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Dit boek bestaat maar uit ongeveer 40 pagina’s, waarvan de eerste 5 zeer slecht leesbaar.
W-8203, ?, ?-1600: onleesbaar
W-8203, ?, 27-1-1601: een paar regels leesbaar, waaruit wij kunnen opmaken dat Jacques
Corneliss (MPS: Jacob Corneliss Jacobs Boudewijns) 2 gemeten inde Westveerpolder? levert
aan Herman Joachims te Goes
W-8204 links, ?, 11-2-1601: compareerde voor schout ende schepenen in personne Job
Meeuss de welcke heeft rechtelijck met drije sondaecgsche geboden aenden anderen gedaen,
gelevert aen Marinus Gabriels zijnen erffven ende naercomelingen een huijs met zijnen
gevolge ende toebehooren gestaen binnen de prochie ende heerlijckheijt van Waerde op 100
roe erfven daer tvoors huijs op staet gelegen in Noortveere (O. Heerenwecg, S. Michiel de
Molijn, W. ende N. Job Meeuss) welck huijs met de voors. erfve hij comparant verclaerde
vercocht te hebben voor de somme van 40£ eens te betaelen op heden ter leveringe in
comptant gelt de somme van 3£ ende voorts jaerlijcx op de date van desen 3£ tot volle
betaelinge toe, belovende voorts zijnnen cooper te garanderen. Present tvolle collegie
In de kantlijn: Nota dese schult is gemaeckt ten behouve van Willem Saeijssen tot
Cruijningen duer begeerte van Job Meeuss, dit ter memorie
W-8204 links, ?, 11-2-1601: heeft Willem Maertens backer als procuratie hebbende van
Cornelis Jans wagenmaecker gelevert aen Poppe Jans een stuck weije hier binnen Waerde in
de Meese (O. Heerenwecg, S. Jan Maens, W. de waterganck, N. Anthonij Hectors) (MPS;
verder onleesbaar)
W-8204 rechts, ?, 20-2-1601: compareerde voor ons schepenen naerbeschreven in persoonnen
Christoffel Splinters als procuratie? hebbende van Margaretha Machielsdr weduwe van wijlen
Mattheus Joriss in desen voor den helft ende ? Quirijn? Boudewijns midtgaders Matthijs ?
vervangende Engel Mattheuss ende Anthonia Mattheusdr (MPS: Thuenken Mattheuss zijne
huijsvrouwen broeders (MPS: bijna onleesbaar maar er wordt een huijs binnen de prochie van
Valckenisse (O. Adriaen ?, S. Heerenwecg, W. Cornelis Nicolaess Flidder, N. ?) gelevert aan
Joris Mattheuss voor 37£. (MPS: verder onleesbaar)
In de kantlijn: Nota, het vierdepart van dese penningen zijn bij den doot van Margriete
Machiels (MPS: Margaretha Michielsdr) vervallen aen de graeflijckheijt van Zeelandt inden
jaere 1602 bedraegende noch 6£ 8s 4gr met 4 gulden tsiaers waervan deerste paeije verschijnt
tot slants profijte Goessche mart 1602, ende den brieff is gemaeckt op den stadhoudere Jan
Slese 20-2-1602
W-8205 links, ?, 20-2-1601 (MPS: zeer moeilijk leesbaar): is nocg gecompareert in persoonne
Christoffel Mattheuss?, Quirijn Boudewijns met haer vervangende Engel (MPS: Engel
Mattheuss) ende Maeijcken Mattheusdr zusters ende gebroeders die welcke hebben
overgedraegen ende getransporteert aen Christoffel Splinter zeeckeren halfscheijdinge in een
huijs met zijnen gevolge ende toebehooren daer Mattheus Joriss uijtgestorven is, gestaen
binnen de prochie van Valckenisse (O. Pauwels Manck, S. Heerenstraete, W. Gheleijn
Adriaens, N. Heerenwecg) welcke helftscheijdinge van ’t voors huijs de comparanten
verclaerden vercocht te hebben voor de somme van 24£ eens te betaelen op heden ter
leveringe in comptant gelt de somme van 2£ ende voorts telcken Goessche mart 2£ totte volle
betaelinge toe, des beloovende de coopers haeren coop te garanderen.
in de kantlijn: voor Cornelis Boudewijns gemaeckt een brieff van dese vierachtsten, in dese
twee leveringen ? bij den anderen in dese zijde ver? pro memorie

W-8205 links, ?, 20-2-1601: nog een acte over een levering van deze comparanten aan
Christoffel Splinters een helftscheijdinge van een huis in Valckenisse (MPS; verder
onleesbaar)
W-8205 rechts, 3, 20-2-1601: (MPS: slecht leesbaar) gecompareert in persoonne Dierick
Serjonckers als procuratie hebbende van Dignus Engels als ontfanger van derffgenaemen van
Adriaen Joriss Ouweman de welcke heeft recgtelijck overgedraegen, gecedeert ende
getransporteert in eennen rechtelijcke vrijen eijgendom aen ende ten behouve van Laureijs
Geerts ende Joris Mattheuss voor deen helft den nombre van 2,5 gemeten 36 roeden gelegen
binnen de prochie van Valckenisse in den Ouwenpolder (O. ende S. zeedijck, W. ende N.
Hans van Pelleken) welcke voors. lant zij comparanten verclaerden voor de somme van 10£
10s tgemet bedragende 25£ 10s 2gr te betaelen in de naervolgende manieren te weten deen
helft Sinte Maerten 1601 eerstcomende ende dandere helft Sinte Maerten 1602 zonder langer
ofte voorder delaij, te desen noch gecompareert in persoonne Jan Dignuss de welcke hem
heeft geconstitueert als borge ende principael voor de helft van voors. somme die ? Joris
Mattheuss ende dat op verbant van zijnnen persoon ende voorts se et sua, ende belooft de
voors. Joris zijnen cooper in alles te garanderen opt verbant als vooren
W-8206 links, 3v, 25?-2-1601: compareerde voor schout ende schepenen in persoonne
Cornelis Lievens de welcke heeft rechtelijcken overgedraegen ende getransporteert in eennen
rechten vrijen eijgendom aen ende ten behouve van Hugo Arents zijnnen erffven ende
naercomelingen een huijs met zijn gevolge ende toebehooren gestaen binnen Gawege (O.
Heerenwecg, S. de voors. comparants onderlant, W. de hooftwaterganck, N. Heerenwecg)
mitsgaders noch ontrent 2 gemet een partij onderlant gelegen bezuijden tvoors. huijs
streckende lancx den berm van dijcke welcke voors. huijs met het onderlant hij comparant
verclaerde vercocht te hebben voor de somme van 27£ eens te betaelen in de naervolgende
paeijementen te weten nu kersmisse eerstcomende 1601 de somme van 5£ noch Kersmisse
1602 gelijcke 5£ ende voorts jaeren 5£ totte volle betaelinge toe. Present schout Willem
Quirijns, Pauwels Franss, Jacob Adriaens Loijs ende Cornelis Adriaens schepenen
MPS: pagina 4 ontbreekt!
