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RAZE 3540
De bovenste akten van vele pagina’s zijn beschadigd!
W-8054, 1, 1-5-1583: ter presentie van schout ende schepenen hier onderschreven
gecompareert in sijnen propren persoon ? cranck te bedde liggende hoewel sijn ? ende
verstant overal wel machticg soot bleek ? Quirijns? die welcke inde beste forme alst ? was
begeerde gemaeckt te hebben sijn testament ende uijterste wille ende alsoo het beste stadt
grijpen soude mogen te nijete doen alle voorgaende testamenten die hij voor datum van dese
tware mondeling oft bij geschrifte gemaeckt mogen hebben, bevelende al voren zijne ziele
Gode van hemelrijck? de selve recommanderende zijne goedertieren genade, comende voorts
ter dispositie van goeden hem bij Gode van hemelrijck verleent op dese aerden, geeft laet
ende maeckt midts desen eerst aen den armen alhier een stuck teruwe, item aen Boudewijn
Corneliss sijn swaecger vooren vuijt vuijt sijnen gereetsten goeden 8£ mitsgaders noch zijnen
besten rock ende boxsens ende dat midts redenen hem in sijne conscientie porrende ende
moverende, item maeckt Lieven sijnen knecht alsoe twee de beste schapen oft 16 guldens
daervoren, item maeckt aen huijsvrouw van Jan Simons genaemt Neelken Ponse (MPS:
Cornelia Ponsen) een schaep, ende begerende voorts dat de resterende goeden (mits dien hij
geen kinderen en heeft noch en weet) sullen gedeelt worden bij sijne broeders ende susters
minnelijck onder malcanderen cum reservatione diminuendi ?ant meliorandi et renovandi?.
Actum ten huijse van Boudewijn Corneliss (MPS: Bouwen Corneliss) ter presentie van Jacob
Oliviers, Adriaen Jans Loijs ende Willem Quirijns als schepenen.
W-8069, 1v, 15-6-1583: Scheijdinge ende deijlinge gedaen aengaende alle ende een igelijcke
de goeden ende versterfenisse hoedanicg die mogen wesen tusschen Marinus Cornelis Gort
ende zijne kinderen achtergelaten midts dafflijvicgheijt van Lisken Heijndriksdr (MPS:
Elisabeth Heijndricksdr) zijne wettige huijsvrouwe was welcke kinderen genaempt sijn
Hendrick, Cornelis, Anthonij, Huijbrecht ende Jan Marinuss Gorts, die welcke zijn minlijck
met malcanderen verlijct, vereffent, gepaert ende gedeijlt ten bij sijne van dijckgrave Cornelis
Jacobs Bouwens, Pieter Pieters Leeuwe als gesworenen, Pieter Jans Rooshil, Jacob Jans
Pieters Lemps, Adriaen Jans Loij, Andries Engels ende Willem Quirijns als schepenen
sonderlinge daertoe geroepen ende gebeden. Eerst ende alvorens sal Marinus Cornelis Gort
voor hem ende sijne nacomelingen houden ende hem is te deele bevallen tegen de voors. vijve
kinderen, den nombre van 19 gemeten,130 roeden lants waer inne begrepen is den dijck groot
244 roeden al achtervolgens de overloper gelegen binnen den Westveerpolder inde prochie
van Waerde, item is den Marinus Cornelis Gort jegens deselve sijne kinderen nocg te deele
bevallen een stuck lants gelegen int Molewater genaemt den Hil groot ontrent 2 gemet 272
roeden, item nocg Schittemeet groot 2 gemet 41 roe, item nocg inde de weije die van Pieter
Jacobs gecomen is, groot 430 roeden tsamen vuijtbrengend ontrent 25 gemet 273 roeden, ende
die vijve bovengeschreven kinderen zijn gesamenderhant insgelijcx nocg te deele bevallen
jegens Marinus Corneliss Gort henlieden vader ontrent de 9 gemet die welcke eertijts
toebehoort hebben Jan Staes gelegen inde prochie van Waerde, in Bals Hals besuijden den
waterganck,, item inde Boterdijck ontrent 7 gemet ende inden Grootenpolder ontrent 3
gemeten, item nocg een stuck lants genaemt het Plicgt ancker groot 2 gemet 246 roeden, item
int Molewater ontrent 500 roe ende in Pithouck 1 gemet 72 roe samen ? gemet 208 roe
bedragende. Item sal Marinus Cornelis Gort sijn voors 5 kinderen vuijtreijcken ende betalen
twinticg guldens waervoren hij blijft ? (MPS: eigenaar?) van peerden, peerden harnasse ende
wat de peerden aencleeft, item sal Marinus Cornelis Gort volgen volgen ende themwaerts
houden allen den huijsraets bedden ende metael ende lijnwaet (vuijtgestoken het nieuwe
Lijnwaet dwelck gelijckelijcken sal worden gedeelt), item sullen hem oijck volgen de verkens

ende schapen, midts dat hij den kinderen vuijtreijcken ende betalen zal vijftich gulden eens,
ende also daer 2 onbejaerde kinderen zijn namentlijck Hubrecht ende Jan Marinuss die welcke
nocg nootelijck bevonden gehouden te worden gaende staende etende drinckende siec ende
gesont, ende ter schole gaende d’outste de tijt van 2 jaeren de jonckste den tijt van 3 jaeren:
soo ist dat Marinus Corneliss Gort belast wordt inde helft van de costen dat de selve alsoe
costen selen? gedurende den voors. tijt, ende Heijndrick ende Cornelis Marinuss (vuijt
oorsaken dat sij over lange bejaert sijn geweest) sullen betalen dandere helft tgene de voors.
kinderen kosten selen, item sal Marinus Corneliss Gort sijne vijve kinderen noch vuijt
reijcken ende betalen doirdien hij int besit blijft van houve 50 gulden eens, Item alsoo
Marinus Cornelis Gort ende Cornelis Marinuss sijn sone gesamenderhant hebben gecocgt de
nombre van 28 gem lant van Jacques Reijngout waeraff tsterfhuijs aencomende 14 gemeten
ende Cornelis Marinuss dander 14 gemet ende gemerct deselve noch niet al betaelt en sijn,
soo hout Marinus de 7 gemeten hemwaerts ende de vijve kinderen d’ander zeven gemet midts
dat elck in sijnen respecte sal betalen de lasten daeroppe nocg staende. Dit is aldus gedaen ten
huijse van Marinus Corneliss Gort, present de heeren voors, ende Heijndrick, Cornelis ende
Anthonij Marinus Gort als bejaerde kinderen
W-8070, 2v, 21-7-1583: soo is voor ons schepenen hier onderschreven gecomen ende
gecompareert in zijnen propren persoone Gabriel Duppenghischer die welcke gelevert ende
getransporteert, levert ende transporteert midts desen aen Pieter Pieters Leeuwe een huijs met
sijn gevolcg, ertvast nagelvast binnen het dorp (O. Heerenstraete, S. Marinus de schipper, W.
Cornelis Jacobs Bouwens boogaert, N. W. Quirijns) ende dit huijs es vercocgt opte soe naer
vuijtwijsen den dijckgravens brief ofte register bij dese paijementen te weten achtervolgens
tregister, heeft Pieter voors. Gabriel belooft tontlasten jegens de dijckgrave daer hij gelast es
W-8070, 2v, 26-7-1583: soo is voor ons schepenen hier onderschreven gecomen ende
gecompareert in sijnen propre persoone Stoffel Marinuss die welcke met alle solemniteijten
van rechten heeft aen Pieter Jans Rooshil de nombre van 822 roe lants acgtervolgende de
overloper gelegen in Bals Hals in prochie van Waerde (O. Cornelis Vermeijlen erfgenaemen,
S. ende N. de Heerenwecg, W. Boudewijn Jans) ende dese erve es gegeven voor 100 gulden
het gemet te betalen bij paijementen te weten Goesche marct in augustus 1584 100 gulden en
tjaer 1585 daergelijcke 100 gulden ende de reste tjaer Goesche jaermarct daeraenvolgende te
presentie van Jacob Oliviers, Jacob Jans Pieters Lemps, Adriaen Jans Loij
W-8070, 2v, 30-7-1583: soo is ter kennisse van schepenen hier onderschreven gecompareert
in propren persoone Jacob Jans Sijnskercke die welcke met alle solemniteijten van rechten
heeft gemaect sijn testament ende vuijtersten wille met renunciatie van alle voorgaende
testamenten ende begeert tselven (MPS: rechterkant beschadigd) sal volcomentlijck effect
sorteren. Inden eersten soo beveelt hij testateur sijn siele soo wanneer die vuijt sijn lichaem
scheijden sal ende van ? Marie sijne gebenedijde moeder ende ? geselscap begerende sijn
dood lichaem ? tamelijc naer sijnen staet begraven ? voorts ter dispositie van sijne goeden ?
van hemelrijc hem op deser aerden ? gegeven, gelaten ende gemaect midts desen den armen
deser prochie van Waerde de somme van 21 ? te bedeelen in drije deelen ende termijnen te
weten een derdendeel soo wanneer hij testateur doir de wille des almachtigen gods deser
werelt verscheijden sal zijn, het tweede derdendeel ten kerstmisse daernaer ende het leste
derdendeel ter licgtmisse daeraenvolgende, item laet ende maect sijns susterskinderen de
somme van 12 ponden grooten vlaams vuijt gereetsten goeden om tselve naer minnelijck met
malcanderen te deelen ende aengaende alle zijn andere goeden haeffelijck ende erffelijck
alomme waer ende tot wat plaetse die geleegen zijn egeene vuijtgenomen ofte gereserveert die
hij testateur boven zijne wettige schulden sal geraecken achter te laeten die geeft ende maect

die voors. testateur aen Dinegten (MPS: Digna) ende Job Jacobs sijns testateurs s.m. docgter
was ende was genaemt Jacobijne Jacobs (MPS: Jacoba Jacobsdr Sijnskercke), om dezelve
goeden naer zijn doot te aenveerden te vercoopen oft daeraff te disponeren, alsoot haer alsdan
goetduncken ende gelieven sal heurleijden alsdan midts desen daer inne expresselijck
erfgenaemen institueren souden jegens zeggen van ijemande ende dat in vergeldinge ende
recompensie van de menicgvuldigen diensten ende weldaen die hij testateur van Jacomijne
zijne docgter s.m. genoten ende gehadt heeft ende meer andere redenen hem in sijn
consciencie (MPS: geweten) daer toe porrende ende moverende, begerende ende
ordonnerende dat Dignietken ende Job Jacobs sullen geven den armen te Waerde een
erfelijcke rente van eene viertel terwe tegens welcke rente hij testateur is besittende op
alsulcken lant als hun te deele sal bevallen, item deselve testateur wilt ende ordonneert seer
expresselijck midts desen soo verre ijemant wie hij oick waere dit sijne testament in als oft in
eenicge poincten van dien namaels wilde impugneren oft contravenieren ofte begoste te doen
twaere gerecgtelijck oft oijc buijten recgte dat sulcke impugnateur ofte contraventeur midt
desen sal zijn ende blijven gepriveert ende priveert hem midts desen van alle tgene hem
eenicgzins van testateur oft zijnen testamente soude mogen competeren ende dat selfde
verbeurde deel sal toecomen ende arresteren aen den Armen deser prochie. Actum ten huijse
des testateurs voors. in presentie van Pieter Jans Rooshil, Jacob Oliviers ende Willem Quirijns
als schepenen
W-8071, 3v, 5?-10-1583: es voor ons schepenen gecomen Jacob Jacobs (MPS: Christoffels?)
ende heeft gelevert met alle solemniteijten van rechte die ? een stucke lants genaemt ? aen
eenen Jacob Jans Pieters Lemps ende es gelegen in de Plassemeet (O. Heerenwech, S.
Heerenwecg, W. Heerenwecg, N. ?dorp) ende deze ?erve es gegeven voor de somme van 400
gulden den hoop te betaelen in 4 paijementen, ende paije zal vervallen Bamisse anno 1583
etc. In presentie van schepenen Pieter Jans Rooshil, Willem Quirijns ende Jacob Jans Pieters
Lemps
W-8071, 3v, 5?-10-1583: es nocg gecomen Jacob Jacobs Christoffels ende heeft gelevert met
alle volle recgten aen Sebastiaen Pieters (MPS: Bastiaen Pieters) een weije gelegen inde
Suijtpolder ontrent 2 gemet (O. Cornelis Jacobs Boudewijns dijckgrave, S. den selfden, W.
Heerenwech, N. Plattendijck) ende dese erve es gegeven voor de somme van 48 ponden
grooten vlaams te betalen in 3 paijementen etc. (MPS: slecht leesbaar)
W-8071, 3v, 25-8-1583: is voor ons schepenen gecompareert Jaspaert Mannaerts Jeronimuss
voor hem selven ende als mede procuratie hebbende van Jan Mannaerts Jaspers welcke
procuratie ons ghetoent ende gebleeken is gepasseert voor notaris Jan Waluwijns de datum
22-8-1583 ende hebben overgegeven ende getransporteert aen Daniel de Renialme alzulcke
actie ende recht als zij transportanten waeren hebbende op de houve genaempt Borcghouck
ende dat voor soo veele als die aengaende gelegen es binnen de prochie van Waerde daer zij
transportanten innen gegoet waeren de 12-3-1583 al volghende tregister daervan zijnde
?dieren (MPS: reduceren?) de voors. transporten alle heure actien rechte nu ende ten
eeuwicge daege, verklaeren de voors transportanten daeroppe voldaen ende ten volle betaelt te
zijn. Present Pieter Jans Rooshil, Jacob Oliviers ende Willem Quirijns
W-8071, 4, 20-10-1583: Acte niet te lezen
W-8071, 4, 20-10-1583: op selfden daege es nocg gecomen Jacob Jacobs Christoffels ende hij
heeft gelevert met volle rechten aan Cornelis Marinuss in Westpolder (MPS; zeer moeilijk
leesbaar)

W-8071, 4, 20-10-1583: op selfden daege es nocg gecomen Jacob Jacobs Christoffels ende hij
heeft gelevert met volle rechten aan (MPS; zeer moeilijk leesbaar)
W-8072, 4v, 25-8-1583: is voor ons schout ende schepenen gecomen ende gecompareert de
eerzame Adriaen Jans Loijs ende heeft met volle recgte over gelevert ende getransporteert aen
Marinus Marinuss schipper een stuck lants groot ontrent 400 roeden gelegen in Kerckhouck
(O. Jacob Geluck, S. Daniel de Renialme, W. Laureijs Rijckx, N. Heerenwech) ende dese erve
voors. es gegeven voor 50 ponden grooten vlaams ende betaelen in drie paijementen waer aff
de eerste paijemente verschenen ende vervallen zal weesen Goesche marct 1584 in augusto
ende also voorts van jaer tot jaere totdat de voors. paijen voldaen ende betaelt zullen weesen.
Present Pieter Jans Rooshil, Jacob Oliviers, Willem Quirijns ende Jacob Jans schepenen
W-8072, 4v, 25-8-1583: is gecompareert voor ons schout ende schepenen de eersame Daniel
de Renialme ende heeft overgelevert ende getransporteert met vollen rechte aen Laureijs
Domiss een stuck lants gelegen inde prochie van Waerde (MPS: wat staat er in de kantlijn?)
inde Dooldijck (O. Lazarus Kesselaers erfgenamen, S. Cornelis Jacobs Boudewijns, W. mijn
heere Haesdonck, N. den Dooldijck), nocg een stuck gelegen inde zelven houck (O. mijnh
joncker van Haesdonck, S. Cornelis Jacobs Bloudewijns, W. Pieter Jans, N. den Dooldijck)
ende dese erve is gegeven voor 12 ponden vlaams tgunt te betalen den hellift Goesche marct
1584, in augusto, ende dander hellift (MPS: staat er twee keer) tnaeste jaere daeraenvolgende
W-8072, 4v, 25-8-1583: heeft den voors. Daniel de Renialme met alle solemniteijten van
rechte overgelevert ende getransporteert aen Cornelis Marinuss Gort een stuck vrije vroenen
gelegen binnen de prochie van Waerde inden West? (O. Heerenstraete, S. ende W. Willem
Pauwels, N. Pauwels Diericks) ende is vercost duer zeekeren coop van mangelinge van erven?
ons schepenen genoucgsaem gebleeken van welcke mangelinge partijen hierinne
gecontenteert zijn ende hijer te vreden houden
W-8072, 5, 27-9-1583: soe es voor ons schoute ende schepenen gebannen ende gecompareert
in zijnen propre persone Erasmus Anthonij Denijs hebbende procuratie van Machiel de
Molijn geassisteert met mijnheere den schoutet van Waerde alvolgende de procuratie alhier
voor schepenen gethoont ende gebleken gepasseert voor Jan Walewijns notaris weesende van
date den 21-9 anno voors. ende hebben met alle solemniteijten van rechte overgedragen ende
getransporteert aen Laureijs Domiss (MPS: nu zeer slecht leesbaar, misschien wel een houve
met stallinge en diverse stukken grond, zoals 167 roe (O. ?, S. Stoffel Jacobs (MPS:
Christoffel Jacobs), W. Bartholomeus Wachtmans, N. Stoffel Jacobs (MPS: Christoffel
Jacobs) oft de Hinckelinge), etc. Noch een stuck lants gelegen inde Dooldijck (O. dijckgraeff
Blancx, S. Heerenwecg, W. Cornelis Jacobs Boudewijns, N. ?), nocg een stuck lants gelegen
inden Hoogen Riem 1 gemet? roe (O. Pieter Schuijlhoeck (MPS: Pieter van Schuijlen?), S.
erffgenamen van Pieter Diericks, W. Laureijs Rijcks, N. Heerenwecg) ende dese erve is
gegeven voor 14£ tgemet, de huijsinge binnen de volgende ? daeraff zijnde ende dat te
bethaelen in vijff paijementen waeraff deerste vervallen kersmisse comende ? ende voorts alle
kersmisse een paijement tot de volle betaelinge toe, voor welcke eerste paije stellen hier
borghe ende verbinden huer als principael Jan Domiss ende Adriaen Jans Loijs ende voor de
resterende paijen blijven ? verbonden tot de volle betaelinge toe. Des scrabini? Pauwels
Pieters, Andries Broer?
W-8072, 5, 2-11-1583: is voor schepenen gecompareert Laureijs Domiss ende heeft
overgelevert ende getransporteert tot doene ende profijte van Jaenken Engelsdr (MPS:

Adriana Engelsdr) weduwe van wijlen Lodewijck Jacobs zaliger zeekere diversche stucken
lants gelegen binnen de prochie van Waerde, eerst een stuck gelegen in de Dooldijck groot
ontrent 5 gemet (O. mijn heere de dijckgrave Blancx, S. Heerenwecg, W. Cornelis Jacobs
Boudewijns, N. Stoffel Jacobs (MPS: Christoffel Jacobs)), nocg een stuck lants gelegen inden
zelven houck groot ontrent 500 roeden (O. Stoffel Jacobs (MPS: Christoffel Jacobs), S.
Cornelis Jacobs Boudewijns, W. Laureijs Domiss, N. Stoffel Jacobs (MPS: Christoffel
Jacobs)), ende sijn gegeven tgemet 20 ponden grooten vlaams te betaelen in 6 paijementen
waeraff d’eerste paijemente kermisse anno 1584 verschenen zal wezen ende voorts van jaer
tot jaer totter volle betaelinge toe
Nocg een stuck lants gelegen inde Dooldijck groot 2½ gemet onbegrepen de juiste maet (O.
Lazarus Kesselaers erfgenamen, S. Cornelis Jacobs Boudewijns, W. joncker Haesdonck, N.
den Dooldijck), nocg een stuck lants inde zelven houck (O. joncker van Haesdonck, S.
Cornelis Jacobs Boudewijns, W. ? Jans, N. Dooldijck) ende staen deese twee laetste perceelen
tgemet gecost voor 12 ponden grooten vlaams. Volgt wijze van betaling
W-8073, 5v, 12-11-1583: twee zeer slecht te lezen acten, maar ik meen er in te kunnen lezen
dat een zekere Heijndrick Corneliss ? tot Nijeborcg een stuk land aan de Backersdijck aan
Marinus Cornelis Gort verkoopt, en een ? aan Adriaen Jans Loijs gelegen in de Splinter
W-8073, 5v, 20-11-1583: Macharis Willems levert aan Martijnken Jans ? een stuck saijlant
gelegen in Kerckhouck? (O. Willem Quirijns, S. Willem Quirijns, W. kerk?, N. Kerk?) voor
12£ tgemet, te betalen kontant
W-8073, 6, 20-11-1583: Eerste akte maak ik niks van
W-8073, 6, 20-11-1583: is voor schout ende schepenen van Waerde gecompareert deersame
Adriana Engelsdr ende heeft overgelevert ende getransporteert aen Cornelis Jacobs
Boudewijns een stuck lant gelegen inde prochie van Waerde inden Dooldijck groot 213
roeden luttel min ofte meer (O. S. ende W. Cornelis Jacobs Boudewijns, N. Stoffel Jacobs
(MPS: Christoffel Jacobs) ende Adriana voors.) ende dit voors. lant is tgemet gecost voor 20
ponden grooten vlaams te betaelen kerstmisse 1584 den eersten penningen met den leste.
Ende nocg een stuck lants gelegen inden zelven houck groot 215 roe luttel min ofte meer (O.
S. W, Cornelis Jacobs Boudewijns, N. joncker van Haesdonck ende de voors. Adriana
Engelsdr) ende dit landt is gegeven tgemet 12 ponden grooten vlaems te betaelen Goesche
jaermarct in augusto 1584, den eersten penningen metten lesten. Present mijnheer den schout,
Pieter Jans Rooshil, Willem Quirijns, Adriaen Jans Loij, Jacob Jans schepenen.
W-8074, 6v, 10-1-1584: is voor ons schout ende schepenen van Waerde verschenen ende
gecompareert deersaeme Macharis Willems ende heeft met alle solemniteijten van rechte
overgelaeten aen Willem Quirijns? een zeeckeren stuck lants gelegen binnen den prochie van
Waerde van Kerckhouck (O. Willem Quirijns, S. Cornelis Jacobs Boudewijns, W,
Heerenwecg, N. kerckeweijde met priesterije) groot 2 gemet 318 ende staet gecost tgemet
voor 22 ponden grooten Vlaems te betaelen in 2 paijementen deerste op de leeveringe contant
ende de leste een jaer naer datum van deesten. Present Pieter Jans Rooshil, Jacob Jan Pieter
Lemps, Willem Quirijns ende Jacob Oliviers schepenen
W-8074, 6v, 10-1-1584: is alhier voor schout ende schepenen gecompareert deersaeme Jacob
Adriaens Boom ende heeft met alle solemniteijten ende costuijmen van rechten deser vier ?
overgelevert aen Jan Willems zeecker parceel van erve gelegen binnen de prochie van Waerde
inde wijcke genaempt den Cleijnenpolder groot twee gemet ende 58 roeden (O. Bartholomeus

Willouts, S. Machiel de Molijn, W, Janneken Jans, N. den polderdijck) ende staet gecost
tgemet voors 11 ponden grooten vlaams te besitten tegens de penning 16 mits affleggende met
4 ponden (MPS: in de kantlijn: mits de verloopen rente vandien) ende niet minder, ende
deerste rente zal deerste jaere verschenen weesen den eerst dach mei anno 1584, ende deeste
somme beloopt in gelde 24 ponden 3s 10grooten te betaelen tsiaers als booven van verloopen
rente 30s ende 3grooten mits ? tot hypoteque zijn huijs aldaer den voors. Jan Willems in dato
van deesen is woonacgticg (MPS: is dat Jan Willems Baerlant, maar heeft die dan in Waarde
gewoond? Onwaarschijnlijk of is dit zijn huis in ‘s Gravenpolder) ende se ende sua.
Item ten daege ut supra heeft Jan Willems alhier in rechte genamptiseert twee ponden grooten
vlaams ter doene (MPS: in de kantlijn: Mattheus Maertens) des genes die daer recht aen is
hebbende ende de voors. penningen zijn berustende onder Willem Quirijns ende deese
penningen heeft ? gelaten ter kennisse van schepenen ? ende daer es borghe voor gebleven
Adriaen Jans Loijs als eijgen schult
W-8074, 7, 23-12-1583: Schuldbekentenis van Jacob Geluck woonende te Waerde aen G?
van Hoove ende Johanna van Redgele? (verder genoemd koolsaet en als onderpant vier
stucken lant) (MPS: waarschijnlijk is dit Joris van Hove met zijn vrouw Johanna van den
Bruegele)
W-8074, 7, 23-12-1583: Datum? is voor ons schepenen ghecomen ende gecompareert
Maerten Heijndricks ende hij heeft gelevert ende getransporteert een huijs? gelegen binnen
den dorpe van Waerde op de ? vroone int oude dorp (O. Heerenwecg, S. Heerenwecg?, W. ?,
N. Schottemeet ? ?) es gegeven voor de somme van 40 ponden grooten vlaams te betaelen:
volgt betaalwijze. Zeer slecht leesbaar
W-8075, 7v, 11-2-1584: is gecompareert voor schout ende schepenen van Waerde den
eersaeme Maerten Jacobs ? ende heeft met alle solemniteijten van rechte overgelevert ende
getransporteert Adriaen Govaerts 2 zeekere stucken lants gelegen binnen de prochie van
Waerde inden Grootenpolder (O. Maijken Baltens, S. Maijken Baltens, W. Pieter Pieters
Leeuwe, N. de voors. Maijken Baltens) ende dandere stuck (O. Pieter Jaspers erfgenamen van
der Goes, S. Willem Quirijns, W. voors. Willem Quirijns, N. Pieter Jaspers erfgenamen) ende
es groot 162 roeden vuijtwijsende den overlooper ende staet tgemet gecost voor 14 grooten
vlaams eens te betaelen met overdracht. Present Pieter Jans Rooshil, Jacob Oliviers, Willem
Quirijns, Adriaen Jans Loijs ende Jacob Jans schepenen. Ten zelven daeghe boven
gementioneert heeft Adriaen Govaerts de voors. twee stucken erven in den zelven coop hier
booven verhaelt staet over gegeven ende getransporteert aen Gabriel Cornelis Bosschaert,
welcken coop den voors. Bosschaert bekende overgenomen te hebben
W-8075, 7v, 13-2-1584: is voor schout ende schepenen van Waerde gecompareert de
eersaeme Willem Quirijns als ghemachticg van Gabriel Duppenghischer al volgende de
procuratie ons getoent ende gebleeken weesende vanden datum 12-12-1583 gepasseert voor
schepenen van de stede van Reijmerswaele ende heeft met vollen rechte overgelevert ende
getransporteert aen Pieter Pieters Leeuwe een huijs aertvast ende naecgelvast met alle zijn
gevolcg ende toebehooren in alder manieren gelijckerwijs bij Duppenghischer tzelve huijs
gecost ende ontfancghen heeft van Willem Maertens (MPS: Merts) gestaen ende geleegen
binnen de voors. prochie van Waerde (O. Heerenstraete, S. Marinus Marinuss schipper, W.
Cornelis Jacobs Boudewijns, N. den voors. Willem Quirijns) mits dat den cooper zal verlijden
te bethaelen aen Cornelis den biersteeckere tot Cruijningen de somme van 10 ponden vlaems

Sint Jansmisse eerstcomende 1584 mits afgerekend alle recgtelijcke oncosten, ende voorts te
bewaeren de paijen. (MPS: niet te lezen, hout op de zolder en steenen?)
W-8075, 8, 13-2-1584: is voor ons schout ende schepenen Jacob Jacobs Stoffels als recgt
voocgt voor zijn weese Jobken Jacobs ende oock als voor zijn behouden zoone Cornelis
Marinuss schipper? ende Sebastiaen Pieters voor hem zelven als voor zijn swaeger? (MPS:
pas op! slecht leesbaar) Pieter Adriaens? ende hebben tzamenderhandt gelevert ende
getransporteert een huijs aertvast ende nagelvast gestaen binnen de prochie van Waerde aen
Marinus Willems (O. Heerenwech, S. het Hemmeken, W. Marinus Corneliss Gort, N.
Heerenstraete) ende dese huijsinge is gegeven voor de somme van 66 ponden grooten vlaams
te bethaelen in diverse paijementen te weten 4 ponden tsiaers, waarvan deerste vier ponden
meij 1584 ende alsoe voorts van meije tot meije alle jaere 4 ponden tot de volder bethaelinge
toe. Ende deese vroone is belast met twee capoenen tsiaers. Present Willem Quirijns, Jacob
Oliviers ende Jacob Jans schepenen
W-8075, 8, 13-1-1584: is voor ons schout ende schepenen gecompareert Cornelis Marinuss
Gort ende heeft met volle rechte overgelevert aen Andries Engels zeecker lant van erven groot
2 gemet 100 roe oft daerontrent onbegrepen de juiste maeten gelegen inde wijcke van
Cousemoercken binnen Waerde gelegen (O. Anthonij? die Jan Baltens weduwe heeft, S. den
waterganck, W. Heerenwecg, N. Willem Pauwels), nocg een stuck erven gelegen inde voors.
prochie van Waerde groot ontrent 4 gemet gelegen in de wijcke van Noortveere (O.
Heerenwecg, S. Anthonij Tartron?, W. Geert Pieters, N. Machiel de Molijn) ende de voors.
erve es gecost voor 21 ponden grooten vlaams 10s tgemet te betalen in 6 paijementen waeraff
deerste vervallen is Goesche jaermarct 1583 voor date van desen ende alsoe van jaere tot jaere
totdat de ses paijementen bethaelt ende voldaen zullen weesen. Present: Pieter Jans Rooshil,
Jacob Jans ende Andries Engels.
In de kantlijn: ? de perceelen groot bevonden zijnde alvolghende de overlopers 6 gemet 116
roe tzaemen. (MPS: daaronder alle jaeren ?)
Item transporteert ende levert over met alle solemniteijten van rechte der prochie van Waerde
aen Marinus Corneliss Gort schout der voors. prochie van Waerde zeecker huijs met vroone
boomgaert ende alle zijne toebehoore, alsoe dat gestaen ende gelegen is binnen de voors.
prochie int oudtdorp (O. Heerenstraete, S. Nicolaes Corneliss, W. den dijckgraef (MPS:
Cornelis Jacobs Boudewijns), N. Pieter Pieters Leeuwe) ende tzelve huijs met zijnen
aenhanck alsoe voors. staet is gecost voor tienhonderd gulden den hoop 27 pond gereet ende
22p tsiaers tot de voldoeninge toe
W-8076, 8v, 18-2-1584: is gecompareert voor schout ende schepenen deersaeme Willem
Quirijns uijt den naeme ende vanweghen dachtergelaten weduwe wijlen Jan Meeuss metsere
ende oock mede als voocgt der achtergelaten weesen des voors. Jan Meeuss ende heeft in
dijer qualiteijt gelevert ende getransporteert aen Jacob Adriaens Loeij een zeecker stuck
zaijlants gelegen inde wijcke genaempt Cousemoercken binnen de prochie van Waerde groot
3 gemet 80 roeden oft alle min ofte meer (in de kantlijn: op den overlooper bevonden groot
wesende 3 gemet 75 roe) ofte anders als bij eenen gesworen lantmeter bevonden zal worden
ende es gelegen (O. Heerenwecg, S. Jacob Adriaens Loijs, W. Heerenwecg, N. Andries
Engels) ende dese erve es gegeven voor 18 ponden groote vlaams tgunt te betaelen (MPS:
volgt betaalwijze). Bij den cooper verlaecgt int gelacg met 10s ende noch 2 schellingen
voorden roeper ende voor den armen alhier. Present schout, Pieter Jans Rooshil, Adriaen Jans
Loijs ende Jacob Oliviers, ende Willem Quirijns schepenen

W-8076, 8v, 18-2-1584: is gecompareert voor schout ende schepenen van Waerde den
eersaeme Jacob Adriaens Boom ende heeft met volle rechte getransporteert ende gelevert aen
Macharis Willems een zeecker stuck zaijlants gelegen inde prochie van Waerde int wijcken
van Cousemoerken (O. Heerenwecg, S. Jacob Adriaens Boom, W. Heerenwecg, N. Andries
Engels) ende es groot 3 gemet 90 roeden oft soo veel min oft meer als bij de maete eens
geswooren lantmeters bevonden zal worden ende dese voors. erve is gegeven voor 21 ponden
grooten vlaems 15s tgmet te betaelen tegen de penningh 16, waeraff deerste rente verschijnen
zal Katharina dacg 1584 mits de cooper tzelve zal mogen affleggen met een gemet ? met de
verlopen rente vandien in goeden ? geldt in Zeelant ganck ende cours, behandelend des noots
Macharis Willems voors. (MPS: het vervolg op de volgende pagina zeer moeilijk te lezen,
maar het is een “aenboort”- kwestie)
W-8076, 9, 18-2-1584: is voor schout ende schepenen van Waerde gecompareert Pieter
Remigius ende heeft naer deese lants rechte overgelevert ende getransporteert aen Cornelis
Jans twee zeeckere blocken lants groot 1 gemet 20 roeden ofte daerontrent gelegen binnen de
prochie van Waerde inde wijcken van Noortveere (O. Pieter Pieters Leeuwe, S.
derffgenaemen van Pieter Jaspers, W. Machiel de Molijn, N. den zelven Machiel de Molijn),
ende het tweede stuck lants groot 400 roeden preter een ofte twee roe oft daerontrent ende es
gelegen inden Cleijnenpolder (O. erffgenaemen van Pieter Jaspers, S. de vroone van mijn
heere de Molijn, W. de erfgenaemen van Jacob Jans Sijnskercke, N. Bartholomeeus Willouts)
ende dese voors. erven zijn gecost den hoop voor 30 ponden grooten vlaams preter 5s. Te
betaelen alles contant den eersten penning metten lesten.
W-8076, 9, 20-2-1584: is voor ons schout ende schepenen gecompareert deersaeme Vincent
Turfhoop? als gemachtigde ende procuratie hebbende van jonckvrouwe Barbara vander Mare
weduwe van wijlen meester Adriaen de schildere, voorts van Nicolaes van Nieuwenhuijse
ende Cornelis de schilder als voocgden van de 5 onbejaerde kinderen van voorgenoemde
meester Adriaen, blijkende bij procuratie 19 ? 1584 gepasseert bij borgemeesters scheepenen
ende Raet der stede van Brugghe, ondertekent Nieuwlant? mitsgaders oock zeeckere letteren
van consente gepasseert Borgemeesters ende schepenen tlants van Vrije, als oppervoogden
van voorgenoemde weesen 31-12-1583 ondertekent Balthijen, ende heeft den voorgenoemden
comparant in dier qualiteijt gelevert ende getransporteert aen Laureijs Domiss 4 gemet
zaijlants in Pletspolder in de prochie van Waerde (O. Daniel de Renialme, S. Jan Domiss, W.
Jan Domiss, N. Daniel de Renialme) ende dese voors. erve es vercost voor 9 ponden 10s elck
gemet te betaelen contant. Ende nocg 3 gemet ende een half weijde gelegen inde
voorgenoemde wijck onder Waerde (O. Cornelis Jacobs Boudewijns, S. den binnen dijck, W.
den zeedijck, N. Marinus Marinuss Beelboom) ende staet tgemet gecost als vooren.
Betaelinge onder contant. Present Pieter Jans Rooshil, Willem Quirijns ende Jacob Oliviers
schepenen
W-8076, 9v, 3-3-1584: is voor ons schout ende schepenen onder gementioneert gecompareert
de eersaeme Cornelis Marinuss Gort ende heeft met alle solemniteijten alvolghende deeser
vierschaere rechte gelevert, gecedeert ende getransporteert, levert cedeert ende transporteert
mits deesen aen Jacob Cornelis Boudewijns twee stucken zaijlants gelegen inde wijcke van
Pletspolder groot tzaemen een gemet teijnden goet teijnden gelt (O. Cornelis Jacobs
dijckgraeff, S. de kinderen Wachtmans, W. Daniel de Renialme, N. Marinus Marinuss
Beelboom) ende deese erve es gegeven voor 22 ponden grooten tgemet te betaelen in vijf
paijementen waeraff deerste paijemente vervallen ende verschenen zal weezen Goesche marct
in Augusto 1584 te weeten 5 pond, ende voorts alle Goesche marcten in augusto 5 ponden tot
de volle betaelinge toe. Present Pieter Jans Rooshil, Jacob Oliviers, Adriaen Jans Loijs

