leggen ende gemeyne 
zyn ende blyven tot dat zy by consente van beyden partyen affgedaen 
wordt oft dat die eene partye huere muer oft wandt affbreckt, ende 

444 Een zoe(d)e is een ruimte tussen twee huizen.
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dan sal die ander partye die gote geheel te hemwaerts maer waere 
hueren muer oft wandt over middele vander gooten oft vander meere, 
zoe souden zy die moeten rechten, ten waere dat die brieven daeraff 
yet anders verclaerden ende waere tdack van eender partyen hooger 
dan die gemeyne goote lage445 zoe souden die partyen den voet van 
haeren dake zoe cort moeten houden dat die ozydruppen vanden dake 
nyet en vielen over die middele vanden gooten.

7. Item wanneer tusschen die goeden van twee partyen een goote leegt die 
hen beyden gemeyn is ende die eenen van beyde die partyen heur goeden 
op vueren willen ende de selve goothe alsdan behoeft herleyt te wesene soe 
moet die gene vande voorscreven partyen die heure goet alzoe opvuert die 
goote alleene op heure cost doen herleggen, behoudelyck indyen die voir-
genoemde goothe alzoe zeere versleten waere dat hy behoefden hergoten te 
wordene, zoe sal die voirgenoemde partye die de gothe alzoe verleegt wille 
hebben dat cundigen der andere partye, ende wordt dan die goote by 
huerder beyder consent hergoten, zoe sullen beyde de voorscreven partyen 
dat hergieten ende oock dat die nieuwe zwaerdere weecht dan die oude 
gothe evengelyck betaelen zoe verre die nieuwe goothe nyet langer en is 
dan die oude gothe, maer behoefde de geene te weten de partye die huer 
goeden alzoe opvuerde die nieuwe gote langher te leggen dan die oude 
gothe was oft lach omme tgerieffs wille van heurder timmeragyen oft 
metselrie, soe moeste zy tgene dat die voorscreven nieue goothe langer 
dan die oude was alleene betaelen, sonder der ander partyen die huer goet 
nyet op en vuert eenige cost daer aff te hebbenen.

8. Indyen dat die brugge, bodeme, zydeberderen, opschoten oft cleet-
houde446 aende voorscreven oude goote zynde zoe groot waeren dat 
die nyet en behoefden hermaeckt te zyne soe moet die gene vanden 
voorscreven partyen die huere goeden alzoe opvuert therleggen vande 
voorscreven bruggen, bodeme, zydeberderen, opschoten oft cleet-
houten tot heuren gelycken coste coopen maer die partye die huer 
goeden op vuert sal alleen therleggen daeraff betaelen.

9. Item als eenige gothe met huere behoeften tuschen twee partyen 
erve liggende daer geene vande voorscreven partyen huer goeden op en 

445 lage] lange doorstreept, daarna lage in tekst V14.
446 Met cleethoudt wordt dekhout bedoeld.
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vuert zoe quaet zyn dat die behoeven hermaeckt te zyne, soe sullen 
beyde die voorscreven partyen op hunne gemeyne cost dat gebreck 
doen beteren naer elck vande voorscreven partyen die sal hen daeck 
dat midts den hermakene vander voorscreven gothe opgebroken is op 
hen selffs cost doen toe stopen.

10. Item wanneer eenige muere staende tusschen derve van twee 
partyen ende die eene partye daer inne ende opgevaren is ende op die 
andere syde ter anderen partyen erve waert inden muer, blinder 
vensteren, naede oft hoede poorten oft dooren aen te hangen, staen 
met den selven muer gemaeckt, soe is den muer beyde den voorscreven 
partyen ende huerelycke goeden aldaer gemeyn, het en waere dat 
tusschen die selve partyen eenige brieven, geschrifte oft wettigen 
thoon waere hier aff nyet anders verclarenen.

11. Item soe wye eenen gemeynen muer met zyne timmeringe 
begrepen heeft ende daer inne voor deser tyt redelycke licht gemaect 
ten goeden waert vander andere partye die sal dat licht alzoe 
behouden, ten waere dat die wederpartye brieven hadde dat tselve nyet 
wesen en mochte oft dat zy van desen dage binnen eenen jaere naest-
comende daer over claechde ende men bevonde dattet onredelyck 
waere, maer van nu voortaene en sal nyemandt inden gemeynen muer 
dyen hy begrepen heeft ten goede warts vander andere partye sonder 
haer consent licht moghen maecken den ondersten dorpel daeraff en 
zy seven voeten hooge vande gronde ende nochtans sal dat licht 
mogen wesen vercallumpt oft vertrailliet.

12. Item wanneer iemand in eenen gemeynen oft zynen propere muer 
oft wande tot eens anders erven waert redelycke venstere, gaten oft 
licht tot noch toe gemaect heeft oft naemaels inder manieren boven 
vercleert sal doen maecken en mach dander nyet verstoppen dan met 
loffelycke timmeringe inden voorscreven muer te maecken, maer op 
zyns selffs propre erve mach hy wel gelint mueren oft andere metsel-
ryen maken ende daer mede tvoorscreven licht binnen den zynen 
benemen, alzoe nochtans dat tgene dat hy op zyn erve doet maken 
gesedt worden vyff duymen vanden wandt oft muer daer inne dlicht 
ierst gemaeckt was op dat dierst wandt oft muer derwaerts egeen 
ozydruppen valle inde hadde dierste wandt oft muer daer dlicht inne 
staet tot des anders goeden waert den ozydrup, soe sal dander zyn 
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werck daer mede hy dlicht binnen den zynen benemen wille vander 
voorscreven ierste wandt oft muer thien duymen moeten affsetten.

13. Item wanneer deene partye eenen gemeynen muer begrypt, moet 
zynen ozydrup met eendere streck goten affleyden sonder opden ander 
partyen erve te mogen tegen haeren danck te vallen, ende wanneer die 
andere partye daer nae den selven gemeynen muer oock valt begry-
pende ende daer inne varen in gelycker hoochden gelyck die ierste 
partie gedaen heeft, soe mach die ander partye haer cepers opten 
selven gemeynen muer ende op ter iersten partyen platen setten ende 
van dan voirts sullen die platen gelyck den muer hen beyden gemeyn 
wesen ende daer moet die gene die alzoe lestwerffs opden gemeynen 
muer timmert boven den selven muer eenen goeden loffelycke loode 
goote van redelycke brede doen leggen, elcken viercanten voet daeraff 
wegende vyff ponden, sonder cost vande partyen die den voorscreven 
gemeynen muer met huerer timmeringe ierst hadde bevangen.

14. Item oft die eene vande voorscreven partyen met huere voor-
screven goeden hoger woude varen inden gemeynen muer dan die 
andere zo soude die partye die alzoe huere goeden op vueren woude 
den voirgenoemden gemeynen muer op hueren cost alleen doen op 
metsen ende der andere partyen kepers van heuren huyse moeten 
corten ende op een filiere447 met noten daer onder inden voorscreven 
gemeynen muer gesteken ontfaen ende die goote herleggen gelyck hier 
vooren vercleert staet.

15. Item ende oft die partye die den gemeynen muer op gevuert hadde 
op huere cost alleen huer goeden oft huyse daer mede hy in ende op 
den selven muer gevaren waere weder neder woude eer dat dandere 
partye met hueren goeden indyen selven opgevuerden muer gevaren, 
soe zal zy dat mogen doen ende dyen opgevuerden, maer alzoe verre 
als zy dyen op haeren cost alleene opgevuert hadde wederomme 
moeten affbreken ende die stoffe te hemwaerts nemen ende der voor-
screven ander partyen goeden op heuren cost weder stellen alzoe die 
voor dopvueren vanden selven muer stonden maer als den gemeynen 
muer byder eender partye alzoe opgevuert is ende eer hy byder selver 
partye alzoe affgeleydt worde, zoe mach die ander partye met haeren 

447 Een filiere is een bindbalk.
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goeden in dyen opgevuerden muer varen ende dyen oirboiren ende 
van dan voirts hulpen houden gelyck de partyen die dyen opgevuert 
heeft ende dan en mach die eene sonder des anders consent dyen 
gemeynen muer nyet meerderen oft affbreken.

16. Item wanneer tusschen partyen goeden eenen gemeynen muer oft 
wandt state die uuyt den loode gegaen is oft geargert, soe sullen beyde 
die voorscreven partyen dyen selven gemeynen muer oft wandt op 
heure gemeynen cost doen repareren ende te loode setten alzoe verre 
als den selven muer oft wandt alsulcx zyn dat zy des alzoe behoefden, 
ende indyen dat die eene vander voorscreven partyen daer den wandt 
state in die stede eenen muer woude maecken dies en mach die eene 
partye tegen den danck vanden andere partye nyet doen.

17. Item die voorscreven partye die geen eenen muer hadde inde stede 
daer den wandt stondt mach eenen muer aldaer maken op zynen cost 
alleene ende op den selven gront daer den voorscreven wandt stondt 
ende oft hy dyen muer dicker maken woude dan het fundament daer 
den wandt op stondt dat verdicken, sal hy moeten nemen van zynen 
erven ende nochtans zoe sal dyen muer gemeyn blyven.

18. Item indyen dat den voorscreven gemeynen wandt zoe quaet waere 
dat hy behoefden van noots wegen hermaeckt te zyne ende die eene 
partye die den muer nyet en wilt helpen maken die helft dat den 
wandt gecost soude hebben te maken der ander partye byden muer 
niet helpen connen maer en behoefde die wandt van noots wegen nyet 
gemaeckt te zynen ende die eenen partye als voorscreven is eenen 
muer maken wilde inde stede vanden wandt, die alzoe is gemeyn, zoe 
sal hy te hemwaerts alleene mogen nemen ende behouden alle thoudt 
ende stoffe totter affgebrokender wandt behoirende ende altoos sal die 
partye die inder stadt vanden gemeynen wandt eenen muer op hem 
selve doen maken der ander partye goeden alzoe moeten scheren ende 
vervaren dat zy egeen achterdeel daeraff en crygen.

19. Item wanneer deene partye inde stadt vanden gemeynen wandt 
alzoo maken wilt eenen muer zoe mach die ander partye schouwen, 
amarisen448 ende ander gerieff ter zyde waerts vanden zynen goeden 

448 Een amaris is een in een muur ingewerkte koffer of gietvorm.
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inden selven muer doen maecken wanneer men dyen metst op zynen 
cost ende desgelycx mach hy met ankers inne leggen aenden andere 
yserwerck tot zynen coste zyns huys in dyen gemeynen muer vestigen.

20. Item wanneer men in schepenbrieven bevindt datter muer, wandt 
oft gevele tusschen twee partyen erve staende is ende beyde den selven 
partye halff ende halff toebehorende zoe sal elck partye dyen muer, 
wandt oft gevele totter middelt ende nyet voirder mogen begrypen, 
maer hy en sal die hellicht vanden muer hem toebehoirende nyet 
mogen affbreken oft anders yet daer inne doen maken daer mede hy 
des anders helft soude quetsen sonder consent vanden andere die die 
helfft daer inne heeft.

21. Item in gemeyne goeden die tusschen twee partyen erve liggen en 
mach egeen vande partyen bringen eenich coecken water oft ander 
onreyn water, ten waere by consente vander ander partye, maer leyden 
doen partye deur die gemeyne zoe alsulcken onreyn water soe mochte 
dan dander partie tselve gelyck oock wel doen.

22. Item als gemeyne zoeden gepaveyt zyn oft met gothier steene 
geleegt zyn ende daer aen iet gebreckt, zoe moeten beyde de partyen 
die huere goeden in beyde zyden vanden selve goeden liggende hebben 
die soeden vanden voorscreven gebreken doen repareren ende wanneer 
die soeden zoe inge zyn datmen daer nyet inne gegaen en can, zoe 
moeten die voorscreven partyen in beyden zyden in hueren muer of 
wandt over stanck gaten maken, omme daer toe te comen op heuren 
gelycken cost ende wederom toe doen maken.

23. Item wanneer die eene partye vande tween daer een gemeyne zoe 
tusschen beyde leeght over xxx jaer oft meer vredelycxk den loop van 
waterschap oft lavoir steene inde voorscreven gemeyn zoe oft in 
eenigen gemeyne wech gehadt heeft ende dander partye die egeenen 
loop van waterschap inde voorscreven gemeyne zoe oft gemeyne wech 
en heeft ende daerom der ander partie huere voorscreven waterloop 
inde selve zoo oft gemeyne wech te hebben verbieden wille, soe salmen 
den genen die tgebruyck heeft daerinnen houden soe verre dat hy can 
gethoonen449 dat hy ende zyne voorsaten dynen waterloop van alsul-

449 (Ge)thoonen is bewijzen, vaak door middel van getuigen.
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cken onreyn water xxx jaer lanck vredelycken ter goeder trouwen als 
heurs rechts gebruyckt hebben.

24. Item zoe wanneer als die een partye die heur erve betimmert heeft 
uuyt huer erve oft waterschap oft lavoir steen heeft gemaeckt lopende 
deur heure muer ende die ander partye die heur erve nyet betimmert 
en heeft daer over croonde450, soe moet die partye die dyen waterloop 
alzoe heeft gemaect den selven waterloop binnen op heur erve leyden, 
sonder opde ander partyen erve te mogen loopen.

25. Item yemandt en mach heymelickheden451 setten oft maken zoe 
naer zyne gebueren goeden dat des selfs zyns gebueren goeden, 
mueren, wanden, kelder oft borren daer aff argerden oft hinder 
gecregen, maer hadde iemandt opt zyne eenige heymelyckheden 
gemaect die zyns gebueren goeden alzoe die doen stonden nyet 
hinderen en mochten ende zyn gebueren daer nae opt zyne borre-
putten oft kelder maeckten soe souden die heymelyckheden mogen 
blyven staende al droeghen zy ongerieff den borreputten oft kelders.

2/6

Stadsverordening over levering

14 mei 1530

A. Origineel: niet bewaard.
B. Afschriften:

Antwerpen, FelixArchief, Vierschaar, 4, z. fol. (verkort: V4).
Antwerpen, FelixArchief, Vierschaar, 14, fol. 27r–v (verkort: V14).
Antwerpen, FelixArchief, Vierschaar, 15, ff. 42v–45v (verkort: V15).
Antwerpen, Rijksarchief Antwerpen, Magistraat, ondergeschikte besturen, 

verenigingen en particulieren stad Antwerpen, 86, ff. 239r–241r.
Brussel, Algemeen Rijksarchief, Bibliotheek, K166, ff. 163r–166v (verkort: 

K166).
Brussel, Koninklijke Bibliotheek, Handschriften, 17087-97, ff. 73r–76r 

(verkort: KBB, 17087–97).

450 Cronen is bedekken, bebouwen.
451 Een heymelijckheyd is een toilet.
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Privécollectie, Instructien rechten ende costumen (Zeeuwse Rekenkamer), 
vol. 1, 25 (Ordonnantien ende statuyten der stadt van Antwerpen).

Geordineert452 gestatueert ende gepubliceert den xiiii.en dach may 
anno vyftienhondert ende dertich <14 mei 1530> by heeren Clause 
van Liere riddere schoutet burgemeesteren scepenen ende raidt der 
stadt van Antwerpen.

Alzoe den heere ende stadt te meer stonden by diversche persoonen 
clagelick te kennen is gegeven ende geremonstreert geweest hoe dat 
dagelicx vele rentieren ende pensionarisen byzondere die de jonckste 
renten op huere panden hebbende grootelick beschadicht worden, ja dat 
meer is, comen somtyts tot verliesingen van hueren geheelen renten uuyt 
ende mits dien dat deser stadt recht ende costume in cas van leveringe 
diemen voer achterstellige renten doet oft neempt aende panden daer de 
zelve renten op gehypoticheert staen zulcx is geobserveert ende geplogen 
dat den pandt jaer ende dach moet ledich ende ongebruyckich liggen oft 
anders en mach men dien ter hooger vierscharen deser stadt nyet verrey-
cken noch bedagen, dwelck geheel is in preiuditien van jongeren 
rentieren ende want het voirscreven ledich oft ongebruyckich te liggene 
nyemande over al oft emmers zeer luttel en proffiteert ende den ionck-
sten rentieren zeer scadelicken is gemerct dat binnen den zelven tyde 
egeen proffiten vanden panden en comen ende des nyettemin verloopen 
die renten op die panden staende in zulcker vuegen dat de jonckste 
renten daer by worden dicwylen vermindert, ja int geheele daeromme 
verlooren worden, dwelck is iegens tgemeyn beste ende alle equiteyt 
ende uuyt desen by diverschen persoonen versocht is geweest hier op 
provisie te willen doene soe eest dat wy her Claus van Lyere riddere ende 
burgemeesters, scepenen, oude scepenen ende raidt voergenoempt op 
tgene des voerscreven is tot meer stonden gelet hebbende, geneycht 
wesende tot der voerscreven beden ende tot voirdernissen vanden poir-
teren, gemeynen accorde geordineert ende gestatueert hebben, ordineren 
ende statueren mids desen tgene des ende alzoe hier navolcht.

452 De editie is gebaseerd op V4. Tussen vierkante haken werden de artikelnummers in 
K166 toegevoegd. Tussen accolades worden afwijkende bewoordingen in KBB, 
17087–97 weergegeven. V14 bevat enkel de tekst van artikel [5].
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[1.] Inden iersten dat van nu voirtane in cas van leveringe zoe wel die 
gene die alreede voer date van desen zouden moegen genomen zyn zoe 
verre dexecutie van dien noch ongedaen is ende open staet als de gene 
die na date van desen zullen genomen worden die goede lieden die 
den pant daer die leveringe aen genomen is oft genomen zal worden, 
bewoonen oft gebruycken by tytel van hueren oft andersints, zoe dat 
zy daer aff egeen proprietarissen zyn, zullen moegen den pandt 
ruymen ende ongebruyckich laten binnen vierthien dagen nae dat de 
leveringe genomen is ende alzoe om bescadich blyven vander leveringe 
wel verstaende dat indien de proprietaris vanden pandt daer de leve-
ringe aengenomen is oft zal worden den rentier oft rentieren die de 
leveringe genomen zal oft zullen hebben binnen den vierthien dagen 
nae de leveringe voerscreven doet dagen voer amptman burgemeester 
ende scepenen ende borge gestelt hebben van te rechte te stane ende 
gewysde te voldoene indien tzelve begheert wordt by die ghene die de 
leveringe als boven genomen heeft oft hebben ende rechtelick jegens 
hem procedeert, zoe zal de gebruyckere moeten achtervolgen zyne 
huere in welcken cas de proprietaris willende thoonen eenighe zaken 
daer duere zoude moegen blycken dat de leveringe tonrecht genomen 
zoude zyn, zal alleenlick hebben eenen dach om te thoonene ende dat 
van vierthien dagen ende indien hy langeren dach begeert zal schul-
dich zyn de geeyschte scult te namptiseren welcke genamptiseerde 
penningen die rentier zal moegen lichten op cautie ende borge.

[2.] Maer indien die gebruyckere oft bewoendere egheen proprietaris 
zynde begeert onbeschadich te bliven ende te gebruycken oft te 
bewoonen den pandt daer de leveringe aengenomen is oft sal worden, 
gelyck voerscreven is, ende by proprietaris nyet geprocideert en wordt 
met recht als voerscreven is, soe zal hy schuldich zyn binnen de 
vierthien dagen nade genomen leveringe te comene byden amptman 
deser stadt in presentien vanden genen die de leveringe genomen heeft 
oft genomen hebben ende vercleeren dat hy begeert den pant te 
bewoonene oft te gebruyckene tot dat hy ter hooger vierscharen deser 
stadt zal wettelick verreyct zyn in welcken gevalle damptman zal hem 
schuldich zyn voer de zelven prys dat hy dien bewoent heeft te moeten 
laten bewoonen oft gebruycken ende zal oick de voerscreven gebruyc-
kere moeten blyven tot den eynde dat den pandt zal als boven verreyct 
zyn ende zal de zelve bewoondere oft gebruyckere het tgene dat hy ten 
dage vander leveringe schuldich was ende tgene dat hy daer na schul-
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dich zal worden brengen in handen des voerscreven amptmans tot 
behoef ende ten profyte des ghenen die daer ane gerecht zal zyn.

[3.] Item oft de bewoondere oft gebruyckere zonder het voerscreven 
consent des voerscreven amptmans bleef, naede vierthien dagen 
vander data dat de leveringe genomen ware, bewoonende oft gebruyc-
kende den pant daer de leveringe aen genomen ware, soe zal de rentier 
oft rentieren die de leveringe genomen heeft oft genomen zelen 
hebben zijn oft heur schult moegen verhalen aen de have van den 
bewoonder oft gebruyckere des pants daer de leveringe aen genomen is 
nae doude costuyme deser stadt in desen gehouden ende geplogen, 
indien de have goet genoch is ende ingevalle die nyet goet genoch en 
is zal voerts procederen op zynen pandt navolgende deser ordinancie.

[4.] Item ende ingevalle dat de bewoondere oft gebruyckere, in cas als 
byden proprietaris nyet geprocedeert en wordt gelyck voerscreven is, 
belieft den pandt ongebruyct oft onbewoont te laten betalende tgene 
dat hy ten dage vander leveringe schuldich was, soe zal damptman 
deser stadt met consente vanden ghenen die de leveringe genomen 
heeft oft hebben den pandt ten hoochsten verhueren indien by cas, tot 
dat den pandt zal verreyct zyn als voerscreven is ende zal oick 
damptman de penningen ontfangen als voerscreven is, ende zal de 
rentier schuldich zyn ter naestluydden vander clocken naede leveringe 
te doen dagen.

{5.} Item zoe wanneer die daechcedulle met der ierster luydinge der 
clocken zelen verreyct zyn, zoe zal damptman voerscreven aen huys 
oft pant ten coste vanden ghenen die de leveringe genomen heeft voer 
ende aen den pandt ter openbaerster plaetzen doen hanghen een 
blecken teecken met der wapene deser stadt onder welcke wapene op 
het bleck met groote leselycke letteren gescreven zal staen ‘Verreyct ten 
zulcken dage ende tzulcken jaere’, te wetene den dach ende jaer dat 
den pandt ter vierscharen verreyct wort, ten eynde dat daer af 
nyemandt ignorant en pretendere ende hem mach weten daernae te 
regulerene.

[5.] {6.} Item want die sommige getwyfelt hebben hoe dat de proprie-
taris die den pant toebehoort die als vore ter vierscharen verreyct 
wordt, hem zoude reguleren inde betalinge oft hantvullinge te doen 
den genen die als voere leveringe genomen hebbende den pant heeft 
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doen verreycken ter hoogher vierscharen, soe es dat wy oick op dat een 
yegelyck tzelve claerlick zoude moegen weten ende hoe hy hem 
behoorde te regulerene overdragen hebben tzamen statuerende ende 
ordinerende mits desen {dat hier naer volght 7.} dat die proprietaris 
vanden pandt die als voere verrecyt wordt zal moegen binnen zes 
maenden nae date dat de daechcedulle lestmale ter vierscharen gelesen 
zal zyn geweest, dwelck zal zyn den dach die int bleck voer den pandt 
staende gescreven zal zyn, hantvullinge doen betalende nyet alleene 
tgene dat gevallen is voer date vander genoemder leveringe maer oick 
tgene dat verschynen zal opten naesten termyn van betalingen voer 
den dach vanden zes maenden voerscreven ende dit doende zal de 
proprietaris zynen pandt weder aenveerden gelyck hy voer date vander 
leveringe dien besadt met met oick den penningen die als voere 
gecomen zullen zyn in handen des amptmans voerscreven ende indien 
de proprietaris als voer egheen hantvullinge en doet oft dat oick 
nyemandt anders jonger scepene rentbrieven op den pandt die als vore 
verreyct worden hebbende den ghenen die de leveringe als voere 
genomen heeft hantvullinge en doet gelyck hy dat voer deynde 
vanden jare eer die byde daechcedulle verreyct zal zyn mach doen, soe 
zal alsdan te wetene nae het verreycksele ter vierscharen gedaen de 
ghene die de leveringe als voere genomen heeft den pandt moegen 
aenveerderen ende behouden als zyn eygen goet ende oick die 
penningen die als voere gecomen zyn in handen des amptmans alleen-
lick betalende onder brieven ende beter bescheet hebbende dan zynen 
brief ende indien hy den pant alzoe nyet en wille aenveerden zal dien 
moeten byden amptman laten vercoopen ende alzoe chieren453 ende 
hem indien gevalle reguleren gelyckmen tot hiertoe in dien cas gedaen 
ende geplogen heeft.

453 Chieren is aanzeggen om bij opbod te laten verkopen. De term (van sieren of 
versieren) verwijst allicht naar een bord of teken dat op het te verkopen pand werd 
aangebracht.
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2/7

Stadsverordening over levering

19 november 1530

A. Origineel: Antwerpen, FelixArchief, Privilegiekamer, 914, ff. 152v–153r.

B. Afschriften:
Antwerpen, Rijksarchief Antwerpen, Magistraat, ondergeschikte besturen, 

verenigingen en particulieren stad Antwerpen, 86, fol. 241r–v.
Antwerpen, Rijksarchief Antwerpen, Magistraat, ondergeschikte besturen, 

verenigingen en particulieren stad Antwerpen, 145, ff. 83r–84r.

Alzoe de heere ende de stadt onlancx opten veerthiensten dach van 
meye ten oirbore ende prouffyte vander proprietarissen ende rentieren 
panden ende hypotheken inder voorscreven stadt hebbende ende ter 
consignatien van yegelicx rechte hadden doen openbaerlick publiceren 
ende uuytroepen sekere article soe by hen eendrachtelick geordineert 
ende gestatueert ende opte selve naerder lettende geconsidereert hebben 
dat totten lesten article vander voorscreven ordinantie ende statuyten 
comen alle duystecheyt, questien ende geschillen die naermaels tusschen 
partien oprysen souden moegen, wel behoirden geaddeert te wordden 
zekere declaratien ende vercleeringen van ons opt voorscreven leste 
article aengaende den proprietarisen vanden panden die ter vierschaeren 
verryeckt worden ende de reguleringhe vanden betalinge oft hantvul-
linge der selver gelyck tzelve blyckende is byden selven article, soe eest 
dat byden heere ende der stadt opt voorscreven article als voere naerdere 
gecommuniceert ende gelet hebbende omme alle twisten te verhuedene 
dinsticheden ende geschillen neder te leggene ende tot voirdere rysen 
van allen poirteren ende ingesetenen deser stadt hebben vercleert ende 
vercleeren midts desen opt voorscreven leste article tghene des hier 
navolcht, te wetene dat tghene des int voorscreven leste article ten voor-
screven dage gestatueert ende geordineert is geweest zal stadt grypen 
ende effect sorteren jeghens ende in preiudicie oft achterdeele vanden 
proprietaris des pandts oft panden der hypotheke oft hypotheken daer 
leveringhe aen genomen is die bynnen den iersten ses maenden egheen 
betalinghe en sal gedaen hebben ende oyck jeghens den jongeren 
rentieren die binnen den jaer egheen hantvullinghe en sullen gedaen 
hebben gelyck int voorscreven leste article gezeeght ende gespecificeert 
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is, maer en sal tzelve nyet wesen preiudiciabel noch acterdelick andere 
credituere des voorscreven proprietaris die bynnen behoirlicken tyde alle 
de goeden desselfs proprietaris beset ende tot vierschare uytgewonnen 
ende geevinceert souden moegen hebben, tzy uuyt saecke van perso-
nelen oft uuyt saecke van anderen actien, wandt sal oft zelen alsdan die 
ghene die uuyt saecken van eenighe leveringhe ter vierscharen haren 
pandt verjaert ende verdaecht hebben schuldich ende gehouden zyn dien 
pandt te doene ende laten chieren, te wetenen byden amptman ter 
vrydaechs merct ten hoochsten verdierene laten vercoepen ende tghene 
dat daer overen sal ende meer af sal by vercoopinghe gemaict werden 
dan den ghenen competeert die de leveringhe genomen ende verreycsel 
by veriaringe ende verdaginghe geobtinueert selen hebben oft oock de 
jongeren rentieren die binnen jaers hantvullinghe gedaen sullen hebben 
dat sal comen ten oirbore der ghene die tbesetsele ende uytwinninghe 
sullen hebben geprocedeert, gerestitueert altyt elcken van hen zyn actie 
ende recht van preferentien.

2/8

Stadsverordening over levering

19 juni 1534

A. Origineel: niet bewaard.
B. Afschriften:

Antwerpen, Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience, 2538 c [E 10040], 
katern, gefolieerd, ingebonden achteraan Rechten ende Costumen van 
Antwerpen, Keulen, 1644.

Geboden ende uuytgeroepen by Willem vander Werve scouteth 
borgemeesteren schepenen ende raedt der stadt van Antwerpen op den 
xix dagh in junio a° xv c.° ende xxxiiii <19 juni 1534>.

Item van nu voortaene in cas van leveringhe, soo wel de gene die alreede 
voor datmen van desen souden mogen genomen zyn, soo verre 
d’executie van dyen noch openstaet als de gene die naer datum van 
desen sullen genomen worden, de goede lieden die den pandt daer de 
leveringhe aengenomen is oft aengenomen sal worden bewoonen oft 
gebruycken by titel van huer ofte andersints soo dat sy daer af geen 
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proprietarissen en zyn sullen moghen den pandt ruymen ende onge-
bruyckt laeten binnen xiiii daghen naer dat de leveringhe genomen is 
ende alsoo onbeschadicht blyven vande leveringhen, wel verstaende dat 
indien den proprietaris vanden pandt daer de leveringhe aengenomen is 
oft sal454 worden den rentier ofte rentieren die de leveringhe genomen 
sal oft sullen hebben binnen den ierste acht daghen naer de leveringhe 
voorscreven doet daeghen voor amptman borgemeesteren ende sche-
penen ende borghe gestelt hebbende van te rechte te staene ende 
tgewysde te voldoen indien t’selve begeert werdt by de gene die de leve-
ringhe als boven genomen heeft oft hebben ende rechtelyck tegens hem 
geprocedeert, soo sal den gebruyckers achtervolgen moeten syne huere 
in welcken cas den proprietaris willende toonen eenighe saken daer 
deure soude moeten blycken dat de leveringhe tonrechte genomen soude 
worden de welcke by den greffier geteeckent ende in actis gestelt sullen 
worden, sal alleenelyck hebben eenen dach van thoone ende dyen van 
vierthien daeghen ende indien hy langeren dagh begeert sal schuldigh 
zyn de geheyste schult te namptiseren, welcke genamptiseerde 
penningen die455 rentier sal mogen lichten op cautie ende borghe van 
die te restitueren met allen costen schaden ende interesten indien 
naemaels met rechte bevonden werdde de selve t’onrechte by hem opge-
haeren456 ende aenveert te zyn, maer indien de voorscreven proprietaris 
den rentier oft rentieren niet en doet daghen noch tegens den selven 
procedeert inder manieren voorscreven en daerenboven die huerlinck 
sonder te ruymen oft vertrecken blyft bewoonen ende gebruycken den 
pandt daer leveringhe als vooren afgenomen is naer de voorscreven 
xiiii daghen dat de leveringhe genomen457 is geweest, soo sal die rentier 
oft rentieren die de leveringe genomen heeft oft genomen sullen hebben 
syne oft heure schuldt moghen verhaelen aende haeve vanden 
bewoonder oft gebruyckere desselfs pandt naede oude costuyme hier 
voormaels in desen geploghen ende geobserveert ende indyen de haeve 
niet goedt genoegh en is sal voirts procederen op synen pandt naervol-
gende dese ordinantie.