W-8206 rechts, 5, ?-7-1601: is gecompareert voor schout ende schepenen in gebannender
vierschare Jacob Corneliss Jacobs Boudewijns (MPS: Jacques Corneliss) de welcke heeft
rechtelijck overgedraegen, gecedeert ende getransporteert aen ende ten behouve van Pieter
Corneliss Harinck (MPS: is dit Pieter Corneliss in de drie Haringen?) zeecker twee partijen
lants gelegen binnen de prochie van Waerde in dese naervolgende partijen, eerst inden
Westerpolder (MPS: Westveerpolder?) de helft van drije gemeten 52 roeden lant liggende
gemeene met Jan Maens (O. Thomas Gabriels, S. zeedijck, W. Cornelis Marinuss Gort, N.
Westveersche? binnendijck (MPS: of Weertsche binnendijck), nocg inden Pletspolder de helft
van 2 gemet 56 roeden liggende gemeene als vooren (O. Jan Maens, S. Jan Adriaens Loijs, W.
zeedijck, N. Nicolaes Heijndricks) welck voors. landt hij comparant verclaerdevercocht te
zijnne voor de somme van 8£ tgemet te betalen in comptant gelt midts belofte van garantie.
Present tvolle collegie
W-8207 links, 5v, 15-9-1601: soo is gecompareert voor ons schout ende schepenen in
persoonne Marinus Marinuss schipper de welcke heeft rechtelijck overgedraegen ende
getransporteert aen deersaeme Pieter Jacobs Verbeecke zeecker ontrent 2 gemeten 105 roeden
lants gelegen in de Meese binnen deser prochie van Waerde (O. Heerenwecg, S. Forra Jacobs

(MPS: Forreken Jacobs), W. Heijndrick Karels, N. Gabriel Corneliss Bossaert) welck voors.
landt hij comparant verclaerde vercocht te hebben voor de somma van 18£ tgemet
bedraegende ter somme van 42£ 5s te betalen de gerechte helft nu Martini (MPS: Sint
Maerten) 1602 zonder langer oft voorder delaijende belooft de voorn. comparandt zijnnen
coop opt voors lant te garanderen jegens een ijegelijck. Present Pieter Adriaens, Nicolaes
Corneliss ende Jacob Adriaens Loijs schepenen
W-8207 rechts, 6, 13-10-1601: soo es gecompareert Jan Adriaens Loijs de welcke heeft
rechtelijck met alle solempniteijten van rechten gelijck tot eender leveringe toebehoort
gelevert aen Willem Duijffrootse zeeckere 406 roeden lants gelegen in Vlaemshouck (O.
Johan Potteij, S. Jan Quirijns kinderen, W. Adriaen Christoffels, N. binnendijck) welck landt
hij comparandt verclaerde vercocht te hebben voor de somme van 26£ 10s den hoop, te
betaelen nu opde leveringe deen helft in comptant gelt ende dandere helft Bamisse 1602
zonder langer, des belooft de voors. Jan Adriaens Loijs zijnnen coop opt voors. landt te
garanderen nu ende ten eeuwigen daege, opt verbant van zijnnen persoon ende goederen.
Present Pieter Adriaens, Nicolaes Corneliss, Jan Dignuss ende Jacob Adriaens Loijs
schepenen
W-8208 links, 6v, 8-12-1601: compareert voor schout ende schepenen in gebannender
vierschare in persoonne Olivier Jacobs de welcke heeft rechtelijck gelevert met alle
solempniteijten van rechten gelijck tot eender leveringe toebehoort aen deersaeme Pieter
Adriaens zeecker 1 gemet 80 roe zaeijlant gelegen hier binnen Waerde in Kerckhoeck (O.
Olivier Jacobs, S. Jan Corneliss de Vos, W. Willem Quirijns, N. den Hoogenwecg) welck hij
comparandt verclaerde vercocht te zijnne voor de somme van 15£ 5s tgemet, te betaelen in
comptant gelt midts belooft den vercooper zijnnen coop te indempniseren ende te garanderen
opt voors. landt. Present tvolle collegie
W-8208 links, 6v, 16-12-1601: compareert in gebannender vierschare in persoonne Thomas
Gabriels de welcke heeft rechtelijck overgedraegen gecedeert ende getransporteert met alle
solempniteijten van rechten aen ende ten behouve van Pieter Jacobs Verbeecke een huijs met
zijn schuijre ende toebehoorten ende noch het ? huijsken opden ? zijde daer neffens staende,
gelijck tzelve gestaen is binnen den dorpe van Waerde int oudt dorp (O. Forra Jacobs (MPS:
Gort staat er boven), S. Heerenwecg?, W. Heerenstraete (MPS: doorgestreept) Lieven
Adriaens Cortrijck, N. Forra Marinusdr) welck voors. huijs hij comparant verclaerde vercocht
te zijnne voor de somme van 100£ eens te betaelen op de leveringe in comptant gelt de
somme van 8£ 6s 8gr, noch kersmisse 1602 7£ ende voorts jaerlijcx 7£ totte volle betaelinge
toe, belovende voorts hij comparant zijnnen coop opt voors. huijs te garanderen jegens eennen
ijegelijck. Present Pieter Adriaens, Jan Dignuss, Marinus Nicolaess schepenen
In de kantlijn: Nota in den schultbrieff naergemaeckt op 91£ 13s 4gr alsoo de gereede paije
daer vuijtgelaeten is ende de brieven zijn gemaeckt de een op Cornelis Gort (MPS: Cornelis
Marinuss Gort) van 67.13.4 met 5£ tsiaers ende de anderen op de erfgenaemen van Marinus
Corneliss Gort ende Forra Jacobsdr van 24£ met 2£ tsiaers, dit pro memorie alsoo de
penningen van het huijs dezelve aanquaemen
W-8208 rechts, 7, 18-2-1602: is gecompareert voor schout ende schepenen naerbeschreven in
persoonne Pieter Adriaens als voocgt van weese van Pieter Cornelis Gentman, namentlijck
Cornelia Pietersdr Gentmans, ende Adriaen Corneliss Gentmans de welcke hebben verclaert
dat haer bij de doot ende afflijvicgheijt van Frans Corneliss Gentmans de voorn weesens oom
(MPS: er staat noom) ende voors. Adriaens broeder waren aenbestorven ende gesuccedeert
zeeckere 20 gemeten 140 roeden lants daerinne de voorn weese ende voorn Adriaen Corneliss

de drije delen bij welcke successie collaterael de Staeten van Zeelandt volgende ’t placaet
daervan zijnde is competerende de 40ste penninck over tgene tzelve bij taxatie van schepenen
zoude mogen weerdicg zijn in comptant gelt, versouckende dienvolgende dat schepenen
tzelve lant zouden taxeren naer zijnne weerde tot volcominge van ’t voorn placaet, hebben
dienvolgend schepenen ten versoucke van comparanten ijder gemet weerdicg te zijnne de
somme van 9£ 10s in capitaele somme 195£ 11s 4gr, compt hier aff de 40 ste penninck 4£ 17s
9gr. Aldus gedaen ter presentie van schout Pauwels Franss, Nicolaes Corneliss ende Jacob
Adriaens Loijs schepenen
W-8209 links, 7v, 2-3-1602: is gecompareert voor schout ende schepenen naerbeschreven in
persoonne Olivier Jacobs de welcke heeft rechtelijck met alle solempniteijten van rechten
ende drije sondaecgsche geboden, gelevert aen ende ten behouve van Pieter Adriaens zeecker
516 roeden lants gelegen in Kerckhoeck binnen Waerde (O. Willem Quirijns, S. Cornelis
Marinuss Gort, W. Pieter Adriaens, N. de Hoogenwecg) welcke voorn lant hij comparant
verclaerde vercocht te hebben voor de somme van 14£ ? tgemet bedraegende 24£ 18s 9gr
18mijten, te betalen op heden ter leveringe in comptant gelt 1 gemet bedraegende 14£ 10gr
ende de reste te Sint Maerten 1602 eerstcomende zonder langer, belovende de coop opt voors
lant te garanderen nu ende ten eeuwigen daege, Present Pauwels Franss, Nicolaes Corneliss,
Jacob Adriaens Loijs, Marinus Nicolaess ende Cornelis Adriaens schepenen
W-8209 rechts, 8, 4-3-1602: is gecompareert voor schout ende schepenen naerbeschreven in
persoonne ? Corneliss woonend te Drijewegen (MPS: Driewegen) de welcke heeft rechtelijck
overgedraegen met alle solemniteijten van rechten in eennen rechte vrijen eijgendom aen ende
ten behouve van Poppe Jans een weije groot 467 roeden gelegen hier binnen Waerde inden
houck genaempt Bals Hals (O. waterganck, S. ende W. Cornelia Vermeijen ende N.