W-8077, 9v, 9-4-1584: is voor ons schout ende schepenen van Waerde in Suijtbevelant
gecomen ende gecompareert de eersaeme Jasper Jaspers ende heeft met alle solemniteijten
van rechte gecedeert getransporteert ende overgelevert een zeker huijs met zijn dependentien?
gestaen op de ambachtsheere vroone aertvast nagelvast uijtgenomen de smisse van Willem
Olleman (O. Heerenstraet, S. Willem Quirijns, W. Cornelis Jacobs Bouwens, N. Claes
Corneliss) aen Willem Ollemans smidt ende is vercost tvoors. huijs voor ende van de somme
van 49£ mits conditie dat den cooper gehouden zal wezen te voldoene zeekere twee brieven
den eenen die Cornelis Marinuss Gort alnocg ontfangen, is groot 3 ponden vlaams tsaemen
vervallen alle Goesche marcten augusto ende nocg eenen brief die de erffgenaemen van
Govaert Diercks groot 10? ponden vlaams daerop alle meij thijts heesende ende ontfangen
zijn welverstaende nocgtans dat soo wanneer (MPS: het vervolg op de volgende is
onleesbaar). (MPS: volgende alinea rechterhelft ook niet leesbaar, maar Willem Olleman
beloofd dat hij Jasper Jaspers costeloos en schadeloos te houden van ? met verbant van
voorgenoemde huijs?)
W-8077, 10, 8-12-1584: is gecompareert voor schout ende schepenen van Waerde in
Suijtbeveland Quirijn Erasmus ende heeft ter kennisse van schout en schepenen
geindempneert ende ontlast indempneert ende ontlast mits deesen Jacob Jacob Stoffels van
alzulcken rentebrieff als daar zijn weesen goederen voor verbonden ende gehypotekeert staen
alvolgende zeekeren rentebrieff die Jan Willems Baerlant is verleden de dato 1-4-1584 de
hoet penningen (MPS: hooftpenningen) 20 ponden grooten vlaams jegens de penning 16,
belovende niettemin de voorgenoemde comparant de penningen inden brieff voorent verhaelt
niet langer te gebruijcken nocg de voorgenoemde hypoteque verbonden te houden staende den
drie jaeren naer verlijdt des brieffs tot doene van Jan Willems bij Jacob Jacobs voors.
verbonden werden daervoorent zijn persoon ende goederen present ende toecomende met
alzulcke constructie als den voors. weesen goederen inden gepasseerde rentebrieff verbonden
staen. Present Jacob Jans Pieters Lemps, Andries Engels, Willem Quirijns
W-8078, 10v, 12-5-1584: is voor ons schout ende schepenen gecomen ende gecompareert den
eersaeme Adriaen? Jans Loijs ende heeft getransporteert ende overgelevert, transporteert ende
levert over midts desen aen Heijndrick Adriaens (MPS: Heijndrick Adriaens de naeijer) een
stuck zaijlant ende weije groot ontrent 2 gemet 200? teijnden maete teijnden gelt gelegen
binnen de prochie van Waerde inden Splinter (O. Heerenwecg, S. kerckenwege met de voors.
Loije gemeen leijt, W. Pieter Jacobs, N. Heerewecg) ende dese erve is gegeven ofte gecost
voor 19 ponden 10s elck gemet, te betaelen in 3 paijementen, waeraff deerste verschijnen zal
Goesche jaermarct in augusto 1584 ende voorts alle Goesche jaermarckten in augusto een
paijemente tot de volle betaelinge toe. Present Willem Quirijns, Pieter Jans Rooshil ende
Sebastiaen Pieters
W-8078, 10v, 12-5-1584: is voor schout ende schepenen gecompareert Marinus Corneliss
Gort schout tot Waerde ende heeft getransporteert ende levert over met alle solempniteijten
van rechte aen Christoffel Jacobs een stuck weijlants groot 404 roeden ofte alsoo men met de
roede bevinden zal gelegen in de prochie van Waerde in den Boterdijck (O., Z., W. Laureijs
Rijckx, N. Heerenwecg) ende es gegeven tgemet voor 17£ te betaelen Goesche jaermarckt in
Maert (?) teenenmale. Present Willem Quirijns, Pieter Jans Rooshil en Sebastiaen Pieters
W-8078, 10v, 16-3-1584: is voor ons schout ende schepenen gecomen ende gecompareert de
eersaeme Marinus Corneliss Gort ende heeft rechtelijcken met alle solempniteijten van rechte
gelevert ende getransporteert aen Jan Domiss een stuck zaijlants groot ontrent 3 gemet oft

alsoe men bijde lantmeters hant bevinden zal, gelegen binnen de prochie van Waerde in de
wijcke genaempt den Molenwater (O. weesen van Marinus Corneliss Gort, S. Willem
Quirijns, W. Heerenwech, N. Cornelis Jacobs Boudewijns (MPS: Cornelis Jacobs
dijckgraeff)) ende dese erve es gegeven tgemet voor 22£ te betaelen in in 2 paijementen
waervan de eerste verschenen ende vervallen wezen zal Bamisse comende eerstcomende naer
datum deeser ende de andere ofte lesten een jaer daeraen comende. Present Pieter Jans
Rooshil, Willem Quirijns, Sebastiaen Pieters
W-8078, 10v, 16-6-1584: zijn voor ons schout ende schepenen gecompareert Pieter Jans
vervangende Huijbeken Cleijs Jans en Jan Cleijs, met noch Willem Jans als getrouwt
hebbende Neelken Cleijs ende hebben tzaemenderhant met drie zondaecgse geboden deene
aenden andere nocg ?onvervallen sonder eenicge becallengieringe van panden gelevert aen
Cornelis Jacobs Boudewijns een stuck zaijlants gemeen liggende met mijnheere den
dijckgrave gelegen (MPS: het vervolg op volgende blad onleesbaar)
W-8078, 11, 31-6-1584: is voor ons schout ende schepenen gecomen ende gecompareert
Jacob Jacobs Geluck als recht toeziende voocgt van de achtergelaten weesen van Jacob Jacobs
Geluck ! den ouden? zijne broeder zaliger, ende transporteert ende levert over midts deesen
naer vuijtwijsen deeser vierschare recht aen Leentken Hermansdr (MPS: of Luentken,
ingevoerd als Appolonia Hermansdr) een zeeker huijs met zijn gevolcg aertvast nagelvast
alsoo dat gestaen es binnen den dorpe van Waerde aen zuijdteijnde (O. Willem? (MPS:
doorgestreept) Adriaen Adriaens, S. Jacob Jans Pieters Lemps, W. Adriaen Jacobs
Priestermans, N. Heerenstraete) ende is dit voors. huijs met zijn gevolcg alsoe voors. staet
gegeven voor de somme van 50£ van welcken voors. somme de kinderen de gerechte hellift
competeeren, van welcke halve somme competeren de voorgenoemde Leentken de voorg
voocgt der weesen betaelen zal 3£ gereet ende 2£ tsiaers waeraff deerste jaer verschenen
weesen zal een jaer naer date van deersten penningen totten volle betaelinge toe, verbindende
daervooren haere persoon ende tvoors huijs daervan de penningen spruijtende zijn. Present
Pieter Jans Rooshil, Jacob Jans Pieters Lemps, Sebastiaen Pieters ende Willem Quirijns
schepenen
W-8078, 11, 31-6-1584: is voor ons schout ende schepenen der heerlijckheijt van Waerde
gecomen ende gecompareert Jacob Jacobs Geluck als rechttoesiende voocgt der
achtergebleven weesen wijlen Jacob Jacobs Geluck (MPS: zijn oudere broer) zaliger memorie
ende Leentken Hermans (MPS: of Luentken, ingevoerd als Appolonia Hermansdr) der
voorgenoemden weesen moedere ende hebben in dier qualiteijt met alle solemniteijten van
rechten tzaemenderhandt ende elck voor zichzelven overgelevert ende getransporteert aen den
eersaeme Jacob Jacobs Stoffs (MPS: Jacob Jacobs Christoffels) een zeker stuck zaijlants
gelegen inde Meese groot ontrent 800 roeden onbegrepen (O. Heerenwecg, S. Adriaen
Adriaens, W. Pieter Adriaens, N. Jacob Jans Pieters Lemps) ende es gegeven tgemet gegeven
voor 18£ 5s, te betaelen alle Goesche jaermarckten waeraff deerste jaer verscheenen ende
vervallen zal Goesche jaermarckt augusto 1584 ende alle Goesche jaermarckten in augustus
tot de volle betaelinge toe ende verbindende daervooretn tzelve voorent ende voorts zijnen
persoon met alzulcken bespreeck dat den cooper gehouden es tonderhouden 4 gemet zeedijcks
deeser heventijt ? ende voorts den toecomende heventijt den dijck van ? ofte toe behorende
Jan Jooss ? van Adriaen Jans Loij strijken ende ontfangen desen heventijt ende oock den
anderen gedurende ? 40 schoven stroijs alles op alzulcken verbant als vooren
W-8079, 11v, 9-5-1584: is voor schout ende schepenen gecompareert Leentken Hermansdr
weduwe wijlen Jacob Jacobs Geluck zaliger memorie ende bekende voor ons schout ende

schepenen wel ende deucgdelijcken aengenomen te hebben de 2 achtergelaeten weesen van
Jacob Jacobs Geluck, genaempt het oudste Jan Jacobs ende het jongste Jacobmintken welcke
voors. 2 weesen Jacob Jacobs Geluck als recht toeziende voocgt ende de voors. weduwe des
voors. weesen moedere bekende besteedt te hebben ende dat in manieren als nu volgende is.
Eerst ende voor aff zal de weduwe voors gehouden weesen de voors. weesen te houden ende
in goeden ende tamelijcke reparatie ende onderhoudinge te houden van eeten, drincken,
cleeden ende reden van lijnen en wollen, cranck ende gesont eenen zeeckeren genoemde thijdt
van 10 jaeren een paelijck aen malcanderen volcgende, alle waer voorent de voorn. weduwe
de moeder der weesen jaerlijcks ontvangen zal de somme van 12£ de 10 jaeren gedurende met
zulcke conditie dat quaeme dat een der weesen voors. quaeme afflijvicg te worden, zal de
moeder in zulcke gevalle niet meer dan 6£ ontvangen naer advenant van de thijde ende soo
dat beijde quaeme afflivicg te werden zal de voocgt ontlast weesen van de beloofde
penningen, salvo dat hij mocgt de moeder der weesen voldaen ende betaelen zal de beloofde
montcoste jaersgewijs met het quartier jaers daer het kint aen gestorven weesen zal ende tot
voldoeninge deese voor gementioneerde penningen heeft Jacob Jacobs in dier qualiteijt als
voorent aan genoemde weduwe verhuert der weesen paert ende deel van lande omme dezelve
te mogen gebruijcken ende te bezaijen, soo sij weduwe ende moedere der weesen profijt aff
dient ? te hebben den thijt van 10 jaeren voors. gedurende, salvo dat sij weduwe van ellick
gemet den weesen competerende aen haere beloofde penningen zal aff staen ende corten 5
carolus guldens den voorgenoemde 10 jaeren gedurende met nochtans alzulcken conditie ende
bespreck dat quaeme dat de kinderen lijven binnen de voors. besproocken jaeren afflijvicg
werden zal de weduwe in dien geschiedenisse een jaere naer d’afflijvicgheijt der beijde
kinderen van der weesen zouden scheijden ende afstant doen. Present Sebastiaen Pieters, Jan
Domiss
W-8079, 11v, 31-6-1584: compareert voor schout ende schepenen der heerlijckheijt van
Waerde Cornelis Marinuss Gort (MPS: Cornelis Marinuss) voor hem selven ende Danckaert
Jans als recht voocgt van de achtergelaeten weesen wijlen ? (MPS: slecht leesbaar) gelevert
ende getransporteert, leveren ende transporteren aen Dignus Michiels Meijer een zeeker huijs
aertvast nagelvast, alsoe tselven huijs inde prochie van Waerde aen de suijtzijde der kercken
(O. Marinus Corneliss Gort, S. Jacob Jans Pieters Lemps, W. ? den smit, N. Heerenstraete),
voor de somme van 70£ (MPS: volgt betaalwijze) (MPS: in de kantlijn dat Dignus Michiels
Meijer de gereede paijen lopende juni 1584 betaelt heeft) voor welcke somme heeft Pieter
Pieters Leeuwe hem zelven borcg gestelt? den voorgenoemde Dignus Michiels zijnen borcg
costeloos ende schadeloos te houden tot allen tijden. Present Sebastiaen Pieters, Jacob Jans
ende Willem Quirijns schepenen. (MPS: ik concludeer dat Dignus Michiels Meijer de cooper
is)
W-8079, 12, 20-8?-1584: compareert voor schout ende schepenen van Waerde in
Suijtbevelandt den eersaemen Jan Domiss bekende ende belijde mits deesen wel
deucgdelijcke schuldicg te weesen joncker Jan van Haesdonck de somme van 33 carolus
guldens! toecomende van zeekere overgeleverde ? bij den comparant tot zijnen rentebrieven
tontfangen ende dat op zulcke conditie dat soe wanneer eene nieuwe polder inde heerlijckheijt
van Crabbendijck alnocg ter thijdt durende drivende innengedijckt ende bevorst zal worden
groot wesende 700 gemeten oft meer welcke voors. somme vervallen ende verschenen zal zijn
soo wanneer men de voors. polder op een volle ? zal mogen rontsomme berijden ofte begaen
Gelovende de voors. comparant deese voorgenoemde somme als dan te betaelen in handen
van de voorg Haesdonck oft in den ? van deesen met verbintenisse van zijne persoon ende
goederen al waeraen die leveren? zal omme zijn garandt daeraen te mogen verhaelen met

renunciatie. Present Willem Quirijns, Jacob Jans Pieter Lemps, Pieter Jans Rooshil, Adriaen
Jans Loijss.
Op gelijcke forme ende manieren hebben hier aen den verschenen joncker Jan van Haesdonck
verbonden ende verobligeert dese naerbeschreven personen eerst Adriaen Jans Loijs voor 8£
van overgetelde gelt, Laureijs Domiss 33£ van overgetelt penningen van waeren bij Laureijs
Domiss tot zijnen contentemente ontfangen, Jacob Cornelis Boudewijns voor 4£ van getelt
gelt, Anthonij Laureijss voor 33 carolus guldens van waeren, item Thomas Jacobs voor 20
carolus guldens van waeren, Marinus Marinuss schipper 10 carolus guldens van waere
hebben, behalve Thomas Jacobs aen Marinus voors. geconditioneert hebben soo den polder
voors. binnen 10 jaeren in zulcke manieren als voorent verhaelt is, niet bedijckt is en zij
alsdan zullen van een alzulcken verbintenis zullen ontlast zijn ende hier ontfangen waeren
voor niet ontfangen hebben.
W-8080, 12v, 2-10-1584: ? gementioneert heeft ter kennisse van schout ende schepenen van
Waerde Pieter Pieters Leeuwe tot ontlastinge van zekere hypoteque staende verobligeert tot
doene ende profijt van de weesen wijlen mr. Pieter Diericks alvolcgende den brieff daervan
zijnde mits deesen getransfixeert zijnde een zeecker stuck lants gelegen binnen Waerde in den
Kalhoeff? genaempt Biemans Meetken groot ontrent 2 gemet (O. ende N. Heerenstraete, S.
Marinus Corneliss Gort, W. Cornelis Jacobs Boudewijns) belovende de voorg. comparant de
voorgeschreven erve niet en te vercoopen, noch te beswaeren ende te veralinieren tenzij dat de
voorgenoemde weesen alvolgende haeren brieff voors. ten volle zullen voldaen ende betaelt te
wezen. Actum binnen Waerde present Willem Quirijns, Pieter Jans Rooshil, Jacob Jans
Pieters Lemps scheepenen
W-8080, 12v, 2-10-1584: heeft ter kennisse van schout ende schepenen van Waerde
getransporteert Cornelis Diericks voor hem zelven ende vervangende mede Jacob Nicolaess
zijnen zwager een zeeker huijs aertvast nagelvast met zijn gevolcg staende op des
ambachtsheere vroone aen Anthonij Hectors opt dorp van Waerde (O. ende S. Heerenstraete,
W, weduwe van Frans Lambrechts, N. Pauwels Franss) ende staet de helftscheijdinge gecost
voor 30£ te betaelen bij paijementen waaraff elck paijement wesen zal 3£ ende zal
verschijnen ende vervallen ellick paijement alle Goesche jaermarckten waarvan deeerste
verschenen is Goesche jaermarckt augusto 1584 ende alzoe alle Goesche jaermarckten eene
paije tot volle betaelinge toe. Present Willem Quirijns, Pieter Jans Rooshil, Jacob Jans Pieters
Lemps, schepenen. Ende op dese somme is deersten paije betaelt.
In de kantlijn: in dese somme begrepen zeeker uijtcoope van mobiele goederen daer partijen
hiermede haerzelven gecontenteert houden achtergebleven zijnde bij Job Nicolaess der
transportanten broeder. Verder in de kantlijn: met verbindinge van tzelve goet
W-8080, 12v, 20?-10-1584: is voor kennisse van schepenen gecompareert Marinus Willems
ende heeft rechtelijck met alle solemniteijten getransporteert ende overgelevert aen Quirijn
Corneliss een huijs met een hoovenhuijs gestane op het oosteijnde van de kercke van Waerde
op d’ambachtsheeren vroone (O. Willem Quirijns, S. de priesterije, W. Heerenwecg, N.
Macharis Willems), ende dit huijs met zijn dependente is gecost voor de somme van 46£ te
betaelen in diversche paijementen elcke paije 4£ waeraff deerste paije vervallen weesen zal 15-1585 toecomende ende voorts in meij tot den anderen 4£ tot de volle betaelinge toe,
verbindende daervoor tzelve huijs ende goet daer de penningen uijt spruijtende es. Present:
Pieter Jans Rooshil, Willem Quirijns, Jacob Jans Pieters Lemps, Jan Adriaens Loijs, Andries
Engels

W-8080, 13, 20-10-1584: (MPS: van deze akte maak ik niet veel, waarschijnlijk een
schuldbekentenis van Cornelis Matthijss aan Dierick Jans schipper voor de tijd van 2 jaar) de
helft terug op het eind van het jaer naer datum van desen en d’ander helft een jaer nadien ende
de rente zal verschenen ende vervallen wezen kerstmisse 1585, verbindende daervoor 3 gemet
lants in de Westveerpolder (O. Marinus Matthijss Moerdamme, S. Heerenwecg, W. Pieter
Pieters Leeuwe, N. Westveerdijck) ende voorts se et sua. Alles tgeene deesen gedaen is, is
geschiet ende gedaen duer advijse ende consent van Pieter Pieters Leeuwe. Present Willem
Quirijns, Jacob Jans ende Andries Engels
W-8080, 13, 23-12-1584: zijn ter kennisse van schout ende schepenen in Waerde
minnelijcken ter zaecke van accoord van uijtcoop vergenoucht ende veraccordeert Adriaen
Gilliss als momber van Maeijcken Quirijnsdr geassisteert met Willem Adriaens ende Jochum
Adriaens ter eenre ende Pieter Adriaens geassisteert met schout ende schepenen alhier ter
andere zijde ende dat in forme hiernaer volgende. Eerst zal Adriaen Gilliss in dier qualiteijt
als voorhaelt hebben ende ontfangen voor zijn eijgen propren goet allen den achtergelaeten
goederen bij Sebastiaen Pieters zaliger te weten thuijs met d’overnemen? van de houve
peerden, koeijen verckens, landt weijen terwe gerst zaet te velde liggend met allen anderen
alderhanden huijsraet metsgaders alle incomende schulden tot zijne profijt ende alle
uijtgaende schulden tot zijner pericle ende last, des voort hier uijtgehouden het landt der
weesen voor haer paert ende deel dat van de grootmoeder Heijlken Adriaensdr zaliger
gebleven es van welcke Adriaen Gilliss voors. alleenlijck het gebruijck ende bladinge hebben
zal ter thijt dat bejaert weesen midts dat Adriaen Gilliss tzelve landt zal bevrijden van alle
belastingen ?meten daer op zouden mogen comen gheene uijtgesondert ter thijdt dat jongste
weesen bejaert zal wezen als vooren sonder der weesen cost of last Ende voor al deze
goederen zal Adriaen Gilliss gehouden zijn ende de achtergelaten weesen van Sebastiaen
Pieters met naeme Pieter Sebastiaens, Theunken? Sebastiaensdr (MPS: Anthonia
Sebastiaensdr of Tanneken?) ende Digneken Sebastiaensdr (MPS: Digna Sebastiaensdr) alle
kinderen van Maeijcken Quirijnsdr voors. te houden tot huere mondige ? montcosten, van
reeden, cleeden, sieck ende gesondt ? alles tot zijnen laste (MPS: eerste drie regels
onleesbaar) ellick der voors. weesen alst bejaert zal weesen alvolgende de cuere van Zeelandt
op te leggen ende te betaelen 5£, ende alnoch teinde jaers alnoch 5£ jaers elck kindt
voorentgenoemd 10£ eens wel verstaende nocgtans zoet geviele dat enicg der voors. weesen
quaemen afflijvicg te werden zal in zulcke gevalle de langst levende die goeden besterven
totten leste weese toe, maer soe sij weesen allen quaemen te sterven ende afflijvicg te werden
zullen de hellift der weesen goederen comen aan de voors. Adriaen Gilliss ende ander hellift
aen des vaderszijde der weesen alvolcgende tconsent bij Pieter Adriaen voors. als recgtvoocgt
der weesen voors. ter presentie van schout ende schepenen gegeven, verbindende den voors.
Adriaen Gilliss daervoorent zijnen persoon ende goederen gewone ende ongewone present
ende toecomende. Present van den ?, Loijs ende Engels, schepenen
W-8081, 13v, 24-12-1584: is voor ons schout ende schepenen gecompareert den eersaeme Jan
Domiss als gemachtigde ende voorstander van sterffhuijs Laureijs Domiss zaliger ende heeft
in dier qualiteijt gecedeert, gelevert ende getransporteert, cedeert levert ende transporteert
mits deesen aen Marinus Corneliss Gort schout van Waerde tot behouff ende profijt van
mijnheere de Molijn ambachtsheere der voors prochie van Waerde 2 stucken lants gelegen
binnen Waerde voors deene inde Dooldijck groot ontrent 5 gemet (O. mijnheere den
dijckgraaf Blancx, S. Heerenwecg, W. Cornelis Jacobs Boudewijns, N. Stoffel Jacobs (MPS:
Christoffel Jacobs)), noch een stuck lants in dezelven houck groot 500 roe tussen alzulcken
gemercken met alzulcken coop ende betaelinge als in deesen register? hier voorent op dato 2-