454 sal] hierna doorstreept aengenomen.
455 die] hierna doorstreept greff.
456 (Op)ha(e)ren verwijst hier naar krakelen, klagen zonder grond of reden.
457 genomen] afgenomen met af doorstreept.
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2/9

Stadsverordening over levering

19 juni 1535

A. Origineel: Antwerpen, FelixArchief, Privilegiekamer, 914, ff. 196v–200v.
B. Afschriften:

Antwerpen, FelixArchief, Vierschaar, 14, ff. 20r–23r.
Antwerpen, FelixArchief, Vierschaar, 15, ff. 46r–53v.
Antwerpen, FelixArchief, Vierschaar, 56, ff. 502r–509v.
Antwerpen, FelixArchief, Vierschaar, 72, los stuk.
Antwerpen, Rijksarchief Antwerpen, Magistraat, ondergeschikte besturen, 

verenigingen en particulieren stad Antwerpen, 145, ff. 87r–98r (verkort: 
OGA, 145).

Antwerpen, Rijksarchief Antwerpen, Magistraat, ondergeschikte besturen, 
verenigingen en particulieren stad Antwerpen, 152, ff. 35r–39r (verkort: 
OGA, 152).

Antwerpen, Rijksarchief Antwerpen, Magistraat, ondergeschikte besturen, 
verenigingen en particulieren stad Antwerpen, 226, ff. 213r–221v 
(verkort: OGA, 226).

Brussel, Algemeen Rijksarchief, Diverse handschriften, 294C, ff. 2r–6r 
(verkort: ARAB, 294C).

Brussel, Koninklijke Bibliotheek, Handschriften, 17087–97, ff. 76v–81v 
(verkort: KBB, 17087–97).

Geboden458 ende uuytgeroepen by Willem vanden Werve schoutet, 
borgemeesters ende schepenen der stadt van Antwerpen opden 
19 dach van junio anno 1535 aengaende der leveringe vande huysen 
ende renten oft chysen uuyten selven huyse gaende.

Alzoo die heere schoutet, burgemeesters, schepenen ende raedt deser 
stadt by warachtige experiencie bevonden hebben dat naevolgende den 
ouden hercommen ende coustumen deser stadt ende observerende 
dleste statuyt ende ordinantie achtervolgende opt stuck van leveringe 
gemaeckt byden welcken gepermitteert ende toegelaten is dat ouwer 
rentieren renten hebbende opde huysen ende panden alhier binnen 
deser stadt oft vryheyt der selven gelegen leveringe aen hunne pandt 

458 Tussen vierkante haken wordt de nummering van artikels in KBB, 17087–97 
weergegeven.
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voor amptman ende schepenen genomen hebbende ende ter vierschare 
met eender daeghseele volcomen zynde van huerder procedueren, by 
faulte van hantvullinge, huer hant toe sluyten ende dyen uuytge-
wonnen ende geevinceerden pandt als huer eygen proper goet 
behouden mochten, sonder den selven gehouden oft schuldich tsyne te 
chierene oft vercoopene, ende oock byder lanckheyt vanden tyde te 
wetene van drie jaren metten tyde vande loopender proceduren 
daerenboven competerende den rentieren ter vierscharen hunne leve-
ringe te vervolgene achtervolgende den statuyte daer op inden jaere 
van xix.en <27 augustus 1519>459 gemaeckt dyckwylen ende meenich-
werven den jongen rentieren niet alleenlycken hueren achterstel maer 
ook huere renten int geheele verliesen dwelck redundeerde ende 
quampt tot geheelder verderffenisse vanden selven rentieren jongere 
brieven hebbende daer duere dicwils schamele weduwen, weesen ende 
andere arme persoonen teghens alle recht ende equiteyt midts dat den 
selven niet mogelyck en was de penningen op te vuerende oft te furne-
rende omme oude van date hantvullinge te doen, dat oock die 
rentieren gelyck geposponeert worden vande betalinge van huerder 
achterstel midts dat die huerlynck naede expiratie vander xiiii daghen 
dat te leveringe genomen was vanden amptman den selven pandt 
wederomme mocht blyven by titule vande hueringe gebruyckende 
totter tyt toe de daeghceele vande leveringe vier jaeren ende verdaeght 
was soe is byden heeren schoutet, borgemeesteren, schepenen ende 
raidt voirgenoempt omme tselve te remedierene tgemeyn beste 
prouffyt ende oirboir te bewarene ende eenen yegelycken int particu-
liere nae huer beste vermogen tsyne te gevene van nieuws geordineert 
ende gestatueert, ordineren ende statueren by desen poincten ende 
articulen nae ordinancie ende aditien hier voormaels desen aengaende 
gepubliceert desen statuyte contrarierende.

1. [1.] Inden yersten dat van nu voirdaene egeen rentier oft rentieren, 
wye zy zyn, geestelyck oft weerlyck, van binnen oft van buyten deser 
stadt, waer ende tot wat plaetsen oft landen die geseten zyn, heffende 
eenighe grontchynsen oft erffrenten op eenighe huysen, panden oft 
gronden van erven binnen der stadt ende vryheyt van Antwerpen 
gelegen de selve renten niet langere en sullen mogen laten verloopen 

459 Deze ordonnantie werd niet teruggevonden.
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dan twee jaeren ende terstont twee jaren overstreken synde moeten 
voor die clocke dyer alsdan yerst ter vierscharen te luyden, sal voor 
zynen twee jaren achterstels aen zynen pandt leveringe nemen met 
amptman ende schepenen zoo dat behoirt ende zyn rechtvoirderinge 
daer aff continueren totter betalinge toe zyns voorscreven achterstels 
ende oft yemant langer beyden ende zyn chynsen ofte renten liet 
verloopen boven die twee jaeren dat selve verloop datter meer 
verloopen sal wesen alleenlyck recouvreren ende verhalen sal metten 
anderen rentieren die insgelycx huere renten over die twee jaren 
hebben laten verstrycken aende overbate die den pandt by executie 
vercocht zynde als hier nae int sevenste article gestatueert wordt meer 
gehouden sal hebben dan alle die renten ende commeren zoo wel voor 
den genen die leveringe genomen heeft als nae hem daer uuyt gaende 
den tyt van twee jaeren ende tverloop vande proceduren totter chier-
inge ende coopinge toe vanden selven pande, affgetrocken oock alle 
wettelycke onkosten int chieren ende vercoopen vanden selven pande 
gedaen draghen ende beloopen moghen, wel verstaende dat oudere 
van date inde voorscreven overbate prefererende hebben sal voir 
jongere van date, maer indyen den vercochten pandt zoo vele nyet 
vercocht en is sullen tselve heur gebreck moge verhalen aen dandere 
goeden vanden proprietaris ofte elders daer op zy zullen meynende te 
evincerenen ende nae recht gefundeert te zyne.

2. [2.] Item dat van nu voirtaene in cas van leveringe zoo wel die gene 
die alreede voor date van desen souden mogen genomen wesen soe 
verre die executie van dyen noch open staet als die gene die nae date 
van desen selen genomen worden die goede lieden die den pandt daer 
leveringe aen genomen is oft genomen sal worden bewoonen oft 
gebruycken by titule van huere oft andersins, zoo dat zy daeraff egeen 
proprietarissen en syn, sullen moghen den pandt ruymen ende onge-
bruyckt laten binnen xiiii daghen nae dat die leveringe genomen is 
ende alzoo onbeschadich blyven vande leveringhe wel verstaende dat 
indyen de proprietaris vande panden daer die leveringe aengenomen is 
oft genomen sal worden, den rentier oft rentieren die de leveringe 
genomen sal oft sellen hebben binnen den yersten acht daghen naede 
leveringhe voorscreven doet daghen, worden amptman, borgemees-
teren ende schepenen ende borge gestelt hebbende van te rechte te 
staen ende tgewysde te voldoen indyent tselve begeert wordt byden 
genen die de leveringe als voere genomen heeft oft hebben ende rech-
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telycken teghens hen procedeert, soe sal de gebruyckere achtervolgen 
moeten zyn huere in welcken cas die proprietaris willen thoonen 
eenighe saken daer duere soude moghen blycken dat de leveringe 
tonrechte genomen soude zyn de welcke byden griffier ende in actis 
gestelt sullen worden sal alleenlyck hebben eenen dach van thoone en 
dyen van xiiii daghen ende indyen hy langeren dach begheert sal 
schuldich zyn die geheyste schult te namptizerene [3. Item] welcke 
genantizeerde penningen die rentier sal moghen lichten op cautie ende 
borghe van die te restitueren met allen costen, schaden ende interesten 
indyen naemaels met rechte bevonden worde de selve by hem 
tonrechte opgehouden ende aenveert te zyne maer indyen de voor-
screven proprietaris die rentier oft rentieren nyet en doet daghen noch 
tseghen den selven procedeert inder manieren voorscreven ende daer 
en boven den huerlynck sonder te ruymen oft vertrecken blyft bewoo-
nende ende gebruyckende den pandt daer leveringe als voeren aen 
genomen is, nae de voorscreven xiiii daghen dat de leveringe genomen 
is geweest, soe sal die rentier oft rentieren die de leveringe genomen 
heeft oft genomen sullen hebben zyne oft huere schult mogen verhalen 
aenden have vanden bewoondere oft gebruyckere der selffs pandts nae 
doude coustume hier voormaels in dese geplogen ende geobserveert 
ende indyen die have nyet goet genoch en is sal voirts procederen ende 
indyen die have nyet goet genoch en is sal voirts procederen op zynen 
pandt navolgende dese ordinantie.

3. [4.] Item ingevalle dat die bewoondere oft gebruyckere inden cas als 
voere byden proprietaris nyet geprocedeert en werdt gelyck voor-
screven is den rentier binnen die xiiii daghen voorscreven nyet en 
betaelt noch en vernucht ende den pandt ruympt omme onbescha-
dicht te blyvene vande leveringe, soe sal damptman deser stadt die 
vierthien daghen voorscreven overstreken zynde ende dexecutie byden 
rentier opden pandt toe te sluytene gelyckmen dat van oudts voor de 
publicatie vanden lesten statuyte der leveringen aengaende geplogen 
heeft [5. Item] welck huys alzoo gesloten blyven sal totter tyt toe den 
selven pandt verchiert ende vercocht sal worden achtervolgende den 
vi.en articule van deser statuyte wel verstaende, nochtans dat die gene 
die naevolgende den lesten statuyte den pandt daer leveringe aen 
genomen is geweest vanden amptman gehuert hebben de selve huere 
sullen blyven gebruycken tot dat den selven pandt verjaert ende 
verdaecht sal wesen ende den pandt inder manieren voirscreven 

67893_05_DeRuysscher.indd   224 23/12/14   16:16



— 225 —

gesloten zynde sal die rentier leveringe genomen hebbende tot zynen 
pandt moeten doen daghen met eenen daeghseele ter naester luydinge 
vander clocken.

4. [6.] Item op dat eenyegelycke rentier te baeten weten mach datmen 
op zynen pandt ter vierscharen by verreycxsele ende verdaginge proce-
derende is, hoe salmen damptman ten costen vanden genen die die 
leveringe genomen heeft zoo wanneer de voorscreven daeghseele 
metter yersten luydinge ter openbaerster plaetse doen hanghen een 
blecken teecken metter wapene deser stadt onder welcke wapene op 
het bleck met groote leeselycke letteren geschreven sal staen ‘Verreyckt 
ten sulcken daghen ende sulcken jare’ te wetenen den dach ende jaer 
dat den pandt ter vierscharen verreyckt wordt ten eynde dat daeraff 
nyemant ignorantie en pretendeert gelyck dat achtervolgende den 
lesten statuyte gedaen is, des salmen schuldich zyn het bleck aff te 
doene zoo volcken den pandt ter vrydaechs maerckt vercocht ende 
daeraff den palmslach gegeven sal wesen.

5. [7.] Item den pandt daer leveringe aen genomen is aldus gesloten 
zynde ende oock hangende die procedure ende rechtvoirderinge ter vier-
scharen totten chieren ende uuytroepen toe vanden selve panden sal die 
proprietaris vanden selven pandt ende niet daer nae des selven weder-
omme moghen aenveerden, doende allen rentieren leveringe genomen 
hebbende ende die continueren ter vierscharen hantvullinge van allen 
hueren achterstelle ten daghe vander betalinge verschenen, midtsgaders 
alle wettelycke costen daeromme byden rentier oft rentieren gedaen.

6. [8.] Item want nae recht ende equiteyt nyemant en behoirlyck gelo-
cupleteert te wordene oft zyn conditie te verbeteren met schade ende 
achterdeel vanden anderen dewelck ontwyffelyck geschieden moet als 
den rentier naevolgende den ouden hercommen ende lesten statuyte 
voorscreven volcomen zynde ter vierscharen by verreyxele ende verda-
ginghe zyne handt toesluyten mogen ende versteken alle andere 
rentieren jongere van date dan hy [9. Item] soo is oock omme hier op 
te versiene voirts gestatueert dat die uuytvindinge vanden pandt 
volcomen zynde ter vierscharen by verreycxele ende verdaginge sal 
schuldich zyn ten yersten vrydach oft ten lanxten ten tweeden nae 
dexpiratie vanden jare dat duuytwindere ofte rentier leveringe 
genomen hebbende volcomen is naeder hooger vierscharen recht den 
uuytgewonnen pandt byden amptman deser stadt ter vrydaeghsmerckt 
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tot drie vrydaghen coopdaghen wesende deen den anderen continueel-
lycken vervolgende, alzoo datmen ten lesten vrydaghe den palmslach 
daer aff sal moeten geven openbaerlycken ende yegelycken enen nae 
doen uuytroepen ende veylen te coope met voorgaende gebodt daer 
toe gedaen gelyck dat gewoonlyck is te geschiedene in gelycken 
saken460 [10. Item] welcken pandt die uytwindere schuldich sal zyn in 
te settene voor eenen prys den welcken eenyegelycken sal moghen 
verhoogen ende ingevalle nyemant vande uuytwinders tselve huys oft 
pandt inne sedt hoe sal damptman oft zyne gecommitteerden tselve 
schuldich zyn te settene midts den welcken461 [11. Item] men adver-
teert eenyegelycken zoe wel mindere als meerdere van jaren, geeste-
lijcke ende weerlijcke, die daer inne eenichssins souden mogen geinte-
resseert oft beschadicht worden, dat zy hunne pandt ter vrydaeghs 
merckt gedaen gade slaen ende coomen verhoogen op dat hen goet-
dunckt emmer hunne renten metten achterstel in al oft in deele te 
salverene462.

7. [12.] Item wantmen bevindt dat die proprietarissen dickwil moeten 
gedoogen leveringe aen hunne pandt genomen te wordenen by faulte 
van betalinge vander huere diemen hen schuldich is [13. Item] soe is 
voirts gestatueert dat die proprietaris tachter wesende eenigen 
verschenen termyn aen zynen huerlinck den selven sal mogen doen 
daghen voor recht te compareren ende by indyen hy voir dierste reyse 
niet en compareert obtineren tegen hem deffault ende alzoe anderwerff 
met intervalle van acht daghen ende by faulte van non comparitien sal 
die huerlinck voor die geheyste somme gecondemneert worden te 
moeten namptizeren [14.] maer in zoe verre hy compareert voor recht 
proponerende betalinge, quictantie, reparatien ende dyergelycke saken 
sal insgelycx daer toe hebben acht daghen van thoone midts stellende 
cautie van te rechte te staene ende tgewysde te voldoene ende indyen hy 
langeren termyn versueckt, sal schuldich zyn die voorscreven huere te 
namptizeeren ende dat al niettegenstaende eenige reparatien oft anders-
sints, welcke voorscreven genamptizeerde penningen die proprietaris sal 
mogen lichten op cautie ende sal die sake sommeerlyck voor amptman, 

460 in gelycken saken] niet in KBB, 17087–97.
461 midts den welcken] niet in KBB, 17087–97.
462 midts den welcken …] vanaf hier is de tekst een afzonderlijk artikel 7 in OGA, 145.
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bourgemeesteren ende schepenen geprocedeert worden sonder die opde 
rolle ordinarie te moghen betrecken.

8. [15.] Item want onredelyck is ende ten grooten achterdele vande 
rentieren tenderen soude moghen dat een proprietaris selver wesende 
gebruycker vanden pande binnen den xiiii daghen naede leveringhe 
soude mogen vertrecken vanden pande ende zyne have daerop 
wesende mede transfereren [16. Item] soe is voirts gestatueert zoo 
wanneer aenden pandt leveringhe genomen wordt dat terstont byder 
leveringe alle zyne haeffelycke goeden opden pandt wesende geaffec-
teert sullen wesen voirden achterstel van twee jaren verloopen sonder 
de selve zyne have van zynen pande te moghen doen ende daer vor 
mogen geexecuteert worden by indyen hy xiiii daghen den rentier nyet 
en vernuecht, ten ware dat hy zynen pandt verantwoorden wille in 
welcken cas hy borge gestelt hebbende sal daer toe ontfangen hebben 
worden in alder manieren als tselve hier vore gestatueert is.

9. Item wantmen bevonden heeft doncosten in chieren ende 
vercoopen vande uuytgewonnen pande zoe grootelyck texcederen als 
dat daer by die jonge rentieren oock dickwils huer renten ende achter-
stel in al oft in deele verliesen, soe is geordineert dat voir elck huys dat 
ter vrydaeghs merckt vercocht wordt doude cleercoopere voir zynen 
arbeyt hebben sal van elcken ponde grooten brabants erffelyck dat 
selve huys gelden sal vyff s. eens ende zynen loon halen gelyck 
aengaende den amptman int naevolgende articule geordoneert is.

10. Item den pandt vercocht zynde sal den coopere die den palmslach 
ontfangen heeft, binnen xiiii daegen daernae schuldich zyn alle de 
penningen die hy achtervolgende den coopcheelen opleggen moet, te 
namptizeeren ende uuytreycken in handen vanden amptman voere de 
penningen te bewaren ende den rentieren navolgende desen statuyte te 
betalenen hebben ende trecken sal voor alle betalinge vande selven 
gereeden penningen den sestichsten penninck ende dat al ten laste 
vanden pande by indyen den coop alzoe veele nyet en draeght dat alle 
rentieren van alle hunne achterstelle te vollen betaelt zynde, midts-
gaders alle doncosten int chieren ende vercoopen vande selven gedaen 
noch daer overbate is soe salmen het residu ende datter over blyven sal 
den proprietaris oft zynen erffgenaemen daer dat van rechts wegen sal 
schuldich zyn te gaene restitueren ende wederkeeren.
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11. Item om dat hem nyemandt en voirdere meer ter saken van achter-
stelle te heysschene dan hy tachtere is te wetene twee jaren daer hy 
maer een jaer tachter is nochtans daer by insgelycx die jonge rentieren 
souden moghen vercordt worden, soe is geordineert dat die rentieren 
betalinge ende versueckende schuldich sullen zyn in handen vanden 
amptman hunne achterstel by huere eedt te gewarigen ende tselve 
doen teeckenen int boeck vande vierscharen by eenen vande secreta-
rissen deser stadt welcken eedt gedaen zynde, sal de selve amptman 
den rentieren betalen van huere achterstel nae tenuere van desen 
statuyte.

12. [22.] Item dit al gedaen zynde sal myne heeren den amptman 
schuldich zyn den coopere vanden selven huyse oft pande daer inne 
met schepenen brieven voir den heere alhier gepasseert te goedene, 
terffven ende te vestigen gelyckmen dat gecostumeert is ende nae styl 
van deser stadt behoirt te geschiedene ende463 [23. Item] sal voirts die 
coopere ende den gegoyde van desen pande schuldich zyn ter naester 
clocken daer toe te moeten doen daghen ter vierschare ons genadichs 
heeren skeyssers met eenen daeghsele ende die daeghinge continueren 
naeder hooger vierscharen recht [24. Item] op464 welcken daghceele 
op dat die coopere voirtaene te betere versekert blyven mach nadyen 
die selve verjaert ende verdaght sal wesen alle persoonen, geestelyck 
ende weerlyck, meerdere ende mindere van jaren, ende oock over zee 
ende sant geseten, ende oock alle chynsen uuytgenomen des hertoghen 
ende der chynsen deser stadt, versteken sullen zyn ende blyven ten 
eeuwigen daghen van hunne panden.

13. [25.] Item want binnen zekere jaren herwaerts veele ende diversche 
persoonen tegen en contrarie den rechten ende den ouden loffelycke 
costuyme deser stadt in preiudicie ende bedroghe van eenyegelyck hen 
vervoirdert ende gepynicht hebben ende alnoch daghelycx voirderen 
ende pyninghen te verswygen ende nyet uuyt te steken grontchynsen, 
erffrenten ende lyffrenten int vercoopen, erffgeven, beswaren ende 
belasten van huere erven, gronden ende huysen binnen der stadt ende 
vryheyt ende marckgraefscappe van Antwerpen gestaen ende gelegen 

463 ende] niet in KBB, 17087–97.
464 op] met in tekst ARAB, 294C, KBB, 17087–97 en V14.
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[26.] soe gebietmen van sheeren ende vander stadt wegen dat van nu 
voertaene geene persoonen, geestelyck oft weerlyck, mannen noch 
vrouwen, wie zy zyn, hen en peyninge noch en vervoirderen te vers-
wygen eenigerhande erffchynsen, erffrenten, lyffrenten noch andere 
hoedanich die zyn opte pene van geacht ende gehouden te zyne als 
dieff ende daer vore gestraft te worden oft hoeman nae gelegentheyt 
der saken sal bevinden behoiren.

Ende om dat nyemant van desen statuyte ignorantien en pretenderen, 
soe salmen de selve opder stadthuys in een tabellatuere geschreven 
doen hangen daer toe eenyegelyck acces sal hebben.

2/10

Ontwerp van ordonnantie of hoofdstuk over calengiering

geen datum (ca. 1535)

A. Origineel: niet bewaard.
B. Afschriften:

Antwerpen, FelixArchief, Vierschaar, 5, ff. 86r–95r.
Antwerpen, FelixArchief, Vierschaar, 56, ff. 510 r–517 v.
Brussel, Algemeen Rijksarchief, Bibliotheek, K166, ff. 168r–174v (verkort: 

K166).

1. Tot calengieringhen van naerderschapen en is nyemant ontfancke-
lyck ten sy dat die gedaen syn wettelyck voer amptman ende scepenen.

2. Die calengierder moet die penninghen vanden coope terstont van 
hem doen ende onder den amptman of opten wissel stellen tot des 
coopers behoeff met protestatien ofter te lutter syn die te voldoene 
ende oft er te veel syn die weder te nemen nae dat recht leeren465 sal.

3. Den calengierder die den cooper de weete nyet en doet emmers 
binnen den tyde nae bescreven dat de naederschap open staet, weet 
dat hy van zynre naerderschap versteken is.

465 leeren] kennen in tekst K166.
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4. De calengierdere die syn daghen van rechte nyet en observeert 
teghens den coopere nae dyen sy teghens malcanderen in rechte 
comen syn weet dat men hem schuldich is te wysene versteecken, 
indien hy hem ten naesten genechte nyet en compareert voer recht.

5. Ten waere dat hy merckelycke nootsaecke conste gethoonen die 
calengierdere op dat hy wilde mach syne naerderschap al waerse voer 
amptman ende scepenen bekent affgaen, alsoe verre den coopere de 
weete nyet gedaen en is ende nae dat den coopere de weete gedaen is 
ende de cooper hem houden wille aen de naederschap weet dat die 
calengierdere nyet eerselen466 en mach maer moet den coop over 
nemen alsoe verre de cooper dat versuect.

6. Calengieringhe hoe wel die verschijnt nae dat den coop gedaen is en 
grijpt gheen stadt alsoe verre de coopers ende vercoopers malcanderen 
den coop quytschelden eer calengieringhe gedaen is, ende alsoe verre 
inde quytscheldinghe egheen bedroch geleghen en is.

7. Calengieren mach den coopere eer de goedinghe gedaen is oft 
binnen jaers nae dat de ghoedinghe vanden coope tusschen loven467 
ende bieden gheschiet is, daeromme oft yemant eenighe huysen besate 
thien oft twelff jaeren min oft meer uuyt saecken van coope sonder 
ghoedinghe, weet dat men noch tyts genoech compt omme die te 
naerderen binnen jaers nae de ghoedinghe, tot welcker ghoedinghen 
men den coopere ende vercoopere indien sysse weygerden te doene 
schuldich is met recht te dwingene al waere den coop ter vierscharen 
verjaert ende verdaecht want de ghoedinghe schuldich is te schiedene 
eermen behoort te dagene.

8. Calengieringhe nochtans oft die nyet en geschiede by goidshuysen, 
weeskynderen oft luyden die over zee oft over lant syn binnen jaers 
nae de goedinghe, weet dat sy daeromme nyet versteecken en syn 
vande naerderinghe ten waere dat sy weete hadden gehadt vanden 
coope, wantmen den selven nyet ter vierscharen verreycken en can hen 
ongehoort ende ongeroepen calengieren machmen oyck naer djaer den 
coop daeraff de ghoedinghe onweetens geschiet is voer ander wetten 

466 Eerselen is aarzelen.
467 Loven is beloven, overeenkomen.
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dan t’Antwerpen, ten waere dat den coop verjaert ende verdaecht 
waere.

9. Te calengieren compt men tyts genoech binnen jaers nae dat den 
coopere aenveerdt heeft de goeden die hy te voeren gecocht hadde nae 
de doot van eenighen als tochtenaere oft erffdragher, die die synen 
leefdaighe lanck blyft gebruyckende, al waere hy daer toe gedaecht.

10. Calengieringhe en machmen nyet deylen daeromme oft eenighe 
goeden die voer gemeynen chyns verbonden syn vercocht worden met 
goeden die daer voer nyet verbonden en syn weet dat den geheelen 
coop behoirt te volghen den calengierder, ende oft huysen oft erffven 
vercocht werden daeraff elck met besunderen chijns verbonden waere 
uuyt crachte vande welcken elck syn percheel meynde te calengieren 
weet dat minste deel den meesten volghen moet.

11. Calengieringhe en machmen nyet deylen daeromme oft de 
huysinghe geheeten den Regenboghe vercocht wordde daeraff thuys 
verbonden waere metten huysen geheeten den Lupardt voer eenen 
gemeynen chyns van twelff s. tsiaers ende de coeckenen468 vande 
selven Regenboghe metten huyse geheeten den Meerssman oyck voer 
eenen gemeynen cheyns van twelff s. tsiaers verbonden waere ende 
elck besitter vanden huysen vanden Lupardt ende Meerssman 
begeerden naerderschap te hebbene aenden geheelen coop vander 
huysinghe vanden Reghenboghe, weet dat nae recht dminste den 
meesten schuldich is te volghene ende dat alsoe de calengieringhe 
gedaen byden besitter vanden Luyparde oft schuldich is stadt te 
grijpen ende oft de voirscreven huysinghen metten coeckenen 
geheeten den Regenboghe tsaemen verbonden waeren met eenen 
huyse geheeten de Gans voer eenen gemeynen chyns van xv s., weet 
dat de proprietaris vander Gans inde calengieringhe alsoe verre als 
hyse versuect behout voer al te gaene ende oft yemant naerderschap 
pretendeerde met anderen chynsen opten regenboghe dan de Gans, 
weet dat die behoirt voort te gaene voer alle dander naerderinghen wel 
verstaende dat elck syn naerderschap mach intenteren ten tyde boven 
verclaert maer oft hy den chyns selver geeft, weet dat hy gheen 
naerderschap en heeft want hy alsoe vande gecochten huyse egheen 

468 Een coecke is een keuken, een kookplaats.
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schade en can gelyden ende oft de coeckene alsoe veele weert waer als 
thuys wie soude dan de naeste zyn? Weet dat die naeste soude syn 
inde calengieringhe den oudtsten grontchyns ende oft al eenen chyns 
waere oft dat dminste chynse waere al van eenre ouden ende bate, 
weet dat die gene die dierste calengieringhe gedaen heeft voortgaet 
want men de huysen nyet scheyden en mach ende oft vander coeckene 
eenen coop oft ghoedinghe op hem selven gemaect waere ende vanden 
huyse oyck eenen coop ende ghoedinghe op hem selven ende in diver-
sche tyden, weet dat alsoe elck sal moghen naerderen daer hy aene 
meyndt gerecht te syne ende oft aende A gheen calengieringhe en 
waere maer allleene aende coeckene ende dat omme de calengieringe 
vanden geheelen huyse te versteeckene weet dat den calengierder 
behout alsdan ontfanghen te syne totten naerderschap vanden 
geheelen huyse, ende oft de A stondt aende Merct ende de B opt 
Clapdorp ende voer eenen grontchyns verbonden waeren, weet al is 
daer distancie tusschen beyden dat sy nochtans deen aen dander 
naerderschap hebben nae den onderscheyde voerseydt.

12. Item A cocht de B ende beyde voer eenen chyns verbonden waeren 
ende de C woude de B calengieren B meynende dat A midts den 
coope vander C gheen naerderschap hebben en soude, weet dat dat 
waer is alsoe verre als de C naerder onderscheyde boven verclaert 
meerder bescheedt heeft dan de A, maer anders nyet ende dan mocht 
yemant vraghen oft de A de gecochte B soude moeten calengieren 
weet dat des van gheenen noode en is, want trecht van calengieren dat 
A hadde totter B vereenicht metten coope.

13. Item A en B toebehoiren eenen man ende de A is verbonden voer 
vyff s. grontchyns ende de B wordt vercocht ende daer worden op 
gesedt de voirseyde vyff s. grontchyns, weet daeromme de B, al worde 
de A daer nae vercocht, gheen naerderschap en heeft aende A maer de 
A wel aende B, alsoe verre die daer nae tweewerff verandert is, hier-
omme behoort men te aenmerckene ende te visiterene dierste ende 
principale brieven vanden grontchynsen want somwylen de naerder-
schap mede pantschap by advertitien inde brieven daer nae volghen 
qualyck uuytgesteecken wordt.

14. Item A heeft tanderen tyden gecocht de B ende daer nae langhen 
tyt aen een geweest ende de A vercocht daer naer vander B een 
plecxken erffven ende die B wordt daernaer oyck vercocht, ende de A 
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daer na, ende dan compt dat plecxken erffven ende wilt calengieren de 
A uuyt saecken van grontchynsen, weet dat dat plecxken erven aen de 
A gheen naerderschap en heeft want dat nyet verbonden en is voer 
tschyns metter A maer metter B, hoe wel dat die huysen eenen man 
toebehoirt hebben.

15. Item Peeter vercocht Pauwelsen een huys alhier inder stadt gestaen 
met eenen stucke landts int marckgraeffschap geleghen daermen van 
bloetsweghen calengieren mach ende Wouter calengiert den geheelen 
coop uuyt crachte van grontchyns ende Willem van bloetswegen, 
queratur wie die naeste is weet die naeste is die eerste calengieringhe 
gedaen heeft.

16. Calengieren en machmen gheenen mangelinghe alsoe verre inder 
mangelinghen gheen gelt oft ander haeffelycke goeden toegegheven en 
worden, want oft dat waer soe en waert gheen rechte mangelinghe, 
maer oft daer suspicie inne waer dat die geschiet waere in prejudicien 
vande naederschappen, dat sal wordden gepurgeert byden eede van 
beyde de mangelers item die syne calengieringen aff gegaen is by 
coope, by wille oft by voorwaerden eeuwelyck ende eenen tyt gedue-
rende, weet datmen behoort respect te hebbene totten beschade nae 
dat die woorden luyden.

17. Item A ende B gescheyden ende gedeylt vanden goeden van hueren 
ouders gebleven ende elcken is een huyse te deele bevallen inde cave-
linghe geestimeert ende de A ende B vergaderen daer nae ende de A 
seeght: ‘Wilt ghy my die B overgheven. Ick wil hem geven boven de 
estimatie’ ende dander heyscht xv pondt ende tusschen affslaen ende 
opgaen sy worddens thien pondt eens ende daer naer compt O ende 
wilt de B calengieren uuyt saecken van grontchynsen, weet dat daer 
gheenen coop en is maer een veranderinghe van scheydinghe daer 
gheen naerderschap aene en is.