Heerenwecg) welck voors. landt hij comparant vercocht te zijnne voor de somma van 20£ den
hoop eens te betaelen deen gerechte helft nu op de leveringe in comptant gelt ende dander
helft Kersmisse 160? daeraenvolgende zonder langer oft voorder delaij, belovende hij
comparant zijnnen coop opt voors. lant te garanderen jegens eennen ijegelijck opt verbant van
zijnnen persoon ende voor se et sua. Present schout Pauwels Franss, Pieter Adriaens, Nicolaes
Corneliss ende Jacob Adriaens Loijs schepenen
W-8209 rechts, 8, 16-3-1602: is gecompareert voor schout ende schepenen naerbeschreven in
persoonne Jan Corneliss Vos de welcke heeft rechtelijck overgedraegen ende getransporteert
in eennen rechte vrijen eijgendom aen ende ten behouve van Heijndrick Marinuss Gort de
nombre van twee gemeten 64 roeden lants gelegen hier binnen Waerde in Kerckhoeck (O.
Pieter Adriaens, S. Jan Marinuss Gorts weesen, W. Heerenwecg, N. jonckheer Johan Potteij)
welck lant hij comparant bekende vercocht te hebben voor de somme van 24£ tgemet te
betaelen een derdendeel op de leveringe comptant gelt, noch een derde Goesschemart 1602,
ende tresterende derdepart Goesschemart 1603 midts belooft de vercooper zijnnen cooper opt
voors lant te garanderen jegens eennen ijegelijcken. Present Pieter Adriaens, Jan Dignuss,
Marinus Nicolaess schepenen
W-8210 links, 8v, 16-3-1602: is gecompareert voor ons schepenen naerbeschreven in
persoonne deersaeme Andries Engels de welcke bekende wel ende deucgdelijck schuldicg te
zijnne aen deersaeme monsieur Adriaen Nouts (MPS: Adriaen Arnouts) 12£ over reste van
coop van lande welcke somme hij comparant sal besitten op intrest jegens de penninck 16 tot
15s tsiaers daervan deerste jaer rente verschijnen zal Catharijna 1602 ende zoo voorts totter
lossing dwelck de comparant vermacg te doenne als hem des goetduncken ende believen zal
tseffens in eender somme betaelende jaerlijcx de voors. rente vrij zonder eenicge cortinge van

100ste 50ste 40ste mindere ofte meerdere penningen, verbindende hij comparant tot
verseeckeringe van voors. somme midtgaders den interest van dien, tot een speciale
hijpoteque zeecker 1,5 gemet 90 roeden lants gelegen hier binnen Waerde in Riethoeck (O.
Marinus Marinuss schipper (MPS: Marinus de Schipper), S. jonckheer Jan van Haesdonck,
W. Heerenwecg, N. Marinus Marinuss schipper (MPS: Marinus de Schipper)) voorts daer en
boven zijnnen persoon ende voorts se et sua. Present Pieter Adriaens ende Nicolaes Corneliss
Nota: het kohier is overgegeven tot ultima meije 18-6-1602
W-8210 rechts, 9, 16-3-1602: Ten zelven dage (MPS: waarschijnlijk kloppen hier de
paginanummers niet en dus ook niet de datum, of ontbreekt er een blad) is gecompareert in
persoonne Cornelis Laureijss als wesende van naeste maecgschap van voors. Jan Jooss,
pretenderende naederschap ende aenboort aen het voors. lant omme hetzelve op zijnne naeme
bekendt gemaeckt te werden, presenterende alles te voldoen als men naer rechte zal bevinden
te behooren op welcke pretense naer verbale woorden hebben de voorn. comparant gewesen
int voors. aenboort midts dat Cornelis Laureijss zal betalen aen Pieter Jacobs Verbeecke voor
zijn ploucg ende zaet midtgaders voor het houwen van dijck ende wecg ende alles ter taxatie
van schepenen, ende is dienvolgende het voors. landt de voors. Cornelis Laureijss tot een vrij
erffelijck besit gelijck tzelve aen Pieter Jacobs gelevert is geweest overgedraegen. Present
tvolle collegie. Schepenen taxeren deze zaecke nopens tploucgen ende zaet midtgaders voor
thouwen van dijck tsaemen de somme van 3£ 10s 8gr
W-8210 rechts, 9, 16-3-1602: Ten zelven dage (MPS: Let op, de datum is wellicht verkeerd!,
zie vorige acte) is gecompareert Marinus Nicolaess als getrouwd hebbende Cornelia
Poppensdr (MPS: Neelken Poppe) de welcke heeft rechtelijck gelevert met vollen rechten aen
ende ten behouve van Pieter Willems een huijs met zijnnen gevolge ende toebehooren gestaen
hier binnen Waerde op zeeckere pacht vroonne (O. Cornelia Vermeijen, S. Heerenwecg, W.