11-1583. Present Willem Quirijns, Adriaen Jans Loijs ende Jacob Jans (MPS: Jacob Jans
Pieters Lemps?)
W-8081, 13v, 24-12-1584: eodem die heeft ter kennisse van schout ende schepenen van
Waerde gecompareert Marinus Corneliss Gort schout van Waerde ende heeft rechtelijck met
alle solemniteijten van rechten overgelevert ende getransporteert aen Jacob Jacobs Stoffels
een stuck lants gelegen inden Grootenpolder alsnocg noch gemeen met Wolfswinckel (O.
Cornelis Jacobs Boudewijns dijckgraeff, S. de capelrije, W. erfgenaemen van Elisabeth
Rijckaerts, N. de Hinckelinge) waeraff de hellift des ? dewelcke hier gelevert wordt groot is 3
gemet 16 roe ende es tgmet gecost voor 12£ te betaelen in 3 paijementen waarvan deerste
verschijnen zal Goesche jaermarct in augusto 1585 ende voorts van jaere tot jaere Goesche
jaermarckt augusto tot volle betaelinge toe, Verbindende daer voorent tzelve goet ende zijne
persoon tot voldoeninge der eeste paije. Present Willem Quirijns, Jacob Jans (MPS: Jacob
Jans Pieters Lemps?) ende Adriaen Jans Loijs.
W-8081, 14, 24-12-1584: (MPS: akte is in het begin moeilijk te lezen, ik begrijp er uit:)
Levering door Marinus Corneliss Gort in opdracht van (sterfhuis?) Marinus Marinuss
Beelboom ende ? hofstede en erve tot 7 gemet in de Pletpolder aen Jan Domiss (O. ende S.
Cornelis Jacobs Bouwens (MPS: Cornelis Jacobs Boudewijns), W. Waertschen zeedijck, N.
Cornelis Jacobs Bouwens (MPS: Cornelis Jacobs Boudewijns)) ende noch 27 of 28 gemet etc.
waerin de cooper gehouden blijft van st? aen te nemen op dijck ende wecg alvolgende
conditie voorwaerde daervan gemaeckt ende al costen opt voors. huijs zullen comen ende oft
geheijst worden vanwege mijne Heeren de Staeten des landts zullen weesen tot laste van den
coopere naer vuijtwijsen de contracte daervan zijnde. Item levert uijt cracgt als voorent den
voorg. Jan Domiss nocg 5 gemet ofte daer ontrent gelegen inden zelven polder (O. Jan Jooss?,
S. voors. sterfhuijs, W. den zeedijck, N. Jan Domiss) ende dese erve es gegeven voor alzulcke
belastinge aengaende Jan Jooss de somme 64£ den penninck 16 verschijnende Sint
Jacobsmisse alle jaeren totter aflegginge toe midts dat den voors. cooper heeft ende coempt
opt bezaijt ende onbezaijt vrij om niet te weten 2 gemet daerontrent met laste van de rente
1585. Alles sonder arcg ofte liste
W-8081, 14, 6-1-1585: Marinus Marinuss Beelboom in zijn leven onder rechte alhier
geconsigneert hebbende zeeckere penningen ten nombre van 8 carolus guldens ende 10
stuivers tot doene als proprietaris van houve van Borcghoeck ende zijn dezelve penningen
gelicht bij Daniel de Renialme ende heeft ten dien eijnde daervooren verbonden ende verbindt
mits deesen zijne persoon ende specialijck een stuck lants in Wolfaertspolder groot ontrent 5
gemet om zijn garandt daeraene te verhalen. Present schout, Willem Quirijns, Adriaen Jans
Loijs
(MPS: is dat niet teveel borg voor zo weinig geld?)
W-8082, 14v, 12-1-1585: compareerde voor schout ende schepenen van Waerde de
eersaemen ? Matthijss woonende inde stadt Goes ende heeft met alle solemniteijten van rechte
gelevert ende getransporteert, levert over ende transporteert mits deesen aen Pieter Pieters
Leeuwe een stuck lants gelegen in de prochie voors. inden Westveerpolder groot 2 gemet
ende 71 roeden oft daerontrent (O. ende W. Pieter Pieters Leeuwe, S. Heerenwecg, N. den
Westveerdijck) ende staet den hoop gecost voor de somme van 26£ den hellift gereet ende
andere hellift een jaer naer date van deesen boven gementioneert. Present Jan Adriaens Loijs,
Jacob Jans Pieters Lemps, Andries Engels

W-8082, 14v, 21-1-1585: compareerde voor schout ende schepenen van Waerde den
eersaeme Cornelis Laureijss ende heeft met alle solemniteijten van rechte gelevert ende
getransporteert aen Willem Quirijns een stuck zaijlants gelegen inden Kerckhoeck (O. Willem
Quirijns, S. de kercke, W. de weesen van Cornelis Gilliss, N. Willem Quirijns voors.) ende is
groot 200 roeden preter 7 roeden ende staet gecost tgemet voor 11£ te betaelen opt
doverdracht. Present Willem Quirijns ?, Adriaen Jans Loijs, Jacob Jans Pieters Lemps ende
Andries Engels.
W-8082, 14v, 21-1-1585: compareerde voor schout ende schepenen van Waerde den
eersaeme Jan Domiss ende heeft met alle solemniteijten van rechte overgelevert ende
getransporteert aen Andries Engels ende Dignus Michiels als mededeelder een stuck lants
groot 3 gemeten 25 roeden gelegen int Molenwater binnen Waerde (O. de weesen van
Cornelis Marinuss Gort, S. Willem Quirijns, W. Heerenwecg, N. Cornelis Jacobs
Boudewijns) ende dese erve is gegeven ? (MPS: betekent dit: den hoop) voor 33£ tgemet te
bethaelen in 7 paijementen waeraff deerste verschijnen zal 21-1-1585 ende voort alle jaere 211 een paije tot de volle bethaelinge toe dwelcke bedraecht alle jaere 14£ 14s 10gr ende dese
coopers stellen tot hypoteque tzelve goedt daer die penningen uijtspruijtende zijn sonder arcg
oft list. Present Willem Quirijns ?, Adriaen Jans Loijs, Jacob Jans Pieters Lemps ende Andries
Engels.
W-8082, 14v, 20-2-1585: compareerde voor ons schout ende schepenen der prochie van
Waerde de eersaeme Adriaenken Engelsdr (MPS: zo staat het er!) achtergelaeten weduwe
wijlen Lodewijck Jacobs zaliger, ende beloofde in onser presentie den acgtergelaeten
kinderen van wijlen Lodewijck voors. te bethaelen ellick van hen besondere te weten Jacob
Lodewijcks, Neelken Lodewijcks, Engel Lodewijcks, Jan Lodewijcks, Marinus Lodewijcks
alle gebroeders ende susters de somme van 10£ ende dat voor huere vaderlijcke goederen
waermede zij kinderen huerzleven den vaderlijcke goederen aengaende gecontenteert ende
tevreden welcke penningen zij comparante ellick van haer kinderen (MPS: het vervolg op
volgende bladzijde is niet leesbaar
W-8082, 15, 23-2-1585: Niet leesbaar
W-8082, 15, 9-3-1585: comp. voor ons schout ende schepenen van Waerde in Zuijtbevelandt
deersaeme Cornelis Jacobs Bouwens dijckgraeff ende heeft met alle solemniteijten van rechte
overgelevert ende getransporteert, levert over ende transporteert mits deesen aen Jacob Jacobs
Stoffels (MPS: Jacob Jacobs Christoffels) een zeecker stuck zaijlandts gelegen binnen Waerde
in de Grootenpolder groot 506 roeden (O. Willem Pauwelss, S.ende W. Cornelis Jacobs
Boudewijns, N. de Hinckelinge) ende staet den hoop gecost voor 27£ te bethaelen in 3
paijementen waeraff deerste vervallen zal weesen Goesche Jaermarct in augusto 1585
aencomende, voorts alle Goesche jaermarcten in augusto een paijemente tot de volle
bethaelinge toe op verbintenisse van zijnen persoon. Actum als boven ter presentie van
Willem Quirijns, Jacob Jans Pieters Lemps, Andries Engels ende Adriaen Jans Loijs.
W-8082, 15, 23-3-1585: compareerde voor ons schout ende schepenen van Waerde in
Suijtbevelandt de eersaeme Adriaen Jans Loij onse mede scheepen heeft rechtelijck met alle
solemniteijten overgelevert ende getransporteert aen Jan Domiss uijt den naeme ende
vanwege Jan Jooss woonende tot Capelle een stuck lants groot ontrent 3 gemeten teijnden
maete teijnden gelt gelegen binnen Waerde inden Splinter (O. Heerenwecg, S. kercke van
Waerde, W. Pieter Jacobs, N. Heerenwecg) ende staet tgemet gecost voor 18£ te betaelen

Goesche jaermarckt 1586 teenenmaele. Present Willem Quirijns, Jacob Jans (MPS: Jacob Jans
Pieters Lemps ende Andries Engels scheepenen.
W-8083, 15v, 13-4-1585: compareerde voor schout ende schepenen van Waerde in
Suijtbevelandt Frans Jans ? ende heeft rechtelijck met alle solemniteijten overgelevert aen
Adriaen Jans Loijs een zeecker huijs aertvast naeghelvast alsoe tzelve gestaen bijden in
Waerde binnen oudt dorp (O. Heerenwecg, S. den zelven?, W. Jan Cornelis Cock, N. Marinus
Corneliss Gort) ? dat den voors. Adriaen Jans Loijs den voorgenoemde Frans Jans ? ende
schaedeloos houden van voorgenoemde coop ende laste bij hem jeegens? hem? gedaen salvo
dat Adriaen Jans Loijs den voorn. Frans Jans opleggen ende betaelen zal de somme van 7£
eens contant. Present Willem Quirijns, Andries Engels ende Adriaen Jans Loijs
W-8083, 15v, 13-4-1585: compareerde voor schout ende schepenen den eersaeme Jan Domiss
voor hem zelven als meede gemachtich vant sterfhuijs van Marinus Marinuss Beelboom
zaliger ende heeft in dijer qualiteijt als vooren overgelevert ende getransporteert transporteert
ende levert over mits deesen met alle solemnijteijten van rechte aen Joos Pieters Witte een
zeecker stuck erven met terwe daerop liggende in Pletspolder (O. ende S. Cornelis Jacobs
Boudewijns, W. den Santschen zeedijck, N. Jan Domiss) groot 2 gemeten 58 roeden, ende
deese erve is gegheeven den hoop voor 37£ eens te bethaelen deene rechte hellift Goesche
jaermarckt in augusto 1585 ende dander hellft een jaer daeraencomende. Present Willem
Quirijns, Andries Engels ende Adriaen Jans Loijs. Ende ten zelve daeghe heeft ter kennisse
van schout ende schepenen booven verclaert Joos Pieters Witte tzelve landt in vougen ende
maeten als hij tzelve van Jan Domiss in zijner qualiteijt voorn. verclaert ontfangen heeft
rechtelijck overgelevert ende getransporteert aen Jan Meeuss inde zelven coop ende
bethaelinge in deesen voorgaende geposeert
W-8083, 15v, 15-4-1585: compareerde voor ons schout ende schepenen van waerde in
Suijtbevelandt deersaeme Jan van Haesdonck ende heeft recgtelijck met alle solemniteijten
getransporteert ende overgedraecgen, transporteert ende draecgt over mits deesen aen Jaenken
Lodewijcks (MPS Adriana Engelsdr) een stuck zaijlants geleeghen inde Dooldijck (O.
Jaenken voors., S. Cornelis Jacobs Boudewijns dijckgraeff, W. Jaenken voors, N. Jacob Stoffs
(MPS: Jacob Jacobs Christoffels)) ende is den hoop gecost voor 8£ eens te bethaelen in eene
paije contant. Present den officier Willem Quirijns, Adriaen Jans Loijs ende Andries Engels
scheepenen
W-8083, 16, 17-4-1585: Onleesbaar maar ik maak er uit op dat ? Jan Huijssen land verkoopt
aan de weduwe? van Pieter Jacobs
W-8083, 16, 17-4-1585: Ten zelven daeghe compareerde voor schout ende scheepenen
Willem Quirijns vuijt naeme ende vanwege Maeijcken? achtergelaeten weduwe wijlen
Andries Jans den Duetscher ende heeft in dier qualiteijt gecedeert getransporteert ende
overgeleevert, cedeert, transporteert ende levert mits deesen met alle solemniteijten van rechte
aen Marinus Cornelis Gort ende dat uijten naeme ende vanwege Adriaen Govaerts een
zeecker huijs aertvast naeghelvast alzoe tzelve gestaen is op dambachtsheeren vroone alhier
inde prochie van Waerde genaempt den Leeuwe? (O. het kerckhoff, S. Poppe Jans, W.
Heerenstraete, N. kerckslop) ende dat zelve huijs is gegheeven voor de somme van 60£,
waervan 6 £ gereet op d’opdracgt ende voorts alle jaeren meij 6£ waeraff deerste jaere
vervallen weesen zal anno 1586 ende voorts alle meij tijts 6£ tot de volle bethaelinge toe
verbindende daervoorent tzelve huijs ende zijnen persoon tot drie ? ende voorts stelt hem

Jacob Jacobs Stoffels (MPS: Jacob Jacobs Christoffels) borghe als principael tot de eerste drie
jaeren naer date van deesen volghende, met indempnatie van dien tot alle tijden.
Ende op datum deesen 22-5-1585 ter kennisse van scheepenen heeft Adriaen Govaerts aende
weduwe voors. betaelt deerste gereede paije in dopdracht begrepen te weeten 6£. Present
Willem Quirijns, Adriaen Jans Loijs ende Jacob Jacobs Christoffels (MPS: Jacob Jacobs
Stoffels)
W-8084, 16v, 14-4-1585: naer Paeschen voor schout ende schepenen van Waerde
gecompareert Heijndrick Jacobs ende Anthonij Erasmuss ter eenre ende Sebastiaenken
Geertsdr weduwe wijlen Pieter Jacobs zaliger geassisteert met Pieter Pieters Leeuwe ter
andere zijden ende zijlieden minnelijcken ? ende geaccordeert in deese naervolgende
perceelen van goederen van lande eerst es Sebastiaen (MPS: Sebastiaenken) voors. ten deel
gevallen in de Splinter 2 stucken zaijlants deene groot 279 roeden ende dandere groot 1 gemet
47 roeden hiertegen ? hebben d’erfgenaemen voors. een stuck zaijlants gelegen in de Meese
groot 2 gemeten 106 roe, nocg heeft Heijndrick Jacobs overgenomen in coope gelijck Pieter
Jacobs zaliger zijn schoonvader tzelve gecost hadde in zijnen leven een stuck lants gelegen
inden Kerckhouck groot 2½ gemet preter 2 roeden, daeraff de hellift gecost is om 16£ tgemet
te betaelen Goesche marckt in augusto 1585 deene hellift ende dandere hellift Goesche marckt
Maert daeraenvolgende, hieraff beloofde den voorg. Heijndrick Jacobs het sterfhuijs te
indempneren costeloos ende schadeloos te houden van de cooper voorent verhaelt, nemende
niettemin de voorentgenoemde Heijndrick Jacobs de andere hellift over in pachtinge also die
gehuert ende gepacht es. Present Willem Quirijns, Jacobs Jans Pieters Lemps scheepenen.
W-8084, 16v, 20-5-1585: compareert voor ons schout ende schepenen van Waerde int
quartier van Suidtbeveland de eersaeme Gijsbrecht Pauwels als gemachtigt ende procuratie
hebbende ener Laureijs Rijckx van Loo ende joffrouwe Anna (MPS: Johanna) van Lauretten
zijne wettiche huijsvrouw met enen vreemde mombre haer gegeven metten rechte met
consente desselfs haers mans ende Rijckaert Rijckx hun outsten soone oudt 27 jaere, gelijck
gebleecken is bij brieven van procuratie gepasseert voor Borcgmeester, scheepenen ende raet
van de stadt van Antwerpen van datum 2-3-1585 onderteeckent Joachim? Corneliss die wij
saeghen ende hoorden lesen, dewelcke comparanten bekenden verbindt ende verobligeert te
hebben mits deesen aen Hans van Pelleken coopman van der Oistersche natie zeeckere 77½
gemet lants gelegen in 2 diversche ende verscheijden prochien als te weetene inde
Valckenisse, een stuck inden ?den polder groot 64 gemeten ofte daerontrent (O. Wachtmans,
S. lants zeedijck ende Pieter Schuijle, W. den zeedijck, N. voors. Wachtmans ende
Wolfswinckel), noch een stuck lants aldaer gelegen ontrent 2 gemet (O. Wachtmans, S.
denzelven ende mijnheere van Opijnen, W. Wolfswinckel, N. het dorp van Valckenisse
voors.) alle noch (MPS: vervolg op volgende bladzijde bijna onleesbaar maar ik begrijp er uit
dat er nog meerdere stucken in de wijcke van Henegouwen? en Kerckhouck)
In de kantlijn: ons remonstrerende zekere satisfactie ende genoecgdoeninge aende
erfgenaemen wijlen Lazarus Kesselaers gedaecgd voor wethouderen zijn gepasseert binnen
Antwerpen 27-5-1583, tot indemniteijt ende ? der voorgenoemde ende geannoteerde percelen
en gronden van erfven onder Valkenisse en Waerde gelegen ende voors. comparanten stelden
de voorgenoemde erfven ende gronden de welcke zij oock stelden ? deesten? ten doene
(MPS: 14 regels naar beneden:) Alvolgende het contract van dier gepasseert voor
borcgmeester, schepenen ende raet der stede Antwerpen wesende de datum 2-3-1585
weesende met de voorgementioneerde procuratie aengehangen ende getransfixeert ons
genoucgsaem met alzulcken verbintenis ende constructie als inne dezelve begrepen staet.
Alles sonder fraude, arcg ende liste. Present schepenen Adriaen Jans Loijs, Andries Engels.