Quaeritur oft die coopere eenighe huysen, sittenen oft coetsen oft 
andere goeden aff oft uuyt braecke, binnen den tyde dat die calengie-
ringhe open staet, in meyninghe die te houdene, indien dat gecalengiert 
wordde moet dat die calengierder schuldich is te volghene den coop 
vanden huyse met allen synen toebehoirten in alle der manieren gelyck 
den coop geschiet is, ofter yet uuytgebroecken is men behoort weder te 
repareren oft restitutie daeraf te doene ten pryse van goede mannen.
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18. <Om> de calengieringhe te verstekene worden contracten van gesi-
muleerden mangelinghen gemaect, quytinge aen tvercochte huys gere-
serveert, hueringhe voer den coop gemaect, renten op de huysen 
vercocht omme by leveringen aent huys te commen, den coop vanden 
huyse gedeelt te weetene heden wordt huys gecocht om N ende binnen 
twee daghen de coeckenen om N want elck verbonden is voer beson-
deren grontchyns, sustinerende dat nyemant vreempder comen en soude 
calengieren dat ghene datse den grontchyns op spreect om den calen-
gierder te verledene den coop vanden geheelen huyse anders die coopere 
heeft een huys voer twelff pont grooten erffelycken ende daer nae omme 
de calengieringhe te versteeckene vergaderen sy voer goede mannen 
ende maecken eenen gesimuleerden coop tusschen loonen ende bieden 
recht ofter nyet aff geschiet en waere om vierthien pondt grooten erffe-
lyck daerop sy verswyghende den iersten coop den brieff doen maecken 
meynende oft dat genaerdert wordde dat sy dan hebben souden voer 
hueren waesdom twee ponden grooten erffelyck, ende oft die calen-
gierder segghen woude dat soe veele nyet vercocht en waer ende den 
cooper presenteerde te toonen ende al thoonde hyt ten waere nyet 
genoech, want in alle dese ende diergelycke contracten daer suspicie in is 
dat sy gemaect syn in prejuditie vanden naerderschap behoortmen te 
wysene de calengieringhe van onweerden alsoe verre coopere ende 
vercoopere derven soberen ende handt op heylighen legghen dat dat 
contract alsoe rechtveerdelycken geschiet is sonder prejudicie vander 
calengieringe ende en is nyet genoech deen alleen te soberen want deen 
alleen somwylen sweert dat dander nyet geerne soberen en soude.

19. De calengierder behoirt te volghene alle de voorwaerden die de 
coopere geloeft heeft ende oft de vercoopere gebreck hadde aen syn 
voirwaerden hy moet ierst proeven synen pandt ende oft dien nyet 
genoech en waere hy mach voorts volghen op synen coopere ende op 
syne goeden in soe verre die daer voer verbonden syn, ende oft op den 
calengierder proprietaris vanden huyse welck hem gelieft daeromme 
sal die coopere besorghen dat hy goede vasticheyt ende seeckerheyt 
vanden calengierdere hebbe eer hy thuys over gheve.

20. De calengierdere behoirt te institueren alle nootelycke reparatien 
gedaen binnen dien tyde dat de calengieringhe open staet ende oft de 
coopere binnen dien tyde eenich nieuw werck maect ende de calen-
gierder de kennisse daeraff heeft ende nyet en doet verbieden, weet dat 
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die calengierder dat schuldich is te betalene den cooper te werck-
manspryse, ende oft thuys bedorven wordde by brande oft anderssins 
binnen den tyde dat de questie vander calengieringhe hangt, weet dat 
dat soude syn ten laste vanden coopere, ende waer den coop daer en 
binnen overgegheven dat waer ten laste vanden calengierder nae dat 
verbintenisse geschiet.

21. De calengierder moet oock totten principalen penninghen den 
coopere betaelen de verloopen renten vanden tyt dat hy de 
penninghen verschoten heeft totter tyt vanden calengieringhen alsoe 
verre de coopere thuys daer en binnen nyet gebruyct en heeft.

22. Item een huys dat gedeelt wordt in vieren ende daeraff een vieren-
deel vercocht wordt oft de helft weet oft dander gesamenderhandt 
calengieren dat hem dat schuldich is te volghene ende oft elck van hen 
besunder voer hem calengierde, weet dat de ierste calengierdere behoirt 
voort te gaene ende oft dander begeerde die calengieringe mede over te 
hebbene hy en derff des nyet doen, ten waere dat sy al tsaemen onge-
scheyden ende ongedeelt waeren alsdan soudt syn tot behoef vanden 
anderen dan den coopere, weetende oyck dat deen vierendeel dat nyet 
vercocht en is mach calengieren die vercochte twee oft drie vieren-
deelen, ten waere dat die ghene die oyck een vierendeel van te voeren 
hadde dander twee vierendeelen selve gecocht hadde alsdan en soude 
de naerderschap van geenre weerden syn ende oft Peeter die twee oft 
drie vierendeelen calengieren woude uuyt saecken van gemeynen gront-
chynse sprekende op beyde de huysen weet dat hyse nyet calengieren en 
mach tvoirseyde huyse en waer geheel vercocht.

23. Ende oft yemant vercochte alle syn goeden oft versterffenissen met 
eenen vercoope ende daer waeren onder dander inne huysen 
verbonden met andere huysen voer gemeynen chyns, weet datmen 
dien geheelen coop calengieren mach uuyt saicken vanden mede-
pandtschape alsoe verre die goeden gecocht syn byden genen die daer 
inne gheen erffgenaeme mede en is, behoudelycken waert dat thuys op 
prijs geset waer hoe wel eenen coop daeraff gemaect is soe en soude 
men nyet meer moghen calengieren dan thuys.

24. Calengieringhe by partyen oft voorwaarden te weeten oft yemant 
syn huys verhuerde oft ander conventie maecte op condicien oft dat 
vercocht wordde, dat die dan daeraff die naeste syn soude betalende 
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den prys dattet vercocht is, weet dat hen dan den coop schuldich is te 
volghene alsoe verre thuys uuyt saecken van grontchynse nyet gecalen-
giert en wordden maer anders nyet, ende oft A syn huys terve ghave 
oft vercochte B omme thien pondt erffelyck ende opten voercommer 
daer uuyt ghaende op condicie soe wanneer thuys voort vercocht 
wordde oft soe wanneer A afflyvich worde dat de B ende syn naerco-
melinghen daeraff die naeste syn souden betaelende daer voer alsoe 
veele als dat vercocht is weet, oft alsoe gebeurt dat tselve huys schul-
dich is alsdan te volghene der voirscreven B betaelende daer voere als 
voer ende de A is oyck schuldich te volghene de voorwaerden daer 
inne besproeken syn ende oft de A tselve huys gebetert hadde het waer 
by meerderinghe van erffven, timmeringhen, vryicheden van ghoten 
oft anderssins, weet dat de B dien cost daeraff schuldich is te restitu-
eren tot werckmans pryse item die ghene die een huys vercoopt en 
heeft daer in egheen naerderschape ten waere tweewerven daernaer 
verandert want hy heeft dat vercocht met alle den rechte ende alsoe 
metten rechte vander calengieren gelyck de brieven dat verclaren.

Calengieringhe compt men tyts genoech toe te doene alsoo schynt 
binnen jaers nae dat de calengierdere de weete vanden coope gehadt 
heeft. Habetur folio xliiii.

2/11

Stadsverordening over poorters

10 september 1545

A. Origineel: niet bewaard.
B. Afschriften:

Antwerpen, FelixArchief, Vierschaar, 5, ff. 34r–50v.
Antwerpen, FelixArchief, Vierschaar, 14, ff. 89v–93v.
Antwerpen, FelixArchief, Vierschaar, 15, ff. 94r–102r.
Brussel, Algemeen Rijksarchief, Bibliotheek, K166, ff. 71r–80 v.

Uitgave: De bepalingen zijn identiek met de artikels in het hoofdstuk 9, 
‘Vanden poorters van Antwerpen ende vanden ouden poorters ende inges-
etenen rechten’, van de Antwerpse costuymen van 1548. Zie daarvoor 
Coutumes du pays et duché de Brabant. Quartier d’Anvers. I. Coutumes de 
la ville d’Anvers, G. De Longé (ed.), vol. 1, Brussel, 1870, p. 274–294.
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2/12

Stadsverordening over erfscheiding

10 september 1545

A. Origineel: niet bewaard.
B. Afschriften:

Antwerpen, FelixArchief, Vierschaar, 5, ff. 52r–74v.
Antwerpen, FelixArchief, Vierschaar, 15, ff. 102v–113r.
Brussel, Algemeen Rijksarchief, Bibliotheek, K166, ff. 175r–188r.
Brussel, Koninklijke Bibliotheek, Handschriften, 15376, ff. 62r–70r.

Uitgave: De bepalingen zijn identiek met de artikels in het hoofdstuk 8, 
‘Van erven, palen, erfscheydinghe, edificien, metselrien, tymmeragien’, 
van de Antwerpse costuymen van 1548. Zie daarvoor Coutumes du pays 
et duché de Brabant. Quartier d’Anvers. I. Coutumes de la ville d’Anvers, 
G. De Longé (ed.), vol. 1, Brussel, 1870, p. 246–274.

2/13

Stadsverordening over renten en erfrecht

geen datum (ca. 1546)

A. Origineel: niet bewaard.
B. Afschriften:

Antwerpen, FelixArchief, Vierschaar, 14, ff. 68v–69r.
Antwerpen, FelixArchief, Vierschaar, 15, ff. 31r–34v (verkort: V15).
Brussel, Koninklijke Bibliotheek, Handschriften, 17087–97, ff. 65r–66v 

(verkort: KBB, 17087–98).

Copie uuyt den statuytboeke der stadt van Antwerpen hoemen rente-
brieven quyten zal

1. Primo, op scepenenbrieven mach wel een iegelyck zynen achterstel 
gewarigen by eede, alzoo wel van hueringe als van rente, ten ware dat 
die verweerdere betalinge conde bewysen met quytancie oft by thoone 
den rechte genoech zynde.

2. Item rentmeesters, kerckmeester, heyligeestmeesters, momboirs van 
kinderen ende dier gelycke die mogen by eede gewarigen den achter-
stel oft rente die bynnen hueren tyde gevallen ende verschenen is.
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3. Item op chysrollen mach een iegelyck zyn achterstel van renten 
gewarigen by eede.

4. Item de renten daer andere renten op versocht zyn, is schuldich den 
achterstel te betalen al ware die ierste rente namaels versocht.

5. Item achterstel van renten van seventhien jaren verloopen te beta-
lene alzoo verre daer aff egheen betalinge oft quytantie en blecke.

6. Item voer achterstellinge van renten en machmen die toepanden 
nyet aenspreken, ten ware dat den principalen pandt ierst met recht 
geproeft ware.

7. Item oft die rente ter vierscharen aff gedaight ware sonder callaengie 
bynnen jaers daer gedaen te zyne en heeft men egheen verhael opde 
onderpanden.

8. Item al en waert die rente nyet bebrieft nochtans zoude men den 
achterstel moeten betaelen also verre den pandt daer vore terve gegeven 
ware.

9. Item renten zalmen blyven betalen totter afquytingen toe ende dat 
tselve wettelyck gebleken heeft.

10. Item renten diemen over menich jaer betaelt heeft, al en besaete hy 
die panden nyet, die zal die blyven betalene totter tyt toe dat hy 
bewysen can dat iemant anders die schuldich is te betalene.

11. Item den achterstel van lyfrenten salmen betalen naer advenant 
vanden penning die voer die originale rente gegeven is ende daer mede 
salmen gestaen zonder meer daer vore te derven betalen.

12. Item voer achterstel mach die eene partye den anderen aenspreken 
voer de weth van Antwerpen, al waren die panden buyten der vryheyt 
van Antwerpen gelegen ende al en machmen daer op egheen ampt-
mansbrieven zenden469.

13. Item renten over tweentwintich jaren gegeven die zal men blyven 
ghevende altyt den ghever zijn verhael waer op dat meynt te vinden.

469 De voorgaande artikels komen niet voor in KBB 17087.
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14. Item achterstel is men schuldich te betalene alzoo verre als die 
heysscher derve zweren dat hy vanden verweerder oft zyne voirsaeten 
bynnen seventhien jaeren betalinge heeft gehadt, niettegenstaende die 
presentatien byden verweerdere gedaen te weten dat hy in vierentwin-
tich jaren daer aff nyet gemaent en heeft geweest gehadt.

15. Item achterstel ismen schuldich te betaelene den proprietaris 
vanden pande, al waert hem dien pandt verswegen uutgesteken hem te 
verhalene zyn verhael.

16. Item achterstellinge van renten die der huysvrouwen toebehooren 
dien mach zy wel gewarigen met haren man.

Quytinghe van renten

17. Item een huys terve gegeven op een rente van drie ponden daer 
affmen maer deen pondt affquyten en mach bynnen drie oft vier jaren 
dander daer aff moeten blyven staen als grontchyns ende nyet te 
quytene.

18. Item een rente van xv oude schilden hondert jaren oudt zynde daer 
aff den brief hout datmen de rente bynnen vier jaeren soude moegen 
quyten ende daer naer nyet, soe is gewesen datmen die quyten mach 
mits dat den brief eens quytinge hout tusschen Janne Joos ter eenre ende 
jouffrouwe Kathelyne van Brechte ter ander zyden wesende vanre daten 
xxi aprielis anno xv.c° xiii.e <21 april 1513> int extenseboeck.

19. Item die proprietaris heeft quytinge aen renten dat grontchyns zyn 
die by mangelinghe vercregen wordt dit is gewesen anno xv.c° ende 
xlvi <1546 of 1547>.

Hoemen geestelycke goeden behoort te quytene tegen den penninck 
xviii.e

20. Item dat die gheestelyckheyt van buyten slants egheenderhande 
erffelycheyt bynnen onsen voirscreven lande van Brabant en zal 
moegen vercrygen ende dat de gheestelyckheyt van bynnen slants van 
Brabant nyet en zal moegen vercrygen eenige erffelycheyt by coope 
dan op condicie dat die vercooper oft zyne erffgenamen die selve altyt 
zelen moegen quyten den penninck daer aff met achtiene penningen, 
dit bevintmen int franchynenboeck folio lxix ende lxx ende inde inco-
empste van hertoge Philips van Bourgoindien naer inhout van twee 
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brieven den eenen vander daten vierthienhonder twee <1402> ende 
den anderen vander daten vierthienhondert sevenenvyftich <1457>470.

Vanden heyligengheest tot onser liever vrouwen alhier bynnen Antwerpen

21. Item het is costuyme vanden heyligen gheest tonser liever vrouwen 
soe wie de provene471 heeft, het zy man oft wyff, ende ons provent 
kint sterft dat alsdan die lancxtlevende egheen voirdeel en heeft inde 
goeden maer den heylige geest die deylt tegen den levenden het goet 
half ende half, maer sterft die ghene, het zy man oft wyff, de ghene 
die de provene nyet en heeft daer aff zal ons provent kint zyn voirdeel 
hebben tegen die erffgenaemen.

22. Item soo en betaelt den heyligengeest gheen schult vander 
huyshueren van eenen halven jare, het en waere inde zieckheyt tot vyff 
oft tot zesse guldenen toe, overmits dat zy hen inde wete versien.

23. Item men en mach die provene nyemanden gheven de welcke 
diese tot andere plaetssen oyck hebben.

Vanden sterfhuys recht van Antwerpen hoemen deylen zal wanneer 
daer egheen kinderen en syn

24. Item wanneer man ende wyff zitten in geheelen bedde ende en 
hebben egheen kinderen ende die eene van beyden die sterft, soe 
zalmen deylen te wetene dat die lancxtlevende hebben ende behouden 
zal zyn voirdeel naer den cuerboeke ende die have half ende half van 
schult ende uuytschult oyck half ende half, ende allen die vercregen 
erve half ende half ende allen die patrimonie goeden te beyde zyden 
van daer die gecomen zyn ende allen leengoeden also verre als die 
man daer toe gecomen is, selen zynen erffgenamen toebehooren uuyt-
genomen dat zyn wyff daer inne behouden zoude inde vercregen 
leenen de drie vierendeelen haer leven lanck ende inde andere stock 
leenen die heeft zy heur leefdaige lanck, maer quame een wyff daer 
toe totten voirscreven leene datter gecocht ware in geheelen bedde met 
haren man voer heel ende half dat zouden haer erffgenamen deylen 
half ende half metten erfgenaemen van haren man ende wat goeden 

470 De volgende artikels komen niet voor in V14.
471 Een provene is een prebende.
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dat vader ende moeder heuren kinderen gegeven hebben te houwe-
lycke in haren bedde ende die kinderen sterven eer vader ende moeder 
also verre als zy egheen kinderen achter en laten, soe comen die voir-
genoemde goeden ende versterven wederomme op vader ende moeder 
voirscreven ende op nyemanden anders.

Van deylinge van verstorven goeden staende den houwelycke

25. Item soe wanneer het bedde scheet, het zy datter wettich hoir is oft 
nyet, dat alsdan allen die erffgoeden die hen ter eendere oft ter ander 
zyden aengecomen ende verstorven zyn bynnen den houwelycke ende 
die ghene die zy te samen gebrocht hebben sullen wederomme gaen 
ter zyden van daer die gecomen zyn, dit zalmen bevinden inder stadt 
onder clementyn boeck van papieren int xliii.e blat.

3

Antwerps rechtsboek

geen datum (ca. 1541–1545)

A. Origineel: Brussel, Algemeen Rijksarchief, Papieren van State en Audiëntie, 
1191/41, 34.

[I.]472 Stadtrecht ende hoe dat geboren wordt ende previlegien der selver

[1.] Der stadtrecht van Antwerpen wordt geintroduceert by costuymen, 
usagien ende oude herbrengen, soe wanneer inde voirscreven stadt van 
Antwerpen eenige costuymen onderhouden zyn soe lange dat geen 
memorie en is ter contrarien, die heeft men altyt gehouden ende die 
selve hout men als wettelycke costuymen ende recht der voirscreven 
stadt.

[2.] Makagien by man ende wyff gemaect contrarie der stadt recht en 
costuymen souden soe verre daer questie aff viele voer de wethouderen 
t’Antwerpen gewesen worden te nyete ende van onweerden.

472 Om verwijzingen te vereenvoudigen, werden nummers van artikels en paragrafen 
tussen vierkante haken toegevoegd.
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[3.] Man ende wyff moegen wel disponeren by contracte van huwe-
lycke vuerwaerden oft andere contracten en makagien jegens der stadt 
recht ende costuyme ende derogeren by dien der selver stadtrecht.

[4.] Opte vrydom vande jaermercten van Antwerpen mach elckerlick 
coopman vry ende vranck in persoone ende goeden aldaer handelen, 
ten zy hy aldaer zy oft ondersate van vianden des lants vercleert zynde 
over de voirscreven mercten, sonder voer schulde belet gehouden was 
elders in goeden waren oft persoone gaende comende noch blyvende 
mits betalende heuren gerechten473 tol, nyet tegenstaende mandement 
ter contrarien nade publicatie vander merctvryheyt gedaen.

[5.] Arresten t’Antwerpen gelet moeten aldaer beslicht ende geoordeelt 
worde voer scepenen.

[6.] Poorters ende inwoonders van Antwerpen en geven geenen tol 
vanden bieren die zy brouwen oft doen brouwen coopen ende doen 
coopen, halen oft doen halen te Haerlem.

[7.] Borgermeesteren ende scepenen ende raide van Antwerpen 
moegen setten die poorters ende inwoonders vande stadt na elcx 
facultyt om des princen bede ende andere nootelycke oncosten te 
vervallen.

[8.] De wethouderen van Antwerpen in saken van buytenbancken 
onder hen sorterende wysen naeder stadtrecht, soe verre de selve 
bancken egheen particulier costuyme ter contrarie en hebben.

[9.] Des sondaechs ende des heylichdaechs moegen de wethouderen 
alhier wel recht doen, soe in civile als in criminele saken.

[10.] Voer ingesetenen der stadt wordt gehouden die daer uuyt jaer 
inne syn eygen huys oft camer bewoont oft een huys oft camere in 
hueren besittende, bewoende oft gebruycken is ende den meestendeel 
vanden jare hem inder selver stadt houdende oft aldaer residerende is 
soe wel buyten als binnen mercten.

[11.] De stadt van Bergen opten Zoom is ende leegt int quartier ende 
onder damptmannye van Antwerpen.

473 rechten] gerechten boven tekst.
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[12.] Poorters van Antwerpen syn vry van tolle alle Hollant ende 
Zeelant doere, insgelicx oick alomme opte Honte, ende die vry van van 
tolle zyn en dorven in persoone by hen goet nyet zyn om hen te makene 
ander gestaen mits aldaer seyndende behoirlicke certificatien op 
tolbrieven vanden plaetsen daer zy geseten zyn, desgelycx zyn zy soe wel 
vry alom in Vrieslant als in Hollant ende Zeelant ende oick Vlaenderen, 
Gelre ende andere sprincen landen totten jaere tot xiiii c. xcii <1492> 
ende hebben oick den voirscreven vrydom vanden Honte gecocht ende 
gecregen vanden prince, desgelycx zyn alle dingesetenen van Brabant 
vry te Bergen opten Zoom als zy nyet voerdelyck en willen.

[13.] Die van Antwerpen hebben vrydom aenden prince van alle exac-
tien, uuytgenomen alleenlyck als de prince over zee in cruysvaert trect 
van hondert ponden loevens ende van zoe vele in zyn wedercoomen 
opt als hy syn zoone ridder slaet ende yemant van zynen soonen oft 
dochteren huwelick oft metten anderen princen in des keysershof trect 
telcken shondert ponden loevens.

[14.] Vele previlegien staen inden lantchartere verleent by hertoge Jan 
anno iii c.° iii.en <18 januari 1304 n. st.> in meerte geregistreert int 
secondo volumine folio xcix° ende int groote papieren boeck folio474, 
tot welckens geheelen copie uuyte gescreven synde versendinge om 
cortelycx hier gedaen wordt.

[15.] Insgelycx inde Blyde Incompste van hertoge Anthonius gegeven 
den xviii. december anno xiiii c. vi° <18 december 1406> geregistreert 
in secondo volumine folio xvi totter uuytgescrevenen der copien van 
welcken alhier wordt versending gedaen.

[16.] Desgelycx inde Blyde Incompste van hertoge Philips gegeven den 
xxiii.en augustii anno xiiii.c xxvi.en <23 augustus 1426> geregistreert 
in secundo volumine folio xxii totter copen van welcken relatie gedaen 
wordt.

[17.] Insgelycx inde gecopieerde Blyde Incompste van hertoginne 
Jehanne gegeven den iii.en januarii anno mccclv <3 januari 1356 n. st.>.

474 Hierna volgt een lijn.
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[18.] Oick inde gecopieerde keyserlycke vonnisse getogen uuyten 
boecke vanden mandementen uuyten yersten ende thiensten blade.

[19.] Oick inde addicie van prince Kaerle gegeven xx articulen anno 
xv c. xv <1515> gecopieert uuyten mandement boeck fo. lxxiii.

[20.] Eenen poirter die borge stellen van voer zyn misdaet oft die alsoe 
gegoet is datmen aene zyn goet dies seker is ende die de scepenen 
kennen en mach nyet gevangen geleyt worden.

[21.] Poorteren van Antwerpen en mogen van egheene misdaet uuyter 
stadt gevuert worden, maer moeten gevanghen gehouden worden 
(misdaen hebbende) binnen der stadt ende aldaer te rechte staen.

[22.] Lombaerden en moegen dnyet dierdelijcker leenen dan den 
poorteren tpont om twee penningen ter weken ende den vremden om 
dry noch andere lieden oick.

[23.] Scepenen moegen gheven alle ambachten.

[24.] Elck poorter mach wissel houden binnen der stadt openbaerlyck 
sonder misbueren.

[25.] Poorters moegen gebruycken dwater ende de visscherye binnen 
der stadt vesten.

[26.] Scepenen metten scoutet moegen maken ende ordineren alle punten 
der stadt oirboirlyck ende worden achtervolcht ende onderhouden.

[27.] De prince en geeft geenen ambachten vryheden maer moeten 
houden dordinantien des schoutet ende scepenen ende de gulden 
moeten na hen ordinantien oick hen vuegen.

[28.] T’Antwerpen is alle saterdage vry peerdemerct.

[29.] Die poirteren t’Antwerpen worden wil moet de scepenen betalen 
xx s. loevens cleynder munten ende den prince v s. br. ende de buyten-
poorters siaers der stadt iii s. ende den prince ii s. opte verbeurte van 
heur poorterye, behoudelyck dat de schoutet, amptman, rentmeester 
des princen, borgemeesteren ende elck vanden scepenen tsiaers selen 
mogen presenteren heuren dagelicxen ende broodigen dieneren om 
sonder gelt poorter te worden gemaect.

[II.] Misdaden, quade feyten, delicten ende midtsgaders vanden vrede 
ende onvrede
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[1.] Misdaden t’Antwerpen gebeurt moeten aldaer gehandelt gecorri-
geert ende gewesen worden.

[2.] Een vader is niet gehouden voert delict syns soens wesende in zyn 
plicht ten waere dat hy wetende dat zyn sone het delict hadde gedaen 
hem by zynen dancke huyse ende herberchde oft raet oft daet hem 
gegeven hadde totten misdade te volbrengene ende als sulcx sone in 
syns vaders huys nade misdaet by zynen wille keert soe moet de vader 
inne staen voer syns soens misdaet ende daer voire mach hy civilijck 
worden geexecuteert, tselve oick verstaende van eender moeder, 
behoudelijck dat de ouders excipieren dat de sone selve goet heeft ende 
die wysende moeten des soens goeden geexecuteert worden eer des 
vaders goeden.

[3.] Die in een geselscap gequetst wordt mach voir zyn beternisse 
eenen vander voirscreven geselcape die tselven geweest syn ende mede 
strytbaer ende twistich uuytkiesen ende zyn actie opten selven 
instellen, de welcken gequetsten moet beteren, behoudelyck hem zyn 
verhael op zynen medegesellen ende als twee, dry, vier oft meer 
personen tselve yemanden misdoen oft mede strytachtich zyn ende 
eenige hen voervluchtich maken moet de ghene van hen die nyet en 
vliet dat int geheele aen partye beteren, maer aenden haere gestaet elck 
voor zyn persoon metten personelen bruecken475, behoudelyck hen 
verhael vande beternissen partyen gedaen moegen verhalen aen heur 
medeplegenden die hen vluchtich hadden gemaect, maer indien 
yemant int geselscap hadde geweest die nyet strytbaer noch twistich 
en waere geweest die is geheel ongehouden.

[4.] Met hantbussen en mach nyemant gaen buyten den herbane noch 
daermede om hooge noch om leege schieten.

[5.] Niemant en mach binnen noch buyten de steden eeten oft teeren 
opten huysman sonder betalen opte verbeurte vanden lyve, ende alle 
vagabonden nyet hebbende eenich onderhout, dienst oft incommen 
noch ambacht doende noch genochsame ontschult selen geleet worden 
ter bancken.

475 boven tekst, in tekst bancken doorstreept.
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[6.] Brantstichters, moordenaers, dootslagers met opsette, lantroovers, 
peysbrekers, muyters jegens der kercken oft stadt en zyn opt gewyde 
oft in gheenen kercken vry maer moeghen byden here met oirbore des 
bisschops oft landekens daer vry sonder misbueren aff ende uuyt 
gehaelt worden.

[7.] Moortbranders, brantscatters ende dreygers met brande worden 
levende verbrant.

[8.] De kennisse vande misdaden lege maiestatis, valscher munten 
ende overtredinge der officieren komt de prince toe.

[9.] Niemant en mach moortbranders noch brantschatters eniger-
hande sommen van penninghen oft goet geven dragen oft duergeven 
oft dragen noch huyschouwe, herberge noch eenich eeten oft goet over 
en late noch vercoope, noch hen bootschappen of brantbrieven aen 
yemanden drage, oft doen, oft doen doen, maer die eenige weet moet 
tselve den yersten officier cundigen ende een yegelycken mach die 
vanghen ende moegen oock buyten lants oecs vianden aengetast476 
worden477.

[10.] De wet neemt kennisse ende doet correctie over de misdoenders 
binnen den limiten ende strect de selve correctie over al binnen den 
limiten.

[11.] Geen officier oft vassal en mach binnen Brabant geley geven 
eenigen quaetdoende oft gebannen.

[III.] Verbueringen, bruecken ende confiscatien

[1.] Soe wanneer by merckelycke redenen bevonden wordt dat eenich 
persoon wetens oft willens hem selven verdroncken, verhangen, 
verdaen oft ter doot gebracht heeft alsdan zyn alle de goeden vanden 
selven dooden verbuert ende dofficier vande plaetsen daer dat gebuert 
mach den dooden lichaem aenden galgen in een micke, forck oft dier-
gelycke doen hangen ten exemple van eenenyegelycken ende de 
goeden vanden dooden aenveerden sheeren profytte.

476 aengetast] aantal onleesbare woorden geschrapt, dan aengetast.
477 worden] worden daarna de wet doorstreept.
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[2.] Eelkerlijck mach zyn goet hueden ende doen hueden ende daer toe 
houden, houdt de voete ongecort sonder calengieren ende de prince sal 
dondersaten verhuden van onredelicke schade vanden grooten wilde 
ende conynen navolgende den previlegien des lande gegunt.

[3.] Die den scepenen oft raide van Antwerpen voor oogen oft achter 
rugge oploop dade met onredelicke worden oft anderssins om eenige 
vonnisse oft ordinansien moet alsulcken beternisse doen als den 
schoutet ende den meesten deel der scepenen ordineren sullen, opte 
pene van hondert royalle, ende wordt des nyet te min de voirscreven 
persoon byden prince bedwongen de voirscreven beternisse te doene 
ende moet soe lange uuyten lande blyven.

[4.] Nyemant en mach in steden dragen, by dage noch by nachte, pansier, 
huyven478, gongen479, zweerden, pyken, glavien480, javelijnen481, getacte 
colven, geschut, brandereelen482, haetsen483 noch oploopende stocken oft 
worpenen484, behalven de officiers elck in heur bedryffs.

[5.] De kennisse vande overtredinge ende bruecken der poorteren van 
Antwerpen hoort der weth aldaer toe.

[IV.] Uuytwinninge ende de costuymen ende rechten der selver ende 
hoe een schulteysschere zyn tachterhyet innen sal

[1.] Soe wye op eenen dooden schult heysschen wilt mach die selve 
schult met zynen eedt ende met volgheeden grooten ende gewarige is 
hy poorter met twee ende is hy geen met ses goede wettige mannen 
ende zynen eet met volgheeden alsoe gedaen zynde wordt de selve 
gewesen volcomen ende obtineert, alsoe soe verre hy zynen heysch 
ierst ende principalyck op zynen eet ende volcheeden instelt.

[2.] Dit aen eenich sterfhuys binnen Antwerpen gelegen tachter is, 
moet ierst volgen opte haefelicke goeden, ende dier niet genoech zynde 

478 Een huyve is een helm. 
479 Mogelijk wordt met gongen gedoeld op houten schilden of borden. 
480 Een glavie is een zwaard of een speer.
481 Een javelijn is een werpspiets, een lans. 
482 Een brandereel was een loden bal aan een riem vastgehecht. 
483 Een haetse is een bijl. 
484 Mogelijk worden worpelen of werpriemen bedoeld.
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mach hy volgen opte erfgoedt het zy eenen schulteysscher oft legataris, 
ende moeten de ruerende goeden byden heere openbaerlyck vercocht 
worden tot behoeff der crediteuren, ten ware datter beneficie van 
inventaris ware vercregen.