Jan Adriaens Blanx erffgenaemen, N. Dierick Jans weesen ende Willem Quirijns) voors. huijs
vercocht is voor de somme van 27?£, te betaelen op heden ter leveringe in comptant 4£, noch
meije 1603 4£ ende voorts telcken meije 4£ totte volle betalinge toe. Present de schout
Pauwels Franss, Nicolaes Corneliss, Jacob Adriaens Loijs ende Heijndrick Karels
W-8211 links, 9v, 29-6-1602: compareerde voor schout ende schepenen in gebannender
vierschare in persoonne de eersaemen monsieur Jan Slese stathouder over ’t quartier van
Zuijtbevelandt vuijten naeme van de graeffelijckheijt van Zeelant als heere inde onbeheerde
goederen achtergelaten bij Margaretha Michielsdr huijsvrouwe was in haere leven van
Christoffel Splinter de welcke rechtelijck in dier qualiteijt heeft gelevert aen voorn Christoffel
Splinters zeecker gedeelte hem inder voors. qualiteijt competerende in twee huijsen gestaen
binnen de prochie van Valckenisse te weten het eenne (O. Pauwels Manck, S. Heerenstraete,
W. Gheleijn Adriaens (MPS: Leijn Adriaens), N. Heerenwecg) welck gedeelte vercocht is
voor de somme van 10£ eens te betaelen op heden ter leveringe in comptant 2£, noch meije
1603 2£, ende voorts telcken meije 2£ totte volle betaelinge toe, noch het ander huijs gestaen
(O. Pieter van Schuijlen, S. de Geuijle, W. de rijbaene, N. Heerenstraete) welck gedeelte
vercocht is voor de somme van 8£ te betalen op de leveringe in comptant gelt de somme van
20s, nocg meije 1603 20s ende voorts telcken meije 20s totte volle betaelinge toe. Present
schout Pauwels Franss ende voorts tvolle collegie
In de kantlijn: de schultbrief is gemaeckt op Frederick van Hacken ener belastinge van
Stathouder
W-8211 rechts, 10, 27-7-1602: compareerde voor schout ende schepenen in gebannender
vierschare in persoonne Jacques Corneliss dijckgrave (MPS: Jacob Corneliss Jacobs

Boudewijns) de welcke heeft rechtelijck met alle solempniteijten van rechten ende drij
sondaecgsche geboden alvooren daer op gedaen, overgedraegen gecedeert ende
getransporteert in eennen rechten vrijen eijgendom aen ende ten behouve van Pieter Willems
zeecker 1 gemet 10 roeden weije gelegen in Suijtpolder hier binnen Waerde in een weije groot
2 gemet 144 gemeene met Jan Maens (O., S. ende W. Jan Maens, N. de Plattendijck) welck
voors. landt hij comparant bekende vercocht te zijnne voor de somme van 17£ eens te
betaelen op heden in comptant gelt, midts dat de cooper van tvoors landt zal ontfangen tot
zijnnen profijte de loopende pacht die verschijnen zal Catharijna 1602, belovende voorts hij
comparant zijnnne cooper te garanderen op tvoors landt nu ende ten eeuwigen dage opt
verbant van zijnnen persoon ende goederen nu ende tegenwoordicg ende toecomende. Present
de schout Pauwels Franss, Pieter Adriaens, Heijndrick Karels, Jacob Adriaens Loijs ende
Marinus Nicolaess
Nota: ’t quohier is overgegeven tot ultimo augusto 1602 op den 24-9-1602?
W-8212 links, 10v, 18-11-1602: compareerde in gebannender vierschare in persoonne
Adriaen Jans Leenaerts de welcke heeft rechtelijck gelevert aen Heijndrick Marinuss Gort
zeeckere 2 gemeten 60 roeden zaeijlants gelegen binnen Waerde inden houck genaempt
Plassemeet (O. Willem Quirijns, S. Plattendijck, W. Willem Quirijns, N. Willem Quirijns)
welck lant vercocht is voor de somme van 26£ den hoop te betaelen de helft nu op de
leveringe in comptant gelt, ende dander helft meije 1603, midts belofte van garandt. Present
tvolle collegie van schepenen
W-8212 links, 10v, 23-11-1602: compareerde Dierick Serjonckers als procuratie hebbende
van erffgenaemen van Adriaen de Jonge, namentlijck Cornelis Adriaens de Jonge, Laureijs
Adriaens de Jonge ende Elisabeth Adriaensdr de Jonge ter eenre ende vuijtten name van
weesen van Appolonia Jacobsdr namentlijck Jacomijna Jansdr (MPS: Copmijna Jans),
Appolonia Jansdr (MPS: Leunken Jans) ende Jasper Jans ter anderen zijden de welcke in dier
qualiteijt gelevert heeft met alle solemniteijten van rechten zeecker huijs aen ende ten
behouve van Jan Lodewijcks zeecker huijs met zijn gevolge ende toebehooren gestaen hier
binnen Waerde op de ambachtsheeren vroonne (O. Heerenstraete, S. Jan Lodewijcks, W.
Heijndrick Marinuss Gort, N. Nicolaes Corneliss), welcke huijs vercocht is voor de somme
van 60£, te betaelen op de leveringe in comptant gelt de somme van 3£, ende voorts jaere date
deser 3£ tot de volle betaelinge toe. Present tvolle collegie
W-8212 rechts, 11, 5-12-1602: soo heeft den voorn Dierick Serjonckers in de qualiteijt als
vooren gelevert aen Pieter Jooss Lapper zeecker 417 roeden zaeijlants metten backoven ende
keeten daerop staende liggende gemeene metten armen van Waerde in den houck genaempt
de Meese (O. ende S. de erfgenaemen van Marinus Corneliss Gort, W. ende N. Heerenwecg)
welck landt vercocht is voor de somme van 167£ 16s 8gr (MPS: volgens mij veel te veel!?), te
betaelen opde leveringe in comptant gelt de somme van 4£, ende noch Goessche mart 1603 de
somme van 6£, ende voorts jaerlijcx telcken Goessche mart 6£ totte volle betaelinge,
verbindende hij comparant tot een speciale hijpoteque tvoors. lant metten oven ende keeten
ende voorts se et sua, ende tot meerdere verzeeckeringe is gecompareert Heijndrick Karels die
hem heeft geconstitueert voor 4 paijementen zonder de gereede paije opt verbandt als vooren.
Present Pieter Adriaens, Nicolaes Corneliss, Laureijs Geerts, Jacob Adriaens Loijs ende
Marinus Nicolaess schepenen
W-8213 links, 11v, 20-12-1602: soo is gecompareert in vierschaere Cornelis Anthonies als
getrouwt hebbende de weduwe van Jan Domiss de welcke heeft rechtelijck met alle
solempniteijten van rechten ende drije sondaecgsche geboden daerop gedaen, gelevert aen Jan

Adriaens Loijs zeecker helftscheijdinge in een hoeve met haere schuijren, gevolcg ende
toebehooren gestaen op ontrent 400 roeden boogaert inde Pletpolder (O. Willemijna Jansdr
(MPS: er is doorgestreept weduwe van Jan Jooss), S. het sterfhuijs van Pieternella Jansdr
Domisdr (MPS: Nelleken Jan Domiss), W. Zeedijck, N. het sterfhuijs van Pieternella Jansdr
Domisdr (MPS: Nelleken Jan Domiss)) midtgaders noch de helft 5 gemeten 1 roe zaeijlants
gelegen in de Pletpolder (O. weduwe van Jan Jooss, S. Willemijna Jansdr, W. zeedijck, N. het
sterfhuijs van Pieternella Jansdr Domisdr (MPS: Nelleken Jan Domiss)) op welcke helft van
voors. hoeve noch staet te betaelen de somme van 398 carolus guldens, te betaelen met 4£
tsiaers telcken Goessemart in augusto, midtgaders op de helftscheijdinge tlant staet te betaelen
aen de weduwe van Jan Jooss de somme van 200 gulden die hij macg besitten op intrest
jegens de penninck 16 verschijnende telcken Sint Jan midsomer, daervan deerste jaer rente tot
scoopers laste vallen ende verschijnen zal St Jan anno 1603 boven welcke lasten op de voorn
hoeve ende landt verclaert, die de cooper heeft tot zijnnen laste te vrijen, de voors.
helftscheijdinge vercocht te zijnne tsaemen voorde somme van 11£, te betaelen op heden ter
leveringe in comptant een helft ende dandere helft St Jan 1603 zonder langer belovende de
vercooper ende cooper de een de anderen te garanderen opt verbant van haere persoonnen
ende goederen. Present de schout Pauwels Franss Pieter Adriaens Nicolaes Corneliss ende
Adriaen Jans Leenaerts
Nota: Jacob Christoffels ende Willemijna Jansdr hebben ten selven dage oock gelevert
dandere twee derdendeele inde voors. hoeve de welcke vercocht is tsaemen boven de laste als
vooren voor de somme van 9£ te betaelen Sinte Maerten 1602 sonder langer ofte voorder
delaij.