W-8084, 17, 25-5-1585: compareert voor ons schout ende schepenen van Waerde in
Suijtbeveland de eersaeme Heijndrick Jacobs, Anthonij Erasmuss voor huerzelven, Pieter
Pieters Leeuwe uijten naeme ende vanweeghe Sebastiaenken Geerts weduwe des
voorgenoemde Pieter Jacobs ende hebben in dier qualiteijt rechtelijcken met alle
solemniteijten getransporteert ende overgedraecgen, cederen transporteren ende draecgen over
midts deesen aen Adriaen Jans Loijs een zeecker huijs met zijn gevolcg aertvast naegelvast
alsoe tselve gestaen int oude dorp op ambachtsheeren vroone met zijne lasten? (O.
Heerenstraet, S. Jan Jaspers backer, W. Marinus Corneliss boomgaert (MPS: Marinus
Corneliss Gort boomgaert), N. joncker Jan van Haesdonck), ende dat huijs met zijn gevolcg
heeft gecost bij den voors. coopere voor ende om de somme van 70£ eens te betaelen met 4£
gereet ende voorts alle meijen 4£ tot de volle betaelinge toe behoudelijcken dat de cooper
borcge stellen moet voor de 2 eerste verschijnende paijen, alles naer vuijtwijsen den contract
daervan zijnde ende voor de voorgenoemden somme stelt hem zelven borcge als principaele.
Present Willem Quirijns, Adriaen Jans Loijs ende Jacob Jacobs Stoffels (MPS: Jacob Jacobs
Christoffels). (MPS in de kantlijn) De schultbrieff voor den hellift aencomende Sebastiaenken
Geerts weduwe is vuijt
W-8085, 17v, ?: is ter kennisse van schout ende schepenen van de prochie ende heerlijckheijt
van Waerde gecompareert in propren persoone den eersaemen ende discreten Jonas Jacobs
woonende ende gebooren binnen Roosendael in Brabant ? 66 jaeren, dewelcke ? van lichaem,
zijn verstand ende kennis ende inwendicg ? alsoet scheen wel machticg over ? inde
onsekerheijt deeses jegenwoordicge leven ende dat gheen dinck op deesen werelt zeekerder
zij dan den doot ende niets onzeekerder dan de ure derzelven ende alzoe den voorgen. Jonas
Jacobs verclaerde tot veel plaetsen ende diversche coninckrijcken ende provincien zijne
comanschappe ende versoeckinge gedaen te hebben specialijck in Suijtbevelandt besondere
alhier binnen Waerde ende Valckenisse alwaer den voors. Jonas Jacobs zijn broot met godt
ende met eeren, verclaerde meest gewonnen te hebben, willende daeromme van zijne
tijdelijcke goederen hem door Godts goedertierenheijt op dese werelt verleent tot Godts eeren
ende laefenisse zijnder zielen, disponeren bestarcken? ende beseten, revocerende eerst voor
allen casserende ende te niete doene alle ander testamenten codicillen ende uijterste willen bij
hem voor date van deesen in eenicge manieren dese contrarie gemaeckt ofte andersints
gepasseert, heeft daeromme in alder beste forme en manieren gemaeckt ende gepasseert, soo
hij best conste? mocgte gemaeckt ende geordineert hebben Ende verclaerde dit zijn
jegenwoordicge testament ende deesen uijterste wille dewelcke hij begeerde ende wilde dat
cracgt, macht ende vasticgheijt hebben ende behouden zal in manieren van testamente ende
codicille ofte giften die men heijt in de rechten ter saecken vander doot ofte andersints gelijck
eens ijegelijcke anders mensche testament ende ordinatie van weesen wille van de
goedertieren rechten best behoort cracgt, macht ende vastcgheijt te hebben ende te behouden.
Niettegenstaende dat alle solemniteijten daervoren de waerlijcke rechten innen behooren
geobserveert ende onderhouden te zijn, indien zij niet geobserveert noch onderhouden
waeren. Eerst ende vooral den voorgenoemde testateur hebbend zijn volcomen betrouwen op
de grondeloze ontfermigheijt Godts almachticg heeft lijff ende ziele soe wanneer die bij den
bevele ende wille Godts almachticg van malcander zullen scheijden van Gode almacgticg
zijne schepper bevolen, soe hij dat ootmoedelijck conde bevelen. Voorts testateur voors.
overleggen ende bedencken den jegenwoordicge dueren thijt die noch wel eenicg tijt mochte
staen, het welcke nochtans Godt verhoede, mitsgaders den grooten dachelicxen noot
hongheren ende allerhande gebreckelijckheijd der schlemielen ellendicge huijsarmen binnen
Waerde ende Valckenisse voors. ende gemerckt den testateur eenen lange thijdt geduerende
hem binnen Waerde ende Valckenisse in zijne comanschappe ende allerhande andere negotie
ende affairen geoefent ende gebruijckt heeft ende met vele diverschen te doene gehadt heeft

(MPS: op volgende pagina 18 de eerste 20 regels niet te lezen, maar er wordt gesproken over
een halve somme ende de gehele somme extendeert tot ?hondert ponden vlaems. Op de
volgende regel wordt Jan Domiss te Waerde genoemd!)
Wel verstaende nochtans dat des testateurs meijninge ende uijtersten wille is dat men de
voors. halve somme van 25£ zullen aengeleijt ende geset werden tot eenen jaerlijkse rente op
alzulcken panden ende ypotequen daer die armen voors. nu ende ten eeuwicge dagen bewaert
zullen weesen ende uijtgedeijlt werden bij de Heilige Geestmeesters elck in zijnen prochie
voors. naer behoren. Item alsnocg maeckt, laet ende geeft den voors. testateur Jan Domiss dat
hij Jan Domiss genieten en hebben zal een jaerlijcxe rente der voors. somme bij hem Jan
Domiss in rente opgenoomen te weten het leste jaer rente voor des testateurs afflijvicgheijt
ende dat tot eene reconventie? ende vergelding van zeeckere dienste ende andere zaecken hem
testateur moverende in zijn leven gedaen.
Voorts Dignus Leijns (MPS: Dignus Gheleijns) schottere over de prochie van Waerde ende
Valckenisse den testateur veele diversche diensten was doende hem herwaerts ende derwaerts
aen den testateurs schuldenaers ende andere sequibende? van zijne affairen beschikkende?
heeft den voorg. testateur voor dienst ende arbeijt den zelven schuttere gelegateert ende
gemaeckt te genieten ende te ontfangen naer afflijvicgheijt des testateurs zijne beste rocken,
willende oock voorts dat dese zijne ordinatie, verclaeringe ende uijterste wille sal staende
grijpen ende effectuele volbracht werden in alder manieren alsoe voorent verclaert staet ende
te weten dat zulcx des testaeurs meijnincge ende uijterste ? is, heeft hij testateur voors. zijne
naeste bloetvrienden ende maeghen in deesen zijnen uijterste wille laten aanteeckene? ende
bekent maecken ? Willem Hermans ende zijne affcomste ende Anthonij van Weele beijde van
des vaders zijde ende Heijndrick Bogerts schout tot St. Maertensdijck ende Adriaen Willems
schrijnwerckere tot Gent van Bergen op Zoom van ’s moeders zijde, belastende allen ende
eenen ijgelijcken van zijne erffgenaemen zijn jegenwoordicge testament ende uijtersten wille
te lauderen ende te (MPS: op volgende pagina is het document zo beschadigd dat ik er niks
meer van kan maken).
(MPS het einde van de akte:) Scheepenen der prochie ende heerlijckheijt van Waerde ende
Valckenisse hanthaven? van de ? voorentgenoemde testateur genoemen1-8-1582 ende deerste
ondergeschreven wettige personen meede present ende tegenwoordicg, ende met haerlieden
hantmercken ende naemen onderteeckent. Handtekeningen: Marinus Gort, Jan Domiss,
Adriaen Jans Loijs, Heijndrick Marinuss (MPS: Heijndrick Marinuss Gort), Marinus
Marinuss schipper
W-8086, 19, 7-6-1585: compareerde voor ons schout ende schepenen van Waerde in
Suijtbevelandt Adriaen Jans Loijs ende heeft met alle solemniteijten van rechten daertoe
dienende overgelevert ende getransporteert aen Frans Sjonckere een zeecker huijs aertvast
ende naegelvast alsoe tzelve gestaen es opt oudt dorp op ambachtsheeren vroone met zijnen
last (O. Heerenstraete, S. Jan Jaspers backer, W. Marinus Corneliss Gorts boomgaert, N.
joncker Jan van Haesdonck) ende dat huijs met zijnen gevolcg staet gecost voor ende om den
somme van 58£ te betaelen met 4£ tsiaers waeraff deerste jaer verschijnen zal in 1586 den
coopere betaelen moet 2£ ende het naeste lesten jaer 2£ in welcke twee gementioneerde jaeren
den voorn. coopere betaelen moet in ellick jaer 2£ ende het leste jaer moet den comparant
geheel bethaelen, behoudelijcken dat de voorgen Franchoijs stelt voors. huijs tot eenne
specialijck ijpoteque als de voors. penningen uijtspruijtende zijn ende voorts zijnnen persoon
tot drie jaeren. Alles sonder fraude arch ofte list.
RAZE 19v eerste akte onleesbaar

W-8087, 19v, 14-6-1585: compareerde voor ons schout ende scheepenen van Waerde in
Suijtbevelandt Marinus Corneliss Gort schout nomine officie ende van weeghen den weesen
daer Meeus Jans grootvadere aff was ende heeft in dier qualiteijt gecedeert, overgelevert ende
getransporteert, cedeert leevert over ende transporteert mits deesen met alle solemniteijten
daertoe dienende aen Willem Quirijns vanwege de weduwe Jan Meeuss metser een zeecker
huijs met de halve vroone, alzoet zelven huijs metten anderen annex gelegen is aertvast
naghelvast alzoe tselve opt oudt dorp gestane is (O. Hans den meulenaer (MPS: Jan
Willeboorts de molenaer), S. den Heerenwecg, W. d’ander hellift van t’huijs ofte
Sebastiaenken Geerts, N. Marinus Corneliss Gorts weije) ende dat huijs es gecocht voor de
somme van 18£ 3s 4gr eens te betaelen met 2£, waervan de 2de paije vervallen ende
verschenen weesen sal 1586, ende voorts alle jaeren meij tijts 2£ tot de volle betaelinge toe.
Met alzulcke conditie dat den getransporteerden voor de twee eerste jaeren stelt borge Willem
Quirijns de welcke hem oock mits desen verbindt voor de twee jaere voors., ende voorts de
weduwe haeren persoon tot de volle betaelinge toe. Present Willem Quirijns, Adriaen Jans
Loijs, Jan Domiss.
W-8087, 20, 27-6-1585: Onleesbaar maar ik maak er uit op dat Jan Domiss levert aen
Cornelis Jacobs Boudewijns als gemachtigt van de weesen van wijlen Cornelis de Witte, o.a.
Cornelis, Anthonij en Maeijcken ? ende 13 roeden in de Vlaemshoeck een perceel (O. Geert
Pieters cum suis, S. Heerenwecg, W. Boudewijn Lambrechts, N. Christoffel Marinuss?) en
een ander perceel (O. Christoffel Marinuss, S. Boudewijn Lambrechts, W. monsieur de
Wolfswinckel, N. den Middendijck tussen Waerde ende Valkenisse) voor 15£ tgemet
W-8087, 20, 27-6-1585: compareerde voor ons schout ende scheepenen van Waerde in
Suijtbevelandt Anthonij Erasmus ende Heijndrick Jacobs ende hebben tzaemenderhandt met
alle solemniteijten van rechte naer dese vierschaere recht gecedeert overgelevert ende
getransporteert cederen, draecgen over ende transporteren mits deesen tot doene ende profijte
van Charis Willems (MPS: Scharis Willems, Macharis Willems) een zeecker stuck zaijlandts
groote 2 gemeten 100 roeden ofte daerontrent alvolghende den overlooper gelegen binnen
Waerde (MPS: geschreven als Werde) inde Meese (O. Willem Quirijns, S. joncker Jan van
Haesdonck, W. Jacob Jans Pieters Lemps, N. de kerckendijck) ende is deese erve gecost voor
de somme van 38£ den hoop te betaelen op Goesche jaermarct in augusto 1585 deene helft
ende dander hellift Goesche jaermarckt in augusto 1586. Actum present Willem Quirijns, Jan
Domiss, Adriaen Jans Loijs, Jacob Jans Pieters Lemps ende Pauwels Franss
W-8087, 20, 27-2-1588!: Alsoe Frans Sjonckere met sijn huijsvrouwe deser werelt overleden
zijn hebbende achtergelaeten 5 aerme cleijne weeskinderen egeen middelen hebbende dit
voorn huijs te behouden ofte te betaelen soo heeft met toespreecken voocgdie vander weth
Adriaen Jans Loijs tzelver huijs weder tzijnen pericle ende last aengeveert mette lasten daerop
staende, heeft daeromme den schout ex officio ende vanwege den weesen het voorn. huijs met
zijnen toebehooren weder overgedraegen, gecedeert ende getransporteert aenden voorn. Loij
voor zijn eijgen goet met allen den actie ende recht die de voorn. weesen eenicgzins daeraen
hadden. Actum present die volle bancke
W-8088, 20v, 27-6-1585: compareerde voor ons schout ende scheepenen van Waerde in
Suijtbevelandt de eersaeme Jacob Jacobs Stoffels (MPS: Jacob Jacobs Christoffels) onse
medescheepen ende heeft rechtelijck overgelevert ende getransporteert aen zijnen zoon Job
Jacobs een paijementsbrieff sprekende op huijs ende hoff ? daer ? Pieters zaliger uitgestorven
is, (MPS: verder moeilijk leesbaar) een datum genoemd 13-4-1585

W-8088, 20v, 30-7-1585: compareerde voor schout ende schepenen van Waerde in
Suijtbevelandt Anthonij Erasmuss ende Jacob Jacobs Stoffels (MPS: Jacob Jacobs
Christoffels) recghtelijcken met alle solemniteijten tzaemenderhandt ende elck van hun
besondere gecedeert, overgelevert ende getransporteert, transporteren ende leveren over mits
deesen aen Heijndrick Adriaens eene stuck weijde gelegen binnen Waerde voors inde Meese
groot 530 roeden (O. weesen van Pauwels de backere, S. de heijlicge Geest alhier, W.
Pauwels Diericks, N. Willem Maertens backere) ende dese weije staet gecost tgemet voor 19£
te bethaelen in 2 paijementen deerste gereet ende dandere Kersmisse eerstcomende datum van
deesen volghende. Present Willem Quirijns, Jacob Jacobs Stoffels (MPS: Jacob Jacobs
Christoffels) ende Adriaen Jans Loijs schepenen
W-8088, 20v, 22-8-1585: compareerde voor ons scheepenen van Waerde binnen
Suijtbevelandt Jan Aerts smidt geassisteert van Nicolaes Corneliss ende heeft met alle
solemniteijten van rechte overgelevert ende getransporteert aen Engel Roelants smidt (MPS:
Engels Roels smit) binnen Waerde een zeecker huijs alsoe tselve is binnen Waerde voors. opt
dambachtsheeren vroone met zijne last daer toe staende aertvast naeghelvast met de smisse
ende alle andere instrumenten (O. Dignus Michiels, S. Jacob Jans Pieters Lemps, W. den
zelven, N. Heerenwecg) ende dit voors. huijs met alle de gereetschappe is gegheeven voor
ende om de somme van 60£ eens te bethaelen met 4£, ende voorts alle Goesche jaermarckten
augustus 4£ waervan deerste vervallen ende verscheenen weesen zal Goesche jaermarct 1586
tot de volle bethaelinge toe met zulcke conditie soe den voorgenoemde Engel quaeme
voortvluchticg te werden (MPS: verder onleesbaar)
W-8088, 21, 14-9-1585: gecompareert voor ons schout ende schepenen van Waerde op
Suijtbevelandt Willem Jans naijere ende heeft met alle solemniteijten van rechte overgelevert
ende getransporteert aen Pieter Denijs? een zeecker huijs aertvast naeghelvast met alle zijn
gevolcg alsoe tzelve gestaen es opt dambachtsheeren vroone (O. het kerckhoff van Waerde, S.
Dignus Gheleijns (MPS: Dignus Leijns), W. den Heerenstraete, N. Heerenstraete) ende dit
voors. huijs is gecost voor de somme van 24£ met zulcke conditie dat den cooper gehouden is
te bethaelen Goesche jaermarct augusto 1585 lestleeden 2£ ende meij 1586 2£ ende voorts
alle meij thijts 2£ tot de volle bethaelinge toe. Present Willem Quirijns Jacob Jacobs Stoffels
(MPS: Jacob Jacobs Christoffels) Adriaen Jans Loijs ende Pauwels Franss.
W-8088, 21, 22-8-1585: compareerde voor ons schout ende schepenen van waerde binnen
Suijtbevelandt de eersaeme Cornelis Marinuss Gort ende heeft met alle solemniteijten van
rechte overgelevert ende gecedeert, levert over ende cedeert mits deesen aen Laureijs Geerts
tot Valckenisse een zeecker stuck derry lants groot 400 roeden ofte daerontrent gelegen
binnen de prochie van Waerde in de Henegouwen (O. Willem Pauwels, S. ende W. Adriaen
Jans Loijs ende N. Willem Pauwels) ende dese erve es gegheven tgemet voor 16£ in 4 paijen
waervan deerste paijemente vervallen ende verschenen zal Goesche jaermarct augustus 1585
ende alzoe voorts alle jaere Goesche jaermarckt in augusto een paijemente tot de volle
bethaelinge toe. Present Willem Quirijns, Jan Domiss, Pauwels Franss schepenen
W-8088, 21, 5-10-1585: compareerde voor ons schout ende schepenen van Waerde binnen
Suijtbevelandt eenen Lieven Jacobs ende heeft met alle solemniteijten van rechte gecedeert
overgelevert ende getransporteert, cedeerde leverde over ende transporteerde mits deesen
Lieven Brandt een zeecker huijs alzoe gestaen is op Gawege (MPS: Gauwegen) opt
dambachtsheeren vroone (O. zeedijck, S. de heeren vroone, W. Christoffel Jacobs (MPS:
Stoffel Jacobs), N. de Hinckelinge) (MPS: verder onleesbaar)