[3.] Soe wanneer eenige personele schulteysschere concurrerende om 
betalinge te hebbene opte goeden vanden ghenen die voervluchtich is, 
soe wordt geprefereert die dierste besetsel doet opte paien vande 
goeden vanden voortvluchtigen, soe verre sy schulteysschere zyn van 
eender qualiteyt maer die bescheet heeft van scepenenbrieven oft van 
bewysden vonnissen oft die volcht uuyten name vander stadt oft ter 
saken van huyshueren van pyne ende pueren arbeyde die worden voir 
al geprefereert, al en hadden die voor dandere geen vernoch gedaen 
soe verre zy nochtans heur rechts vervolgen maer naderhant is gestatu-
eert dat alle de crediteuren van eenen fugitiven oft insolventen 
persoon concurreren indifferenter van zyn goeden by hen uuytge-
wonnen elck na rate van zynen schult, behoudelyck dat de gepreviligi-
eerde schulden gelyck eenen voorgaende dote, huyshueren, sprincen 
ende der stadspenningen crediteurs hebbende, geloeften opt vonnisse, 
sententien, scepenenbrieven, scepenenkennisse ende andere diergelycke 
worden geprefereert.

[4.] De brengere485 vande obligatien bekent by hanteecken oft marck 
op zekeren levenden persoon oft den brengere oft hebber sbriefs mach 
den bekendere der selver te rechte betrecken ende aenspreken ende 
wordt de bekendere met recht bedwongen soo verre de brengere tselve 
begeert de obligatie hem gethoont zynde, voer al te kennen oft 
ontkennen die obligatie gescreven oft doen scryven oft met zynen 
signette, marcke oft hanteecken besegelt oft geteeckent te hebbene oft 
nyet, behoudelyck partyen voorts hen recht ten beyden zyden int 
principael.

[5.] De crediteur aenveerde zekere goeden van zyn debiteur fugityff 
zynde sonder heeren is daerom nyet gehouden inde schulden desselfs, 
maer moet dien aengaende den here den vervallen brueck betalen ende 
tgoet bekeeren in handen vanden heere ende tselve moegen vervolgen 
metten rechte.

485 in marge de brengere vande etc is een ander artikel.
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[6.] Geen crediteur heeft sulcken geprevilegieerde schult hy en moet 
voer zyn schult besetten binnen ses weken nade vlucht zyns debiteur 
en die voirts vervolgen naden vierscharen recht alhier.

[7.] Een debiteur mach voor zijn schulden cessie doen, al waert oick 
dat hy met scepenenvonnis ware geduemt die schulden zyner credi-
teuren te betalen ende die debiteur na dien hy den tyt van ses weken 
nade condempnatie vander wethouders deser stadt van zynen credi-
teuren te betalenen opten Steen alhier gevangen geseten zal hebben, 
alsulcken beneficie van cessie te genyetene doende den gewoonlycken 
eet daertoe staende, moet uuyter gevancgenis worden ontslagen in 
dien hy dat begeert ende alsulcken debiteur mach de stadt los ende vry 
gebruycken ende frequenteren ende de crediteuren moegen heuren 
debiteur die als vore cessie gedaen heeft indient hen gelieft selver 
aenveerden ende dien setten boven der eerden, drooge onder tdack, 
ende gheven hem broots ende waters genoech ende doen hem ane 
alsoe vele ysers tusschen de knye ende knoesel als hen gelieven zal 
sonder wee oft seerdoen, alsoe dat zyne vrienden ende magen hem 
tusschen twee sonneschynen altoes moegen begaen ende beslaen oft 
indien zy hem in sulcker vuegen ende manieren nyet aenveerden en 
willen blyft alsdan die debiteur van die gevanckenissen ontslaen.

[8.] Die aen eenigen fu<gi>tiven tachter es mach zyn schult halen met 
zynen eedt oick te preiudicie van eenen derden, ten ware dat de selve 
derde by thoone oft legittime documenten hem wulde fonderen dat 
sulck crediteur aenden voirscreven fugitiven nyet oick zoe vele nyet 
tachteren ware.

[9.] Soe haest als yemant fugityff is ende zyn goeden by zynen credi-
teuren beset oft gearresteert zyn, alsdan zy alle des voirscreven fugi-
tiven goeden geaffecteert zynen crediteuren om by hen gepaert ende 
gedeylt te wordene486, navolgende den statuyte daeraffgemaect zynde.

[10.] Die met scepenenbrieven heeft leveringe genomen aen eenich 
huys binnen der stadt oft vryheyt gestaen voer zekere rente die hy 
daerop heeft wordt binnen xiiii dagen nader leveringen gestelt inde 
possessie desselfs ende blyft daerinne indien hy niet en wordt voldaen 

486 wordene] doorstreept worde achter wordene.
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binnen der voirscreven xiiii dagen vanden achterstel daervore hy leve-
ringe genomen heeft, ende in dien hy alsdan indt poss<ess>ie desselfs 
huys comen wil moet totten selven huyse doen dagen ter vierscharen 
ende hy en heeft niet487 eerdevast proprieteyt voer dat de voirscreven 
daginge volcomen is gerysen tselve een heel iaer.

[11.] Een schulteysscher mach zyn schult halen met zynen eede alsoe 
verre het op eenen levenden persoon is ende indien hy afflyvich is, soe 
moet hy zyn schult halen met zynen eede ende volscheeden sonder 
voorderen thoon te moeten leyden, een poortere met twee volgcheeden 
ende eenen vremden met sesse, ende wordt daer op geloeft oft al 
mindert hy oock int gewarigen synts schults de somme daervoire hy 
besetsel heeft gedaen hadde, ten ware dat yemant eer dexecutie 
geschiet ware hem daer jeghens opponeerde.

[12.] Een crediteur aensprekende zynen debiteur met rechte voer 
sekere somme van penningen mach zyn recht houden aenden 
amptman gevende hem eenen stuyver ende alsdan roept damptman 
tot hem den debiteur hem vragende oft hy geen borge stelden en 
conde ende in gevalle hy tselve nyet en can gedoen soe doet 
damptman den debiteur leyden opden Steen, ten ware dat de crediteur 
te vreden wilde zyn metten debiteur doende cautie iuratoris ende soe 
wanneer damptman den debiteur neemt gevangen ende sulcx hout 
totter diffinityven toe soe gestaet damptman mits leverende den 
gevangen debiteur maer mach de crediteur de goeden van zynen debi-
teur doen inventarieren ende begeeren bewaert te hebben tot zynder 
versekerheyt maer soe wanneer de geduempde van borge te stellen de 
selve ter presentien van partyen nyet contradicerende stelt soe en mach 
damptman sulcken persoon noch zyn goeden nyet voerde molesteren 
commeren noch in hachten houden.

[13.] Een debiteur met vonnis verrechtelycken verhaelt zynde moet 
betalen ende den vonnis voldoen ende is daer voire executabel al waer 
oick dat de debiteur namaels begeerde in rechte gehoirt te zyne behou-
delyck dat partye verreyct zynde mits de selve daervoire zy verreyct es 
namptiserende wordt wederomme gehoirt in alle heure defensien, al 
oft verrycsel noyt gedaen en waere gelyck, oick alle vonnissen van 

487 heeft niet] heeft bovengeschreven niet.
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verreycke voird iaer noch na diaer noch opten principalen noch opten 
borge nyet voirde en zyn executabel dan tot namptisatien.

[14.] Als yemant zyn recht hout aenden amptman hem gevende eenen 
muer soo mach damptman dien persoon aentasten ende vangen oft 
laten gaen ende gestaet, altyt leverende den persoon voor rechte als hy 
vande wederpartien daer toe versocht wordt souden gehouden te wesen 
de goeden van dien persoon te distribueren oft in arreste te nemen.

[15.] Een man makende zyn testament en mach zyne wyve nyet 
verachteren int ghene des heur naden stadtrecht compt ende al waert 
dat twyff int maken vanden selver testament consenteerde oft geloofde 
tselve te onderhoudene soe mach zy nochtans vanden selven consente, 
nyet gebeurt met eenen vrempden momboire heur by heurs mans 
consente gegeven, resilieren ende die geloefte revoceren.

[16.] Waeren ende coopmanschapen van eenige debiteur fugityf zynde 
die de crediteuren metter minnen worden <gebracht> onder recht 
omme daerop te procederene naden vierscharen recht.

[17.] Als yemant de facto is fugityff ende voervluchtich soe concur-
reren sy crediteuren rechtelycken ter vierscharen gevolcht hebbende 
pro rata portione na advenant van heur schulden, uuytgenomen eenige 
gepreviligieerde schulden inde statuyten daer affgemaect begrepen die 
welcke hebben persecutie.

[18.] Een yegelycken wordt geacht ende gehouden fugityff als hy de 
facto vliet opt gewydde plaetsen oft hem elders occuleert verlatende 
alle zyn goeden ende nyet wederom comende in zyn huys ende vander 
uren daeraff dat hy vliet op gevrydde plaetsen ende alhier blyfft ende 
sulcx debiteur vluchtich zynde, en mach van zyne goeden nyet dispo-
neren, tzy met pande metter minnen te geven oft anderssins, in 
achterdeel oft preiudicie oft fraude van synen schulteysscheren, ende al 
de<de> hy tselve souden nyet te min die goeden commen in 
communem massam creditorum.

[19.] Alwaert oick dat de goeden vanden voervluchtigen nyet becom-
mert, beset noch oick gearresteert en waeren tselve oick verstaende van 
alle betalingen oft bewysinge die sulcx debiteur, gewydde oft gevrydde 
plaetsen aengenomen hebbende, ende daer blyvende eenigen zynen 
crediteuren soude mogen gedaen hebben, want sulcke betalinge oft 
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gewysinge egheen stadt grypen en soude, maer een yegelycken schul-
denaer niet voervluchtich zynde noch fugityff mach doen oft doen 
doen betalen met gelde, overgevinge oft bewysinge van goeden synen 
crediteuren van rechtveerdige ende deuchdelijcke schulden soe lange 
ende totter tyt toe zyn goeden nyet becommert, beset oft gearresteert 
en zyn ende grypt sulcke betalinge ende bewysinge stadt, al wert oick 
die schuldeners namaels bevonden voerde betaelinge van allen zynen 
crediteuren insolvent, maer een voervluchtich schuldeneren en mach 
den eenen van zynen schuldeneeren voerden anderen niet believen 
noch gratificeren omme den eenen meer te betalene oft yet te gelovene 
dan den anderen.

[20.] Goeden ende huysen ter vierscharen wettelijck uutgewonnen 
worden daer en teynden geexecuteert ende by mynen heeren den 
amptman vercocht doer zyne oudecleercoopers ende nyemant anders, 
ende worden de penningen daer en teynden gedistribueert dan credi-
teuren tot wier behoeff de uuytwinninge gedaen is ende wes daeren 
boven overschiet compt ten oirboire vanden proprietaris vanden voer-
screven goeden.

[21.] Een yegelyck rentier ende schulteysscher van eenigen becom-
merden sterfhuyse mach by besetsel ende uuytwinninge opte goeden 
inden sterfhuyse bevonden voer tgebreck dat hy daerane tachter is niet 
tegenstaende dat minder van jaren oft pupillen anderssins daerinne 
sonder gerecht zyn ende cesserende der insolventheyt daerinne succe-
deren sonder procederen ende voeghen nader vierscharen recht.

[22.] Alle uuytwinninge worden gehouden van weerden al eest dat 
duytwinninge syn besetsel yerst beset heeft voer meerdere somme dan hy 
namaels bye ede vercleert datmen hem schuldich is, want als den eedt 
gedaen wordt soe mach noch de schuldeneer oft andere die de goeden 
beschudden wilt, opleggen cost ende commere ende de geaffirmeerde 
schult betalen ende alsoe de goeden behouden, jae compt noch te tyde 
om tselve te doene eer den pont ter merct by executien vercocht is.

[23.] Een coopman, portere oft ingesetene vertreckende uuyter stadt 
op hem inder selver heymelyck houdende om zyne schulden wille 
sonder zyne schulderen te voldoene latiterende ende vliede op 
gevrydde plaetsen oft elders, heymelyck, sonder in huys weder te 
keerene, wordt gehouden voir fugitif, insolvent ende banckeroute 
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vander uren aff dat hy hem geabsenteert ende verborgen heeft, besun-
derlyck oick vanden tyt aff dat hy zyn huys gespolieert heeft ofte enige 
goeden versteken ende vander uren aff dat hy eenige acte oft prepa-
ratie gemaect heeft om te vlieden ende hem oft zyne goeden te vertrec-
kene ende te versteken van zynen schulderen.

[24.] Als yemandt met oude brieven ende oude ypotheke eenige pant 
uuytgewonnen heeft met alle puncten daer toe dienende, soe blyft den 
selven pant van alle iongere hypotheke ongelast ende ongehouden 
ende die voer tgebreck van erfrenten eenige goeden uuytwinnen ende 
daerin volcompt iaer ende dach opte panden daer zyn rente op staet 
heeft teynden der uuytwinnigen optie ende keuse weder hy naer 
uuytwinningen zyn hant toesluytende ende den uuytgewonnen pant 
behouden wil als zyn eygen goet metten laste vandaer uuyt te 
geldenen alle oude renten die daerop stonden voer zyn rente ende 
alsdan is zyn rente daer voere hy dien uuytgewonnen hadde 
gesmolten, want nyemant op zyn eygen panden renten hebben en 
mach, oft anderssins mach de uuytwinner dien pant doen chieren 
ende byden amptman by executien doen vercoopen ter vrydaechs mert 
ende alsdan blyft hy by zyn rente ende wordt die nader vercoope int 
goeden uuytgestekende, maer sedert is gestatueert dat der voirscreven 
keuse den uuytwinner nyet en blyft dan alleenelyck als opter daer 
uuytgewonnen panden egheen besetsel oft uuytwinnige gedaen en 
wordt voer schatschulden oft personeele actien, maer als daer voire 
opte voirscreven panden oick gevoecht, soe moeten die gechiert ende 
ter merct gedaen ende vercocht worden.

[25.] Als leveringe genomen wordt, soe doet damptman den gebruyc-
kere vanden pande oft die aldaer in huys zyn, oft den naesten gebueren 
isser nyemant thuys, die wete dat de gebruyckere den renten binnen xiiii 
dagen betale oft anders dat hise ruyme opte pene van selve nade xiiii 
dagen daer voer geexecuteert te wordene, ende en derff die de leveringe 
nempt geen andere wete vander leveringe doen dan metten horen ende 
metter clocken diemen ten naesten voechtgedinge ende iaergedinge 
blaest ende luyt alsmen ter vierscharen recht vreyct, soe verre de proprie-
taris van dien geseten is binnen der stad vryheyt ende iurisdictie der 
selver binnen Brabant, Vlaenderen, Ryssele, Douay, Orchy, Dornick, 
Calais, Artois, Henegou, Picardien, Boloignen, Namen, Cameresis, 
Ardennen, Faminen, Loon, Ludic, Limborg, Luxemborg, Valckenborch, 
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Berge, Meurs, Coelen, Utrecht, Overmase, Gulic, Gelre, Cleve, 
Hollant, Zeelant, Vrieslant ende daerontrent, welcke proprietaris binnen 
eenige van dien landen geseten zyn metter voirscreven daginge wordt 
versteken ten eeuwigen dagen van alle den rechten ende actie dat hy als 
proprietaris aenden vreycten pant namaels soude moegen hebben, maer 
den ghenen die buyten dien limiten geseten is moet andere weete 
gedaen worden, maer den ghenen die daerbinnen geseten zyn en derven 
geen andere wete doen al waren die oick present oft al wistmen die te 
vindene dan metter clocken ende horen als voire.

[V.] Huwelyck, huwelycxe voerwaerden ende van der gemeynschap 
ende cracht van dien ende des daer uuytspruyct

[1.] Man ende wyff in geheelen bedde sittende ongedivorteert hebben 
gelycke possessie in heur gemeyn goede van wat zyde datze comen zyn, 
ende oick inde vercregen goeden ende nade de doot vanden iersten afly-
vigen successeert op die erfgenaemen desselfs, ten waere dat voire de 
trouwe anderssins tusschen hen bevoirwaert waere geweest sulcx dat by 
effecte tusschen man ende wyff byder huwelycke wordt gesloten een socie-
teyt ende gemeynschap van goeden, nyettemin de man heeft staende den 
huwelycke het meeste bewint ende regiment daeraff, ten waere dat noch-
tans by man ende wyff zy tracteren by voerwaerden, contracten ende 
anderen dispositien waere versien oft geordineert soe dat nader stadtrecht 
alle haeflycke goeden, ruerende ende onruerende, gemeyn zyn tusschen 
man ende wyff die staende den huwelycke toecomen zyn by successien oft 
anderssins oft weder die den eenen oft den anderen ten tyde vande consu-
matien vanden huwelycke oft daer te voiren toebehoirende waeren, soe dat 
elcken van man ende wyff daerinne competeert ende daeraff toebehoirt 
deen helft ende dat man ende wyff alsulcke goeden hebbende ende besit-
tende zyn als gemeynen goeden, behoudelyck den lanctlevende zyn voer-
deel inde selve ruerende haefflycke goeden.

[2.] Voorwaerden ende contracten van huwelycke tusschen partyen 
deuchdelyck gemaect ende voer scepenen van Antwerpen behoirlyck 
gepasseert worden geacht ende gehouden voer goet ende van weerden 
ende de goeden daerinne begrepen zyn verbonden ende geaffecteert na 
inhout vanden selven scepenbrieven enden worden nader stadt recht 
<nyet verdeeld> nyet tegenstaende datter wettige kinderen levende 
achterblyven, want by contracte van huwelycke mach men de 
stadtrecht derogeren.
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[3.] Man ende wyff en moegen malcanderen staende den houwelycke 
nyet maken geven oft toevuegen, directe vel indirecte488, dan het 
gebruyck vanden huyse daerzy inne woonen ende een marck silvers 
eens moegende, tselve huys metten hove groot zyn xl roeden erven, 
ende dat alleenlyck als zy zyn gaende staende ende ter kercken 
mogende gaen, al dedent zy oock reciproce ende al en waerder egheen 
huwelycke voirweerde gelaect nyet te meer van vercregen goeden als 
van patrimoniale ende al des zy malcanderen daer en boven maken is 
nul ende van onweerden, ten waere dat reciproce meer souden mogen 
maken.

[4.] By ende met huwelycke voerwaerden voer scepenen gepasseert 
wordt geboren ende vercregen actie ende recht allen persoonen inde 
selve voerwaerde begrepen soe absenten als presenten inde goeden 
diemen ten scheydene vanden bedde vinden zal, sonder datmen de 
huwelycke voerwaerde voerwaerden mach weder roepen, ten waere by 
vollen conssente van alle de genen dier interest in hebben.

[5.] Die tot zynder huysvrouwe neempt een vrouwe belast met 
verscheyden schulden oick eer hy die trouwde moet nochtans die 
schulden betalen ende machmen hem ende zyne goeden voir die 
schulden vernoegen ende executeren gelyck oft hy die schulden selve 
gemaect hadde ende gelycmen zyn wyff ende heure goeden daer voire 
soude moegen hebben executeren al waert oock dat die trouwende van 
die schulden nyet en hadde geweeten, maer ter contrarien en is de 
uxore nyet gehouden inde schulden by heuren man voir den huwelicke 
gemaect noch oick inde gene die hy duerende den huwelycke gemaect, 
moet nochtans gelyckelyck helpen betalen die schulden by hen tsamen 
huyshoudende gemaect theurer beydder oirboire oft daer voire zy hen 
gesamentlyck verbonden hebben ende geloeft te betalene, ende dat soe 
lange als zy nyet gescheyden en zyn ende totter sententien van divor-
tien toe inclus.

[6.] Een vrouwe persoon gehoudt zynde ende dagelycx incoopende 
ende uuytcoopende, ontfangende ende uuytgevende met heuren man 
openen winckel ende rekenboeck houdende, obligatien ende quitan-
tien gevende, gelyck heur man wordt geacht voor een coopwyff soe 

488 directe vel indirecte] doorstreept.

67893_05_DeRuysscher.indd   255 23/12/14   16:16



— 256 —

dat sulck coopwyff mach passere procuratien om haer schult te 
manene ende passeren, obligatien van heur schult voir scepenen van 
Antwerpen als coopwyff zonder by wesen van heuren man, ende de 
selve is gehouden te betalinge vande gemeynen schulden des sterfhuys 
heurs mans alsoe verre die staende den huwelyck gemaect zyn behou-
delyck heur verhael opte goeden oft die hen dragen als erfgenaemen 
vanden voirscreven heuren man voer deen helft, maer soe wanneer een 
huysvrouwe heur nyet en onderwint coopende oft vercoopende der 
coopmanschap van heuren man ende ter saken van die egheen schult 
selve en maect noch voor heuren man en gelooft te betaelen, soe en is 
zy noch het goet by heur te huwelycke gebrocht nyet verbonden noch 
en moegen gepraempt noch geexecuteert worden voorde schult van 
heuren manne, alwaer oick alsulcke schult byden voirscreven man 
gemaect staende den huwelycke tusschen beyden, al hadde de selve 
vrouwe oick onderteeckent die obligatie van heuren man oft die schult 
gelooft te betalene sonder momboir heur wettelycke gegeven maer 
mach tselve herroepen, ten waere dat de goeden oft penningen daerzy 
voore gelooft hadde ten heuren oirboire bekeert waeren.

[7.] Alle huwelycke voerwaerden voor de trouwe tusschen toecomende 
man ende wyff gemaect ende gesloten ende daer op thuwelyck toege-
gaen ende volbracht is behoirden onverbrekelyck heur effect te sorteren 
onderhoudende ende achtervolcht te wordene, sulcx dat man ende wyff 
naede consumacie van heuren huwelijcke de selve huwelycke voir-
waerde nyet en behooren oft en mogen herroepen, casseren, te nyete 
doen oft in contrarien ende ten achterdeele van dier deen den anderen 
yet geven oft maken ende oft zy tselve daden alsulcken wederroepinge 
oft makinge is nul, machteloos ende van onweerden ende behoort 
scheydinge ende deylinge tusschen den lancxtlevenden ende den erfge-
naemen vanden overleden dien niet tegenstaende te geschiedene na 
inhoudt der huwelicqer voerwaerden voor de trouwe gemaect.

[8.] Mans persoonen gehoudt zynde moegen valide alderhande 
contracten aengaen ende passeren al sy onder heur xx jaeren oudt, ten 
waere de selve waeren van soberen regimente sulcx dat hen byder weth 
ten versuecke vanden vrienden oft zyne wyve by openbaren edicte oft 
raidtcamere waere verboden de alienatie oft belastinge heurer oft 
heurer huyselycke goeden ende eenen yegelycken inder selven edicte 
verboden dat eenige coopmanschapen, voerwaerden oft contracten 
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met hen te makene oft aen te gaene want soe verre alsdan de contre-
weerde gedaen die souden van onweerden zyn, maer anderssins die 
gehoudt ende xx jaeren out zyn ende hen met coopmanschapen 
geneeren worden gehouden voor meerdere van iaren ende alle 
contracten die sulcke aengaen zyn ende worden gehouden voer goet 
ende van weerden, al en is die gheen xx jaeren oudt, maer wordt sulck 
persoon geacht voor meerdere van jaren ende staen ende zegelen 
scepenen over sulcke contracten.

[9.] Mans persoonen gecommen totten ouderdomme van achthien 
jaren ende in egeen momborye staende moegen aengaen valide alder-
hande contracten van heure goeden onder de bedryve dese stadt 
gelegen, ingevalle de selve voor scepenen alhier worden gepasseert, 
welcke scepenen eer zy die passeren moeten aensien de qualiteyt der 
voirscreven persoonen ende zoe verre dat hen duncken wy genoech te 
zyne om hen goeden te begerene passeren zy die contracten ende obli-
gatien ende worden die alsdan van weerde gehouden.

[10.] Vrouwepersoonen en moegen geen voerwaerden passeeren oft 
verlyden sonder momboiren oft heure mans, behalven dat gehouden 
vrouwen moegen wel testamenten maken sonder consente van heuren 
mans, soe verre tselve nyet en gebeurt ten achterdeele heurs mans, 
sulcx dat alle uuytcoopen van versterffenisse by vrouwe persoonen 
(egheen coopwyven synde noch hen voor sulcx gedragen hebbende, 
oick meerdere van xxv jaren) gedaen sonder daertoe eenen momboir 
gehadt te hebbene oft heur gegeven te zyne zyn metter daet nul ende 
van onweerden te houdene, emmer sulcx dat die vrouwe persoonen en 
schuldich en zyn tselve van weerden te houdene maer gelyck zy als een 
vrouwe gecontraheert heeft, soe mach zy tselve als een vrouwe affgaen, 
tselve oick verstaende van alle andere contracten ende coopmanscapen 
in sulcker vuegen dat vrouwen geacht ende gehouden worden voir 
pupillen ende mindere van jaeren soe dat die ghene die met heurlieden 
sonder momboir contraheert is verbonden te voldoene maer zy 
moegen tselve als een vrouwe afgaen ende zyn daeraff ongehouden, 
maer als de uxore heur verbint met heuren man aen eenen derden oft 
yet geloeft voir heuren man voer recht met eenen vremden mombore 
diemen heur geeft ter manissen des officiers by wysdom van scepenen, 
by consente heurs mans, blyft zy daervore verbonden des zy zoo wette-
lyck geloeft heeft, sonder heur daertegens Senatusconsulto Velleiano te 
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moegen behelpen, al en hadde zy dien expresse verjegen, weder de 
penningen in heuren oirboire bekeert zyn oft en al en onderwont zy 
oock heur der coomanschap en al oick zy van heur dotale goeden 
gepriveert blyven, al hadde de man die schulden oick alleen oft voor 
thuwelyck gemaect.

[11.] Een manspersoon mach binnen den leven van zyne wyve van 
alles haeflicken goeden tsamen by hen innegebrocht ende van alle 
onberuerlycke goeden van zynder zyden gecomen sonder consent, ja 
jegens de wille, van zynen wyve contraheren, dien veranderen, 
verthieren ende belasten ende daeraff besonderlyck inter vivos dispo-
neren ende wordt tselve van weerden gehouden ende sorteert effect.

[12.] Een weduwe aenveerdende simpel ende sonder inventaris de helft 
vande beruerlycken goeden die heur ende heuren man gemeyn waren 
ende verliest, smelt noch vermindert daermede niet in al oft in deele 
heur duarye, tzy costumelyck oft bevoorwaerde, de redene is mits dien 
dat zy aenveerdende de helft vander gemeynder haven is al eens 
gehouden inde helft vande gemeyne schulden, nu en is duarye 
alwaerse oick bevoirwaert geen gemeyne schult tussen man ende wyff 
maerts eene schult daermede de man alleene ende na hem zyn erfge-
naemen belast is ende alsoe zyn alleenelyck inde voirscreven duarye 
gehouden die aenveerden zyn onberuerlycke goeden ende hen 
funderen erfgenaemen.

[13.] Een weduwe renunchierende den sterfhuyse heurs mans behou-
delyck heurer duarien en is inde schulden niet gehouden ende soude 
hebben heur duarie zoe verre daer goeden genoech waeren, ende oft de 
goeden niet goet genoech en waeren om de duarie daerop te heffen oft 
te hebben soude zy die hebben na rate der selver goeden, maer de selve 
en is in egeen schulden heurs man gehouden soe verre zy heur nyet en 
onderwint oft en aenveert vanden heurs insolvents mans weder die 
levend oft doot is sonder eenige van zyne goeden te houderen oft dair 
aff te profiterene, maer is de selve vrouwe willende voir heur dote 
ageren schuldich heurs mans goeden daer voire te besetten binnen ses 
weken na dat hy voorgeroepen is opt privatie van heurder actien.

[14.] Man ende wyff tsamen in huwelycken state sittende moegen hen 
valide voir scepenen van Antwerpen de uxore met een vrempden 
momboir heur metten rechte by consente heurs mans gegeven gesamen-
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derhandt ende elck en vooral verbinden heure persoonen ende goeden 
voere schulden de penningen daeraff gecomen bekennende theurer 
beyder oirbore gegeven oft gecomen te zyne ende alsucke geloefte ende 
want is goet vast ende van weerder ende doetmen daerop recht.

[15.] Een vrouwe die met heur huwelycke voirwaerde ondersproeken 
heeft alle heure goeden nade daflivicheyt van heuren man voer uuyt te 
mogen hebben, mach na heurs mans doot alle de selve goeden na heur 
nemen ende aenveerden sonder gehouden te zyne te betalene eenige 
schulden staende de huwelijcke gemaect in handen van coopman-
schap, ten waere dat de selve uxore doende coopmanschap gemeyn 
met heuren man expresselyck heur daervore verbonden hadde want 
alsdan soude zy gehouden zyn te betalene de selve schult voer alsoe 
vele als zy heur verbonden heeft ende anderssins nyet.

[16.] By huwelycke voerwaerden machmen derogeren der stadt recht 
ende man ende wyff voer de trouwe in huwelijcke conditioneerende 
moegen derogeren der stadt recht contrarierende den besprokenen 
voerwaerden ende moet alsdan de dispositie van gescreven rechte nade 
welcke de huwelicxe voerwaerden gemaect zyn stadt grypen, den 
costumen deser stadt nyet tegenstaende.

[17.] Man ende wyff makende hen testament en moegen malcanderen 
niet preiudicieren int ghene des elcken van hen nader stadtrecht compe-
teert, mits dat elcken van hen recht geacquireert is byder stadt recht.

[18.] Van rechten tusschen man ende wyff siet begrepen inden keyser-
lycke vonnissen ende rechten siet hiervoire fo489.

[19.] Man ende vrouwe moegen voren de trouwe maken een huwelicxe 
voerwaerde ende daer inne bevoorwaerden dat na doverlyden van 
dierste van hen de goeden by elck te huwelycke gebrocht gaen ende 
blyven zelen ter zyden van daer die syn gecomen ende oick dat de 
lancxtlevende geenssints en zal gehouden zyn in eenige schulden die 
de overleden voer date vander voirscreven contracte schuldich mochte 
wesen maer dat daer aff geheelyck blyven ongehouden.

489 Het nummer werd niet ingevuld.
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[20.] Een vrouwe gemaect hebbende vanden goeden die zy aen heuren 
man te huwelycke gebrocht heeft eenige huwelixe voerwaerde voorde 
trouwe, mach altyt als heur man sterft oft non solvent wort, heur 
dragen schulteysschersse490 van heuren man voor tgene datzy navol-
gende heurer huwelycke voerwaerden aenden selven hueren man oft 
zyne sterfhuys tachter is ende wordt sulcke uxore nyet aenveert 
hebbende heurs mans goeden ende voor heur dote heur actie intente-
rende aende goeden vanden sterfhuyse oft heurs mans geprefereert 
voir alle andere schuldeysscheren desselfs, uuytgenomen boden loon, 
huyshure ende montcost ende blyft oick gehouden vanden schulden 
van heuren man ende wordt oick geprefereert voer de stadtassysen sal 
tselve oick verstaende soe van andere goeden van heurer zyden 
gecomen zynde als heure dotale innegebrochte goeden.