W-8214 rechts, 13, 15-2-1603: is gecompareert voor ons schouteth ende schepenen in
persoonnen eersaeme Pieter Jans Vorsssenelle als getrouwt hebbende de weduwe van
Anthonij Tartron in desen voor den helft ende Jan Tartron over dander helft de welcke
tsaemenderhandt met drije sondaecgsche geboden ende voorts met alle solempniteijten van
rechten gelevert ende overgedraegen aen eersaeme mr Jacob Vernestius, dienaer des
goddelijck woorts binnen deser prochie Waerde, zeecker huijs met zijnnen gevolge ende
toebehooren gestaen hier binnen den rinck vanden dorpe (O. Heerenstraete, S. Heijndrick
Adriaens naeijer, W. Jacques Corneliss (MPS: Jacob Corneliss Jacobs Boudewijns)
boomgaert, N. Cornelis Marinuss Gort) welck voors. huijs zij comparanten verclaerden
vercocht te hebben voor de somme van 133£ 6s 8gr te betaelen in de naervolgende
paeijementen te weten op heden ter leveringe in comptant gelt de somme van 8£, nocg 1-51604 8£ ende voorts jaere van telcken 1-5 diergelijcke 8£ totte volle betaelinge toe,
verobligerend de voorn. Vernestius tot verzeeckeringe van voorn. somme ende jaerlijcxe
paijementen tot een speciale hijpoteque tvoors. huijs daer dese schult vuijtspruijtende is ende
voorts daer en boven zijnen persoon ende se et sua, belovende zij comparanten opt verbant
haeren cooper opt voors. te garanderen. Present schout Pauwels Franss, Nicolaes Corneliss,
Jacob Adriaens Loijs ende Heijndrick Karels schepenen
W2-9859, 13v, 22-2-1603: compareerde voor ons schout ende schepenen in persoonne Dignus
Bartholomeeuss Visscher in desen voor de drije vierdeparten ende Jan Dignus voor een
vierdepart tsaemen als erffgenaemen inde goederen van Marinus Marinuss schipper ende
Cornelia Cockx saliger de welcke tsamenderhandt hebben gelevert aen ende ten behoeve van
Jacob Adriaens Lapper zeecker huijs met zijnnen gevolge ende toebehooren gestaen hier
binnen Waerde bezuijden de kercke (O. Jan Corneliss Vos, S. het Hemmeken, W. Anthonij
Hectors, N. Heerenstraete) welck zij comparanten vercleerden vercocht te zijnnen voor de
somme van 87£ eens te betalen inde naervolgende paijementen, te weeten prima meije 1603
de somme van 6£, noch prima anno 1604 de somme van 5£ ende voorts jaerlijcx telcken

prima meije 5£ totte volle betalinge toe, des belovende de vercooper haeren coop te
garanderen jegens eennen ijegelijcke, tot meerder verseckeringe is nocg gecompareert Pieter
Sebastiaens die hem heeft geconstitueert als borge ende principael voor 4 paijementen zonder
de gereede paije opt verbant van zijnen persoon ende voorts se et sua. Present de schout
Pauwels Franss, Heijndrick Karels, Nicolaes Corneliss, Jacob Adriaens Loijss ende Marinus
Nicolaess schepenen
W2-9859, 14, 16-5-1603: soo is gecompareert in gebannender vierschare in persoonne
Cornelis Gabriels (MPS: Cornelis Gabriels Bossaert) de welcke heeft rechtelijck
overgedragen ende getransporteert in eennen rechte vrije eijgendom aen ende ten behoeve van
Jan Tartron vuijtten naem ende tot behoeve van jonckvrouwe Margaretha Vailliants
woonende tot Middelburg haeren erffven ende naercomelingen zeecker twee partijkens lants
hem ter cavelinge gevallen int sterffhuijs van zijn vader zaliger, groot tsamen volgende de
overlooper 2 gemeten 18,5 roe gelegen in twee partijen te weten eerst in Noortveere de helft
van 1 gemet 280 roe (O. Marinus Gabriels, S. Pieter Jaspers erffgenamen, W. Matthijs de
Witte, N. Job Meeuss (MPS: Job Bartholomeeuss)), noch inden Cleijnen polder de helft van 2
gemeten 57 roe, dat is 1 gemet 28,5 roe (O. Pieter Jaspers erffgenamen, S. de vroondijck van
Molijns erffgenamen, W. Marinus Gabriels, N. polderdijck), welck lant hij comparant
verclaerde vercocht te zijnne voor de somme van 13£ tgemet eens te betalen in comptant gelt,
des beloeft hij comparant zijnnen coop te geranderen opt verbant van zijnnen persoon ende
goederen. Present de schout Pauwels Franss, Pieter Adriaens, Nicolaes Corneliss ende
Laureijs Geerts
W-8215 links of W2-9860, 14v, 15-2-1603: is gecompareert in persoonne Matthijs
Danckaerts de welcken heeft rechtelijck gelevert met alle solempniteijten van rechten ende
drije sondaecgsche geboden aen ende ten behouffe van Marinus Lodewijcks zijnen erffven
ende naercomelingen ofte actie van hem crijgende, zeeckeren 1 gemet 50 roeden lants gelegen
in Spaert (O. Hubrecht Lievens, S. Heerenwecg, W. Willem Quirijns, N. Jan Maens) welcke
landt vercocht is voor 7?£ den hoop eens te betaelen op heden ter leveringe in comptant gelt,
midts belooft hij comparant zijnnnen coop te garanderen jegens eennen ijegelijck opt verbant
van zijnnen persoon ende voorts se et sua. Present de schout Pauwels Franss, Pieter Adriaens,
Heijndrick Karels ende Nicolaes Corneliss schepenen
W-8215 rechts, 14v, 15-2-1603: heeft noch gelevert Hubrecht Lievens aenden voorn Marinus
Lodewijcks een stuck lants groot ontrent 1,5 gemet zaeijlant gelegen in Spaerthouck (O. Jan
Maens, S. Heerenwecg, W. Marinus Lodewijcks, N. Jan Lodewijcks), welck lant vercocht is
voor 14£ den hoop in comptant gelt, beloovende voorts den cooper te garanderen opt verbandt
als vooren
W-8215 rechts of W2-9860, 15, 15-2-1603: is noch gecompareert in persoonne Cornelis
Dignuss als oock vervangende Jan Dignuss zijnnen broeder ten desen absent daer bij kennisse
ende verclaer van Marinus Lodewijcks dat de zelven Jan Dignuss mette vercoopinge ende
leveringe tevreden was, wert tzelve bij schepenen geadvoijeert (MPS: toegestemd) de welcke
in dier qualiteijt heeft gelevert aen ende ten behouve van Adriaen Danckaerts ontrent 260 roe
weije gelegen inde Dooldijck (O. Marinus Lodewijcks, S. Heerenwecg, W. ende N. Marinus
Lodewijcks) welck vercocht is voor de somme van 4£ 13s 4gr eens te betaelen in comptant
gelt op beloefte van garant als vooren
W-8216 links, 15v, 16-8-1603: is voor ons schout ende schepenen gecompareert in persoonne
Cornelis Jans de welcke heeft rechtelijck overgedraegen ende gelevert met drije sondaecgsche
geboden ende voorts met alle solempniteijten van rechten aen Pieter Jacobs Verbeecke

zeecker 262,5 roe weijlant gelegen in meerdere stucken in den houck genaempt de Meese (O.