W-8089, 21v, 12-10-1585: compareerde voor ons schout ende scheepenen van Waerde in
Suijtbevelandt den eersaemen Engel Roelandts smidt (MPS: Engel Roels smit) ende heeft met
alle solemniteijten van rechte gecedeert ende transporteert, heeft gecedeert ende
getransporteert mits deesen aen Gheleijn Adriaens (MPS: Leijn Adriaens) woonende tot
Valckenisse een zeecker huijs gestaen binnen den dorpe van Valckenisse op der kercken
vroene (O. Christoffel Jacobs, S. ende W. Charis Willems (MPS: Macharis Willems), N.
Heerenstraete) ende es gecost voor ende om de somme van 1£ 16s 8gr eens ende dat om
gereet gelt. Present Willem Quirijns, Pauwels Franss, Adriaen Jans Loijs, Andries Engels,
Jacob Jacobs Christoffels
W-8089, 21v, 13-10-1585: compareerde voor ons schout ende scheepenen der prochie van
Waerde binnen Suijtbevelandt de eersaemen Jacob Jans Pieters Lemps (MPS: Jacob Jans)
voor hem zelven ende als meede voocht over de weesen van Maeijcken ende Cornelia (MPS:
Neelcken) Jans? ende heeft in dier qualiteijt gecedeert overgelevert ende getransporteert,
leverde over ende transporteerde mits deesen aen Leenken? Jans (MPS: of Leunken? Jans)
achtergelaeten weduwe wijlen Jan Cornelis Cock zaliger een zeecker huijs met zijn gevolch
gestaen op des ambachtsheeren vroone belast met twee cappoen? tsiaers, alsoe tzelve huijs
gestaen is binnen Waerde aent oudt dorp (O. Adriaen Jans Loijs, S. Heerenstraete, W.
Coppemijne Jorisdr (MPS: Jacomijna Jorisdr), N. Marinus Cornelis Gort) ende is tezelve huijs
gecost voor ende omme de somme van 21£ eens te bethaelen met 3£ gereet ende voort alle
jaeren Goesche jaermarct in augustus waeraff deerste jaer verschenen ende vervalle weesen
zal Goesche jaermarct in augustua 1586 ende alzoe voorts alle jaermarcten in augustus 3£ tot
de volle bethaelinge toe met verbintenisse van tzelve goet ende haeren persoon. Present Jan
Domiss, Adriaen Jans Loijs, Willem Quirijns
W-8089, 21v, 26-10-1585: compareerde voor ons schout ende scheepenen van Waerde binnen
Suijtbevelandt de eersaeme Adriaen Jans Loijs dewelcke met alle solemniteijten van rechte
heeft gecedeert overgeleevert ende getransporteert, cedeerde transporteerde ende leverde over
mits deesen aen Jacob Jacobs Stoffels (MPS: Jacob Jacobs Stoffels) een stuck landts (MPS:
op volgende pagina geheel onleesbaar)
W-8089, 22, 5-2-1586: compareerde voor ons schout ende scheepenen der prochie Waerde
binnen Suijtbevelandt eenen genaempt Laureijs Adriaens (MPS: Laureijs Adriaens Polvliet)
ende heeft in onse jegenwoordicgheijt overgelevert ende getransporteert, leverde over ende
transporteerde mits desen aen Joos Jaspers ende Cornelis Cleijss eene schuijt met haere
gewant ende toebehooren alzoe dezelve nu ter thijdt is zeijlende ende drijvende ende is
dezelve schuijte met haere gevolcg vercost voor ende omme de somme van 30£ welcke
somme de voors. Joos Jaspers ende Cornelis Cleijss belooven te bethaelen met 6£ nu gereet
ende voorts alle jaeren 6? waeraff deerste jaer verschenen ende vervallen weesen sal 8-2-1587
ende alzoe voorts van jaere tot jaere totdat de voorg. somme van 30£ eens bethaelt ende
voldaen zullen weesen ende in faulte van bethaelinge stellen de voorgen Joos Jaspers ende
Cornelis Cleijss tot eene speciale hypoteque de zelve voorentgenoemde schuijte ende voorts
heeft in onze presentie Jasper Joos hemzelven als borcg verbonden vooren voorgenoemde
Joos Jaspers ende Cornelis Jans Hollander voor Cornelis Cleijss elck voor zijn paert ende deel
welcke borghe henzelven verobligeert ende verbonden hebben als eijghen schult. Des
beloofde den voorentgenoemde laureijs de schuijte te vrijen ende waeren op allen plaetsen
rivieren ende stromen gelijck hij Laureijs Adriaens daervan gelt aff behoort te ontvangen. Ter
presentie van Willem Quirijns, Andries Engels ende Adriaen Jans Loijs, Jan Domiss
schepenen

W-8089, 22, 12-2-1586: compareerde voor ons schout ende scheepenen der prochie ende
heerlijckheijt van Waerde ende Valckenisse binnen Suijtbevelandt Digna Quirijns (MPS:
Dingeken Crijns) achtergelaeten weduwe wijlen Quirijn Adriaens zaliger (MPS: op volgende
blad niets meer leesbaar)
W-8090, 22v, 1-3-1586: compareerde voor ons schout ende scheepenen van Waerde binnen
Suijtbevelandt den eersaeme Pauwels Frans onse medeschepen cum suis ende heeft
rechtelijck met alle solemniteijten die eender leevering toebehoort gecedeert, overgelevert
ende getransporteert, cedeerde leverde over ende transporteerde mits deesen aen Jan Simons
een zeecker huijs met zijn gevolcg aertvast naeghelvast alzoe tzelve gestaen is opden ouden
Molenberg besuijden het dorp van Waerde (O. den wecg, S. den oprel, W. den dijckgraeff
(MPS: Cornelis Jacobs Boudewijns), N. idem) ende dit huijs met zijn gevolcg is vercost om
ende voor de somme van 22£ 1s 8gr eens te bethaelen met 2£ gereet op dopdracht ende voorts
alle jaeren meij thijts 2? waeraff de tweede paije verscheenen ende vervallen weesen zal meij
1587 ende alzoe voorts van jaere tot jaere tot de volle bethaelinge toe met verbintenisse
vanden zelven goet. Present Willem Quirijns, Jan Domiss ende Pauwels Frans scheepenen
W-8090, 22v, 8-3-1586: compareerde voor ons schout ende scheepenen van Waerde binnen
Suijtbevelandt de eersaeme Jacob Corneliss Jooss woonende tot Bieselinge ende leverde over
ende transporteerde mits deesen met all solemniteijten van rechte aen Heijndrick Jacobs
Pardijs eene zeeckere weije groot 1 gemet ? roede ofte daerontrent geleeghen in de Meese (O.
Heerenwecg, S. Marinus den schipper (MPS: Marinus Marinuss schipper), W. weduwe van
Joos de Witte, N. de Haveloosendijck) ende deese erve is gegheeven den hoop voor 12£ te
betahelen contant op de leeveringe. Present Willem Quirijns, Pauwels Franss, Jacob Jacobs
Christoffels (MPS: Jacob Jacobs Stoffels) scheepenen
W-8090, 23, 10?-3?-1586: acte onleesbaar Cornelis Marinuss Gort levert land aan ?. Voor het
eerst Christoffel Marinuss als schepen genoemd.
W-8090, 23, 10?-3?-1586: compareerde voor ons schout ende scheepenen der prochie ende
heerlijckheijt van Waerde binnen Suijtbevelandt den eersaeme Cornelis Marinuss Keijser
(MPS: zie volgende akte) schippere binnen Valkenisse ende cedeerde leverde over ende
transporteerde met allen solemniteijten van rechte die eender leveringe toebehoort aen
Cornelis Marinuss Gort een zeecker stuck lants gelegen binnen Waerde voors. in Bals Hals
groot 537 roe (O. de capelrije, S. Pauwels Franss, W. Heerenwecg, N. weduwe met
derfgenaemen van Jan Meeuss) ende deese erve is gegheven tgemet voor ende omme de
somme van 17½£ te bethaelen deen hellift contant op de leeveringeende dander hellift een
jaer naer datum van deese. Present Jan Domiss Willem Quirijns Adriaen Jans Loijs, Jacob
Jacobs Stoffels? ende Christoffel Marinuss
W-8090, 23, 10?-3?-1586: compareerde voor ons schout ende scheepenen der prochie ende
heerlijckheijt van Waerde binnen Suijtbevelandt den eersaeme Cornelis Marinuss Keijser
schippere tot Valckenisse ende heeft rechtelijck met alle solemniteijten die eender leeveringe
toebehoort gecedeert, overgelevert ende getransporteert aen Cornelis Marinuss Gort een stuck
lants gelegen binnen Waerde in Westveerpolder (O. Marinus Marinuss schipper, S.
Heerenwecg, W. den waeterganck, N. Cornelis Jacobs Boudewijns dijckgraeff) ende dat in
zulken vigeur ende cracgt als hierboven int breet verhaelt staet.
W-8091, 23v, 19-3-1586: Bijna onleesbaar, een zekere Jan Pieters verkoopt een stuk lant aan
Cornelis Jacobs Boudewijns overgenomen van? Marinus Corneliss Gort schout van Waerde ?

W-8091, 23v, 27-3-1586: compareerde voor ons schout ende scheepenen der prochie ende
heerlijckheijt van Waerde eenen Boudewijn Corneliss ende heeft overgelevert ende
getransporteert aen David Deij? een zeecker huijs gestaen op de vroone van Junius de Jonge
ridder heer van Crabbendijcke binnen Waerde voors. inden Boterdijck (O. Daniel de
Renialme, S. ende W. de zelve, N. Heerenwecg) ende dit huijs is gecost voor ende omme de
somme van 11£ eens te bethaelen met 9 carolus guldens tsiaers waeraff deerste paije vervallen
ende verscheenen weesen zal Jacobi eerstcomende 1586 ende voorts alle Jacobis daege inden
zomer tot de volle betaelinge toe Ende in faulte van deerste paije te bethaelen stelt hij den
cooper tot voldoeninge van dien zijne persoon ende goederen al waer die bevinden zal. Ende
voorts dandere paijen ypoteque op tzelve goet daer die penningen vuijtspruijtende zijn.
Present Adriaen Jans Loijs, Andries Engels ende Willem Quirijns
W-8091, 23v, 17-5-1586: compareerde voor ons schout ende scheepenen van Waerde binnen
Suijtbevelandt den eersaemen Jacob Lodewijcks ende bekende wel ende deucgdelijck
schuldicg te weesen hetwelck hij oock bekende mits deesen aenden weese wijlen Laureijs
Domiss zaliger genaempt Domis Laureijs 104£ 4s 1gr welcke voorgenoemde somme van
penningen den (MPS: volgende bladzij het vervolg onleesbaar)
W-8091, 24, 24-5-1586: compareerde voor ons schout ende scheepenen van Waerde den
eersaeme Jan Quirijns woonende binnen Valckenisse ende is in onze presentie ende
jegenwoordicgheijt recht voocht geworden over zijn weesen genaempt Magdalena, Cornelia
ende Quirijn allen kinderen van voorgenoemde Jan Quirijns daer moeder aff was in haer leven
Betken Cornelisdr (MPS: Elisabeth Cornelisdr) mitsgaders eedt bijden officier van den
voorgenoemde rechtelijck gedaen als dat de voorgenoemde Jan Quirijns belooft heeft ende
beloofde mits deesen de voorgenoemde weesen voor te staene huere goederen te houden in
esse? te bewaeren ende hen te beschermen soe naer recht behooren zal, mits nochtans den
voorgenoemde comparant belooven te doene goede rekeninge ende reliqua van zijnen
ontfanck ende uijtgaven des versocht zijnde, is alsnoch recht toeziende voocht gewezen ten
daegge als boven over de voorgenoemde weesen Pieter Remigius van smoeders zijde
mitsgaders als noch Adriaen Jans Loijs ende Jan Polvliet omme alle zaeken den weesen
aengaende te stercken ende te stellen ende voorts te brengen tot profijt van weesen voors.
alzoe naer recht naer equiteijt ende billijckheijt behooren zal. Present Christoffel Marinuss,
Jacob Oliviers ende Pauwels Franss
W-8092, 24v, eerste akte niet te lezen
W-8092, 24v, 11-9-1586: compareerde voor ons schout ende scheepenen van Waerde binnen
Suijtbevelandt Adriaen Jans Loijs ende heeft rechtelijck met alle solemniteijten gecedeert
overgelevert ende getransporteert aen Laureijs Geerts tot Valckenisse een stuck zaijlandts
genaempt het Hofken? geleegen inden Boterdijck (O. Willem Pauwels, S. Daniel de
Renialme, W. Adriaen Jans Loijs, N. Laureijs Geerts) 440 roeden ende es gecost tgemet voor
ende omme de somme van 24£ teijnden maete teijnden gelt te bethaelen in 3 paijementen,
deerste op de leveringhe, de tweede Goesche marckt in augusto 1587, ende de derde paije
Goesche marckt agustus 1588 Present omnes scabini (MPS: schepenen)
W-8092, 24v, 27-9-1586: compareerde voor ons schout ende scheepenen van Waerde binnen
Suijtbevelandt den eersaeme Domis Jacobs uijten naeme ende vanwege Pieternella Adriaens
zijn stieffdochter ende heeft in dier qualiteijt gecedeert overgelevert ende getransporteert,
cedeerde leverde ende transporteerde met alle solemniteijten daervan dienende aen Willem

Quirijns een zeecker stuck zaijlants groot 500 roeden ofte daerontrent gelegen in Kerckhouck
(O. den Plattendijck?, S. Pieter van Schuijlhoeck, W. Willem Pauwels, N. de weesen van Jan
Quirijns) ende deese erve es gegeven den hoop voor 20£ te bethaelen den hellift op dopdracht
contant gelt ende dander hellift Goesche jaermarct augustus 1587
W-8092, 25: eerste akte niet te lezen
W-8092, 25, 10-10-1586? (MPS: fictieve datum): compareerde voor ons schout ende
scheepenen van Waerde binnen Suijtbevelandt den eersaemen Cornelis Marinuss Gort ende
heeft met alle solemniteijten van rechte die eender leveringe toe behoort gecedeert
overgelevert ende getransporteert dewelcke hij oock transporteerde ende leverde over mits
deesen aen Marinus Marinuss Christoffels (MPS: Marinus Marinuss Stoffels) een stuck lants
gelegen inde Westveerpolder groot 2 gemeten oft daerontrent teijnden maete teijnden gelt soe
men bij de roede bevinden zal, (O. Marinus Marinuss Christoffels, S. Heerenwecg, W.
Heerenwaterganck, N. Cornelis Jacobs Boudewijns dijckgraeff) ende deese erve is gegeven
tgemet voor 20£ te betaelen contant opden erffdom?
W-8092, 25, 11-10-1586: compareerde voor ons schout ende scheepenen van Waerde binnen
Suijtbevelandt Laureijs Geerts voor hemzelven ende Engel Roelandts smit (MPS: Engel Roels
smit) als gecoren voocht van Hubeken Cleijsdr (MPS: Hubrechtken Cleijsdr) ende hebben in
dier qualiteijt rechteleijck met alle solemniteijten overgelevert ende getransporteert, leverden
over ende transporteerden mits deesen aen Cornelis Matthijss cum suis een zeecker huijs met
eene hoovenkeete ende voorts alle zijn gevolcg aertvast naeghelvast alzoe tzelve gestaen is op
de heerlijckheijt van Crabbendijcke ontrent Gawege (MPS: Gauwegen) (O. den zeedijck, S.
Lieven Jacobs, W. Heerenstraete, N. Danckaert Jans), ende dit huijs met zijn gevolch als
boven verhaelt is gegeven voor ende omme de somme van 44£ eens te bethaelen met 4£ op
dopdracht ende voorts alle Goesche jaermarcten 4£ waervan deerste jaer verscheijden ende
vervalle weesen zal Goesche jaermarct augustus 1587 ende alzoe van jaere tot jaere tot de
volle bethaelinge toe met verbintenisse van tzelve goetdaer die penningen vuijtspruijtende zijn
ende verder niet. Present Willem Quirijns, Jacob Oliviers ende Pauwels Franss
W-8093, 25v, 12-10-1586: onleesbaar maar hier wordt Jan Pieters Leeuwe tot ? en Gommert
? genoemd
W-8093, 25v, 22-11-1586: compareerde voor ons schout ende scheepenen der prochie ende
heerlijckheijt van Waerde binnen Suijtbevelandt Heijndrick Jacobs (MPS: Heijndrick Jacobs
Pardijs) ende heeft gecedeert, overgelevert ende getransporteert de welcke oock met alle
solemniteijten van rechte cedeerde, transporteerde ende leverde over mits deesen aen Cornelis
Matthijss een zeecker stuck lant geleegen binnen Waerde in de Meese (O. Heerenstraete, S.
Marinus Marinuss schipper, W. derfgenaemen van Joos de Witte, N. Heerenwecg) ende dese
voors. erve is gecost den hoop met de noote daerop liggende voor ende om de somme van
22½£ te bethaelen op dopdracht. Present omnes scabini
W-8093, 25v, 22-11-1586: compareerde voor ons schout ende scheepenen der prochie ende
heerlijckheijt van Waerde binnen Suijtbevelandt Cornelis Marinuss Gort MPS: er staat
Cornelis Marinuss) ende heeft gecedeert, overgelevert ende getransporteert de welcke oock
met alle solemniteijten van rechte cedeerde, transporteerde ende leverde over mits deesen aen
Heijndrick Marinuss (MPS: Heijndrick Marinuss Gort) een bloxken landts gelegen binnen
Waerde in Bals Hals (O. de capelrije, S. Pauwels Franss, W. Heerenwecg, N. derfgenaemen

van Jan Meeuss) ende dese erve es gegheeven tgemet voor 20£ te bethaelen den hellift op
dopdracht ende dander hellift een jaer naer date van deese
W-8093, 26, ?: akte niet te lezen
W-8093, 26, 13-12-1586: compareerde voor ons schout ende scheepenen der prochie ende
heerlijckheijt van Waerde binnen Suijtbevelandt Cornelis Matthijss ende heeft wettelijck
overgedraecgen ende getransporteert, draecgt over ende transporteert mits deesen aen
Cornelis Marinuss Gort alzulcken besterff van goederen renten haeff ende erven als hem
comparant van weegen dafflijvicgheijt wijlen Domis Laureijs zaliger kint in zijnen leven van
Laureijs Domiss aenbestorven is ende oversulcks toecomende waeren omme dezelve te
mogen gebruijcken ende te houden voor zijn vrij eijgen goet ende erfelijck besit ?demnerende
niet te min den voorgenoemde comparant van alle zijne gerechticgheijt ende actie daer
enicgzins aen zoude mogen hebben nu ofte tot eeuwicge tijden welcke voors. besterf was
gegeven bij den comparant (aenden een halff alzoe wij schepenen verstonden?) voor ende
omme de somme van 18 carolus guldens eens te bethaelen in 4 paijementen deerste op
doverdracht contant ende 13-12-1587 de tweede paije ende alzoe voorts alle jaere den 13-12
gelijcke paijement tot de volle bethaelinge toe, verbindende daervoorent tzelve goet daer de
penningen vuijtspruijtende zijn ende voorders niet. Present Jacob Oliviers, Pauwels Franss
ende Andries Engels scheepenen.
W-8094, 26v, 25-12-1586 (MPS: fictieve datum): akte niet te lezen
W-8094, 26v, 25-12-1586 (MPS: fictieve datum): ten zelven daeghe compareerde voor ons
schout ende scheepenen van Waerde in propren persoone den eersaeme Jacob Oliviers onse
mede scheepen ende heeft rechtelijck met alle solemniteijten met voorgaende drie
sondaecgsche gebooden achtermalcanderen onvervallen gecedeert overgelevert ende
getransporteert, cedeerde leverde over ende transporteerde mits deesen aen Jacob Jacobs
Stoffels (MPS: Jacob Jacobs Christoffels) een zeecker stuck landts geleeghen int Spaert groot
anderhalf gemet (O. de weesen van Balthasar de Vilaijn, S. Adriana Engelsdr (MPS: Jaenken
Lodewijcksdr) met zijn erfgenaemen, W. Spiritus Sanctus alhier, N. de capelrije) ende deese
voors erve is gegheeven ende vermangelt om een stuck landts gelegen binnen waerde inden
Westveerpolder groot 2½ gemeten beijde met de noote soet nu ter thijt liggende is mits dat
den comparant gehouden is te bethaelen aenden voorgenoemde Jacob Jacobs Stoffels
d’overbaete van den zelven geleverde lande tegens tgemet 18£. Present Willem Quirijns,
Pauwels Franss ende Andries Engels scheepenen
W-8094, 26v, 25-12-1586 (MPS: fictieve datum): ten zelven daeghe boven verclaert
compareerde voor ons schout ende scheepenen van Waerde in propren persoone den eersaeme
Pauwels Franss onse mede scheepen ende heeft rechtelijck met alle solemniteijten (MPS op
volgend blad het vervolg onleesbaar, maar hier wordt Cornelis Matthijs ook weer genoemd)
W-8094, 27, 25-12-1586 (MPS: fictieve datum): ende noch tenzelven daeghe compareerde
voor ons schout ende scheepenen der prochie ende heerlijckheijt van Waerde binnen
Suijtbevelandt Cornelis Matthijss ende heeft rechtelijck gecedeert overgelevert ende
getransporteert, cedeert leverde over ende transporteerde mits deesen mitsgaders drie
sondaecgsche gebooden achtermalcanderen onvervallen vervolgende tot doene ende profijte
van Pauwels Franss onse mede schepen een zeecker stuck landts gelegen inde Westveerpolder
groot ontrent 4 gemeten waerinne de weduwe Pieter Pieters Leeuwe zaliger een vierendeel is
competerende (O. de weduwe Pieter Pieters Leeuwe, S. de zeedijck, W. de weduwe van Jacob