[21.] Als man ende wyff verscheydene handelinge van coopman-
schapen in diversen plaetsen doen oft bedryven ende doen voir 
dandere hen niet en verbinden, alsdan blyft de uxore ongelast vanden 
schulden die heur man inden handel van zyn coopmanschapen 
gemaect ende sonder dat heure goeden daervore gepraempt moegen 
worden, ten waere dat de man de goeden anderssins verbonden, 
geypothiceert oft in betalinge gegeven hadde, ende behoudt de huys-
vrouwe theurwaerts deen helft vanden vercregen goeden ende der 
gemeynder haven, maer een huysvrouwe nyet wesende een openbaer 
coopvrouwe dagelycx soe wel in absentien als in presentien van heuren 
man incoopende ende uuytcoopende noch voor sulcx gehacht ende 
gehouden en mach sonder consent van heuren man egheene 
contracten valide maken aengaen ende passeren, maer syn de selve 
bekentenissen oft contracten by heur sonder smans consente gedaen 
nul ende van onweerden ende als nyet gedaen.

[22.] De solempniteyten van emancipatien en worden alhier niet 
geuseert naer gescreven rechte, maer wordt onderhouden een andere 
formule diemen gemeynlyck heet uuyten broode doen, dwelck 
geschiet ter vierscharen alhier den vader bewysende den sone twee 
oude grooten erfelyck op zekere panden.

490 schulteysschersse] als synde eysscher doorstreept, boven schulteysschersse.
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[23.] De man heeft dadministratie ende regiment vande goeden 
gecomen zynde soe van zynre zyden als van zynre huysvrouwe zyde 
ende mach de ruerende haeffelycke goeden sonder consent van zynder 
huysvrouwe vercoepen ende alieneren, behoudelijck altyt der huys-
vrouwe heur dotale goeden die heur in subsidie van huwelycke 
gegeven zyn ende andere geprevilegieerde goeden der huysvrouwe 
compterende.

[24.] De huysvrouwe moet uuytgaen, opdragen ende overgeven in 
tegenwoirdicheyt van heuren man daer over ende by staende als heur 
man ende momboir de onruerende haeflycke oft erflycke goeden die zy 
te huwelycke gebrocht hebben ende heur staende den huwelycke by 
gifte491, legate oft successie aencomen zyn, soe wanneer de selve staende 
den huwelycke vercocht worden maer aengaende den goeden staende 
den huwelycke van man oft wyff vercregen, die mach die man staende 
den huwelycke sonder consent oft wete zynre huysvrouwe verthieren, 
veranderen ende vercoopen, ten waere de huysvrouwe daermede in 
gegoeyt was met scepenbrieven oft anderssins daer aff waere versien oft 
gedisponeert by tractate, huwelycke voerwaerden oft andere contracten, 
maer van alsulcken huysen oft andere goeden staende den huwelycke 
vercregen daer man ende wyff beyde in gegoet zynde, mach de man 
sonder zyns wyff consent wel zyne helft vercoopen, verthieren, veran-
deren ende met renten oft anderssins belasten.

[VI.] Erffenisse successie ende hoe de goeden ten scheydene vanden 
bedde gedeylt worden ende wye inde schulden gehouden is ende van 
testamenten, legaten ende diergelycke.

[1.] De lancxtlevende van man ende wyff blivende sitten alhier 
t’Antwerpen inden sterfhuyse yersten aflivigen ende de goeden van 
dien hantplichtende, is gehouden te betalene de geheele schulden 
desselfs sterfhuys behoudelyck dat de selve lestlevende van der eender 
helft van dien schulden hem voort mach verhalen opte erfgenaemen 
vanden yerst aflyvigen oft anders die de goeden desselfs comen deylen.

[2.] Het huwelyck byder doot vanden eenen vanden gehuwden 
gescheyden zynde, de gene die aenveerden de ruerende goeden, het zy 

491 gifte] lega doorstreept, daarna gifte.
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de lancxtlevende oft derfgenaemen vanden yerst aflivigen oft beyde 
tsamen, syn gehouden te betalene de gemeyne schulden soe verre de 
selve ruerende goeden hen streckende zyn, ende oft de selve beruer-
lycke goeden nyet en bestrecken totter volder betalinghe der selver 
schulden in dien gevalle de gene die besittere blyft vanden sterfhuyse 
voere deen helft ende de gene die hen dragen erfgenaem vanden yerst 
aflyvigen voer dandere helft syn gehouden voer voldoene van tsurplus 
vanden selven schulden met heuren anderen goeden, ende soe verre492 
de onruerelycke goeden oft erfelycke egeen leen zynde alnoch niet en 
verstrecken de voirscreven schulden datmen alsdan daer voire de leen-
goederen soude mogen vervolgen na costuyme ende rechte vanden 
bancken ende onder die gelegen zyn, ende hoe wel de betalinge der 
voirscreven schulden in heur selven ten uuytersten compt ende valt ter 
betalingen vanden lancxtlevende vanden gehouweden ende vande 
erfgenaemen des aflivigen voor alsulcken portien als voire geruert is 
nochtans nyet genoech soo useert men dat de crediteurs moegen voir 
heure heele schult moegen betrecken den lancxtlevende vande 
gehoude alleene als besittere vanden sterfhuyse oft den erfgenaemen 
vanden aflivigen alleene oft deene van hen, dies is de selve die soe 
alleene betrocken wordt voir al synen toeganck ende verhael vanden 
helft op dandere portie ende de geduempde erfgenaemen op zyne 
medeerfgenaemen voir hen gedeelte, wel verstaende dat de weduwe 
aenveerdende de beruerlycke goeden vanden sterfhuyse heurs mans al 
en waert maer tot eenen lepel toe die zy aenveerdt, behoudelyck dien 
dat soe verre de beruerlycke goeden nyet genoch en waeren om de 
schulden daer mede te betaelen soe zy heur verhaelen opte erfge-
naemen heurs mans.

[3.] De lancxtlevende van man oft wyff en is nyet gehouden in eenige 
renten byden aflivigen voir den huwelicke vercocht anders dan in zoe 
verre daer eenigen achterstel aff gevallen ende verschenen waere 
binnen den tyde ende leven der yerst aflivigen, daer aff is de lancxtle-
vende soe verre hy aenveert eenige haeflycke goeden is gehouden te 
betalene deen helft ende de erfgenaemen vanden overleden dandere 
helft, maer van deen voirdane en is de lancxtlevende daer geenssins 
inne gehouden.

492 verre] bovengeschreven.
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[4.] Soe wanneer des sterfhuys goeden boven der besproken duwarien 
goet genoech zyn om de schulden te voldoen mach de weduwe hebben 
heur ondersproken duwarie maer de betalinge vanden schulden 
moeten gaen voirde voirscreven duwarie.

[5.] De doode vesticht ende saiseert den levende ende de erfgenaemen 
vanden aflivigen comen ter stont ende succederen sonder interval van 
tyde in recht desselfs aff langen goeden inder continuatie vander 
possessien der selver byden afflyvigen gehadt als anderssins, sonder dat 
van noode zy oft behoeflyck eenige nyeuwe actuelle possessie te 
nemene ende moegen, alsdan derfgenaemen indient hen gelieft ex 
cautela super abundanti et non necessaria cautie ende borchtocht 
stellen in absentie van partyen van te geldene ende te deylene dat zy 
schuldich zyn te geldene ende te deylene ende indien de lancxtlevende 
de voirscreven borchtochte begeerde, soe moeten derfgenaemen die 
stellen in presentie van partyen sonder nochtans dat de selve borch-
tocht yet geeft oft neempt aengaende der voirscreven possessie maer 
alleene aengaende de schulden ende wederschulden, legaten ende testa-
menten, onder welcke borchtochte derfgenaemen int sterfhuys blyven 
totter tyt toe zy metten lancxtlevenden overcomen zyn metter minnen 
oft metten rechte, welcke continuatie oyck stadt grypt inde erfge-
naemen nyet tegenstaende eenige testamenten oft dispositien tusschen 
man ende wyf ter contrarien gemaect ten voirdeele vander lancxtle-
vende ende wordt de selve possessie gecontinueert in elcken voir zyn 
part portie ende gedeelte, tselve stadt grypende ende de voirscreven 
costuyme alleenlyck staende op goeden binnen deser stadt ende der 
cuypen ende vryheyden der selver gelegen ende uut meer indifferenter 
in allen gerechten erfgenamen, soe collateralen als descendenten.

[6.] Soe wanneer by man oft wyff sittende ongedivorceert in huwe-
lycke state eenige goeden vercregen worden, de selve behoiren hen 
tselve half ende half toe ende vercrigen daeraff eensamelyck deen 
byden anderen de possessie in sulcker vuegen dat byder aflyvicheyt 
vanden eenen de helft vanden selven goeden ende oick de possessie der 
selver devolveert, versterft ende wordt gecontinueert opten naesten oir 
ende erfgenaem vanden overledenen voir deen helft ende opten lancxt-
levenden voir dander helft behoudelyck den lancxtlevenden zyn voir-
deel tselve oick verstaende ten waere dat anderssins inden huwelicxer 
voirwaerden waere ondersproken oft byden aflivige anders daer aff 
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gedisponeert, maer voirtyden pleech de lancxtlevende alle de goeden 
in tochten te behoudene.

[7.] Man ende wyf moegen maken malcanderen heur huys daerzy 
inne woonen met dien dat daertoe behoirt tot elcx lyve soe wanneer sy 
cunnen gaen staen ende ter kercken gaen ende dat en moegen heur 
erfgenaemen nyet wederseggen ende dien dat huys blyft en maech 
tselve nyet vercoopen noch onderslaen oft anders sonder derfgenaemen 
heur deel moegen aenvaen ende heuren wille daer mee doen, nochtans 
die voerscreven makagien van huys ende hof by man oft wyff malcan-
deren gemaect nyettegenstaende blyven derfgenaemen des aflivigen 
metten lancxtlevende inde possessie vanden selven gemaecten goeden 
huys ende hove tot dat scheydinge ende deylinge tusschen henlieden is 
geschiet metter minnen oft metten rechte.

[8.] Ten scheydene vanden bedde van man ende wyff syn alle huysen 
binnen der stadt ende vryheyt gelegen van wat syde die zyn gecomen 
ende alle de ruerende haeflycke goeden ten sterfhuyse des yerste afflivige 
behoorende terstont deylbaer telcker zyden half ende half, behoudelyck 
den lancxtlevende zyn voirdeel inde ruerende have na deser stadt recht, 
ten waere dat yet anderssins behoirlyck bevoirwaert oft gemaect waere 
ende zyn alsoe de huysen ende de ruerende haeflycke goeden terstont 
thuwelyck wesende geconsommeert geapproprieert halff ter eenre ende 
half ter ander zyden, behoudelyck dat de man binnen den huwelycke de 
huysen ende have mach vercoopen ende verthieren sonder zyn wyff wel 
dverstaende dat alle renten die tusschen man ende wyf op eenige der 
voorscreven huyse int vercoopen oft erfgevinge der selver bekent oft 
vercreghen zyn oick zyn deylbaer gelyck vercregene goeden als vore ende 
wort tselve onderhouden indifferenter tusschen alle erfgenaemen van 
wyen off wye deselve zyn, priesteren oft anderen, oft vanden yersten 
aflivigen van man oft wyff, maer devolveren alle de selve goeden derfge-
naemen vanden vaderlycke zyden voer deen helft ende op derfgenaemen 
vande moederlycke zyde vore dander helft ende terstont volgen elcker 
partyen alle de profyten comende van zyne helft.

[9.] De lancxtlevende van man oft wyf vanden yersten aflivigen 
willende proffyt hebben ende int sterfhuys sittende oft comende is 
gehouden by solemnelen eedt inne te brengen ende bewysen alle de 
goeden den sterfhuyse toebehoorende ruerende ende onruerende jae 
oick lyfrenten, alstonden die te lyve vanden lancxtlevenden, ende oick 
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alle andere goeden den sterfhuyse toebehoorende ende daer uyte de 
lancxtlevende namaels soude meynen vruchte ende profyte hebben, 
behoudelyck datmen daer en teynden alle die goeden deyle nadat elck 
daerinne gerecht zy ende soe verre derfgenaemen begeeren daeraf 
inventaris onder synen eet gemaect te wordene moet hy tselve doen 
maer anders en is den selven inventaris nyet nootelyck.

[10.] De lancxtlevende van man oft wyff en mach nyet comen totten 
goeden vanden sterfhuyse vanden yerst aflivige noch by wege van testa-
mente, gifte oft van successien maer behoirt met zynen deele dat hem 
int sterfhuys nader stadtrecht toebehoirt te vreden te blyven, behoude-
lyck thuys ende een marck silver dat zy malcanderen staende den huwe-
lycke maken mogen ende andere nyet, ten waere dat in heuren huwe-
lycxe voirwaerde ende voerde trouwe van hen anders waere gesloten.

[11.] Wye als erfgenaemen in een sterfhuys compt aenveerdende de 
haeflycke goeden vanden selven sterfhuyse is schuldich alle de legaten 
ende schulden te betalene.

[12.] Alle erfgoeden ende renten die man oft wyff aen malcanderen te 
huwelycke brengen oft staende den huwelycke aensterven gaen ende 
keeren ter zyden van daer die comen zyn inder vuege dat zoe wanneer 
op eenige kinderen oft kint byden aflivigen van vader oft moeder 
eenige erflicke goeden, erfrenten, patrimonie oft stockgoeden 
verstorven zyn ende die kinderen daerna aflivich worden sonder 
wettich oir, alsdan volgen, versterven ende succederen der selve goeden 
opte naeste vrienden ende magen vander vader oft moederlycke zyde 
van daer die eerst gecomen zullen zyn ende nyet opten vader oft 
moeder oft yemant anders van zyne oft heurdere zyden sulcx dat 
erfrenten die man oft wyf te huwelycke brengen ende deylbaer en zyn 
maer blyven geheelyck ende al toebehoirende met vollen rechte den 
lancxtlevenden oft des aflivigen erfgenaemen ende staende den huwe-
lycke blyft elck byden proprieteyt vanden erfgoeden ende erfrenten 
van zynder gecomen, sonder dat dandere daer eenich recht paert oft 
deel inne hebben ten waere die staende den huwelycke waeren veran-
dert ende verthiert want alsdan zyn de penningen ende goeden daeraff 
gecomen met allen den vercregen goeden ende allen den haeflycken 
ende haefdeyligen goeden als huysen, hoven ende lant binnen der stadt 
ende vryheyt gelegen, deylbaer tusschen dlancxtlevenden ende derfge-
naemen halff ende halft.
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[13.] Derfgenaemen vanden afflivigen van man oft wyf comen inde 
helft van allen de haeflycke goeden, ruerende ende onruerende, ende 
tot dien inde helft vande erfgoeden staende den huwelycke vercregen, 
ten waer dat by contracte voir de trouwe oft anders behoirlycke 
makinge anders ondersproken hadde geweest, dies moeten zy oyck 
deen helft vanden schulden ende lasten dragen ende behoudelyck den 
lancxtlevende zyn voirdeel inde ruerlycke goeden.

[14.] De lancxtlevende van man oft wyf int sterfhuys blivende, de 
goeden aenveerdende ende zyn beliefte daermede doende sonder schey-
dinge oft deylinge met zynen kinderen oft sonder eenigen inventaris 
vande goeden over te geven, rekeninge, bewys ende reliqua van zyn 
handelinge te doene ende voere deen helft den kinderen toebehoirende 
inne te staene ende hen daeraff te vergeldene, ende ingevalle sulcke 
lancxtlevende eer de selve goeden effectuelycken gedeylt zyn eenige 
renten oft goeden cochte soe soude die (alhier gecocht zynde metten 
gemeynen onverdeylden goeden) deylbaer zyn halff ende half gelyck 
dandere vercregene goeden maer soe verre hy eenige schulden binnen 
middelen tyden maeckt, daer inne en souden de kinderen oft heure 
goeden nyet gehouden zyn, noch daervoire gepraempt moegen worden, 
want nader stadtrecht wanneer de lancxtlevende tzy man oft wyff blyft 
sitten in alle de goeden soe hebben de kinderen keuse oft zy aenveerden 
willen die goeden soe die waren ter aflivicheyt vanden yerst overleden 
oft soe zy die vinden ten tyde als zy die aenveerden willen, maer vander 
penningen ende gereeden goeden die nader ses weken in handen des 
lancxtlevende syn blyven berustende daer geen profyt mede gedaen en 
is geweest en is hy den erfgenaemen interest schuldich ten waere hy die 
den erfgenaemen heur deel onthouden oft geweygert hadde te laten 
volgen alsdan de selve erfgenaemen, mits dier weygerende tegen hem 
wettelycken hadde geprotesteert van schaden ende interesten.

[15.] Een vrouwe willende comen deylen int sterfhuys van heuren man 
nader stadtrecht moet ter deylingen brengen alle heur ruerlycke ende 
onruerlycke haefdeylige goeden om metten anderen gedeylt te worden 
te twee zyden.

[16.] Wanneer voir banne van huwelycke eenige huwelycke voirwaerde 
gemaect is daerop huwelyck volcompt, soe moeten ten scheyden 
vanden bedde de goeden gedeylt worden na inhoudt desselve huwe-
lycxe voerwaerden ende oick na uuytwysen van dier succederen soe 
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aengaende der continuatien vander possessie als anderssins, nyet 
tegenstaende eenige wederroepinge oft makingen die man ende wyff 
malcanderen oft deenen den anderen contrarie der huwelixer voir-
waerde gemaect oft gedaen moegen hebben, welcken oick nyet tegen-
staende de possessie van allen den goeden byden aflivigen na 
vermogen van zynder huwelycke voerwaerde gehadt wordt getransffe-
reert op zyne erfgenaemen alsoe dat zy daer inne blyven tot dat zy 
metter minnen oft metten rechte verleken oft beslicht zyn metten 
lancxtlevenden, sonder datter onderscheyt is weder die goeden weder 
by man oft wyf heurs goets machtich zynde alleene de voirscreven 
huwelicke voirwaerde gemaect wordt oft ten bysyne van vader, moeder 
vrienden oft magen.

[17.] De lancxtlevende heeft zyn voirdeel uuyten gemeynen ruerende 
haeflycke seker goeden ende boven dat voirdeel de helft vanden 
anderen ruerende haefelycken goeden den sterfhuyse toe behoorende, 
ten zy van te voiren anders gedisponeert by huwelijcke voirwaerden.

[18.] Een weduwe aenveerdende de beruerlycke goeden vanden sterf-
huyse heurs mans by auctoriteyt vander justicien ende sub beneficio 
inventarii en is nyet gehouden inde schulden vanden aflivighen heuren 
man boven de weerde vande goeden inde selven inventaris begrepen, 
maer gestat daermede doende bewys ende reliqua ende en verliest daer 
doore oick nyet heur duarie in al noch in deele, weder zy oock de helft 
oft alle de beruerlycke goeden sulcx als voeren aenveert hadde.

[19.] Eenyegelycken mach alhier testeren, disponeren ende maken van 
zynen goeden meer dan het derdendeel.

[20.] Nyemant en mach alhier zyn erfgenaem ende legataris tsamen.

[21] Simpel bastaerden vanden moeder zyden succederen in alle de 
moederlycke goeden als de wettige kinderen soe verre die geboren zyn 
van ongebonden persoonen ende nyet en zyn overwonnen noch geen 
priester kinderen.

[22.] Derfgenaemen ab intestato woirden gesaiseert ende gecontinueert 
inde possessie vanden aflivigen nyet tegenstaende eenige testamenten, 
makaigien, huwelijcke voirwaerden oft andere dispositie ter contrarien 
byden aflivigen geordineert maer indien yemant eenich recht inden 
goeden byden aflivigen achtergelaten soude willen eysschen uuyt 
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sulcken oft anderen titulen die soude moeten derfgenaemen ab intes-
tato als possesseuren daeraf aenspreken daer dat behoirt, den selven 
erfgenaemen soe langen tyde possessie latende tot dat hy met rechte 
uuyter selver zynre possessien gewonnen zy alwaert oick dat de lancxt-
levende uuyt crachte van eenige dispositien een, twee, drye oft vier 
maenden ware blyven sittende geweest tgene des hen gemaect hadde 
geweest byden aflivigen alwaer oick byden aflyvige generale erfge-
naemen die ab intestato succederen soude ende byden selven yerst 
aenveert ende oick verborcht, hoe wel oick den anderen erfgenaemen ab 
intestato verscheyden legaten waren gemaect, daermede navolgende 
den testamente souden moeten blyven uuyt den sterfhuyse sonder yet 
meer te moegen eysschen niet tegenstaende der dispositien van recht 
quod nemo potest partim testatus partim intestatus decedere, ten 
waere dat byden afflyvigen in zynen testamente per clausula instituti et 
constituti ende met expresse clausule van derogatien der stadtrecht de 
geinstitueerde gemaect waere binnen zynen leven possesseur vanden 
selven zyne goeden maer soude de selve costuyme noch stadtgrypen al 
had dafflivige bye enige clausule van zynen testamente dier costuymen 
willen derogeren ende die te nyete doen.

[23.] De lancxtlevende van man oft wyff mach blyven sitten int sterf-
huys ende onverdeylde goeden sonder preiudicie vanden erfgenaemen 
totter tyt toe dat na costuyme duytvaert ende dexequien vanden affli-
vigen gecelebreert zyn, maer moegen derfgenaemen in dienen hen 
gelieft binnen middelen tyde comen int sterfhuys.

[24.] Derfgenaemen vanden genen die vander pesten gestorven is 
binnen der stadt oft vryheydt mach int sterfhuys daer het lyck geweest 
is niet gaen oft comen binnen ses weken nadat de aflivige gestorven is 
sonder te dragen de witte roede gelyck de gene die int sterfhuys tzynen 
sterfdage geweest hebben.

[25.] Egeen testament oft testamentelyck dispositie en es van sulcker 
cracht nyet dat de lancxtlevende soude mogen aenveerden eenige 
goeden uuyt cracht van dien voor ende eer de schulteysschers betaelt 
ende vernuecht zyn.

[26.] De lancxtlevende van man oft wyff moet des versocht zynde 
binnen ses weken na des yerste aflivicheyt verstaen tot scheydinge 
ende deylinge vanden goeden vanden aflyvigen.
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[27.] Den lancxtlevende mach wel tsamen genyeten zyn huwelycke 
voerwaerde het testament ende het stadtrecht.

[28.] Wanneer byder huwelycquer voerwaerden ondersproken is dat de 
huysvrouwe in zy de lancxtlevende waere uuyter goeden van heuren 
manne soude hebben zekeren penningen ende dat dandere goeden van 
hem gecomen souden den kinderen volgen, alsdan moet die vrouwe 
mits hebbende ende aenveerdende des heur byden huwelycxer voer-
waerden is toegeseegt geweest blyven uuyt alle de goeden in wesen 
zynde ten tyde vander aflivicheyt heurs mans die de selve heur man 
met heur ten huwelijcke gebracht had, maer mach nochtans dier 
huwelicxer voerwaerden nyet tegenstaende comen deylen in alle de 
vercregen goeden die staende den huwelycke vercregen zyn.

[29.] De lancxtlevende competeert de helft van al de huysen byden 
aflivigen te huwelycke gebrocht als wetende haefdeylich ende tot dien 
de helft ende voirdeel vande haeflycken goeden welck recht den man 
zyne huysvrouwe nyet en mach afnemen oft verminderen bye enigen 
testamente, ten waere de huwelycker voirwaerde waere tselve oick 
verstaende van renten staende den huwelycke vercregen.

[30.] Een vrouwe mach behouden heur lantrecht al en hadde zy de 
huwelycke voerwaerde nyet gesien, ten waere de huwelycke voerwaerde 
expresse derogeerde der stadtrecht.

[31.] Een vrouwe zy ende behout haer voirdeel soe int silver ende 
juwelen als in dandere haeflycke goeden.

[32.] Goed binnen der stad gelegen volgen der stadtrecht waer dat het 
testament gemaect zy.

[33.] Een sone behoirt ende nyet zyn eygen propre goet binnen den 
leven zynes vaders tzy dattet hem gegeven is oft by hem vercregen is 
oft hem by zyne moeder oft anderssins by successie aengestorven is 
sonder dat den vadere zyn toch daerane heeft.

[34.] Een absent uuyten lande geweest hebbende compt nyet voirdere 
oft meer parten oft deylen dan zyn medegesellen van zynen twegen 
gepart oft gedeylt hebben.

[35.] Het gebruyck ende vruchten vande erfgoeden die man oft wyff ter 
eenre oft ter andre zyden te huwelijcke brengen oft hen staende den huwe-
lycke by gifte, successie oft legate aencomen is tusschen hen gemeyn.
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[36.] Thuwelycks bedde gescheyden zynde woirden yerst ende voir al 
de schulden uuyter massen vanden gemeynen goeden betaelt ende het 
surplus wordt gedeylt tusschen den lancxtlevenden ende derfgenaemen 
vanden aflivigen tselve verstaende vanden haefdeligen ende vercregene 
goeden.

[37.] Coopmanschapen die man oft wyf tsamen dryven oft int besun-
dere syn gemeyn ende de selve mitsgaders de crediten ende profyten 
daeraff gecomen worden ten scheyden vanden bedde gedeylt halff ende 
halff gelyck andere haeflycke goeden, behoudelyck der huysvrouwe 
altyt int geheele van heuren doten ende geprevilegieerde goeden.

[38.] Al blyven eenige kinderen met heuren vader sittende in over-
deylde goeden daeromme en volcht nyet necessario dat de kinderen 
souden moeten sitten metten selven heuren vader tot gelycker 
winningen ende verliese.

[39.] Manspersoonen out xx oft xxii jaren woorden gehouden voir meer-
dere van jaren soe dat zy indifferente alle contracten souden mogen 
passeren sonder auctoriteyt oft decreet van momboir oft oppermomboir.

[40.] Personele actien zyn deylbaer tusschen den lancxtlevenden ende 
derfgenaemen des yerst aflivige half ende half, desgelycx oick alle 
crediten ende alle andere haeflycke goeden van wat zyden die gecomen 
zyn, ten ware datter waere gemaect huwelycke voirwaerde ter 
contrarien.

[41.] Dote oft huwelycke goet gegeven oft geconstitueert in gereede 
penningen oft haeflycke goeden is na tscheyden vanden bedt deylbaer, 
gelyck alle andere haeflycke goeden, soe verre die contrarie inde huwe-
lycke voerwaerden en nyet wordt besproken.

[42.] De lancxtlevende mach blyven sitten int sterfhuys ses weken eer 
hy den kinderen momboir oft tot deylinge van goeden comen derff.

[43.] Die byden aflivigen geacht, gehouden, geheeten ende genoempt 
is geweest voir zyn nevenaeste hoir ende erfgenaem ende voire sulcx 
oick by andere geacht ende gehouden is geweest soe verre hy tsterfhuys 
nader stadt nyet vercocht oft bereet is te verborgen ende nyemant 
anders en compt die hem vander zelver zyden erfgenaem naerdere en 
fundeert ende oick borge stellen wilt wat onder de voirscreven borchte 
gesaiseert, gecontinueert, gestelt ende geadmitteert inde possessie van 
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des aflivige goeden ende blyft daerinne tot dat yemant anders hen 
compt qualificeren naerder erfgenamen te zyne ende tot dat hy met 
rechte daer uuyt gewonnen wordt.

[44.] Een moeder en succedeert ab intestato heuren sone nyet besundere 
inde onberuerlycke goeden van heurs soons vaderszyde gecomen mae 
alle de selve soeden succederen met seclusie vade moeder opte naeste 
vrienden ende magen vander vaderlijcker zyde ende opte gene die vore 
sulcx zyn geacht ende gehouden ende tsterfhuys hebben verborcht.

[45.] Man ende wyff succederen malcanderen nyet ab intestato.

[46.] Brueders ende susters kinderen reputerende de plaetse van 
hennen vader ende moeder ende succederen staecxgewyse inde goeden 
vanden oom oft moye gelyck de brueders ende susters vanden affli-
vige, sulcx dat representatie stadt moet grypen in versterfenisse oft 
anderssins alsoe dat alle kinderen ende andere descendenten soe in 
linea collaterali als recta succederen in alle de goeden ende renten 
binnen der stadt ende vryheyt gelegen van heure ouders in ascendenti 
aut transversali verstorven ende comen staen inde stede van heuren 
ouders ende hebben het selve recht dat die hebben souden indien zy 
leefden, uuytgenomen in leengoeden de welcke volgen nader leen-
rechte ende den hove daer die aff gehouden worden.

[47.] Hoe wel de levende in des aflivige wordt gesaiseert en mach hy 
nochtans geen goeden aenveerden noch verporren, hy en hebbe alvoire 
borge gestelt, indien de wederpartye hem seggende erfgenaem dat 
begeert om te betalen de schulden, legaten ende laste vanden sterf-
huyse ende worden de erfgenaemen gesaiseert soe wel inde onruerende 
als ruerende goeden, renten ende andere weder daflijvige achterlaet 
alleenlyck ruerende oft alleen onruerende goeden oft alle beyde ende 
wordt elcke erfgenaem gesaiseert voir soe vele deelen als hem ab intes-
tato comen soude, en weder een vanden medeerfgenaemen syn geinsti-
tueert al wie dandere oick geexheredeert weder deen in naerderen 
grade is dan dandere gemerct representatie hier stadt grypt.

[48.] Onveranderde erfgoeden ende erfrenten versterven ter zyden 
ende struycken waert van daer die gecomen zyn, maer de selve veran-
dert zyn mitsgaders alle vercregen goeden ende renten insgelycx alle 
ruerende ende haefdeylige goeden versterven voorden helft opte erfge-
naemen vanden vaderlycken ende voir dander helft opte erfgenaemen 

67893_05_DeRuysscher.indd   271 23/12/14   16:16



— 272 —

vander moederlycker zyden ende ingevalle de lancxtlevende nade doot 
des aflivigen eenige profyten vanden voerscreven onveranderden 
erfgoeden oft erfrenten ontfanct die moet hy den erfgenaemen weder-
keeren, dus is den ouden achterstel, verschenen hueren oft pachten 
vervallen voir des aflivigen doot ende alsdan open ende onbetaelt 
wesende gelyck dandere ruerende have ende gemeyn crediten deylbaer 
halff ende halff.

[49.] De here succedeert ende is gerecht in alle de goeden by eenen 
bastaert achtergelaten gestorven sonder wettige geboirte achter te 
latene oft by octroye des princen daer aff gedisponeert te hebbene.

[50.] Wanneer man oft wyff met malcanderen byden geestelycken 
hoven worden gescheyden, soe worden de goeden van hen beyden 
gescheyden ende gedeylt nader stadt recht oft nader voirwaerden 
daeraffgemaect.

[51.] Ten scheyden vanden bedde succederen terstont derfgenaemen 
indes aflivige goeden ende mogen terstont nade doot in het sterfhuys 
comen ende bliven voer deen helft als in heure eygen propre eygen 
goeden tot datse gescheyden zyn inde soe verre het den erfgenaemen 
belieft, soe moet de lancxtlevenden verstaen tot scheydingen ende 
deylingen ter stont nade yerste ses weken van des aflivige doot maer 
soe lange mach de lancxtlevende int sterfhuys blyven metten kinderen 
oft erfgenaemen gesamentlyck indient hem gelieft.

[52.] Alst huwelijck scheyt soe moet de lancxtlevende van hen beyden 
scheyden ende deylen tegen derfgenaemen vanden yerst afflivigen.

[53.] Ten scheyden vanden bedde compt deen helft van alle den huyse 
opten lancxtlevenden ende dander helft op daflivigen erfgenamen 
ende soe de lancxtlevende herhuwet gebleven zynde in gemeyne 
goeden sittende, soe volgen na zyn doot de dry vierendeelen van allen 
de voirscreven huysen geheelen voirscreven erfgenaemen van dien yerst 
aflivigen.

[54.] De kennisse van de deucht oft ondeucht der testamenten en 
competeert de wet alhier nyet.