Heerenwecg, S. Anthonij Hectors, W. jonckheer Jan van Haesdonck, N. Jan Tartron) welck
landt vercocht is voor de somme van 6£ de hoop te betaelen op heden ter leveringe in
comptant gelt, des beloeft de voors. Cornelis Jans zijnnen coop opt voors. landt te garanderen.
Present schout Pauwels Franss, Pieter Adriaens, Heijndrick Karels ende Nicolaes Corneliss
schepenen
(MPS: W-8216, 15v) ten zelven dage heeft den zelven Cornelis Jans oock gelevert aen
Dierick Serjonckers zeeckere twee partijen lants gelegen hier binnen Waerde te weten, inden
Grootenpolder een stuck zaeijlant genaempt den Vrijen Meet groot 2 gemet 171 roeden
gelegen (O. Jan Meeuss met Joris Davidt van der Werve, S. Janneken Gabriels, W. Marinus
Cornelis Gorts erffgenaemen, N. Johan Potteij), noch in den Cleijnenpolder een stuck groot 1
gemet preter 10 roe gelegen (O. Gabriel Corneliss Bossaert erffgenaemen, S. Cornelis Jans
Neeleman, W. Pieter Jaspers erffgenaemen, N. Caeijdijck), bedragende tsamen 2 gemet 161
roeden, welck lant vercocht is voor de somme van 10£ tgemet, te betaelen deen helft op de
leveringe in comptant gelt ende dandere helft een jaer naer date deser, zonder langer ofte
voorder delaij, belovende garandt als vooren
W-8217 rechts, 16, 11-10-1603: is voor ons schout ende schepenen gecompareert in
gebannender vierschare Jan Tartron als gemachticht zijnde van Thomas Gabriels de welcke
heeft rechtelijck gelevert met drije sondaecgsche geboden aen Jacob Gabriels een stuck
zaeijlant gelegen in den Grootenpolder groot 1 gemet 46 roe (O. Johan Potteij, S. ende W.
Jacob Adriaens Loijs, N. Cornelis Smallegange (MPS: Cornelis Adriaens Smallegange) welck
landt hij comparant verclaerde vercocht te hebben voor de somme van 10£ tgemet
bedraegende 11£ 10s 8gr, te betaelen op heden ter leveringe in comptant gelt, midts beloefte
van garandt. Present schout Pauwels Franss, Marinus Nicolaess, Jacob Adriaens Loijs ende
Heijndrick Karels schepenen
W2-9861, 16v, 11-10-1603: is noch gecompareert in persoonne Marinus Gabriels de welcke
heeft rechtelijck met alle solempniteijten van rechte gelevert aen Pauwels de Vos zeecker
twee partijen lants hem ter cavelinge gevallen in zijns vaders sterfhuijs als te weten eerst
inden Cleijnenpolder de helft van twee gemeten 57 roe, dat is 1 gemet 28,5 roe (O. Pieter
Jaspers erfgenaemen, S. de vroonne van mijn heere de Molijn, W. Willem Saeijs, N. N.
Caeijdijck), noch in Noortveere de helft van 580 roe dat is 290 roe (O. jonckvrouwe Molijns,
S. Pieter Matthijss, W. jonckvrouwe Vailliants, N. Job Bartholomeeuss), welcke partijen lants
hij comparant verclaerde vercocht te hebben voor 6£ 10s tgemet, dat is 13£ 8s 12gr te
betalene op heden ter leveringe in comptant gelt, des geloefde de vercooper zijnnen coop te
garanderen.
Nota: inden Cleijnenpolder moet Pauwels de Vos commen van westen in ende inden
Noortveere van Oosten inne
W2-9861, 17, 1-6-1602 (MPS: let op deze datum is van een jaar eerder!): compareerde voor
ons schout ende schepenen naerbeschreven in persoonne Nicolaes Corneliss als armmeester
der prochie van Waerde over deen helft ende Geert Hubrechts als erffgenaem van
Sebastiaenken Geerts (MPS: Bastiaenne Geerts) over dander helft die welcke hebben
tsaemenderhandt gelevert met drije sondacgsche geboden ende voorts met alle solempniteijten
van rechten aen ende ten behoeve van Jan Jans Valckenburcg ende Simon Jans Ruijse zeecker
huijs met zijnnen gevolge ende toebehooren daer den voors. Sebastiaenken Geertsdr
vuijtgestorven is, gestaen hier binnen Waerde int out dorp (O. Hector Marinuss, S.
Heerenwecg, W. ende N. Marinus Corneliss Gorts erfgenaemen) welck voors huijs zij
comparanten verclaerden vercocht te hebben voor de somme van 40£ 10s 10gr, te betaelen

inde naervolgende paijementen te weten op heden ter leveringe in comptant gelt de somme
van 2£ 10s, noch prima meije 1603 gelijcke 2£ 10s ende voorts telcken meije totte volle
betalinge toe, verbindende zij coopers van tvoors huijs tot een speciale ijpoteque ende
onderpande tvoors huijs daer dese schult vuijt spruijtende is ende voorts daer en boven elckx
particulier haer persoonnen ende generaelijck ende speciaelijck alle haere goederen,
jegenwoordicg ende toecomende. Present Pauwels Franss, Pieter Adriaens, Heijndrick Karels
ende Jacob Adriaens Loijs schepenen
W-8218 links of W2-9862, 17v, 22-6-1602 (MPS: let op deze datum is van een jaar eerder!):
soo is voor schout ende schepenen gecompareert in gebannender vierschare deerbaere
Jacobmijnken Bartels (MPS: Jacomijna Bartholomeeusdr) weduwe van wijlen Jan Jooss met
haer geassisteert in rechte Cornelis Bartels (MPS: Cornelis Bartholomeeuss, er stond eerst
Bartholomeeus Willouts) haeren broeder, welcken Cornelis Batholomeeuss vuijtten naeme
van voors Jacobmijnken heeft rechtelijck overgedraegen aen ende ten behouve van Pieter
Jacobs Verbeecke zeecker weije groot 512 roeden gelegen hier binnen Waerde in Zuijtpolder
(O. Hubrecht Marinuss Gort, S. Poppe Jans, W. Jacques Corneliss (MPS: Jacob Corneliss
Jacobs Boudewijns), N. Plattendijck) welck voors. landt hij comparant verclaerde vercocht te
hebben voor de somme van 26£ tgemet bedraegende 44£ 6s welcke penningen hij Pieter
Jacobs zal besitten jegens de penninck 16 daervan teerste jaer rente vervallen ende
verschijnen zal Catharijna 1602 totte lossinge van voors. penningen welcke lossinge hij Pieter
Jacobs vermach te doenne tzijner bester gelegentheijt te weten met de helft tseffens (MPS:
tegelijk) zonder min, blijvende tvoors landt tot een speciale hijpoteque ende voorts noch tot
breeder hijpoteque zeecker 1 gemet 22 roe lants gelegen in Riethouck gemeene met cooman
Adriaen Adriaens weese (MPS: meer niet!)