Geluck met haere erfgenaemen, N. den Westveerdijck) ende deese erve is gegheeven ende
vermangelt op een stuck erven groot ontrent 2 gemeten 76 roeden ende voorts op alle
conditien voorwaarden ende bespreecken inden voorg verhaelt behoudelijck dat parthijen
noopende van bethaelinge van doverbaete van lande wert gestelt tot (MPS: op volgende
bladzij verder onleesbaar).
W-8095, 27v, 25-12-1586 (MPS: fictieve datum) akte onleesbaar
W-8095, 28, 25-12-1586 (MPS: fictieve datum) eerste akte onleesbaar
W-8095, 28, 24-1-1587: compareerde voor ons schout ende scheepenen der prochie ende
heerlijckheijt van Waerde binnen Suijtbevelandt Cornelis Matthijss ende bekende in onze
scheepenen presentie ende jegenwoordicgheijt schulticg te weezen aen Dierick Jans van
Bieselinge als recht voocht van zijnen weesen genaempt Jan ende Janneken Diericks kinderen
daer moeder aff was in haeren leven Margaretha Doens de somme van 30£ toecomende van
goedegeleende gelden den comparant tot zijnen contentemente over getelt welcke
voorgenoemde somme van 30£ den comparant beloofde te restitueren ende te bethaelen in
goeden gevalueerden gelde binnen Zeelant cours ende ganck hebbende Kersmisse 1588
verbindende voor de voldoening van voorg somme van penningen een zeecker stuck vrij lants
gecomen zijnde van Pauwels Franss geleegen inde Grootenpolder groot 2 gemet ruijm (O. de
weesen van Cornelis Vermeijen, S. vroone van de dijckgraeff Blancx, W. Willem Quirijns, N.
de weesen van Cornelis Vermeijen, ende nocg een ander stuck gelegen inde Meese groot 1
gemet (O. Heerenwecg, S. Marinus Marinuss de schipper, W. weduwe van Jacob Geluck, N.
Heerenwecg vrij goet met noch ontrent (MPS: vervolge op volgende blad onleesbaar
W-8096, 28v, ?: eerste akte onleesbaar
W-8096, 28v, 2-1-1587: compareerden voor ons schout ende scheepenen der prochie ende
heerlijckheijt van Waerde binnen Suijtbevelandt Janneken Jansdr, Betken Willems Duijfraets
(MPS: Elisabeth Willemsdr Duijfraets) ende Leuntken Cornelisdr Duijfraets (MPS:
Appolonia Cornelisdr Duijfraets) woonende allen binnen de landen van Suijtbeveland ende
hebben allen ende ellick van hun besonders gepresenteert ende gedaen huere incompste over
den achtergebleven goederen wijlen Goolken Cleijsdr zaliger wettige huijsvrouwe in haeren
leven van Jan Quirijns tot Valckenisse ende dat voor een vierendeel van des vaderszijde
propooneerende ende voorgevende zij allen ende ellick eene van hun booven verhaelt te
staene met den voorgenoemde Goolken Cleijsdr vaedere genaempt Cornelis Cleijss ten derden
graede nederwaerts behoudelijck nochtans dat de voorgenoemde comparanten begeeren ende
tot all tijden presenteren desnoot zijnde te voldoen ende te effectueren de rechten van deese 1
januari? ende al mochte doene naer uijtwijsen de kuere van Zeelant, versoeckende niet te min
de voors. comparanten dat Jan Quirijns zal gehouden weesen de goederen voors. te laeten
inventariseren rechtelijck omme hetzelve alzoe gedaen zijnde voorts daerin te doene soe naar
recht ende reeden behooren zal. Present Jacob Oliviers et ?
W-8096, 29, ?-1587: onleesbaar maar het gaat ook over de erfenis van Jan Quirijns
W-8096, 29, 24-1-1587: compareerde voor ons schout ende schepenen der prochie ende
heerlijckheijt van Waerde in propren persoone Nicolaes Corneliss ende heeft rechtelijck met
alle solemniteijten overgelevert gecedeert ende getransporteert, leeverde over cedeerde ende
transporteerde mits deesen aen Cornelis Matthijss een stuck lants gelegen inden
Grootenpoldere groot ontrent 2 gemeten preter 16 roeden bijden hoop ende is gecost deze

voorgenoemde erve voor ende om de somme van 31£ te bethaelen den hellift Sint Jacobs
daege Goesche marct 1587 sonder schaede, ende dander hellift ? aen het eerste
daeraenvolgende 1588, ende deese erve is geleegen (O. weduwe van Pieter Jans Rooshil, S.
de weese van Cornelis Vermeijen, W. idem, N. idem) op verbintenisse van tzelve goet daer de
penningen uijtspruijtende zijn ende voorts zijne persoon ende goederen. Present ? scabini
(MPS: in de kantlijn de schultbrief is bij Tartron gemaeckt)
W-8097, 29v, ?-1587: eerste akte niet te lezen maar het handelt over verkoop van een huijs
aan de kerckeweijde en Heerenstraet
W-8097, 29v, 31-1-1587: compareerde voor ons schout ende schepenen der prochie ende
heerlijckheijt van Waerde binnen Suijtbevelandt in propren persoone Heijndrick Adriaens
vanden Bullick ende heeft rechtelijck met alle solemniteijten gecedeert, gelevert ende
getransporteert, cedeerde leverde ende transporteerde mits deesen aen Marinus Corneliss Gort
schout van Waerde voors. eene zeeckere weije geleegen inde Meese groot 533 roeden naer
uijtwijsen den overlooper daervan zijnde ende is dese zelve geleegen (O. Marinus Corneliss
Gorts weije, S. Jan Jaspers, W. Pauwels Diericks, N. Willem Maertens backer) ende is deese
erve gecost tgemet voor 18£ 10s opden hoop te bethaelen met twee paijementen deerste gereet
op de leveringe ende de leste paije een jaar naer datum van deesen. Present Jan Domiss,
Willem Quirijns, Jacob Oliviers scheepenen
W-8097, 30, ? -1-1587: eerste akte onleesbaar
W-8097, 30, 2-2-1587: compareerde voor ons schout ende schepenen der prochie ende
heerlijckheijt van Waerde in propren persoone Poppe Jans ende heeft rechtelijck met alle
solemniteijten gecedeert, gelevert ende getransporteert, cedeerde leverde ende transporteerde
mits deesen aen Jan Matthijss een stuck zaijlandts gelegen onder Waerde in Bals Hals groot
400 roeden (O. Ecclesia hic, S. den joncker Jan van Haesdonck, W. de weese van Cornelis
Vermeijen, N. Heerenwecg) ende dit stuck erve is gegeeven ende vermangelt voor een ander
stuck weijde groot 400 roeden geleegen binnen Waerde inde voors. wijcke van Bals Hals (O.
ende N. weese van Cornelis Vermeijen, S. de weduwe van Jan Meeuss, W. Heerenwecg) mits
nocg alzulcke conditie dat Jan Matthijss den comparant moet uijtreijcken ende bethaelen op
Bamisse toecomende 1587 2£. Present Jacob Oliviers, Pauwels Franss, Christoffel Marinuss
W-8097, 30, 2-2-1587: compareerde voor ons schout ende schepenen der prochie ende
heerlijckheijt van Waerde in propren persoone Jan Matthijss ende heeft rechtelijck met alle
solemniteijten gecedeert, gelevert ende getransporteert, cedeerde leverde ende transporteerde
mits deesen (MPS: op volgende blad het vervolg niet te lezen maar waarschijnlijk betreft het
weer een stuk land aan Poppe Jans ter vermangeling), want de tweede akte op dit blad is ook
bijna niet te lezen maar betreft een aanboort-kwestie door Cornelis Matthijss met Jacob Jans
Pieters Lemps. Ook Poppe Jans wordt genoemd)
W-8098, 30v, 11-2-1587: compareerde voor ons schout ende schepenen der prochie ende
heerlijckheijt van Waerde binnen Suijtbevelandt in propren persoone Cornelis Marinuss Gort
ende heeft in onser scheepenen presentie ende jegenwoordicgheijt over gelevert ende
getransporteert, leverde over ende transporteerde mits deesen aen Andries Engels onsen mede
scheepen een zeecker stuck vrien vroone gelegen binnen Waerde in de Westnoort (O.
Heerenstraete, S. ende W. Willem Pauwels, N. Pauwels Diericks) ende is deese voors. vrije
vroone den hoop gegheeven voor ende om de somme van 24£ 1s te bethaelen de hellift nu op

doverdracht gereet ende dander hellift een jaere daeraenvolgende. Present Andries Engels,
Jacob Oliviers ende Pauwels Franss.
W-8098, 31, ?-?-1587: eerste akte niet te lezen
W-8098, 31, 7-3-1587: compareerde voor ons schout ende scheepenen van Waerde binnen
Suijtbevelandt Adriaen Jans Loijs ende heeft overgelevert ende getransporteert, leverde over
ende transporteerde bij deesen tot doene ende profijte van Gabriel Corneliss Bossaert een
zeecker huijs gestaen op des ambachtsheeren vroone tot opt oudt dorp (O. Heerenwecg, S.
Heerenwecg, W. Leuntken Trips (MPS: of Leentken Trips), N. Schittemeet) ende dit voors
huijs vermangelt op eene paijements brieff spreeckende op Adriaen Bre? inden poldere
volghende de conditie tusschen parthijen hiervan gemaeckt, verthijdende? den voorgenoemde
comparant tot de huijse voors. alle recht ende actie die hij tot den daege van heden daer toe
gehadt heeft. Present Christoffel Marinuss, Jacob Oliviers ende Pauwels Franss
W-8098, 31, 14-3-1587: compareerde voor ons schout ende schepenen van Waerde binnen
Suijtbevelandt den eersaemen Jan Domiss (MPS: vervolg op volgend blad onleesbaar)
W-8099, 31v, 14-3-1587: compareerde voor ons schout ende schepenen van Waerde binnen
Suijtbevelandt den eersaeme Marinus Marinuss schipper tot Waerde ende heeft rechtelijck
overgelevert ende getransporteert, leverde over ende transporteerde mits deesen aen Jan
Domiss ende Cornelis Jacobs Boudewijns ende ellick van hen besondere een zeecker half
huijschip met alle de gereetschap daertoe dienende alzoe tzelve sw? ende drijvende is alzoe
hij transportant tzelve schip met Cornelis Marinuss als proprietaris van dander hellift was
voerende ende gebruijckende, welcke voorgenoemde halff schip den transportant bekende
gecost te hebben aen de voorgenoemde coopers voor ende omme de somme van 400 carolus
guldens eens te bethaelen met 100 carolus guldens gereet op doverdracht ende voorts alle
jaere 100 carolus guldens tot de volle bethaelinge toe, waer d’eerste paije vervallen ende
verscheenen weesen zal 14-3-1588 ende dan voorts alle jaeren den 14-3 gelijcke 100 carolus
guldens tot de bethaelinge volbracht ende voldaen zal weesen, verbindende daervoor tzelve
goet daer de penningen uijtspruijtende zijn al waer? in wat haven stromen, wateren ende
rivieren daer men bevinden zal, alvolgende de forme van waterbrieven. Alles sonder fraude
arcg ende list. Present Willem Quirijns, Jacob Oliviers, Christoffel Marinuss, Jacob Jacobs
Christoffels, Pauwels Franss
W-8099, 31v, 2-5-1587: compareerde voor ons schout ende schepenen van Waerde binnen
Suijtbevelandt Jan Jans Wagenmaecker tot Waerde ende heeft overgelevert ende
getransporteert aen Pauwels Franss een huijs met zijn gevolcg aertvast naeghelvast alzoe
tzelve gestaen es (MPS: vervolg op volgende blad onleesbaar)
W-8099, 32, 10-5-1587 (MPS: datum ingevuld): compareerde voor ons schout ende
schepenen van Waerde binnen Suijtbevelandt Pauwels Franss onse mede scheepen ende heeft
overgelevert ende getransporteert, leverde over ende transporteerde aen een zeeckere
Robrecht Buession een zeecker huijs met zijn gevolcg aertvast ende naeghelvast alzoe tzelve
gestaen es op den oude Meulenbercg bezuijden den dorpe van Waerde (O. den wecg, S. den
oprel, W. ende N. den dijckgraeff (MPS: Cornelis Jacobs Boudewijns)) welck huijs met zijn
gevolcg is gegeheeven voor ende omme de somme van 27£ eens te bethaelen met 2£ 13s 4gr
op d’overdracht ende voorts alle meije gelijcke 2£ 13s 4gr tot de volle bethaelinge toe
stellende niet te min den voorg. comparant in faulte van jaerlijcksche bethaelinge zijnen
persoon ende tzelve huijs ende goet daer de penningen uijt spruijtende zijn.

Op den 15-6-1587 heeft den voorn. Robrecht Buession dit voorn huijs met alle zijn vervolghe
ende toebehooren met al datter op besaeijt ende beplant es rechtelijck overgedraegen,
gecedeert ende getransporteert in eene rechte vrije eijgendom aen Pauwels Franss midts
daervoor te bethaelen in gelde de somme van 14 guldens eens contant daeraff de comparant
hem bekende ten volle bethaelt te zijne. Present Jacob Oliviers, Nicolaes Corneliss
scheepenen
W-8099, 32, 9-5-1587: compareerde voor schout ende schepenen der prochie ende
heerlijckheijt van Waerde eenen Dignus Pieters woonende in Goes ende heeft rechtelijck naer
drie sondaecgsche geboden ende voorts met alle solemniteijten die eender leveringe
toebehoort gecedeert, overgelevert ende getransporteert, cedeerde, leverde over ende
transporteerde mits deesen aen Neelken de weduwe van Pieter Jans Rooshil (MPS: Pieter Jans
Roessels) een zeecker stuck zaijlandts gelegen onder Waerde in den Dooldijck (O. weduwe
van Lodewijck Jacobs, S. coman Jobs weduwe cum suis, W. Heerenwecg, N. coman Jobs
weduwe cum suis voors.) (MPS: vervolg op volgend blad niet te lezen)
W-8100, 32v, ?-1587: niet te lezen maar het gaat over een langstlevend testament. Er wordt
een Maeijcken Cornelisdr genoemd
W-8100, 32v, 20-6-1587: in gebannender vierschaere Pieter Remigius ende leverde met 3
sondaecgshe gebooden ende 3 ex gratien aen Cornelis Jans voor hem ende zijne
naercomelingen seeker ontrent 500 roeden lants gelegen inden Cleijnen polder (O.
Bartholomeeus Willouts, S. Jan Willems Gellens, W. ende N. heredes Pieter Jaspers) ende
den voorn. comparant verclaerde voors. land vercocht te hebben voor 19£ den hoop comptant
gelt daeraff den voorn. Pieter Remigius hem (MPS: vervolg op volgend blad niet te lezen)
W-8100, 33, 30-6-1587: compareert voor schepenen naergenoemt Jan Willeboorts meulenaer
dewelcke heeft rechtelijck opgedragen gecedeert ende getransporteerd sonder eenich
wederroupen in een eeuwicg vrij erffelijck besit aen Cornelis Jans voor hem ende zijne
wettelijcke naercomelingen desulcken ontrent 500 roeden lants als dezelve comparant bij title
van aenboordinge op 20-6-1587 lestleden rechtelijck hem is aengeweesen gecoemen van
Pieter Remigius welck voors. landt den voorn. Jan Willeboorts verclaerde overgelevert ende
vercocht te hebben voor de somme van 19£ de voorn Jan Willeboorts hem daeraff bekende
vernoucht ende ten volle wederom betaelt te zijne daeromme verclaerende ende bekennende
egeen actie ofte recht meer aent voors. landt te behouden oft pretenderen in eeniger manieren.
Present Jacob Jacobs Christoffels, Pauwels Franss ende Pieter Adriaens schepenen
W-8100, 33, 30-6-1587: compareert voor schepenen Willem Quirijns als onwederroupelijck
gemachticgt van Tanneken Jansdr Meeussdr weduwe ende heeft rechtelijck overgegeven ende
getransporteert aen den eersaeme Marinus Corneliss Gort schoutet deser prochie, seker huijs
met alle zijn aencleven ende toebehooren aertvast ende naeghelvast in alder vougen ende
manieren als de zelve bij titele van coop vercregen heeft (MPS: vervolg op volgend blad
onleesbaar)
W-8102, 33v, 2?0-6-1587: eerste akte bijna onleesbaar. Het gaat o.a. over een arrest door
Marinus Corneliss Gort op koeien van Cornelis Jacobs uit de Lieve Vrouwenpolder en er
wordt een Lieven Jacobs uit Gawege genoemd die voor zijn broer Cornelis Jacobs betaalt.
Present Jacob Oliviers, Jacob Jacobs Christoffels, Jacob Lodewijcks, ende Pieter Adriaens
scheepenen