[55.] Een vrouwe blyvende besitten de goeden vanden sterfhuys heurs 
mans non solvendo gestorven zynde oft blyvende occuperen heurs 
mans banckeroutte zynde goeden nadat desselfs heurs mans goeden 
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rechtelycken becommert oft beset zyn ende heur man is geprocla-
meert, moet ende is gehouden de schulden van heuren aflivigen oft 
vluchtigen man synen schulteysscheren, ten waere zy die aenveert 
hadde by auctoriteyt vander iusticien ende onder beneficie van inven-
taris in welcken zy nyet gehouden is inde schulden boven de weerde 
vanden goeden inder inventaris begrepen maer gestaet metten selven 
doende daeraff bewys ende rekeninghe synde, soe verre zy voorts 
sterfhuys wil metten voeten stooten soe is zy schuldich die repudiacie 
rechtelyck te doene voere de wethouderen ende scepenen, den schul-
theysschers huers mans daertoe geroepen zynde, maer nyet in absen-
tien van dien, voir notaris ende getuygen ende en mach oick int 
becommert sterfhuys nyet langer blyven sitten dan sesse weken oft 
anders soude zy heurs mans moeten betalen ende en mach de selve 
nadien, heur smansgoeden beset oft becommert zynde, daeruuyte nyet 
vertheeren of distraheren, maer alsdan theeren op heur eygen borsse 
ende theurs selfs cost ende heurs mans goeden besetten ende 
uuytwinnen gelyck dandere sculteysschers.

[56.] De lancxtlevende van man oft wyf aenveerden de goeden vanden 
sterfhuyse onder beneficie van inventaris moet alle de goeden te voer-
scheyne brengen omme vercocht te worden oft anders moet de lancxt-
levende de schulden selve betalen als in fraulde de goeden versteken 
hebbende.

[57.] Als yemant sonder wettige kinderen aflivich wordt, achterlatende 
haeflycke, haefdeylige oft vercregen goeden hebbende erfgenaemen 
hem vanden geheele ende erfgenaemen hen vanden halven bedde 
bestaende, als dan volgen alle de voorscreven goeden voer deen helft 
den erfgenaemen vanden geheele bedde ende in dander helft deylen de 
selve erfgenaemen vanden geheele bedde die deen helft ende derfge-
naemen vanden halve bedde in dandere helft ende dat hoot hoesge-
lycke soe in gelycken graet des afflivigen bestaende zyn ende dat 
sonder eenige dystinctie of limitatie vander vryheyt vanden graet.

[58.] Goeden binnen der stadt ende vryheyt gelegen succederen nader 
stadt recht.

[59.] Vanden rechte van erffenisse begrepen inde keyserlycke vonnisse 
ende ordinancie siet hier voire fol.

[VII.] Politie regiment ende dordinantie vander stadt
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[1. …]493.

[2.] Poorters moghen trouwen mits doende de geboden dry dagen 
achter een daeraf den eenen zy sondach.

[3.] Egheen leecke, weerlicke noch andere, onder tcapittel nyet zynde, 
en mach wyn halen noch doen halen inden wyn kelder vanden 
capitel, ende geldt oft anders goet daeraf geven doen geven oft 
geloven, opte verbeurte van dry gouden ryders ende den wyn ende 
oick de potten flessche oft andere vaten daer den wyn mede gehaelt 
zal wesen, ende daerenboven die den wyn halen zal eenen ryder, noch 
en stelen oick geenen van dien wyne theuren huyse oft elders 
ontfangen ende gelt daeraff betalen oft laten betalen al worden hen by 
gevryde gebrocht, opte verbeurte van eenen ryder behoudelyck dat de 
gevryde dien selen moegen geven ende schencken om nyet daer zy 
eeten sullen gaen oft elswaert heuren vrienden ende magen ende mach 
de weth daertoe wachters stellen na hen goetduncken welcke geeedt 
zynde de overtreders selen moegen calengieren, aentasten ende oick 
vangen ende die hen misdoect verbeurt soe vele ofdt hy andere des 
heren dieneers misdaen hadde, dies moet de bewaerder syn een fyn 
out priester sonder reproche die in presentie der weth eedt doet ende 
altyt inden kelder sal moeten comen alle diaere doende buyten den 
vasten ter halven eenen ende inden vasten ter elven voer noene ende 
na noene van Paesschen tot Bamisse te sessen ende van Bamisse tot 
Paesschen te vyv uren deylende wyn by hem oft zynen eygenen clerck 
aldaer twee uren lanck den supposten vanden capitele, maer nyet 
langere, dies sal hy de canonicken tallen tyden bereet moeten zyn 
ende den anderen alleene uuyt redenen dies sal hy geen supposten oft 
andere toelaten oft setten en sal om drincken behoudelyck dat hy alle 
de supposten in een tafel daer hangende hebben ende elck als hy wyn 
doe halen teeckene ende die geenen wyn meer laten volgen sonder 
reden opte pene van x s. br.

[4.] De wethouderen van Antwerpen moegen bescryven ende geleyde 
geven den bescreven.

493 Dit artikel bevat een opsomming van de wijken van de stad Antwerpen en van de 
plaatsen in het kwartier en markgraafschap van Antwerpen. 
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[5.] Die van Breda en zyn t’Antwerpen ende die van Antwerpen en 
zyn te Breda egheen yssurecht schuldich.

[6.] Wanneer eenich heere oft zyn ondersaet pant rovet, rasteert, 
neemt oft onrecht doet eenigen poirter die mach op dien heren lant 
ende ondersaten weder panden ende rasteren, mits tselve aenden offi-
cier versoncken oft in cas van weygeringen mach hy tselve doen 
sonder misbueren ende wordt die pandinge van weerde gehouden.

[7.] Het lakenhuys met alle zyne toebehoirten hoort toe met vollen 
rechte by coope der stadt die daermede heuren vryen wilde over al 
doen mach.

[8.] De weth mette coopluyden mogen tgewicht veranderen, minderen 
ende meerderen na hen geliefte ende de wegere moet eedt doen.

[9.] Die van Brabant moegen int recht van Coelen ende die van 
Coelen in Brabant vrye handelen ende de Coleneere moet in Brabant 
te rechte staen van des daer geloeft gedaen oft gemaect ende insgelycx 
de brabanteneere te Coelen.

[10.] De stad mach vander borchgracht maken een nyeu havene daer 
scepen uuyter Schelt inne moegen comen ende in wederzyden twee 
caeyen tot opslage, behoudelyck den prince zyn gerechticheyt inder 
selver ende het recht vanden nobelen dat vele ende versceyden steden 
vryheden ende dorpen binnen Brabant, Vlaenderen ende elswaert 
gelegen geven ten ecxigue vander voirscreven gracht ende om de selve 
te ruymen als om vry te zyne van tolle binnen der stadt.

[11.] Derve tusschen de twee bruggen te Doerne ende de wech hoirt 
der stat toe ende en heeft de prince daer gheen gesach in.

[12.] De prince en mach nyemant binnen Brabant nyet geboiren 
zynde Brabanter maken oft doen houden noch tselve aende staeten 
begeeren noch de staten consenteren.

[13.] Poorters ende ingesetenen in overspel sittende moeten binnen der 
stadt voerden landeken ende seyndtscepenen worden aengesproken.

[14.] Loeven ende Bruessel scryven uuyte heur poirteren ende peter-
mannen alle Brabant doer behalve binnen de vrye steden.

[15.] Geestelijcken geboden machmen alleene brengen ende execu-
teren binnen Brabant in dryehande saken als van testamente, huwe-
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licxe voirwaerden ende geestelycke geamortiseerde goeden ende 
nyemant en mach anders eenige inhibitien oft monitien int geestely-
cken hof verwerven sonder consent van eenige der seven hoofsteden 
Loeven, Bruessel, Antwerpen, Ten Bossche, Thienen, Leeuwe oft 
Nyvele opte verbeurte van allen zynen goeden ende op een pelgri-
magie te doene te Roome in persoon sonder de wech met gelde te 
mogen afcoopen ende daerenboven arbitralyck gecorrigeert te wordene 
ter arbitragien vanden wethouderen.

[16.] Opt kerckhof machmen wel coopmanschap doen ende de 
landeken soe wanneer hy cesse geloet heeft moet tselve schorssen xiiii 
dagen, soe verre hy aensocht wordt byden weth (in gevalle de weth 
daer gheen schult aen en heeft) des moet de weth het cesse binnen 
xiiii dagen af doen oft den schuldigen leveren.

[17.] Het beleyde van Loeven en strect hem nergens int mercgreff-
schap ende quartier van Antwerpen.

[18.] Poorters en worden nyet inne gescreven elders aengetast zynde 
voer misdaden voer het aenveerden vander porteryen bedreven, noch 
oick na dat zy hen porterye hebben afgegaen ende vertegen, ende soe 
verre opten tyt vander misdaet oft nopende de verthydinge vander 
poorterye zwaricheden geresen tusschen stadt ende dofficier dien 
aengetast hebbende, dat wort beslicht byden raidt van Brabant ende 
die persoon daerna versonden daer hy te rechte behoirt.

[VIII.] Scepenenbrieven van Antwerpen ende de cracht der selver

[1.] By scepenbrieven van Antwerpen worden verbonden alle de 
goeden de verlydere heeft liggende binnen den merckgreffschape van 
Antwerpen (voere de gebreken inden brieve geruert) ten dage vanden 
verlyden des briefs, nyet tegenstaende dat de selve goeden inden brief 
nyet en staen genoempt ende vercleert om de selve goeden, soe verre 
die waeren gronden van erven daer voire verreyct ende uuytgewonnen 
te mogen wordene naden rechten vander plaetsen daer die goeden 
hoven ende soe verre het waere have oft bladinge van gronden van voir 
scepenen van Antwerpen soe nader selver stadt behoirt.

[2.] Commeren ende belastingen van iaer rente ende andere gedaen op 
goeden binnen den quartiere gelegen en grypen egheen stadt ten 
achterdeele vander waerschap daervoire de selve goeden van te voiren 
verbonden waeren met scepenenbrieven van Antwerpen, maer moeten 
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te nyeute gedaen worden ende gehouden voer nyet geschiet ende dat 
alleenlyck in soe verre die tegengaende oft vercorten souden mogen de 
waerschap ende verbintenisse inden scepenbrieve van ouderdaten 
begrepen, maer in alle andere saeken syn de voirscreven leste betalinge 
ende commeren schuldich van weerden gehouden te wordene gelyck 
oick de goeden, al waeren die oick maer generalyck verbonden, wel 
mogen vercocht, belast en verthiert worden maer blyven nochtans 
altyt verbonden ende onderpant voirde belastinge, verbintenisse ende 
waersschap daervoere de selve generalyck in brieve van scepenen 
gepasseert van ouder date verbonden zyn.

[3.] Dandere buyten int quartier van Antwerpen gelegen mach men 
indifferenter verbinden alsoe wel voir scepenen van Antwerpen als voir 
scepenen vander bancken daer de panden gelegen zyn ende worden de 
brieven daeraff gemaect soe wel scepenenbrieven als banckbrieven 
gehouden voor goet ende van weerden, desgelycx machmen voir 
scepenen van Antwerpen valide erven, onterven, renten verlyden ende 
quyten van vervalle gronden gelegen binnen den quartiere oft ampt-
mannye van Antwerpen, behoudelyck den heere zyn rechte ende de 
selve brieven worden gehouden van weerden ende vande chysgoeden 
soe vercocht en state de naderschap nyet langer open dan iaer ende 
dach besunderlyck als de selve heur kercgeboden gehadt hebben.

[4.] Coopman van goeden oft renten en nemende gheen bekennen 
dan dat de vercoop voor scepeenen bekent dat hy ende wel vander 
penningen is betaelt ende vergueden.

[5.] Inden scepenbrieven worden gemeynlyck uuytgestoken de asten 
ende chynsen die deen oft dandere van eenige erven tzynen leste 
genomen heeft ende daervoire hy behoirt inne te staene.

[6.] Inde scepenenbrieven en moet men nyet specificeren den prys 
ende somme vander vercochten goeden maer wel de commer ende 
renten daerop blyven staende.

[7.] Huysen en zyn nyet teenemaele haeflycke goeden maer onberuer-
lyck haefdeylige goeden ende alle opdrachten ende scheydingen van 
dien moeten geschieden ende gebeuren voer scepenen gelyck van 
andere onruerende goeden.

[8.] Die ten lantrechte voir eenige rente oft achterstel op zyn panden 
by besettinge procedeert die geconstitueert zyn met scepenenbrieven 

67893_05_DeRuysscher.indd   277 23/12/14   16:16



— 278 —

van Antwerpen en nempt daerane egeen leveringe navolgende den 
ordinantie alhier inder stadt daeraff onderhouden, de welcke alhier 
geschiet in deser veugen te weten dat de rentier of crediteur die by 
gebreke van betalinge van zynen renten wilt volgen op zynen pant 
behoirt yersten voir al daerop te nemen rechtelycke leveringe met den 
amptman by vonnisse ende ten bysyne van scepenen met welcker leve-
ringe hem terstont geaffecteert ende in handen gestelt wordt voer zyn 
tachterheyt den pant daer hy de leveringe ane heeft genomen, sulcx 
dat de proprietaris oft gebruycker van dien moet uuyt crachte der 
voerscreven leveringe den rentier byden amptman doen executeren 
ende vercoopen alle de leverende goeden op den pant nade xiiii dagen 
bevonden ende daerane zyn tachterheyt verhalen ende soe verre hy 
daerane noch te cort compt, soe blyft hy inde possessie van zynen 
voirscreven pant die hem als voire metten rechten in handen is 
gegeven maer om totter proprieteyt ende volcomende uuytwinninge 
van dier te comene moet hy totten selven ter vierscharen ter naester 
clocken doen dagen ende tvonnisse toe verreycxsel gegeven zynde 
moet hy byden amptman vore den afgedaechden pandt openbaerlyck 
doen hangen een pleck metter stadt wapen ende den dach der 
verreycsel ende mach de proprietaris binnen dierste ses maenden ende 
de jonge rentier oft andere recht daerane pretenderende binnen een 
iaer daerna hem hantvullinge doen van zynen achterstel metter costen 
ende daermede den pant494 van alle voirdere uuytwinninge.

[9.] Soe wanneer de here vander plaetsen daer eenige erfgoeden oft 
erven (onder mercgreffschape liggende) gelegen zyn, is voldaen van 
zynen heerlicken rechte ende de kercgeboden ter plaetse daer onder die 
liggen gedaen zyn soe syn deser stadt scepenenbrieven vander vestinge 
der voirscreven erven verleden ende gepasseert van sulcken cracht ende 
weerden al oft die voir here ende weth daer de goeden gelegen zyn 
waeren gepasseert, sonder dat yemant meer eenige naerschap oft 
calengieringe daerane heeft.

[10.] Egheen verbont van renten oft reversatie van goeden en wordt 
toegelaten dan voere heere ende weth ende en is nyemant gequalifi-
ceert eenich verloop van goede oft anderssins rentgewyse van yemant 

494 Het handschrift bevat hier een spatie, waar allicht een woord moest worden ingevuld.
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tontfangen oft te heysschen ter saken van eenigen capitalen 
penningen, ten zy dattet contract daeraff worde gepasseert rechtelycke 
voer here ende weth.

[11.] Scepenenbrieven van Antwerpen sprekende op bede oft gront inder 
stadt oft lande van Breda gelegen zyn van weerde als oft die ter plaetsen 
bekent waeren, behoudelijck dat brieven van ouder datum weder die 
t’Antwerpen oft ter plaetsen zyn verleden voergaen moeten, dies zal elck 
zyn gebreck bye ede moeten bewarigen als partyen des begeeren ende als 
yemant met scepenenbrieven oft voir poorters geloeft hadde dan moet 
damptman tweewerven daerin scryven in redelycke formen ende van 
elcken scryven sal de schuldenaer thien dagen respyt hebben om schult 
daerentusschen te voldoene, ende soe verre hy die binnen de selve twee-
mael thien dagen nyet en voldoet soe sal de dieneer van der vierschaeren 
gehouden zyn te vercoopen van des schulders have oft erve soe vele dat 
de eysschere binnen thien dagen daer na verwacht worde oft op indien 
hy alsoe vele have oft erven binnen der vierscharen oft prochien had doen 
dierste thien dagen begonsten, de welcke hy in achterdeel vanden clage 
nyet en zal moegen verthieren noch vervrempden ende wordt die dienaer 
daerinne versumelyck soe mach de stadt van Antwerpen op dat dorp oft 
vierschaere terstont nade leste thien dagen commeren oft rasteren ende 
oft binnen thien dagen daerna van daer nyemant t’Antwerpen en quame, 
daermach zy rasteren opde onderstaen des lants oft stadt van Breda ende 
alle den redelycken costen comende van deser pandinge sal de schulde-
naer metten principalen moeten voldoene, ten waere onder der stadt oft 
lant van Breda soe vele goets en hadde ende zy daerom voervluchtich 
werden ende soe verre hy weder compt moet de officier dien houden 
ende vangen tot dat zy des eysscher es gemoede hebbe ende daermede 
volstaet dofficier, ende die van Antwerpen nyet bevryt inden stadt oft 
lant van Breda sittende van gebuerlicheden ende wes geloefte oft 
bruecken zy inden stadt oft lande van Breda doen, eest dat de stadt van 
Antwerpen daer voire uuytscryft, soe moet de officier daer hy onder sit 
dien poorter t’Antwerpen voer de weth getugen soe wel met twee oft 
meer wettige getuygen als met poorteren, soe verre hyt ontkent ende soe 
verre hem onderthoont wert, soe sal hy onder heerlicheyt van Breda 
uuytgerecht worden naerder bancken recht daer hy onder geseten is.

[[12.] Scepenen brieven van Antwerpen hebben loop ende worden 
gestelt ter executien binnen den quartiere.
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[13.] Ende alle de redelycken cost comende van desen pandingen sal 
de schuldere metten principalen moeten voldoen ten waere hy onder 
de stadt oft lant van Breda]495.

[IX.] Renten, chynsen, commeren ende belastingen ende de nature 
der selver

[1.] Als eenige lyfrenten by yemande besedt wordt ten lyve van 
yemande, hem vremde oft bestaende, ende dat brieven daerop gepas-
seert worden, soe wordt den persoonen inden brieven genoempt actie 
ende recht vercregen weder die absent oft tegenwoirdich zyn geweest, 
soe dat de coope oft constituerdere van dier rente anders nyet en mach 
disponeren, ten zy dat hy inde brieven daerop gemaect openlyck hem 
behouden hadde van anders van deser renten te mogen disponeren.

[2.] Gheen cooper van lyfrenten en behout noch en reserveert hem 
metter clausulen van voerheffen eenige macht van de te mogen na zyn 
doot van dier rente disponeren, maer gaet de selve rente ter stont na 
zyn doot opte lyven in de brieven van der selver gespecificeert.

[3.] Renten geconsigneert op eenige gronden oft erve onder deser stadt 
bedryff gelegen inde constitutiebrieven eens ter lossingen gestaen 
hebbende, zyn naemaels altyt quytbaer nyet tegenstaende eenige 
actien van partyen ter contrarien inden constitutie brieve begrepen 
weder die brieven daer aff voer scepenen gepasseert zyn oft voorder 
bancken daer de goeden zyn gelegen.

[4.] In erfrenten diemen voir scepenen passeert moetmen uuytsteken 
alle de renten ende chynsen uuyten gronden gaende soe wel medepant, 
toepant als principael pantschap ende wy die verswycht wordt gestraft 
als oft hy erflycke rente in bedroge vanden rentieren verswegen hadde 
ter arbitraige van den heere ende vander weth.

[5.] Een rentghevere moet de rente die hy iaerlicx gewoon is te beta-
lene, blyven geven ende uuytreyckende tot dat die geerfft wordt oft tot 
dat hy den rentier andere dan zyne pandt gewesen hem daer hy die 
rente schuldich is uuyt te hebbene ende te halene.

495 Beide artikels werden doorstreept.
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[6.] Eerfrenten en zyn nyet deylbaer noch haefdeylich maer smaken 
nature van erfgoeden.

[7.] De moeder succedeert ab intestato heurder dochtere sonder 
kinderen afflivich geworden zynde, ten waere dat die waere dochtere 
hadde, brueders oft susters, kinderen levende, in welcken gevalle exclu-
deren de brueder oft suster oft heur kinderen de moeder, maer anders-
sins excludeert de moeder alle dandere erfgenaemen vander dochter 
heur vander moederlycker zyden bestaende, maer nyet derfgenaemen 
vander vaderlycke zyde inde goeden binnen der stadt ende vryheyt 
gelegen, ende dat inde helft van alle de meublen haefflycken goeden 
ende haefdeylige actien, personele schadtschulden daervore gedaen, 
goeden ende veranderde erfgoeden daer de dochtere uuyt gestorven is, 
maer alle de erfrenten erfgoeden onruerende nyet haefdeylige goeden 
der dochtere bleven ende toecomen geweest zynde vanden vader oft 
vaderlycker zyden, wesende ten dage heurder aflivicheyt onverandert 
ende onverthiert, ende noch in wesene, volgen den erfgenaemen vanden 
vaderlycker zyden alleene met exclusie vander moeder daerinne insge-
lycx de erfgoeden, erfrenten ende stockgoeden onverandert zynde ende 
der dochter vander moederlycke zyden aencomen wesende volgende ab 
intestato der moeder alleene met exclusie van alle dandere erfgenaemen, 
soe wel vander vaderlycker als moederlycker zyden bestaende, insgelycx 
compt het huwelyck goet byder moeder van heure eygenen goeden 
heurder dochter in dote gegeven der moeder ende nyemant anders, en 
waere de dochter anders daer aff hadde gedisponeert dwelck zy wel doen 
mach ten waere heur tselve hadde verboden geweest by voergaende 
contracten van donatien oft huwelijcxe voirwaerden.

[8.] Een dochter waere nyet genecessiceert heur moeder te institueren 
in heur achtergelaeten goeden ende kinderen makende hen testa-
menten prefereren wel hen ouders.

[9.] Uuytsteecxsele van huysen oft renten diemen doet int vercoopen, 
verthieren oft belasten van eenige huysen ofte gronden van erve als 
uuyte selven gaende en geven oft en nemen in respecte vanden rentier 
oft chynsheesschere ende en gaet hen nyet aene weder zyn rente uuyt-
gesteken wordt voer grontchyns, die nochtans in der waerheyt is quyt-
baer oft voer quytbaeren, en is nyet quytbaer maer blyft dien nyet 
tegenstaende den selven chyns oft rente in zyn eerste originale nature 
onverandert, als oft tvoerscreven uuytstecxel nyet en waere gedaen.
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[10.] Van des aengaende rente staet inde keyserlycke rechten ende 
ordinantien siet voire fo.

[X.] Huysen, hoven, erven ende van de servituten, palingen ende schey-
dingen van dien

[1.] Huys ende hoff tsamen groot zynde viertich roeden binnen der 
stadt ende vryheyt van Antwerpen gelegen worden geacht ende 
gehouden als onruerende have ende alle huysen aldaer gelegen zyn 
onberuerlycke deylbare haeflycke goeden ende worden gedeylt halff 
ende halff tusschen den lancxtlevenden ende den erfgenaemen des 
aflivighen ende vander selver natueren zyn oock alle gronden van 
erven binnen de stadt ende vryheyt gelegen.

[2.] Alwaert dat yemant over eens anders erve licht scheppende hadde 
geweest soe lange dat vander contrarien geen memoorie op waere, en 
crycht nochtans daeraff geen recht noch prescriptie, maer die andere 
mach altyt zyn erve betymmeren totten uuytersten toe van synen 
erven daer de venstere der voirscreven lichtscheppingen staende zyn 
ende zynen ozyedrup aldaer laten vallen ende alsoe zyn licht voer zyn 
venstere benemen, ten waere dat die erve opte voirscreven lichtschep-
pinge waere uuytgegeven ofte enige servituyt daer aff gemaect ter 
contrarien ende dat by wettigen bescheede daeraff bleecke, want 
anders mach een yegelyck op zyns selfs erve metsen ende timmeren 
des hem belieft ende soe na eens anders erve als hy wul te welcken op 
eenen halven voet na jae op een anckerhout na ende min oock indien 
hy tselve anckerhout inne trecken wilt sonder dat yemant doende zyn 
lange gebruyck van licht daerdore te scheppen dat van beletten oft 
hem daertegens doen mainteneren, ten zy hy hebbe bescheet om tselve 
soe te moghen doene ende zynen gebuerde te belettene ende verbieden.

[3.] De geestelickheyt van buyten slants en mach geenderhande erfli-
cheyt binnen den lande van Brabant vercrygen noch oock de geesteli-
cheyt van binnen slants dan by coope op conditie dat de vercoopere 
op zyn erfgenaemen die altyt selen mogen lossen ende quyten den 
penninghen om achthiene.

[4.] Die als tochteneer oft tochtenersse eenich huys binnen der stadt 
oft vryheyt gestaen int tochte besit behoorende is schuldich dat huys 
te onderhoudene van behoorlycke ende nootelycke reparatien, maer 
eest dat die eenige voluptuose reparatie tzynder plaisance daeraene legt 
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daeraff en behoort hy op zyn erfgenaemen geen vergeldinge oft verlyc-
kinge te hebbene.

[5.] Die met rechtveerdigen titule in vredlicker possessien eenige 
erfgoeden oft andere besittende is ende beseten heeft xvii jare xvii 
weken ende xvii dagen oft daer over heeft geprescribeerde possessie oft 
prescriptie ende wort dat gebruyck ende besit voir sulcx gehouden.

[6.] Die het meestendeel heeft van eene huyse gemeyn met eenen 
anderen uuten lande wesende mach tselven huys wel repareren, melio-
reren ende beteren als hy thuys nyet en muteert vanden gebruycke 
daer toe tselve is geordineert, ende alsulcken geselle absent synde, 
moet den persoon present zynde ende die reparatie ende melioratie 
gedaen hebbende daer aff vervangen ende voldoen ende die opleggen 
ende betalen voor zyn part ende deel, desgelycx mach oock sulcke 
persoon dmeeste deel in een huys oft goet bynnen Antwerpen gelegen 
hebbende in absentie van zynen medegesellen thuys oft goet ontlasten 
van uuytgaende renten ende den pant alsoo bekeert ende ontlast 
wordende moeten de absenten dien persoon voore hen part rembour-
seren ende vernuegen.

[7.] Die sonder fraulde oft argelist eenige erve gecocht ende open-
baerlyck ter purgien nader vierschaeren recht iaer ende dach nader 
costumen daer toe behoorende gestelt nyet wordt geacht van goeden 
trouwen securus van zynen voirscreven coope, soe dat nyemant meer-
dere van iaeren tvercocht goet en mach vendiceren maer mindere van 
iaeren oft weeskinderen en worden metten clockluyden oft daechcele 
nyet versteken noch verreyct.

[8.] Soe wanneer eenige erve nyet gevuechelyck scheybaer oft deyl-
baeren is noch van malcanderen en mach bequamelyck gespleten 
worden alsdan moet het minstedeel volgen den meestendeelen.

[9.] Rechtelycke grontchynsen en worden byder dadingen ter vier-
scharen nyet versteken besunderlyck als de geestelycke persoonen die 
de selve heffen, nyet namelyck gedaecht en zyn geweest noch daeraff 
en wete gehadt hebben.

[10.] Muere daer inne te beyden zyden mosiergaten staen worden voir 
gemeyn gehouden gelyck oock doen mueren die op deen zyde mosier-
gaten heeft ende op dander zyde daer inne balcken liggen oft geve-

67893_05_DeRuysscher.indd   283 23/12/14   16:16



— 284 —

sticht zyn, maer soe wanneer eenige mosiergaten staen over deen zyde 
van eenen muere oft erve daer over dandere zyden gheen mosiergaten 
staen die muere oft erve daer de voirscreven mosiergaten inne staen, 
behoort toe der erven ende zyden alleene daer de selve inne staen sulcx 
dat de proprietaris vander andere zyde daer inne geen actie oft recht 
heeft ten waere hy hadde wettich bescheet ter contrarien.

[11.] Ozydruppen vallende van huyse inder stadt gestaen gedect met 
schaillien oft tichelen geven eenen halven voet erven buyten den muer 
daer zy overvallen ende ozydruppen vallende van huysen met stroeyen 
daecen gedect geven eenen voet erven.

[12.] Soe wanneer eenige balcken liggende ende vastgestelt ende 
gemaect zyn in eenige muer dien muer wordt gehouden voer eenen 
gemeynen muer soe verre de selve balcken strecken ende liggen in eens 
anders muer, nyet tegenstaende datter egheen mosiergaten inne en staen.

[13.] Als diverse huyssen ende erven by een gelegen ende belast origi-
nalyck elck met zyne diversen grontchysen comen by coope oft 
anderssins te valle in een hant ende die proprietaris van alles maect 
zyn gerieft, metsende in daer op de mueren ende nyeuwe licht 
makende van deen in dandere, nochtans en worden de oude gront-
chynsen daermede nyet gemeyn ende alle derve maer blyft elcke erve 
belast met zynen besunderen grontchyns.

[14.] Al wordt eenige erve voer grontchysen belast zynde gespleten 
ende compt in diverse handen, sulcx dat doene den grontchyns altyt 
betaelt ende dat de grontheere soe lange zy wel betaelt worden wel te 
vreden zyn, nochtans en scheyden zy daermede nyet van heuren 
anderen medepande ende mogen die al even wel op wynnen navol-
gende huere brieven.

[15.] De daechceele moeten byden secretaris oft zynen clerck gescreven 
int daechboeck worden ende die daer inne gestelt zynde indien 
yemant binnen den iaer op zyn daechceele compt wort hen die byden 
secretaris gelevert, ten waere te voere daer calaengie oft stoornisse op 
gedaen waere, in welcken gevalle moist eerst de calaengie worden 
gepuert ende soe verre nader leveringen binnen iaers eenige calangie 
gedaen wordt soe wordt die inder marge vanden voirscreven daech-
boecke geteeckent ende der partyen byder corter roede de wete gedaen 
daer aff om de selve calaengie te verantwoirden ende als de iongere 
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rentier binnen iaers den ouden hantvullinge doet, soe slaet hy int recht 
vanden ouderen ende volcht hem de daechcele byden anderen daer toe 
genomen maer soe verre hy tselve nyet en doet soe blyven alle de 
iongeren rentieren van heuren pande versteken ende daerna en wordt 
hem ter hantvullinge nyet ontfangen.

[16.] Met daechcele genomen in cas van leveringen worden alleenlyck 
versteken alle iongere hypotheken ende brieven dat des uuytwinners 
brieff maer met daechelen genomen by eenen coopere oft erfgenaem 
tot eenigen gronden comen zynde by coope, successie, gifte, legate oft 
anderssins bona fide ende titulo, worden versteken nyet alleene iongere 
brieven maer oick naer ruerende ende oudere brieven die inder daech-
cele nyet en werden uuytgesteken, nyet tegenstaende datse ionger zyn 
dan den tytel der gheenre die sulcke verdadinge doen doen.

[17.] Huyshuere worden geprefereert voer alle andere schulden aen 
goeden opten panden bevonden desgelycx wordt een schulteysschere 
voer alle andere geprefereert aen goeden ende panden byden schulde-
neere den schulteysschere in handen gegeven als pant metter minnen 
tot versekeringhe zyns schults, daerenboven worden oick geprefereert 
boden ende puren arbeytloon daer geen coopmanschap onder 
gemengt ende is, wel verstaende dat de uuytwininge volgende ter vier-
schaeren op zynen pant voer syn schult gehouden ende schuldich is 
dien present te presenteren eermen die ter merct mach vercoopen, den 
proprietaris van dien soe verre de selve bynnen Brabant is geseten ende 
als hy daer buyten geseten is, soe mach duuytwinninghe hem daeraff 
de wette doen met stadtbrieven oft moet in stede vanden proprietaris 
den pant presenteren ende leveringe daer aff nemen.