W-8218 rechts of W2-9862, 18, 8-11-1603: soo is gecompareert in persoonne Thomas
Gabriels de welcke heeft rechtelijck overgedraegen ende getransporteert aen Engel Andriess
ende Adriaen Andriess zeecker 525 zoe weije als zaeijlant als hij comparant heeft liggende
gemeene met Pieter Jacobs Verbeecke in een meerder stuck in de houck genaempt de Meese
(O. Heerenwecg, S. Anthonij Hectors, W. jonckheer Jan van Haesdonck, N. Jan Tartron)
welcke landt hij verclaerde vercocht te hebben voor de somma van 8£ 3s 4gr tgemet, te
betaelen op heden ter leveringe in comptant gelt bedragende ter somme van 14£ 5s ?gr
belovende voorts hij comparant zijnnen coop opt voors. lant te garanderen nu ende ten
eeuwicge dage opt verbant van zijnnen persoon ende goederen jegenwoordicg ende
toecomende. Present de schouteth Pauwels Franss, Pieter Adriaens, Marinus Nicolaess,
Heijndrick Karels ende Jacob Adriaens Loijs
W-8218 rechts of W2-9862, 18, 8-11-1603 (MPS: datum wordt in de acte niet genoemd en
met een heel andere pen en handschrift geschreven): comparuit Willem Maertens backer
bekende wettelijck duecgdelijck schuldicg te zijnne aen Heijndrick Marinuss Gort ten
behoeve van weese van Anthonij Marinuss Gort de somme van 8£ 13s 4gr die hij zal blijven
besitten jegens de penninck 16 tot 10s 10gr tsiaers daervan deerste jaer rente verschijnen zal
Sinte Maerten 1604, ende zoo voorts tot de tijt van lossinge die hij gehouden is te doenne
binnen ? jaeren, stellende daervooren tot ijpoteque zeecker stuc klant gelegen in Plassemeet
groot ontrent 1 gemet (O. Plattendijck, S. Appolonia Adriaensdr (MPS: Leunken Adriaensdr),
W. Willem Quirijns, N. Adriaen Adriaens cooman), noch in Bals Hals het derrincklant (MPS:
zie W2-9863) (O. jonckheer Davidt van der Werve, S. Heeren waterganck, W. jonckheer
Davidt van der Werve, N. Cornelis van Alphen) ende voorts nocg daerenboven zijnnen
persoon ende goederen jegenwoordicg ende toecomende, nopende ende aengaende zeeckere
verloopen renten die de voorn Willem Maertens noch ten achteren was aen voors. weese

bedragende nu Maert 1603 versch? de somme van 3£ 2s 6gr met die noch loopende is, die
belooft hij comparant te betalen te betalen nu te meije 1604 daervooren verbindende in
handen van de voorgenoemde Heijndrick Marinuss Gort zeeckere zijnne twee koeijen ende
voorts zijnnen persoon et se et sua. Present de schout Pauwels Franss, Pieter Adriaens,
Heijndrick Karels, Jacob Adriaens Loijs schepenen
W-8218 rechts of W2-9863, 18v, 8-11-1603: ten voors. dage heeft den voorn. Willem
Maertens backer rechtelijck gelevert aen ende ten behoeve van Heijndrick Karels zeeckere
twee gemeten zaeijlants gelegen inde Meese (O. Adriaen Adriaens weesen, S. waterganck, W.
Heijndrick Karels, N. Haveloosendijck) welck voors. landt hij comparant verclaerde vercocht
te zijnne voor de somme van 16£ eens te betalen deen gerechte helft op de leveringe in
comptant gelt ende dander helft Jacobi 1604, midts oock dat de voorn Heijndrick Karels oock
tot zijnen laste gehouden is te nemen zeeckere rente van 10s tsiaers ? aencomende den armen
der stadt Goes verschijnende telcken jaere Catharijna daervan het eerste jaer rente vallen tot
scoopers laste Catharijna 1604, ende zoo voorts jaeren totter lossinge van dien.
In de kantlijn niet te lezen!
W-8218 rechts of W2-9863, 19, 8-11-1603: ten voors. dage is noch gecompareert in persoone
Marinus Gabriels de welck heeft rechtelijck gelevert aen ende ten behoeve van Pieter Jacobs
Verbeecke zeeckere 262,5 roe lants als hij comparant heeft liggende in een ? stuck inden
houck genaempt de Meese, (O. Heerenwecg, S. Anthonij Hectors, W. jonckheer Jan van
Haesdonck, N. Jan Tartron) welck voors. landt hij comparant verclaerde vercocht te hebben
voor de somme van 6£ 10s de hoop eens, te betalen op heden ter leveringe in comptant gelt,
des beloofde hij comparant zijnnen coop opt tzelve te garanderen landt jegens eennen
ijegelijck.
W-8218 rechts of W2-9863, 19, 8-11-1603: ten zelven dage zoo hebben de erffgenamen van
Jacomijna Bartholomeeuss (MPS: Jacobmijnken Bartels Willouts) aen schepenen versocht
getaxeert te werden zeeckere partijen lants gelegen binnen de prochie van Waerde bij dezelve
Jacobmijnken achtergelaeten ende de erffgenamen waeren competerende bij successie omme
daer aff de behoorlijcken 40ste penninck betaelt te werden, als te weten inden Splinter weijlant
ende zaeijlandt 3 gemet 12,5 roe getaxeert op 12£ tgemet, dat is 36£ 9s 4gr 6m, in Pletpolder
3 geme 227 getaxeert op 8£ 6s 8gr tgemet, dat is 31£ 6s 5gr 18mijten, in de Westerpolder
(MPS: Westveerpolder?) 3 gemet 50 roe getaxeert op 9£ tgemet, dat is 28£ 10 11gr, ?m, in ’t
Verckenscot 512 roe zaeijlant getaxeert op 14£ 10s tgemet, dat is 24£ 14s, 11gr ?m. Somme
samen 121£ 1s 0gr, 0m, facit hier aff de 40ste penning de somme van 3£0s 6gr 6m
W-8219 links, 19v, 31-1-1604: soo is gecompareert voor ons schepenen naerbeschreven in
persoonne deersaeme Cornelis van Alphen de welcke bekende wel ende deucgdelijck
vercocht te hebben aen deersaeme monsieur Steven Bernaerts de nombre van 100 viertelen
winterterwe ongeschoten ongebroeijt ende niet blauwendicg quatertroij goet daer eenne
coopman den anderen getrouwelijck mede macg voldoen ende dat van den ougst ende
gewasse 1604 van welcken coop der zelver terwe ick mij ten vollen bekenne voldaen te zijnne
van voorn. Steven Bernaerts den eersten penninck metten lesten, beloevende de voors. 100
viertelen terwe wel ende getrouwelijcken te leveren ende te voldoen binnen der stadt Goes in
novembre 1604 eerstcomende ofte vuijterlijck Kersmisse daeraenvolgende precies zonder
langer ofte voorder delaij, verbindende daervooren tot verseeckeringe van dien tot een
speciale hijpoteque mijnne hove mette landen tot ontrent 16 gemeten liggende hier binnen
Waerde genaempt Hannepit midtgaders mijne vruchten daerop besaeijt liggende mitsgaders
oock noch mijnen persoon ende goederen jegenwoordicg ende toecomende egeen
gereserveert, ende oft gebeurde dat de voors. van Alphen zijnnen vruchten zoo terwe als zaet

die hij jegenwoordicg op zijnne hoeve besaeijt heeft liggende vercocht, zoo belooft hij den