W-8102, 33v, 18-7-1587: compareerde naergenoempt in gebannender vierschaere Marinus
Marinuss woonende in Wemelinge (MPS : Wemeldinge) voor zijn eijgen zelven ende oock
vuijt naeme hem sterck maeckende ende vervangende Maeijcken Cornelisdr (MPS:
Maeijcken Cornelisdr Heijndricksdr) weduwe wijlen Geert Nicolaess (MPS: Geert Nicolaess
Smallegange, secretaris van Kloetinge) mitgaders alle zijn huijsvrouwe susters, welcke voors.
comparant in dier qualiteijt heeft wettelijck overgedragen met den 3 zondaecgsche gebooden
ende voorts met alle solemniteijten van rechte als eender gelijcke opdracht ende erfenisse naer
de costuijme ende vierschaere alhier is toebehoorende aen Adriaen Jacobs Priesterman
seecker ontrent 2 gemeten lants alsoe tzelfde ten vergaerbouck bekendt staet, liggende hier
binnen Waerde in den Westveerpolder (O. Jacob Oliviers cum suis, S. ende W. den zeedijck,
N. heerenwecg), vercleerende hij comparant deese voors. erfve vercocht te hebben voor 6£
(MPS: zeer weinig) ijder gemet comptant gelt, daeraff hij hem bekende vernocht ende ten
vollen al betaelt te zijne, belovende jegens eenen ijgelijcke opt verbant van zijnen persoon
ende voorts se et sua. Present Jacob Oliviers, Pauwels Franss, Jacob Lodewijcks, Nicolaes
Corneliss ende Pieter Adriaens scheepenen
W-8102, 34, ??-1587: eerste akte bijna onleesbaar. Verkoop huijs met schuijre (O.
kerckenwege, S. Cornelis?, W. Heerenstraete, N. Willem Quirijns) voor 41£. Macharis
Willems is waarschijnlijk de verkoper, voor 41£
W-8102, 34, 29-7-1587: compareerde in gebannender vierschaere in hunne propren persoonen
Cornelis Willems schipstimmerman tot Bergen op Zoom als rechtvoocht ende momboir van
twee onbejaerde weeskinderen wijlen Cornelis Jans smidt van Bergen voors. daer moeder aff
was Maeijcken Jansdr met hem geassisteert Laureijs Franss als toesiende voocht der zelver
weesen ende dat voor een gerechte hellift in deezen, idem Jan Aernoultsen (MPS: Jan
Aernouts) woonachticg tot Vlissingen als recht voocht ende momboir van twee achtergelaeten
kinderen van Willem Adriaens Schot, daer moeder aff was Maeijcken Willems in desen voor
een gerechte vierendeel ende Cornelia Marinusdr Jansdr Pietersdr Lemps weduwe met Jan
ende Cornelis Matthijss (MPS: Jan Matthijss) gebroeders ende Louis (MPS: Loeijs, Louis
Passchiers) ende Wouter Passchiers oick gebroeders al tesaemen in desen voor de ander
gerechten vierendeel ende hebben de voorn. comparanten tsamenderhandt eendrchtelijck
ellick in haere voors. qualiteijt rechtelijck opgedragen ende gelevert met drije sondaecgsche
geboden (MPS: Vervolg op volgende Blad eerste stuck onleesbaar)
Deselve comparanten inder qualiteijt als vooren leveren insgelijckx Jacob Adriaens een
seecker 2 gemet preter 16 roe gelegen inden Cleijnen polder (O. Pieter Jaspers erffgenaemen,
S. Jan Willems, W. Bartholomeeus Willouts, N. den caeijedijck) ende is vercocht voor 14£
ellick gemet te bethaelen de hellift op heden comptant ende de reste ter Goesche marckt in
augustus 1588, blijvende de voors. gronden van erffven verobligeert voor de voors.
bethaelinge
W-8103, 34v, 8-8-1587: comparerende in gebannender vierschaere Macharis Willems de
weclke heeft rechtelijck opgedragen met 3 sondaecgsche geboden ende voorts met alle
solemniteijten van rechte daertoe dienende aen deersaeme Willem Quirijns voor hem ende
zijne wettelijcken naercomelingen zeecker 3½ gemeten weije ofte gelijck den overlooper sal
uijtwijsen gelegen inde Meese (O. Heerenwecg, S. Cornelis Jacobs Boudewijns ende Pieter
Willems, W. Pieter Willems ende met joncker Jan van Haesdonck, N. den voors. van
Haesdonck met Macharis Willems), welcke voors. lant den cooper vercleerende vercocht te
hebben voor 100 gulden ellick gemet te betaelen op dese naervolghende condities; (MPS:
vervolg op volgend blad onleesbaar)

W-8103, 35, 1?-10?-1587 (MPS: datum fictief): (MPS: begin volgende akte moeilijk leesbaar
maar het lijkt erop dat Macharis Willems aen Andries Engels grond int Cousemoercken
verkoopt (O. Heerenwecg, S. erfgenaemen van Jan Corneliss Poppe, W. Heerenwecg, N. de
voorn. Engels)) welcke voors. 3 gemet 72 roeden lant dat voorn. Macharis Willems op den 82-1583 bij titel van coop vercregen heeft jegens Jacob Boom als bij de schepenen register ten
voors. date blijckende is, vercleerende dese voor. comparant dese voors. erffve ende landen
aen den voorn. Andries Engels in gelijcke coope overgelaten te hebben in alder forme ende
manieren als hem comparant die vercocht ende getransporteert is mette jaerlijckse renten
daerop staende ten date voors. ten register gestelt ende alsoo den voorn. Macharis Willems
ander lant belast staet beneffens de bovengeschreven 3 gemet 75 roeden tot verseeckeringe
van rente gestaen op de voors. erfve. Soo heeft den voorn. Andries Engels wettelijcken
belooft ende beloofde midts desse tallen stonde daertoe versocht zijnde den voorn. Macharis
Willems ander lant te quijten ende ontlasten daervooren tzelver soude mogen belast zijn ende
beloovende alsdan in plaetse van voorn. Macharis lant te bewijsen ende verbindende andere
van zijne landen tot contentement van Jacob Boom oft die de zelve rente daer jaerlijcks op is
heffende opt verbant van zijnen persoon ende goederen. Present de voorn. schepenen
W-8103, 35, 3-10-1587: compareerde in gebannender vierschaere persoonlijck Pieter Jobs
vuijt naeme ende hem sterck maeckende voor Maeijcken Pietersdr zijne comparants moeder
wijlen Job Laureijss zaliger dewelcke comparant vuijten voorn. qualiteijt heeft rechtelijck
opgedragen ende gelevert met drije sondaecgsche geboden ende voorts met alle solemniteijten
van rechte als eender gelijcke opdracht ende leveringe van lande is toebehoorende aen
Cornelia, weduwe wijlen Pieter Jans Rooshil (MPS: Pieter Jans Rochel) haeren erfve ende
naercomelingen zeker 3 gemeten 131 roeden lants liggende hier binnen Waerde in 2 partijen,
in den houck genaempt den Dooldijck, eerst de weije die groot is 2 gemet 31 roe (O. ende W.
de voornoemde Cornelia Rochels (MPS: Cornelia Rooshil), S. Heerenwecg, N. Jaenken
Lodewijcks (MPS: Adriana Engels)), item 400 roeden saeijlant (MPS: vervolg op volgend
blad onleesbaar)
W-8104, 35v, 1-12-1587 (MPS: datum fictief): comparuit voor de schepenen Marinus
Willems inwoonder deser prochie ende bekende wettelijck schuldich te zijn deersaeme
Adriaen Huijghe (MPS: Adriaen Hugos) woonende in Cattendijcke de somme van 12£ eens
die den genoemde comparant wel ende deucgdelijck beloofd ete betaelen in termijnen van
jaeren hiernaer volgende te weten 4£ per Goesche jaermarct in augustus naestcomende 1588
ende alsoe voors. Goese martdaegen respectivelijck daergelijcke 4£ tot volder betaelinge toe
ende tot verseeckeringe verbindt daervooren zijnen persoon ende goeden, welcke voors.
schult den voors. comparant bekent gesproten te zijn van coop van een backoven tot Waerde
daeraff den schultbrieff onvindbaer aff is duer de doot ende afflijvicgheijt van den secretaris
Sjonckere die onder dezelve heeft berust ende (MPS: vervolg op volgende blad onleesbaar).
Present Jacob Oliviers, Nicolaes Corneliss
W-8104, 36, 1-12-1587 (MPS: datum fictief): eerste akte onleesbaar
W-8104, 36, 1-12-1587 (MPS: datum fictief): ter voors daege ende presentie vooren
compareerde Adriaen Govaerts in gebannender vierschaere ende draecgt wettelijcken over
met 3 sondaecgsche geboden aen den Mr Servaes Diorlie? (MPS: Servaes de Lion) surgijn
(MPS: chirurgijn) tot Waerde voor hem ende zijne wettelijcken naercomelingen een huijs met
alle zijn gevolcg ende toebehooren aertvast naeghelvast genaempt den Gouden Leeuw (MPS:
Gulden Leeuwe) gestaen binnen den rinck der prochie van Waerde op den ambachtsheeren
vroone (O. kerckhoff, S. Poppe Jans, W. Heerstraete, N. kerckslop) vercleerende de
comparant tvoors. huijs vercocht te hebben voor 75£ te betaelen op heden ten opdracht 6£

comptant ende alsoe voirts jaerlijcks achtereen volgend diergelijcke 6£ totten volder
betaelinge toe welcke voors. huijsinge met zijn toebehoorten de voorn. meester Servaes
verobligeerde ende stelde tot een onderpant ende speciale hypoteque tot verseeckeringe van
voors. hooftsomme ende jaerlijckse paijementen, idem voorts zijn gecompareert ten zelver
instantie in haere propren persoonen Jacob Jacobs Christoffels ende Cornelis Matthijss
dewelcke hebben tsamenderhandt hen geconstitueert als borge ende eijgen schult voor de drije
eerste toecomende paijen sonder langer oft voorder meer innen verobligeert in desen te zijne,
des zoe beloofde den voorn meester Servaes zijn twee voorn. borgen in alles te indempniseren
costeloos ende schadeloos verbant van zijne persoon ende al zijne goederen roerende ende
onroerende goederen
W-8105, 36v, 12?-12-1587: comparuit voor schepenen naergenoemd deersaeme Jacob
Lodewijcks (MPS: Jacob Louweijs) jegenwoordelijck onse mede schepen, dewelcke heeft
wettelijck bekent wel ende deucgdelijck schuldicg te zijn deersaeme Jan Domiss zijne erfven
ende naercomelingen oft actie van hem crijgende de somme van 114£ 8s 4gr eens
procederende? de voors. schult vuijt coope van eender lant houfve met ontrent ? roeden eigen
erven als hoffstede ende boomgaerten daer hij comparant jegenwoordicg op is woonende den
voors. Jan Domiss onlancx bij titel van successie aengestorven ende gebleven es bij den doot
ende aflijvicgheijt wijlen Laureijs Domiss zijn broeder gestaen ende gelegen binnen dese
bevorssinge ende prochie van Waerde voors. welcke voors. somme van 114£ 13s 4gr eens den
voorn. Jacob Lodewijcks ende beloofde die wel ende deucgdelijck te betaelen aen den voorn
Jan Domiss oft den hebbere ende toender van desen in jaerlijcksche termijnen ende
paijementen als hiernaer volcht te weten Kersmisse 1587 9£ eens ende alsoe voirts jaerlijcx
respectivelijck alle kermisse achtereenvolgend diergelijcke 9£ tot volder betaelinge toe, voor
welcke voors. hooftsomme ende jaerlijcksche paijementen den voorn Jacob Lodewijck (MPS:
Jacob Louwijcks) heeft beset, gerealiseert gehypotequeert ende verbonden tot verseeckeringe
van voirn. betaelinge ende tot een speciale hypoteque de voorn houfve met alle den huijsingen
schuyren stallingen keeten hoven boomgaerden ende dependentien van dien ende voirts
genaelijcken zijne persoon ende goeden omme den hebbere van desen bij gebreecke van
voors. betaelinge zijn garandt gebreck ende tachterheijt daeraen te mogen achtervolgen.
Present Jacob Oliviers, Pauwels Franss ende Nicolaes Corneliss
W-8105, 37, 1588: eerste akte niet te lezen
W-8105, 37, 26-2-1588: comparuit in gebannender vierschaere Macharis Willems de welcke
heeft rechtelijck met 3 sondaecgsche geboden ende voirts met alle solemniteijten van rechte
als tot eender leveringe van lande toebehoort, opgedragen ende gelevert aen ende ten behoeve
van Pieter Adriaens zijnen erfven ende naercomelingen seecker twee stucken saeijlant groot 3
gemeten 220 roeden gelegen in den Splinter (O. Jan Jooss, S. Heerenwecg, W. Jacob Jans
Pieters Lemps (MPS: Jacob Jans), N. Bartolomeeus Willouts), vercleerende de comparant de
voors. erfve vercocht te zijne voor 16£ 13s 4gr elck gemet te betaelen op heden een recht
derdendeel van geheele hooftsomme alsoe die men bevinden sal te beloopen comptant, item
nocg een ander derdendeel van heden coemende in een jaer ende het resteerende derdendeel
als volder betaelinge te betaelen 26-2-1590, welck voors. lant den voorn Pieter Adriaens
verobligeerde ende stelde tot eenen onderpande ende speciale hypoteque tot verseeckeringe
van de voors. betaelinge. present Jacob Oliviers, Pauwels Franss ende Nicolaes Cornelis.
W-8105, 37, 27-2-1588: Alsoe Frans Sjonckere met zijne huijsvrouwe tsaeme deser werelt
zijn overleden ende achtergelaeten 5 cleijne belaste weeskinderen, hebbende de voorn.
Sjonckere binnen zijn leven bij wettelijcken transporte ende coop vercregen van Adriaen Jans

Loijss een huijs gestaen int oudt dorp volgende de wettelijcken opdrachte alsoe bij dit
jegenwoordich register op den 8-6-1585 (MPS: volgend blad onleesbaar)
W-8106, 37v, ?-1588 (MPS: gesteld op 19 maart): eerste gedeelte van de eerste akte
onleesbaar, maar het handelt over een huis (O. Heerenstraete, S. Job? (MPS: of Jan?) Jaspers
backkeete, W. Marinus Corneliss Gorts boomgaert, N. joncker Jan van Haesdonck) voor 44£
te betaelen op heden 4£ comptant ende voorts? alle jaeren volgende 4£ totte volle betaelinge
toe des zoo heeft den voorn Nicolaes Corneliss de voorg huijsinge verobligeert ende gestelt
tot een onderpande ende speciale hypoteque tot verseeckeringe van voorn. somme ende
jaerlijckse paijementen (MPS: koper is dus Nicolaes Corneliss)
W-8106, 37v, 21-3-1588: comparerende voor schoudt ende scheepenen persoonlijck Willem
Quirijns (MPS: er staat Willem Corijns) de welcke heeft wettelijcken versocht van wegen
Legier Piers (MPS: Logier Pieters) geschat ende getaxeert te hebben alsulcken 2½ gemet lants
toecomende de voors. Logier Pieters met zijnen consoorten gelegen hier binnen Waerde in
den Kerckhouck geheeten de Stockmeet met een weijcken zuijdt daeraaen gelegen hebben de
voors. wethouderen tvoors lant naer haere conscientie weerdicg te weesen ende getaxeert op
12£ ijder gemet comptant gelt. Actum ut supra ende present het volle collegie
W-8106, 37v, 9-4-1588: comparerende in gebannender vierschaere Jacob Jans wevere de
welcke heeft gecedeert ende getransporteert aen Jan Jans cleermaecker een huijs met zijnen
toebehoorten aerdt ende naeghelvast gestaen achter de kercke op den voors. kerckevroone (O.
ende S. Heerenstraete, W. het kerckhoff, N. ?) (MPS; vervolg op volgend blad onleesbaar)
W-8106, 38, 10-4-1588 (MPS: datum fictief): Begin acte niet te lezen, maar ik vermoed dat
het gaat om verkoop van een huis met stallingen ende keeten door ? (MPS: Jacob Oliviers,
als?, zie volgende akte) aen Adriaen Adriaens (O. Lijnken Trips?, S. Heerenwecg, W. ? van
Anthonij de wever, N. den schout Marinus Corneliss Gort) voor 56£ te betaelen 6£ comptant
ende noch andere 6£ meije 1589 ende alsoe alle meije achtereenvolgende diergelijcke 6£
totter volle betaelinge toe, des soe heeft den voors. Adriaen Adriaens het voors. huijs
verobligeert ende verbonden tot een speciale hypoteque tot verseeckeringe van voors.
hooftsomme ende jaerlijckse paeijementen
W-8106, 38, 10-4-1588 (MPS: datum fictief): ten voors daege heeft den voors. Jacob Oliviers
in der voors. qualiteijt insgelijcks rechtelijck opgedragen ende gelevert aen Marinus Corneliss
Gort schout tot Waerde een huijsken gestaen bijden molen van Waerde op den
ambachtsheeren vroone (O. Heerenwecg, S. Andries Engels, W. ende N. monsieur Gillis de
Moulijn! (MPS: Michiel de Molijn?)) ende is vercocht voor 5£ te betaelen 9 gulden comptant
ende voorts jaerlijckxs ten date van desen diergelijcke 9 gulden tot volder betaelinge toe, des
soo heeft den voorn. schoutet het voors. huijs verobligeert ende verbonden tot eene speciale
hypoteque tot verseeckeringe van voors. somme ende jaerlijckse paijementen, vercleerende
hij comparant tzelver huijs nergerinx? mede belast te zijne dan alleenlijck met 2 gulden tsiaers
aencomende den ambachtsheere van Waerde die den voorn. coopers tzijnen last is nemende.
Actum ende present als voren
W-8107, 38v, 10-4-1588 (MPS: datum fictief): eerste akte niet te lezen
W-8107, 38v, 10-4-1588 (MPS: datum fictief): begin akte moeilijk te lezen maar het lijkt er
op dat Cornelis Jacobs Boudewijns een huis verkoopt aan Adriaen Corneliss het huis dat
Cornelis Jacobs Boudewijns gekocht heeft 158? van Macharis Willems heeft gekocht staend ?
huijsinge achter de kercke op den ambachtsheeren vroone (O. kercke weije, S. ?, W.

Heerenstraete, N. Willem Quirijns) ende is vercocht voor ?£ eens te betaelen nu primo meije
eerstcomende 1588 6£, item noch 27-7 daer naestvolgende 1588, noch 5£, ende alsoe voorts
allen jaeren respectivelijck ten voors. date achtereenvolcgende diergelijcke 5£ tot volder
betaelinge toe tot eenen onderpande ende speciale hypoteque tot verseeckeringe van voors.
somme ende jaerlijckse paijementen ende voorts tot meerder ende breedere verseeckeringe
der voors. betaelingen dan voors. staet heeft den voors. comparant alnoch daervooren gestelt
ende verobligeert zijnen persoone bij alle zijne jegenwoordicgen ende toecomende goederen
roerende ende onroerende egeen uijtgesondert denoemenerende? tot speciale verbant ende
hypoteque zijne twee paerden ende coeijen om bij gebreecke van betaelinge bij den voorn
comparant Cornelis Jacobs Boudewijns daer zijne tachterheijt met recht daeraen te verhaelen
W-8107, 38v, 10-4-1588 (MPS: datum fictief): comparuit ten voors. daege Maerten
Heijndricks dewelcke heeft rechtelijcken opgedragen gecedeert ende getransporteert aen ende
ten behouve van Engel Roelants Smidt voor hem ende zijne wette;lijcke naercomelinghen een
huijs met allen zijnen toebehoorten recht ende actie die hij comparant daeraene hadde gestaen
op den binnendijck van Westveerpolder op een half gemet (MPS: volgend blad niet aanwezig)