[18.] Een yegelycken mach vore metsen, anckeren, tymmeren ende 
wercken in eenen gemeynen muer maer doende de selven en mach 
nyemant tlicht sceppen tot eenen anders erve dan by gedoochsaemheyt.

[19.] Aengaende huysen siet oock hier voire folio 496 begrepen inden 
keyserlycke vonnissen.

[XI.] Calengieringe van huyshueren ende renten

496 Het handschrift bevat hier een spatie, waar allicht een woord moest worden ingevuld.
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[1.] Huysen ende erven bynnen ruyen gelegen vercocht wordende ende 
met erflycken grontchyns belast, becommert oft oick medepant zynde 
met andere huysen oft erven dan mogen de proprietarisen van dien 
anderen huysen vande vercochte huysen oft erven uuyt crachte van dier 
belastingen ende chynsgemeynschape de selve vercochte huysen oft 
erven calengieren, tselve verstaende oick van alle ontquytbare renten.

[2.] Uuyt saken van servituyten, tzy van gemeynen weerdribben, 
privaten, gemeyne mueren, osydruppen, gemeyn gangen, borneputten 
oft diergelycke servituyten en competeert nyemanden recht van calen-
gieren oft vernaerdere, ten waere dat die prevaetpypen, vonten oft 
elderen van privaten merckelyck ende notoire gronden van bodem oft 
erven hadden van eender erve gronde oft bodem gespleten oft affge-
wonnen zynde.

[3.] Een coopere blyft behoudende de huyse ende erven by hem 
gecocht soe verre zyne grondt mede metten gecochten gronde voer 
gemeynen chynsen verbonden is ende alsdan cesseert het naderschap 
ende recht van calengieren van anderen.

[4.] Nyemant en mach calengieren oft vernaerderen den coop van 
eenigen huyse oft erve bynnen der stadt oft vryheyt gelegen gedaen 
ende gecochte bye enigen coopen die selve daeraene recht van vernae-
rderinge heeft.

[5.] Als yemant eenige vercochte huysen oft erven wilt calengieren, soe 
iest genoech dat hy compareert binnen iaers voerden amptman ende 
twee scepenen ende vercleere aldaer wettelyck dat hy calengiert alsul-
cken coop ende voorwaerde als die voor van sulcken oft sulcken 
huysen oft gronden van erven gedaen heeft, sonder alsdan de chynsen 
te moeten specificeren, maer is genoech datmen namaels der partyen 
daeraff doe de wettighe wete ende in den processe nader hant den 
rechte genoech zynde doen blycken vanden chynsgemeynschap, 
welcke proces geryst soe wanneer de calencierdere den coop sulcx 
gecalengiert hebbende ende den welcke wettige wete gedaen hebbende 
dat hy alsulcken coop gecalengiert had de selve coopere het recht van 
calengierene ontkent ende alsdan wordt de calengierdere gehouden 
zyn recht te bewysene, maer yerst int calengieren en daer is hy oock 
aen gehouden te vercleeren het recht daer uuyt hy sustineert naerder-
schap te hebbene.
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[6.] Die calengieringe eysschende wilt aen eenich vercocht huys oft 
erve die moet bewysenen dat hy besittende is eenich anders huys oft 
erve dwelck metten vercochten huyse is chyns gemeyn, ende te boven 
staende voer eenen gemeynen onquytbaren grontchyns, soe dat zyn 
huys oft erve by faulte van betalinge vanden selven grontchynse mach 
beschadicht worden ende moet de selve calengierdere soe verre hem 
yemant daertegens opposeert van zyn chynsgemeynschap thoonen 
met scepenenbrieven ende chynsrolle oft boecken die voer auctentyck 
gehouden worden.

[7.] Als eenich chynsmeestere oft chynsheffere bekent dat hy opt huys 
oft erve gecalengiert zynde noch eenen chyns en heft ende die egeen 
pantschap oft onderpantschap en heeft, ende by consequentie van 
dien den gront oft erve vanden calengierdere van dien huys oft erve 
nyet becommert oft belast en soude mogen worden, soe en can de 
calengierdere egheen actie gehebben soe verre oyck tselve merckely-
cken blyckende is ende tselve oick nyet en is oft en wordt gedaen by 
argelisten ofte in achterdeel vander calengierschap ende om den calen-
gierder van zyn naderschap te frustreren.

[8.] Egheen naderschap oft calengierschap valt alhier dan uuyt 
beschadichtheyt van gemeynen chynse ende medepantschape.

[9.] Een coopere oft erfnemere mach zyn profyt doen metten 
gecochten huyse oft erve, tselve afbrekende, de chynse ende renten 
affleggende ende anderssins tot der calengieringen toe ende nade calen-
gieringe moeten alle saken genomen worden gelyck thuys is ten tyde 
vanden selver calengieringen ende moet de calengierdere daer mede te 
vreden zyn.

[10.] Die selve schuldich is te betalene eenighen chyns daermede eens 
anders erve verbonden ende medepantschape, die en mach nyet calen-
gieren maer alleene de gene des erve medepant is vanden anderen 
principaelder erven daer de rente principaele op staet, mits dat de 
ghene diens erve beschadicht soude mogen worden alsmedepant zynde 
vanden chynsmeestere soe verre de principaele nyet en betaelde.

[11.] Om calengierschap te hebbene aen eenen coop is van noode dat 
ten tyde van tcalengierschap de calengierdere soude mogen worden 
beschadicht.
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[12.] Calengieringe oft naderschap van erfcoope gedaen ende gepasseert 
voor scepenen en staet nyet langer open dan iaer ende dach na dat den 
coop voor scepenen gepasseert is besunderlyck oick als daertoe gedaecht 
worden ende de calengierdere anderssins de wete daer aff gehadt heeft

[13.] De calengierder en can met zyn vernaerderinghe nyet meer 
gecrygen oft gehewen dan tgene dat alsoe de coop met coope gehadt 
ende gecregen hadde oft hebben ende crygen soude in dien datter 
egheen calengieringe gebeurt en waere.

[14.] De calengierder obtinerende in syn calengieringe is schuldich 
den cooper te vergeldene ende weder te gevene, nyet alleene van tgene 
des hy wel en principalen coop verschoten heeft ende gegeven, maer 
oock voort actie nootlycke tymeringen ende profytelycke reparatien 
die de coopere aen tgecocht huys gedaen heeft, emmers ten aensien 
ende sonder wederseggen vanden calengierdere, behoudelyck dat 
aengaende der profytelycke reparatien aent gecocht goet gedaen de 
calengierdere die alleene schuldich te betalen tot taxatien ende estima-
tien van goede mannen hen des is staende.

[15.] Eygen leen ende erve salmen gebieden te vercoopen inde kercke 
dry veerthien nachten tsondaechs ter missen.

[16.] Renten verandert oft vercocht binnen iaers na dat de scepenen-
brieven daeraff gepasseert zyn alwaert oock die rente voorde vercoopinge 
oft veranderinge der selver nyet losbaer en had geweest midts daer voire 
soe vele gevende ende betalende als de coope oft vercrygen van dier 
daervoire geloeft oft betaelt heeft.

[17.] Vanden rechten van calengien begrepen inde keyserlycke 
vonnissen ende ordinnantien siet hier voire fo.

[XII.] Leengoeden ende vander nature der selver

[1.] Leengoeden worden gedeylt nader bancken recht daer onder die 
sorteren ende gelegen zyn.

[2.] Derfgenaemen vander afflivigen tzy en oft meer inder rechter 
linien oft van bezyden inegedeylen de goeden hen verstorven, souden 
die yerst te dorven ontfaen ende die gedeylt zynde, sal elck van hen 
mogen ontfaen des hen bevallen is, betalende den heere zyn recht ende 
insgelycx oick als yemant by coope aen enige erfgoeden gecomen is.
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[3.] Een yegelyck mach alle zyne leengoeden onder den bedryve, iuris-
dictie ende ammanye van Antwerpen gelegen met scepenenbrieven 
deser stadt vercoopen, bezwaren ende verbinden ende daer aff scepe-
nenbrieven der voirscreven stadt bekennen ende verlyden, behoudelyck 
dat de coopere vanden selven goeden ende die de betalingen daeraff 
begeert syne brieven nyet en mach lichten sonder ierst den leenheere 
voldaen te hebben ende daeraff den secretarisen doen blycken by goet 
bescheet vanden here daer die onder resorteren souden, dat scepenen 
voordere kennisse vanden leenen hebben dan vanden goedingen ende 
ontgoedingen, soe voirscreven is des moet de secretaris partyen int 
passeren ierst vragen of den verbonden gront, erve oft leen ende soe 
verre sy seggen tselve leen te zyne, salmen hen dies waerschouwen dat 
zyt moeten ontfaen ende den heere daeraff voldoen inde soe verre zy 
seggen erve oft chynsgoeden die te zyne, hoe wel die inde waerheyt 
leengoeden zyn, soe syn de selve leengoeden aenden leenheere ende 
tzynen behoeve verbeurt ende mach damptman alle de contracten 
opden goeden gepasseert van maende te maende overeysschen ende 
nemen om den clerck vanden leenhove over te zeynden ende moeten 
de selve leengoeden voerden leenhere uuytgewonnen ende daerop 
gevolcht worden, maer soe verre den pant voerde ypotheke goet 
genoech is soe scynt damptman na dien de brieven bevonnist zyn zyn 
brieven aenden rechtere daer de schulden onderts geseten oft die 
goeden hantplichten, ten eynde die inne come ende voldoen ende oft 
hy ten yersten ten fine en compt, soe sal damptman noch eens voer al 
scryven ende compt hy dan nyet soe sullen den roydrageren inne 
halen ende wordt hy voirvluchtich sal hy panden aen zyn have oft erve 
sonder den gront vanden leene te rueren den welcken den leenheer 
ende zyn mannen blyven zal.

[4.] Erffelycke goeden leen zynde en moegen ter vierschaeren nyet 
uuytgewonnen worden voer eenige actie maer alleenlyck voer den 
leenheere daer dien onder resorterende zyn.

[5.] Vander leenrechten begrepen inden keyserlycke vonnissen ende 
ordonnantien siet hier voire int 497 blat.

497 Het handschrift bevat hier een spatie, waar allicht een woord moest worden ingevuld.

67893_05_DeRuysscher.indd   289 23/12/14   16:16



— 290 —

[6.] Besiet oick de geboden opt stuck van den leenen gemaect by 
keyser Kaerle xxii.a augusti anno xv c.° ende xxiiii <22 augustus 1524> 
int mandement boeck folio cclii° gecopieert zynde daer wordt alhier 
relatie gedaen.

[XIII.] Verleeningen des lants van Brabant

[1.] Die tzyne verliest oft in schade compt om sprincen wil die wordt 
voldaen met zyne gereetsten goeden.

[2.] Binnen Brabant machmen alleenlyck munten binnen vrye steden 
by consente des lants.

[3.] Poerters in anderen heeren landen gepant zynde oft hen theure 
genomen wesende die mogen by raide van schoutet ende scepenen 
wederpanden op die selve lieden die van die stadt zyn oft van dier 
eygenheden daer hem theure genomen is ende theure daerane verhalen 
sonder andere versouck daer om aenden prince te doene doen ende als 
eenich heere oft zyn ondersaet eenigen van Antwerpen pandt rooft, 
rasteert, neempt oft onrecht doet, mach de ghene diet gebeurt is 
wederpanden, rasteren ende houden opden heere op die lieden ende 
op dat lantschap daert hem geschiet is tselve versueckende aenden 
schoutet amptman oft heure stedehouderen ende oftet die weygeren 
mach hy tselve doen sonder misbeuren.

[4.] Loven, Bruessel ende Antwerpen en mogen heure poirters geseten 
binnen den lande van divisen die inder stadt van Mechelen eenige 
geloeften doen renunchierende alle huer vryheden daermede zy hen 
daer tegen souden mogen behelpen bye enige der voirscreven dry 
steden beschudden noch verantwoirden, maer moeten binnen 
Mechelen gelevert worden tot heuren geloeften soe verre eenige der 
voirscreven dry steden by certificatien van Mechelen blycken dat die 
poorters de voirscreven geloefte gedaen hebben oft anders selen zy 
moegen genyeten de porterye van der stadt daer sy poorters zyn.

[5.] De rechter ende ambachtere geen cort recht des versocht zynde 
doende, verbeurt zyn officie ende alle de profyten der selver ende en 
mach tselve nyet meer excerceren ende die yemandt tonrechte 
aenspreect van lyve oft lede, moet selve de costen ende schaden 
betalen ende in gebreke van iusticien doet de prince selve recht 
volvueren ende den clagere voldaen metten schaden ende costen 
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binnen dyerste xiiii dagen na dat hy hem beclaecht zal hebben, dat 
hem binnen den derden dage geen recht en is geschiet oft in gebreke 
van dien mach de hootstad daer die gebreckelycke rechten ondersit 
tselve beteren ende den rechte daertoe ontbieden die binnen dierste 
acht dage hem daeraff moet come ontschulden ende zyn verant-
woirden gehoirt, moet hy staen ten vonnisse dier wethouderen oft in 
continuatien worden geduempt in alle de verletten ende costen 
geladen doer tgebreck van weth ende vonnisse ende verbeuren zyn 
officie, sonder meer in Brabant officie te mogen hebben ende sulcx 
wordt oock gestraft die zyne vrienden zyn int princen behoede.

[6.] Geen officier rechtere oft dieneere en mach gelt geven, lenen 
bieden oft geloven by hem oft andere om tot eenige offitie te comene 
oft te behoudene.

[7.] De landen van Overmase zyn annex ende onverscheyde met 
Brabant ende ende mogen daer aff nyet worden gescheyden te wetene 
zyn Limborch, Dalem, Rode, Carpyen, Sprimont ende Wassenberch.

[XIV.] Voerwaerden, contracten, hantgeschriften, wisselbrieve, verse-
kerbrieven ende geloeften

[1.] Een yegelycke van wat state hy sy, coopman oft andere, binnen oft 
buyten deser landen woonende, die geloeft eenige somme van 
penningen te betalene oft eenich goet te leveren in eenige vanden vier 
mercten alhier duytgaen vander vryheyt vander merct daer hy beloeft 
heeft die somme te betalen ende tgoet te leveren, ende alsoe binnen xv 
dagen naduytgaene vanden ses weken dat die merct begonst sal zyn 
oft anders sullen de rechthebbers vanden voirscreven obligatien oft 
gelooften en hem oft de zyne mogen rechtelyck volgen ende protes-
teren als voere verschenen, ende onbetaelde schult ende dat soe wel op 
ende aengaende wisselbrieven instrumenten, obligatien, hantschriften, 
contracten oft geloeften buyten gepasseert als binnen slants.

[2.] Die ter saken van coopmanscap hantgescriften gegeven heeft 
moet ten benoemden tyde de somme daer inne begrepen voldoen oft 
daer voer byden crediteur daer inne genoempt oft den brengere des 
brieffs (als dobligatie des inhoudende is) in rechte (voor zyn compete-
rende rechtere) betrecken zynde moet de selve hantgeschrift kennen 
oft ontkennen ende zoe verre hy bekent de selve by hem gescreven 
onderteeckent oft niet, zyn merck gevesticht oft by zynen last ende 
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bevele gelaect te zyne, sal terstont de somme daer inne begrepen 
moeten namptiseren ende de schulteysschere die lichten inder deuch-
delycke borchtochte te waere de bekendere des hantscrift wilde doen 
blycken van eenige wettige exceptie ter contrarien, daer toe hem 
alleene dach zal gegeven worden tot acht dagen (oft totten naesten 
gerechtdage ter plaetsen (daermen soe scort geen gerechte en houe) 
ende soe verre hy de selve ontkent ende over hem behoirlycken wordt 
gethoont, soe wordt hy geduempt die somme te betalene sonder eenige 
exceptie te mogen allegeren maer blyft daer aff mits zynder logentalen 
versteken ende valt daer en boven inde boete van te betalene den vi.en 
penninghen vande sommen daerinne begrepen, ende ingevalle hy 
gedaecht zynde nyet en compt zyn hantscrift kennen oft ontkennen, 
wordt geduempt tot namptisatien soe verre vander dachvaerdinge en 
opte aen zynen persoon gedaen blycke, behoudelick hem altyt zyne 
defensien ten principalen wel verstaende dat de ghene dien tyt als 
voire om zyn exceptie te thoonen gegeven wordt moet goeden borghe 
stellen des versocht zynde.

[3.] In wisselbrieven gepresenteert moet de selve terstont accepteren oft 
refuseren ende soe verre hy die accepteert, moet ten dage daer inne 
gestelt de somme daerinne genoempt betaelen oft indien hy by gebreke 
van dien voir zynen behoirlycken rechtere te rechte betrocken wordt sal 
moeten (indien den rechtere sommierlycken vander acceptatien blycke 
gedaen voer notaris ende getuygen oft onder zyn hantscrift de somme 
inden wisselbriefe begrepen namptiseren eer hy ontfangen oft gehoort 
zal moegen woorden eenige exceptie ten principalen te proponeren 
welcke toeeysschere onder goeden borge sal moegen lichten om dan 
wort te principalen recht gedaen te wordene soe behoiren sal.

[4.] Die eenige brieven van versekerheyt oft asseurancien voor eenige 
scip oft goet te watere oft te lande heeft gegeven moet zyn brieven 
voldoen ende de somme daerinne begrepen betalen binnen twee 
maenden na dat het scip oft goet by hem versekert gepericliteert oft 
bedorven sal zyn, ende hem by gebrecke van dien te rechte voer zynen 
behoirlycken rechte getrocken wordende moet die somme namptiseren 
eer hy eenighe exceptie ten principalen sal mogen proponeren, soe 
verre den rechter sommierlycken blycke vanden voirscreven brieve 
ende by deuchdelycke certificatie, depositie vande twee wettige 
getuygen dat tscip oft goet inden brieve begrepen gepericliteert oft 

67893_05_DeRuysscher.indd   292 23/12/14   16:16



— 293 —

bedorven is, welcke somme byden eysscher onder goeden borge gelicht 
sal worden ende ten principalen voort geprocedeert.

[5.] Huys ende hoff binnen Antwerpen gestaen toebehoirende 
yemanden die van hem gheeft eenige cedulle oft obligatie van sekere 
somme van penninghen daer inne qualyck verbindende alle zyne 
goeden, ruerende ende onruerende, is verbonden ende gehypoticeert 
voerde voirscreven soeme soe verre tselve ten tyde vanden executien 
den bekendere vander voirscreven scripte oft zynen erfgenamen thoe-
behoorende is al en staet tselve huys oft erve nyet speciaelyck inde 
obligatien genoempt al en is de selve oick nyet gepasseert voere de 
wethouderen oft andere openbaere persoonen.

[6.] Scheydinge ende deylinge moegen gepasseert by partyen onder 
huere xxv iaeren out zynde by vriende, mage oft by andere commissa-
rissen byder wet daer toe gedeputeert, ende by consente van burger-
meesters ende scepenen, die altyt oppermomboiren inden stadt zyn 
worden ghehouden voer goet ende van weerden alwaert oick dat de 
selve mindere van iaren egheen momboirs en hadden.

[7.] De brenger des sbriefs oft de obligatien inhoudende de clausule498 
brengere sbriefs mach betalinge ontfangen vanden penninghen inde 
obligatien begrepen in rechte ageren den debiteur totten inhouden der 
selver bedwingen ende appoincten ende compositien maken want de 
brenger der obligatien woirdt gehouden in rechte alhier als heere der 
selver obligatie.

[8.] Een man hem selven verbonden oft yet anders gelovende voer 
goede mannen oft alleene (soe verre hyt bekent), tzy opter straten in 
eenighe huyssen oft bye enen dronck sittende oft nyet, moet deselve 
gelooften houden ende worden alsoe vast ende van weerden gehouden 
aloft se voer scepenen gedaen waren, behalven datmen met alsulcke 
gelooften gheen executie en mach doen.

[9.] Wanneer eenige penninghen byden officier onder yemant worden 
gearresteert oft beslagen, soe en mach de ghene onder wyen die 
penninghen beslagen zyn van den penninghen nyet scheyden oft 
yemande die overleverende, ten zy met rechte gewesen oft by partyen 

498 clausule] doorstreept, gevolgd door clause.
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geconsenteert dwelck oft hy dade soe mach de gene onder wyen tgelt 
beslegen is tselve wel onderhouden totter tyt toe dat hem de partyen 
consenteren ende derf hy oock daer aff gheen wettige wete doen doen 
maer de beslagere die moet wete doen doen als hy tselve uuytwinnen wilt, 
insgelycx is die onder wien de penninghen beslagen zyn nyet gehouden de 
selve onder de weth te stellen oft onder recht ten zy aen hem versocht by 
partyen desgelycx ende moeten alle besetselen nyet nootsakelyck ontset 
worden ten zy dat yemant die beslagene penninghen oft goeden wille 
beschermen, de welcke alsdan yerst ende al voeren de besette goeden 
ontsetten eer hy in rechte dien aengaende gehoort mach worden.

[10.] Ongehoude ende nochtans beiaerde persoonen van vrouwen 
moegen passeren procuratien, contracten ende alle andere acten met 
elcken momboire diemen hen daer toe gheeft met rechte ende met 
vonnisse, maer die momboirs en doen daer toe egheenen eedt, maer 
worden alleenlyck gegeven om hen te assisteren tot dier eenen acten 
maer gehoudde persoonen en mogen geen contracten acten noch oick 
procuratien valide passeren sonder by zyn wille wete oft consente van 
heuren man.

[11.] Als eenich facteur van zyne meester hebbende macht ende 
vonnisse qualyck om voir hen te negotieren ende handelen, doet 
eenigen handel oft coopmanschap, oft neempt oft gheeft gelt op wissel 
inden name vanden voirscreven zynen meester, soe is de selve meester 
gehouden te voldoen ende te betalen alle tgene des die facteur generael 
in zynen naem doet, tzy winninge oft verlies soe lange als zyn factorie 
duert, maer des die facteur doet voor andere persoenen oft voer hem 
selven in synen eygenen name oft des hy qualycken doerbrengt met 
spelen oft anderssins dat en is de meester nyet schuldich te betalen, 
ten zy hy de schulden daer aff by commissie ende macht van zynen 
meester gemaect heeft.

[XV.] Weesen, weescamere ende van momborye ende saken dien 
aenclevende

[1.] Die in momboryen staet en mach geen voerwaerden oft obligatien 
passeren oft bekennen dan by consente vanden mombbers hem gestelt 
ende gegeven.

[2.] Mindere van jaren en moeten nyet nootsakelyck oft universelick 
momboiren hebben, maer als de vrienden oft magen vande weeskinderen 
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wettelick versuecken datmen den selven momboiren gheve soe heeft men 
duen momboiren twee van svaders ende twee van smoeders wegen.

[3.] Als de momboiren rechtelyck ende behoirlyck quyte geschouden 
zyn van henne momboiren, soe mach de ghene die te voiren onder gen 
momborye gestaen heet sonder consent vanden momboirs oft opper-
momboirs valide contraheren.

[4.] Statuyten vande weesmeesters deser stadt en verbinden nyemanden 
dan die onder den ordinantien vande weesmeesteren comen oft zyn 
blyvende.

[5.] De momboiren moeten der weeskinderen gelt aenleggen als zy 
vinden goede panden ende gelt vanden weesen onder hebben.

[6.] Momboiren byder weth oft weesmeesteren den weesen ende 
minderen van iaren gegeven ende gestelt en moegen den selver weesen 
goeden nyet alieneren, appoinctementen noch tractaten maken sonder 
decreet ende aucthorisatie vander weth oft weesmeesteren, maer testa-
mentelycke momboiren moegen tselve wel doen sonder de voirscreven 
auctorisatie.

[7.] Momboiren mogen sonder decrete vander weth oft weesmeesteren 
wel repareren der weesen huysen ende, als hen dunct dat daer aene 
eenige nootlycke nutte oft profytelycke reparatie behoeft, de dry 
momboiren metten rechte gelevert moegen by auctoriteyt ende 
consente vanden weesmeesteren gedaen hebbende den eet datter 
nuttelycker ende profytelycker is gedaen dan gelaten onruerende 
goeden ende gronden van erven wel terve geven ende den coopere oft 
erfnemere voer scepenen daer inne goeden sonder andere decreten oft 
solemniteyten van rechte te derven onderhouden ende daer mede 
gestaen de selve momboiren ende worden alsulcke vercoopingen 
gehouden voer duechdelyck ende sorteren hen effect, tzy die selve 
gebuert zyn openbaerlyck ter vrydaechs merct oft dat de selve goeden 
byde momboiren uuyter hant vercocht zyn dwelcke wel doen mogen 
by consente als voire souden nochtans te derven overbrengende den 
weesmeesteren den prys conditien ende voerwaerden hoe ende in wat 
manieren die goeden vercocht ende verthiert zyn.

[8.] Als eenen voor scepenen eenich opdracht oft erfgevinge passeert 
van onberuerlycke goeden oft erven by momboiren van weeskinderen 
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goeden wordt den scepenen gethoont die daerover staen souden een 
scriftelycke acte oft consent daer toe byde weesmeesteren gegeven ende 
verleent geteeckent by heuren clerck ende wordt tselve inden scepenen-
brief geinsereert ende eer van dien consente bleecke oft van decrete 
ende orboire vanden wethouderen als opperweesmeester en souden 
scepenen over sulcke passeringe nyet staen.

[9.] Die procederen wil tegen eenige pupillen nyet versien wesende van 
momboirs moet besorghen ende soe vele aenden rechte solliciteren dat 
sulcke weese oft pupillen momboirs worden gegeven oft anders ende eer 
en mach hy tegens die weese nyet procederen oick en mach men op 
weesen goeden rechtvoerderinge noch uuytwinninge doen valide ter vier-
scharen alhier, ten zy al voiren van momboiren versien den welcken daer 
en boven noch wete moet gedaen worden vander voirscreven proceduren.

[10.] De camere ende gerechte der weesmeesters is opgestelt geweest 
ende geinstitueert in meerte anno xiiii c. xcv° <1496 n. st.> ende zyn 
de selve weesmeesteren, rechters ende overmomboirs van alle weeskin-
deren ter momboryen goeden geregeert ende dingeseten poorters om 
de momboirie taenveerden bedwongen worden.

[11.] Den wesen aengaet begrepen inde keyserlycke vonnisse ende 
ordonantie soet hier voire int499 blat.

[XVI.] Brabant ende de verleningen vrydomme ende previlegien des 
lants

[1.] Dlant van Brabant moet vry ende onbelast gehouden worden van 
allen volcke van wapenen ende alsser eenich volck duer lyden ende 
passeren die en sal en geen schade noch overdaet doen moegen opte 
goede luyden oft quaetdoenders ende huere capiteynen ende lydt-
sluyden die daer aff eenichsins culpable zyn moeten t weder keeren 
ende sal men se alsoe uuytrechten datter andere selen exemple aen 
nemen ende voer tvoldoen van dien zyn der princen renten ende 
vervallen verbonden ende soe wye van volck van oirlogen oft andere 
gaet levende opt volck ende den huysman sonder heur costen te 
betalen sal gestraft worden metteren galgen.

499 Het handschrift bevat hier een spatie, waar allicht een woord moest worden ingevuld.
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[2.] Dingesetene van Brabant en mogen van wegen der geestelycke 
iurisdictien van Ludick Camerick noch oick der universiteyt van 
Loeven ten vervolgen van partyen noch byden officieren van dien 
boven onredelycken noch onbehoirlycken worden gehanteert noch 
voordere gedaecht gemoeyt oft belast dan naden rechten van Brabant 
tot behoort ende van outs geplogen heeft te doene oft anders moet 
tselve worden afgedaen ende dingesetene daer aff ontslegen ende 
ontheft, ende diet gedaen oft verworven te geschieden worden gecorri-
geert anderen ten exemple.

[3.] Alle dingesetene van Brabant moeten in alle saken gehauden 
worden met vonnisse ende met rechte naden rechten van den steden 
ende bancken daer ende soe van outs behoort nyet souden daer mede 
te simuleeren oft souden byden princen oft anders beswaert, 
betrocken, geschorst oft langer dan een genechte van heerlicheden 
uuytgeset te wordene insgelycx de cancelier ende andere vanden raide 
van Brabant en mogen voor hem nyemant doen daghen oft in rechte 
betrecken noch behouden dan alleene de saken daer aff hem de 
kennissen na douden costumen des lants behoort ende de selve saken 
handelende met monde sonder gescrifte soe verre dat doende dunct.

[4.] Den ingesetenen van Brabant worden byden prince alleene heur 
previlegien, costuymen ende rechten onderhouden ende daer tegens en 
worden geen geboden oft verboden gedaen sonder consent der staten 
van den landen insgelycx helpen die onderhouden de steden van Loven 
ende van Bruessele ende Turnhout ende Leeuwe ende Thienen ende 
Herentals ende Liere ende zyn hen oock de selve privilegien byden 
Roomschen Rycke geconfirmeert ende beloeft van weerden te houden 
alle het keyserreyck dore opte pene van tachtentich marck fyn gouts.

[6.] Een poorter van Antwerpen die buyten Brabant aen eenen500 
buyten Brabant woonende bruect oft misdoet tzy van dootslagen oft 
eenich ander, al compt hy weder binnen Brabant, hy is daer aff onge-
houden, ten waere dat de ghene daert gebeurt waerheyt ende bescheet 
hadden vanden prince ter contrarien.

500 eenen boven doorstreept eenigen.
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[7.] Vanden previlegien inden lantchaertere begrepen siet hier voere int 
blat 501.

[8.] Siet oock die Blyde Incompsten van hertoge Anthonis ende oick 
van hertoge Philips.

[9.] Poorteren te Mechelen gevangen moeten alhier gelevert worden 
om daer over recht alhier gedaen te worden alwaer oock de misdaet 
inden lande van Mechelen geschiet.

[10.] De dry staten des lants mogen eenen ruwaert des lants kiesen.

[11.] De dieneeren daer meer dan twee inder stadt zyn ende eenen 
nyet langere dan den scepenen oirboirlycken en dunct maer naderhant 
zyn byden prince totten iersten twee noch twee andere gestelt.

[12.] Dien van Antwerpen moeten volgen de mercten van sout, visch 
ende havere metten opslage ende nyet dien van Mechelen die oock 
geen mercten hebben en moegen in preiudicie van deser stadt mercte, 
ende moegen die van Antwerpen alderhande visch daer oock heerinck 
gesouten ende versch halen ende coopen ter Veere ende Vlissingen 
ende hen iaermercte van Sincxen ende Bamis moeten hen blyven vast 
ende gestade ende dier van Mechelen geabrogeert ende geannihileert 
ende by de selve mercte van soute ende vissche leen vanden 
Roomsschen Rycke mitsgaders oick de selve metten mercgraefschape

[13.] De weth van Antwerpen mach stellen dassysen na heur goet-
duncken op alrehande waren die alhier gesleten gecocht oft vercocht 
wordt.

[14.] Cooplieden t’Antwerpen frequenterende zyn inden 
saul<f>conduyte vanden prince ende moghen daer vrylyck handelen 
ongehacht ende ongehouden op hueren behoirlycke tol ende ongelt 
sonder voer eenich delict oft schult gevangen te mogen worden, soe 
verre de coopman goets genoech alhier heeft oft te vollen borge stellen 
can voer syn schult oft misdaet, soe verre de misdaet lyff oft let en 
raect, ende wort de coopman binnen lants berooft van zynen goeden 
dat wort hem byden prince gerestitueert oft opgeleet.

501 Het handschrift bevat hier een spatie, waar allicht een woord moest worden ingevuld.
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[15.] T’Antwerpen en mach nyemant schoutet, amptman noch 
scepenen zyn hy en zy van wettiger geboerte ende schoutet ende 
amptman heurs ampts moeten zweeren van scepenen sprincen ende 
der stadt rechten ende previlegien getrouwelyck te houden, ende de 
schouteth en mach maer hebben twee cnapen ende damptman: een 
daermen meer ane misbueren, dan eenen anderen man. Scepenen 
moegen oock altoes van sheeren wegen vrede nemen ende daeraen hen 
ontseet misdoet soe vele oft hyt den schoutet weygerede.

[16.] T’Antwerpen aende weth halen hen hootvonnisse die dyckscepenen 
van Lilloo noopende den nyewen lande van Santvliet ende Berendrecht.

[17.] Gheen ingesetene van Brabant en mogen betrocken worden voere 
eenige civile oft criminele saken van tkeyserlycke gerechte opte pene 
vanden ban, verbeurte van fame ende eere ende van hondert marck 
fyn gouts, noch by geestelycke noch by weerlycke noch by die vanden 
camergerechte noch andere in persoone noch te goeden, ten waere 
ierst bleecke dat alhier int lant recht geweygert waere geweest maer 
alleenlyck voerden raet van Brabant ende binnen Brabant en nyet 
voerden grooten raet des princen neffens hem wesende ende wes 
byden raet van Brabant wordt gewesen is arrest sonder voerdere 
aenden keyser oft Camericht te volgen.

[18.] Sulcx dat egheen poorter oft ingesetene van Brabant oft 
Overmase voer gheen actien personel, reel, civil, crimineel oft andere 
in persoon noch in goeden en mach betrocken noch beclaecht buyten 
Brabant oft Overmase alwaere zyn goeden oick daerbuyten gelegen.

[19.] Poorteren van Antwerpen moegen van halse, have, bruecken, lyve, leden, 
bytichten ende alle personele actien nergens binnen den mercgreefschape te 
rechte betrocken worden dan voerde weth t’Antwerpen opte pene vanden 
keyserlycken ban van tachtentich marck gouts ende arbitralycken gestraft te 
wordene ende soe verre de selve poorteren daer voere ergerens aldaer te rechte 
betrocken worde, soe mach hy hem doen uuytscryven als poorter ende met 
dien uuytscryven wordt den heeren vander iurisdictien daer de poorter te 
rechte betrocken was het manen ende wysen daer over verboden.

[20.] De iudicature vande lakengulden, guldekens, oudermans ende 
andere officieren vanden wulleercke te mogen stellen de coeren ende 
bruecken te stellen meerderen ende minderen ende aldes dien aencleeft 
behoirt der selver toe.
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[21.] Dry poorten inde borcht mach de stadt open houden ende de 
werf poorte dagelycx op ende toe doen dan ende doen de selve moet 
de passaigie blyven vander werf inder stadt insgelycx moegen 
dingesetenen hen huyssen hebben binnen der selver borcht.

[22.] Alle smale ambachten, rechteren ende particuliere rentmeesteren 
ende oock de castelbanen van allen den sloten binnen Brabant moeten 
geboren brabanters zyn oft aldaer besitten stammen van hen oft heurs 
wyfs wegen.

[23.] Die vorsteryen binnen Brabant hebben moeten de selve bedienen 
sonder die te moegen vercoopen overgeven oft verhueren.

[24.] Die van Antwerpen hoort toe oock dat zy bemuert ende bevest 
hebben te waterwaert ende noch bemueren sullen om daer mede te 
doene des hen sal goetduncken midtsgaders met al tgene des daerbinnen 
gelegen is oft liggen zal met vollen rechte ende moegen oick hebben 
ende gebruycken aldes binnen de palen is, te wetene hemede ende 
opstalle oick hoirt hen toe de plaetse byden muere van tkerckhof ende 
die liggende tusschen de borchbrugge tot cruywyck ende tusschen de 
vischmerct alsoe verre de worp vander borchgracht strect.

[25.] De wethouderen van Antwerpen en mogen recht doen naden 
ouden costuymen herbringen ende previlegien der voirscreven stadt 
ende na scepenenvonnisse moeten de poorters getracteert worden oft 
anders en derven schepenen gheen recht meer doen.

[26.] Scepenen van Antwerpen moegen confereren alle officien

[27.] De canonicken t’Antwerpen en moegen gheen wyn vercoopen 
anderen geestelycken oft weerlycken dan heuren choralisten.

[28.] De verleeninge inbegrepen inde keyserlycke vonnissen ende 
ordonnantien siet hier voere int502 blat.

[29.] Allen de ghenen die hen seggen te zyne vanden natien van 
Egipten ende anderen hen geselschap volgende is verboden dlant van 
Brabant ende Overmase opte galge.

502 Het handschrift bevat hier een spatie, waar allicht een woord moest worden ingevuld.
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[30.] Officieren ende wethouderen moeten des sprincen Blyde Incompste 
bezweeren tonderhouden.

[XVII.] Merctvryheyt van Antwerpen ende de previlegien der selver

[1.] Die binnen Antwerpen iaer uuyt iaer inne houdt in zyn hueringen 
een camere met eenen comptoir ende packhuysen ende aldaer hout 
iaer uuyt iaer inne liggende zyne goeden sonder de selve goeden oft 
hen selven te vertrecken oft te transporteren van mercten te mercten 
der merct vryheyt alhier uuyt zynde, maer blyft alhier residerende 
ende houdt zyn goeden alhier liggende der merct vryheyt uuyt zynde 
en mach nyet genyeten noch gebruycken der merctvryheyt alhier.

[2.] Een debiteur die binnen der merct vryheyt deser stadt geloeft zyn 
crediteur tot zynen daigen te betalen eenige scult die voerde voirscreven 
merct vryheyt is gemaect geweest en gaet den selven geloeften nyet aff 
der selver vryheyt, ten waere nochtans dat byden voirscreven debiteur 
met zynen crediteur eenige innovatie oft nyen contract gemaect oft 
aengegaen waere binnen der selver merctvryheyt, in welcken gevalle en 
soude die debiteur sulcken nyeuwe geloefte oft innovatie gedaen afge-
maect hebbende nyet mogen genieten der selver merctvryheyt deser 
stadt maer met dese oft diergelycke worden ‘Ick geloeve u te betalene’, 
‘Ick sal u borge stellen’ en gebeurt gheen innovatie.

[3.] Nyemant en mach der merct vryheyt genyeten van schulden die 
binnen der merctvryheyt gemaect zyn.

[4.] Een poortere van Antwerpen mach der merct vryheyt nyet genyeten.

[5.] Alle persoonen mogen veylich vry ende vranck de iaermerct ende 
andere mercten van Antwerpen frequenteren ende handelen varende 
gaende ende wederkeerende alle het keysserryck doere ongehacht ende 
ongehouden, al wairen die oock inden keyserlycken ban opte pene van 
tachtentich marck fyn gouts duerende de selve iaermercten elck 
metten verleninge van vierthien dagen (als even vry zynde) ses weken 
uuytgenomen alleen saken daer openbaerlyck bruecken aen zyn 
gelegen oft anders mach contrearrest iegen alle heeren ende ondersaten 
daer iegen doende geleet worden soe el des princen als andere, al waer 
oick tselve arrest daer sprincenbrieven gedaen ende voer sprincen 
schult ende penninghen.
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4

Voorbereidende teksten van de Antwerpse costuymen van 1548

4/1

Aanhef

geen datum (ca. 1548)

A. Origineel: niet bewaard.
B. Afschriften:

Antwerpen, FelixArchief, Vierschaar, 14, fol. 1r (verkort: V14).
Antwerpen, FelixArchief, Vierschaar, 15, fol. 1r
Antwerpen, Rijksarchief Antwerpen, Magistraat, ondergeschikte besturen, 

verenigingen en particulieren stad Antwerpen, 152, fol. 16r (verkort: 
OGA, 152).

Brussel, Algemeen Rijksarchief, Bibliotheek, K166, fol. 2r (verkort: 
K166).

Brussel, Koninklijke Bibliotheek, Handschriften, 17087–97, fol. 38r.

Copie auctentique503. Extracten uuyt den statuyten, stadt rechten, 
costuymen ende usantien der stadt van Antwerpen diemen altyt by 
mans gedincken onderhouden heft ende alnoch onverbreckelycken is 
onderhouden, gelyck de wethouderen ende officieren der zelver stadt nae 
volgende den bevelen vander keyserlicke maiesteyt hen opten tweelfsten 
dach in april anno xv.c° xlvi504 <12 april 1546 n. st.> ende den tweeden 
dach in april anno sevenenviertich505 stilo brabantie <2 april 1548 
n. st.> gedaen die zelve stadt rechten, costuymen ende usantien onder 
henre eeden in gescrifte myne here den cancellier ende andere heeren 
vanden rade geordineert in Brabandt overgegeven ende geattesteert 
hebben voer der voirscreven stadt rechten geobserveert te zyne geweest 
ende alnoch dagelycx voer rechten onderhouden wordden.

503 Copie auctentique.] niet in K166, OGA, 152 en V14.
504 xlvi] xlv in OGA, 152.
505 ende den tweeden dach in april anno sevenenviertich] den ix.en dach in januario 
anno sevenenviertich <9 januari 1548 (n. st.)> in V14; den x.en decembri anno xlvi 
den ii.en dach in januario in OGA, 152.
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4/2

Hoofdstuk ‘Van scepenenbrieven, contracten, etcetera’

geen datum (ca. 1548)

A. Origineel: onbekend.
B. Afschriften:

Antwerpen, FelixArchief, Vierschaar, 4, ff. 58r–79r (verkort: V4).
Antwerpen, FelixArchief, Vierschaar, 14, ff. 69v–77r (verkort: V14).
Antwerpen, Rijksarchief Antwerpen, Magistraat, ondergeschikte 

besturen, verenigingen en particulieren stad Antwerpen, 86, ff. 58r–69r 
(verkort: OGA, 86).

Antwerpen, Rijksarchief Antwerpen, Magistraat, ondergeschikte 
besturen, verenigingen en particulieren stad Antwerpen, 229, ff. 83r–93v 
(verkort: OGA, 229).

Brussel, Algemeen Rijksarchief, Bibliotheek, K166, ff. 81r–98v (verkort: 
K166).

Uitgave: Coutumes du pays et duché de Brabant. Quartier d’Anvers. I. Coutumes 
de la ville d’Anvers, G. De Longé (ed.), Brussel, 1870, p. 194–230.

1506. Primo, die eenighe brieven (het sy van coopen van huysen, erfge-
vinghen, erfrenten, lyftochtrenten, certificatien, mangelinghen, trans-
poorten oft eenigherhande andere contracten) passeren wille, die moet 
dat doen voer scepenen ende nergens el, ende die moet gaen aen eenich 
vanden secretarissen oft hueren clercken ende laten huere contracten 
beworpen ende inden prothocolle scryven ende die beworpen zynde, 
dan moet de secretaries ofte den clerck den partyen contrahenten dat 
contract cleerlycken ende opentlyck lessen ende als zy dat wel gehoort 
ende verstaen hebben, dan moet de secretaries hen vraghen oft zy dat 
contract also begeeren te passeren voor schepenen507.

506 De editie werd gebaseerd op OGA, 86 en V4, die de meest recente tekst bevatten. De 
niet-vermelde bepalingen zijn identiek met deze (ook uitgegeven) laatste versies.
507 el ende die moet gaen aen eenich vanden secretarissen oft hueren clercken ende 
laten huere contracten beworpen ende inden prothocolle scryven ende die beworpen 
zynde, dan moet de secretaries ofte den clerck den partyen contrahenten dat contract 
cleerlycken ende opentlyck lessen ende als zy dat wel gehoort ende verstaen hebben, 
dan moet de secretaries hen vraghen oft zy dat contract also begeeren te passeren voor 
schepenen.] el. in K166, OGA, 229 en V4.
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2. Item soe wanneer eenighe vrouwen persoonen (ongehuwet ende 
meerder508 van jaeren wesende soe wel weduwen als andere) eenich 
contract voer scepenen willen passeren, soe en moeghen zy dat nyet 
doen, sy en moeten yerst ende al voeren daer toe versien syn van eenen 
mombore ende vuyt dien maent de schoutet, onderschoutet, amptman 
(oft eenich van hen) den scepenen tvonisse ende scepenen wysen dat 
de officier die vrouwe persoonen behoort te versiene van eenen 
mombore om met hen over tvoirscreven contract te stane ende passe-
rene sonder syn schade ende navolgende, dien vonnisse gheeft de offi-
cier dien vrouwen eenen momboir ende metten selven momboir (alsoe 
metten rechte gestelt ende gegeven) moeghen de voirscreven vrouwen 
valide alderhande contracten aengaen ende passeren gelyck oft mans 
persoonen waren, maer die momboren hen gegeven en syn nyet 
costumelick eenighen eedt te doene.

3. Item gehuwede vrouwen en moeghen egheen contracten oft 
vorwaerden valide passeren dan ten bysyne ende consente van heuren 
mans behoudelick dat sy in absentien van heuren mans testamenten, 
codicillen ende diergelycke vuyterste willen wel moeghen maken ende 
passeren ende van heuren goeden disponeren509.

4. Item eene gehuwede vrouwe en can oft mach heur nyet valide 
verbinden oft yet geloven noch borghe bliven voer heuren manne, ten 
sy dat sy yerst (by consente vanden selven heuren man) versien sy (ter 
manissen des officiers ende vonnisse van scepenen) van eenen 
vreemden mombore die heur int passeren vanden selven contracte 
moet assisteren ende met heur dat contract bekennen inder manieren 
voirscreven ende dat doende (ende gedaen hebbende) is ende wordt 
alsdan de vrouwe daer voere executabel gelyck een manspersoon, nyet 
tegenstaende dat de selve vrouwe nyet en is te voren gecertioreert 
geweest vanden Senatusconsulte Velleiani ende oick nyet tegenstaende 
dat de penninghen (daer aff de selve schult toecompt) nyet gecomen 
en syn inden orboer vander vrouwen ende dat sy der coopmanscap 

508 meerder] minder in K166.
509 disponeren.] disponeren sonder preiuditie nochtans van huers mans gerechti-
cheyt in K166 en OGA, 229.
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van heuren mans gheenssins en heeft onderwonden, oft van synen 
state ende debiten geweten en heeft510.

[…]

4/3

Hoofdstuk ‘Aengaende gehuwede persoonen ende huwelycke voorwaerden’

geen datum (ca. 1548)

A. Origineel: onbekend.
B. Afschriften:
Antwerpen, FelixArchief, Vierschaar, 4, ff. 124r–134v (verkort: V4).

Antwerpen, FelixArchief, Vierschaar, 14, ff. 1r–5v (verkort: V14).
Antwerpen, FelixArchief, Vierschaar, 15, ff. 1r–11v (verkort: V15).
Antwerpen, Rijksarchief Antwerpen, Magistraat, ondergeschikte 

besturen, verenigingen en particulieren stad Antwerpen, 86, ff. 102r–
107v (verkort: OGA, 86).

Antwerpen, Rijksarchief Antwerpen, Magistraat, ondergeschikte besturen, 
verenigingen en particulieren stad Antwerpen, 152, ff. 16r–22r.

Antwerpen, Rijksarchief Antwerpen, Magistraat, ondergeschikte besturen, 
verenigingen en particulieren stad Antwerpen, 229, ff. 128r–135r (verkort: 
OGA, 229).

Brussel, Algemeen Rijksarchief, Bibliotheek, K166, ff. 2r–12r (verkort: 
K166).

Brussel, Koninklijke Bibliotheek, Handschriften, 17087–97, ff. 38r–48r 
(verkort: KBB, 17087–97).

Privécollectie, Instructien rechten ende costumen (Zeeuwse Rekenkamer), 
vol. 1, 25 (Ordonnantien ende statuyten der stadt van Antwerpen).

Uitgave: Coutumes du pays et duché de Brabant. Quartier d’Anvers. I. Coutumes 
de la ville d’Anvers, G. De Longé (ed.), Brussel, 1870, p. 304–324.

[…]

510 gecertioreert geweest vanden Senatusconsulte Velleiani ende oick nyet tegen-
staende dat de penninghen (daer aff de selve schult toecompt) nyet gecomen en syn 
inden orboer vander vrouwen ende dat sy der coopmanscap van heuren mans 
gheenssins en heeft onderwonden, oft van synen state ende debiten geweten en 
heeft.] gecertioreert geweest vander constitutien ofte rechte Senatusconsulti Si qua 
mulier in K166 ; gecertioreert de Senatusconsulto Velleiano in OGA, 229.
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7511. Item de kinderen en derven (in respecte van vader oft moeder) 
inden sterfhuyse des yersten aflivighen nyet confereren oft inne-
brenghen ter saken van tghene dat hen te huwelycke gegeven heeft 
geweest512.

[…]

23. Item alle vercreghen ende gecochte goeden die man ende wyff 
staende heuren huwelycke winnen conquesteren oft vercrighen syn 
gemeyne halff ende halff, nyet tegenstaende dat deene van hen beyden 
alleene daer inne gegoedt is ende inde brieven genommeert state513.

[…]

4/4

Hoofdstuk ‘Aengaende den testamenten’

geen datum [ca. 1548]

A. Origineel: onbekend.
B. Afschriften:

Antwerpen, FelixArchief, Vierschaar, 4, ff. 136r–140v (verkort: V4).
Antwerpen, FelixArchief, Vierschaar, 15, ff. 11v–16r (verkort: V15).
Antwerpen, Rijksarchief Antwerpen, Magistraat, ondergeschikte 

besturen, verenigingen en particulieren stad Antwerpen, 86, ff. 110r–
112v (verkort: OGA, 86).

Antwerpen, Rijksarchief Antwerpen, Magistraat, ondergeschikte besturen, 
verenigingen en particulieren stad Antwerpen, 152, ff. 22r–24v.

Antwerpen, Rijksarchief Antwerpen, Magistraat, ondergeschikte besturen, 
verenigingen en particulieren stad Antwerpen, 229, ff. 138r–140r 
(verkort: OGA, 229).

511 De editie werd gebaseerd op OGA, 86, Privécollectie en V4, die de meest recente tekst 
bevatten. De niet-vermelde bepalingen zijn identiek met deze (ook uitgegeven) laatste versies.
512 Nota contrarie is gewesen inden Raide van Brabant tusschen de wedue 
Passchiers de Decker met Jan de Moye hueren man ende kinderen achter in KBB, 
17087–97 en in randnotitie in V4.
513 Dit artikel komt niet voor in V15 en KBB, 17087–97. In OGA, 229 is dit artikel 
niet genummerd.
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Brussel, Algemeen Rijksarchief, Bibliotheek, K166, ff. 13r–18r (verkort: 
K166).

Brussel, Koninklijke Bibliotheek, Handschriften, 17087–97, ff. 48r–52v 
(verkort: KBB, 17087–97).

Privécollectie, Instructien rechten ende costumen (Zeeuwse Rekenkamer), 
vol. 1, 25 (Ordonnantien ende statuyten der stadt van Antwerpen) (verkort: 
Privécollectie).

Uitgave: Coutumes du pays et duché de Brabant. Quartier d’Anvers. I. Coutumes 
de la ville d’Anvers, G. De Longé (ed.), Brussel, 1870, p. 324–332.

[…]

2514. Item man ende wyff moeghen (elck sonder des anders consente) 
hen testament wel maken maer en moegen malcanderen noch deen 
den anderen by heure testamenten oft dispositien gheenssins verach-
teren oft prejudicieren in heuren rechte gelyck voere int xxvii.e ende 
xxix.e articulen vanden gehuweden persoonen oick geruert staet515.

[…]

16. Item als yemant gecocht heeft (tot anderen liven dan tot synen 
live) eenighe lyftochtrenten516 die en mach van dien lyftochtrenten 
nyet disponeren, maer moeten volghen nae des coopers doot den liven 
daerse op gecocht syn, nyet tegenstaende dat de coopere daer ane 
gehadt heeft syn voerheffen, ten waere dat de coopere expresselick 
inde vercrychbrieven hem selven hadde gereserveert het vercoopen 
ende de dispositie vander selver lyftochtrenten nae synder belieften.

[…]

19. Item man ende wyff moeghen van heuren huwelycken goede wel 
disponeren soe wanneer hen huwelycke vorwaerde oft andere voirga-
ende contract nyet en is gemaect ter contrarien tot behoeff van eenen 
derden517.

[…]

514 De editie werd gebaseerd op OGA, 86, Privécollectie en V4, die de meest recente tekst 
bevatten. De niet-vermelde bepalingen zijn identiek met deze (ook uitgegeven) laatste versie.
515 Dit artikel komt niet voor in K166, KBB, 17087–97 en V15.
516 lyftochtrenten] erftochtrenten in KBB, 17087–97 en V15.
517 tot behoeff van eenen derden] of anderssints tselve nyet te doene in KBB, 
17087–97 en V15.

67893_05_DeRuysscher.indd   307 23/12/14   16:16



— 308 —

4/5

Hoofdstuk ‘Van successien, scheydinge ende deylinge’

geen datum [ca. 1548]

B. Afschriften:
Antwerpen, FelixArchief, Vierschaar, 4, ff. 141r–157v (verkort: V4).
Antwerpen, FelixArchief, Vierschaar, 14, ff. 8r–15r (verkort: V14).
Antwerpen, FelixArchief, Vierschaar, 15, ff. 16r–30v(verkort: V15).
Antwerpen, Rijksarchief Antwerpen, Magistraat, ondergeschikte besturen, 

verenigingen en particulieren stad Antwerpen, 86, ff. 114r–123r (verkort: 
OGA, 86).

Antwerpen, Rijksarchief Antwerpen, Magistraat, ondergeschikte besturen, 
verenigingen en particulieren stad Antwerpen, 152, ff. 24v–34v (verkort: 
OGA, 152).

Antwerpen, Rijksarchief Antwerpen, Magistraat, ondergeschikte 
besturen, verenigingen en particulieren stad Antwerpen, 229, ff. 141r–
152v (verkort: OGA, 229).

Brussel, Algemeen Rijksarchief, Bibliotheek, K166, ff. 19r–35r (verkort: 
K166).

Brussel, Koninklijke Bibliotheek, Handschriften, 17087–97, ff. 53r–62v 
(verkort: KBB, 17087–97).

Privécollectie, Instructien rechten ende costumen (Zeeuwse Rekenkamer), 
vol. 1, 25 (Ordonnantien ende statuyten der stadt van Antwerpen).

Uitgave: Coutumes du pays et duché de Brabant. Quartier d’Anvers. I. Coutumes 
de la ville d’Anvers, G. De Longé (ed.), Brussel, 1870, p. 334–366.

[…]

10518. Item cesserende huwelycke vorwaerden oft contracten soe moet 
de lanxtlevende van man oft wyff voere vuyte hebben (voer alle 
deylinghe) het vordeel inde haeffelycke goeden dwelck is heure beste 
cleederen, riemen, ringen ende juweelen gelyck sy ter feesten oft op 
eenen paeschdach ter kercken souden willen gaen, tot dien het beste 
bedde saergie, een paer slapelaken, een oircussen, een tafele ende gene-
ralick van allen den huysraet (diemen gewoonlick is te besighen) het 
beste stuck, al en waerder oick maer een, ende tot dien een slapelaken 

518 De editie is gebaseerd op OGA, 86, V4 en Privécollectie, die de meest recente tekst 
bevatten. De niet-vermelde bepalingen zijn identiek met deze (ook uitgegeven) laatste 
versies.
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in recompense vanden slapelakene daer de doode in begraven is, ende 
vuyten silverwerck heeft de lanxtlevende voer vuyte een drinckstuck 
ende eenen lepel, behoudelick soe verre tselve drinckstuck swaerder 
weeght dan een marck oft den lepel meer dan een once dat supplus 
moet comen ter gemeynder deylinghen, ende leeft de man langher 
dan twyff, soe heeft hy voer vuyt syn harnasch tot synen live 
behoorende metter wapenen, busse, boghe, stocke oft hellebaerde daer 
hy hem mede pleghe te verweerene ende is de weduwe de lanxtle-
vende, soe heeft sy voer vuyte eenen waeckstock om eenen man in 
heur stede te doen wakene ende alle de andere goeden dat egheen 
erfgoeden en syn worden gedeylt halff ende halff egheene vuyt 
genomen, waer datse oick gelegen syn, soe verre het sterfhuys es gesi-
tueert binnen der stadt oft vriheyt van Antwerpen, al waert oick soe 
dat de man oft wyff ergens buyten gestorven mochten wesen519.

[…]

17. Item en syn de gemeyne haeffdeylighe goeden nyet genoch om de 
schulden te betalene alsdan moet dat voldaen worden vuyten 
gemeynen quytbaeren erfrenten ende en syn de quytbare erfrenten 

519 dwelck is heure beste cleederen, riemen, ringen ende juweelen, gelyck sy ter 
feesten oft op eenen paeschdach ter kercken souden willen gaen, tot dien het beste 
bedde saergie, een paer slapelaken, een oircussen, een tafele ende generalick van 
allen den huysraet (diemen gewoonlick is te besighen) het beste stuck, al en 
waerder oick maer een, ende tot dien een slapelaken in recompense vanden slapela-
kene daer de doode in begraven is, ende vuyten silverwerck heeft de lanxtlevende 
voer vuyte een drinckstuck ende eenen lepel, behoudelick soe verre tselve drinck-
stuck swaerder weeght dan een marck oft den lepel meer dan een once dat supplus 
moet comen ter gemeynder deylinghen, ende leeft de man langher dan twyff, soe 
heeft hy voer vuyt syn harnasch tot synen live behoorende metter wapenen, busse, 
boghe, stocke oft hellebaerde daer hy hem mede pleghe te verweerene ende is de 
weduwe de lanxtlevende, soe heeft sy voer vuyte eenen waeckstock om eenen man 
in heur stede te doen wakene ende alle de andere goeden dat egheen erfgoeden en 
syn worden gedeylt halff ende halff, egheene vuyt genomen, waer datse oick 
gelegen syn, soe verre het sterfhuys es gesitueert binnen der stadt oft vriheyt van 
Antwerpen, al waert oick soe dat de man oft wyff ergens buyten gestorven 
mochten wesen.] dwelck is te wetene near deser stat recht van Antwerpen etcetera 
in KBB, 17087 en V15.
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nyet genoch soe moet dat gebreck voldaen worden vuyt den erfgoeden 
ende grontchynsen520 521.

18. Item en syn de gemeyne erfrenten grontchynsen oft erfgoeden 
alnoch nyet genoch om de schulden te betaelene soe moet de reste 
voldaen worden vuyten gemeynen vercreghenen leengoeden522.

19. Item indien dat alle de vercregene goeden nyet genoch en syn om 
de gemeyne schulden te betaelene soe moet voldaen worden vuyt des 
mans erfgoeden by hem achtergelaten523.

[…]

24. Item als een vrouwe sterft voer heuren man alsdan hebben heur 
kinderen oft erfgenamen (willende metter moeder oft vrouwen goeden 
vuytblyven) tselve recht ende actie dat de vrouwe gehadt soude hebben 
in dien sy de lanxtlevende gebleven waere, ten waere dat de kinderen 
inden sterfhuyse gebleven waeren ende tegen heuren vader oft stief-
vader de goeden gedeylt hadden524.

25. Item als des mans oft wyfs onruerende goeden voer thuwelick met 
renten oft chynsen belast syn daer inne en is de lanxtlevende nyet 
gehouden voorder dan inden achterstel die staende den huwelycke is 
verschenen, behoudelyck soe verre die belaste goeden haefdeylich syn 
ende de lanxtlevende deen helft daer aff wille deylen ende behouden, 

520 den erfgoeden ende grontchynsen.] den gemeynen quytbaeren erffrenten, erfgo-
eden ende erffchynsen in V15; des mans erffgoeden by hem achtergelaeten in K166. 
521 In OGA, 152 en V14 luidt dit artikel: Item en syn de gemeyne haeffdeylighe 
goeden nyet genoch om de schulden te betalene, alsdan moet dat voldaen worden 
vuyten gemeynen quytbaeren erfrenten, erffgoeden ende grontchynsen; in KBB, 
17087–97 is het artikel als volgt: Item en syn de gemeyne haeffdeylighe goeden nyet 
genoch om de schulden te betalene, alsdan moet dat voldaen worden vuyten 
gemeynen quytbaeren erfrenten, erffgoeden ende erffchynsen.
522 Dit artikel komt niet voor in KBB, 17087–97, OGA, 152, V14 en V15.
523 Dit artikel komt niet voor in K166 en V15.
524 Dit artikel komt niet voor in KBB, 17087–97 en V15. Het is artikel 22 in K166, 
met daarbij aansluitend ende daer mede het voorscreven sterffhuys renuncieren. In 
V14 is dit artikel 22, met recht] recht, indyen zy die lanxlevende gebleven waeren 
ende tegen hueren vader oft styffvader goeden gedeylt hadden. 
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soe moet hy oick deen helft van allen den commere (daer op staende) 
metten verloope draghen ende betaelen525.

26526. Item de schulden worden geprefereert der duwarien, ten waere 
dat de huwelycke vorwaerde waere gepasseert voere scepenen ende dat 
vander duwarien bleke by scepenen brieven in welcken gevalle de 
duwarie soude hebben preferentie voer dandere crediteurs egheene 
ouder scepenen brieven hebbende.

[…]

43. Item een weduwe, erfgenamen oft kinderen moeghen des afli-
vighen goeden aenveerden onder beneficie van inventaris ende doen 
den inventaris wettelick daer aff maken ende borghe daer voere stel-
lende ende doende daer af binnen jaers rekeninge, bewys ende reliqua 
in presentien van commissarissen vuyter weth ende vanden credi-
teuren ende alsdan wettelick het sterfhuys repudierende bliven onge-
last vanden schulden ende en derven nyet betaelen voordere dan de 
weerde van tgene dat sy alsoe onder beneficie aenveerdt hebben maer 
in dien sy tsterfhuys nyet en repudieren wettelick binnen jaers ende 
nae oft over djaer daer inne bliven moeten alle de schulden betaelen al 
excedeerden die verre de weerde vanden selven sterfhuyse527.

[…]

[Aengaende van der tocht]528

61529. Item een tochteneere oft tochtersse die eenighe huysen oft onru-
erende goeden besit is schuldich die goeden te onderhoudene in 
goeden custbaeren gereke, dichte ende drooghe van wande, dake, 
vensteren, doeren, borneputten ende allen anderen nootelycken repa-
ratien ende in dien hy daer inne gebreckelyck valt, moeghen hem die 

525 Dit artikel komt niet voor in KBB, 17087–97, OGA, 229 en V15. Het is artikel 24 
in K166, OGA, 152 en V14.
526 Dit artikel is artikel 23 in V15 en artikel 25 in K166 en V14. 
527 sterfhuyse] sterfhuyse, ten ware dat zy geimpetreert hadden procuratie vanden 
tyde in K166, KBB, 17087–97,OGA, 229, V14 en V15. 
528 [] enkel in KBB, 17087–97, V14 en V15.
529 Dit is artikel 1 in V14 en V15. In KBB, 17087–97 vangt de tekst onder de hoofding 
aan met artikel 10 uit V14 en V15.
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proprietarisen dat metten rechte doen custbaerlyck repareren soe dat 
behoort ende indien (by faute van reparatien ende onderhoudinghen) 
eenighe schade gebeurde dat moet de tochteneere syn achtergelaten 
goeden oft erfgenamen goetdoen ende de betochte goeden den 
proprietarisen leveren ende laten volghen in goeden tamelycken 
gereke.

[…]

71.–88530.

530 Deze artikels komen niet voor in KBB, 17087–97, V14 en V15.
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