inventaris van zelve vercochte vruchten tot meerdere verseeckeringe van tzelve voors. staet te
leveren in handen van den voors. Steven Bernaerts totte tijt hij van alles desen aengaen
gecontenteert ende voldaen is. Aldus gepasseert ter presentie van Heijndrick Karels ende
Nicolaes Corneliss schepenen
W-8219 rechts, 20, 31-1-1604: is noch gecompareert in persoonne Adriaen Marinuss Rave de
welcke heeft rechtelijck gelevert aen ende ten behoeve van deersaeme Cornelis Soetwater
burgemeester tot Goes de vrije 5 gemeten 268 roe lants als hij comparant heeft liggende in de
houck genaempt Vlaemshouck binnen de prochie Valckenisse (O. Cornelis Wachtmans
erffgenaemen, S. Cornelis Mogge, W. Binnendijck, N. Cornelis Wachtmans erffgenaemen)
welck voors. lant vercocht is voor de somme van 7£ 2s 4gr tgemet te betaelen deen helft in
comptant gelt ende dander helft Vastelavondt 1604 eerstcomende zonder langer ofte voorder
delaij. Present schout Pauwels Franss, Jacob Adriaens Loijs, Heijndrick Karels ende Marinus
Nicolaess
W-8220 links, 20v, 6-2-1604: compareerde voor schout ende schepenen Dierick Serjonckers
de welcke heeft rechtelijck met alle solempniteijten van rechte gelevert aen ende ten behoeve
van Cornelis Jans ? (MPS: Cornelis Jans Neelemans?) een stuck zaeijlants gelegen in den
Cleijnenpolder (O. Gabriel Corneliss Bossaerts erffgenaemen, S. Cornelis Jans, W. Pieter
Jaspers erffgenaemen, N. Caeijdijck) wesende tzelve landt groot 1 gemet preter 1 roe, welck
lant hij comparant bekende vercocht te hebben voor de somme van 14£ 15s tgemet, te
betaelen deen helft Goessche jaermart in augusto 1604 ende dander helft kersmisse 1604
daeraenvolgend, midts belofte van garandt ende ontfanger stelt tot ijpoteque tzelve landt ende
voorts se et sua. Present Pauwels Franss als schouteth, Nicolaes Corneliss, Heijndrick Karels
Jacob Adriaens Loijs schepenen
W-8220 rechts, 21, 20-3-1604: is gecompareert voor schout ende schepenen in persoonnen
Jacques Corneliss (MPS: Jacob Corneliss Jacobs Boudewijns) de welcke heeft rechtelijck met
alle solempniteijten van rechten gelevert aen ende ten behoeve van Cornelis Marinuss Gort
zeeckere 283 roe weijlants liggende gemeene met Pauwels Franss in den houck genaempt den
Boterdijck (O. Jacob Jans Pieters Lemps wesen, S. Heerenwecg, W, Jacob Christoffels cum
suis, N. Pauwels Franss) welck lant hij comparant verclaerde vercocht te hebben voor de
somme van 16£ 10s den hoop te betaelen op heden ter leveringe in comptant gel, midts
belooft de comparant zijnnen coop te garanderen jegens eennen ijegelijcken opt verbant van
zijnnen persoon ende goederen. Present de schouteth Pauwels Franss, Pieter Adriaens,
Nicolaes Corneliss, Heijndrick Karels als schepenen
W1-9864, 21v, 28-3-1604: is gecompareert in gebannender vierschare in persoone Pieter
Adriaens nomine ende vuijtten naeme van Jacob Diericks Turck de welcke in dier qualiteijt
heeft rechtelijck overgedragen ende getransporteert aen ende ten behoeve van Anthonij Franss
molenaer tot Valckenisse een huijs met zijnnen gevolge ende toebehooren gestaen binnen de
prochie van Valckenisse op den ambachtsheeren vroonne (O. Cornelia Paes (MPS: Neelken
Paes) S. de Guijle, W. Laureijs Geerts, N. Heerenstraete) welck huijs hij comparant
verclaerde vercocht te zijnne voor de somme van 10£ te betalen nu Sinte Maertensmisse 1604
eerstcomende zonder langer ofte voorder delaij. Present als schout Pauwels Franss, Pieter
Adriaens, Marinus Nicolaess ende Jacob Adriaens Loijs schepenen
W1-9864, 21v, 28-3-1604: ten zelven dage compareerde Dierick Serjonckers als procuratie
hebbende van Jan Marinuss biersteker tot IJersicke (MPS: IJerseke) de welcke heeft

rechtelijck gelevert aen ende ten behoeve van Adriaen Andriess zeecker ontrent ½ gemet
zaeijlant liggende gemeene met Andries Engels ende Adriaen Andriess in den houck
genaempt Cousemoercken (O. Heerenwecg, S. Willem Willems, W. Heerenwecg, N. Adriaen
Andriess) welck lant vercocht is voor de somme van 5£ den hoop te betaelen in comptant gelt,
des belooft den comparant zijnnnen cooper te garanderen jegens eenen ijegelijck
W1-9864 rechts, 22, 10-4-1604: is gecompareert in gebannender vierschare in persoone Jan
Dignuss de welcke heeft rechtelijck met alle solempniteijten van rechten gelevert in eennen
rechte vrije eijgendom aen ende ten behoeve van Willem Willems een stuck zaeijlants gelegen
in Riethouck groot 400 roeden liggende van vroone aff twelck affgemeten zal werden (O.
Haesdoncks vroone, S. jonckheer Jan van Haesdonck hoffstee, W. ende N. Dignus
Bartholomeeuss) welck lant hij comparant verclaerde vercocht te hebben voor de somme van
27£ 10s met het saet daerop liggend, te betaelen in comptant gelt, des belooft hij comparant
zijnnen cooper opt voors. landt te garanderen jegens eennen ijegelijck nu ende ten eeuwigen
dage. Present de schoutet Pauwels Franss, Pieter Adriaens, Nicolaes Corneliss, Heijndrick
Karels, Marinus Nicolaess ende Jacob Adriaens Loijs schepenen
W-8220 rechts, 22, 10-4-1604: is gecompareert Heijndrick Marinuss Gort ende heeft
rechtelijck versocht vuijtten naeme van weese van Anthonij Marinuss Gort te trecken
aenboort van tvoors landt bij Jan Dignuss aen Willem Willems, presenterende lijfcoop Godts
penninck ende andere bij den coop bethaelt, welck aenboort schepenen houden voor goet vast
ende van weerde, draegende dienvolgens de voors. Heijndrick Gort nomine ut supra over voor
zijn eijgen ende propre goet.
W1-9865, 22v, 10-4-1604: ten zelven dage compareerde in persoonnen Marinus Nicolaess
zoo voor hem zelven als voor Margaretha Poppensdr (MPS: Margrietken), Tanneken
Poppensdr, Adriana Poppensdr (MPS: Adriaenken) als oock voor dandere weesen van Poppen
Jans, ende Jan Gabriels (MPS: was die getrouwd met een dochter van Poppe Jans?) de welcke
heeft gelevert aen Pieter Adriaens vuijtten naeme van Adriana Poppensdr de helft van een
huijs met zijnnen gevolge ende toebehooren gestaen hier binnen Waerde (O. Kerckhoff, S.
Willem Maertens backer, W. Heerenstraete, N. Dierick Serjonckers) welck huijs gecocht is
voor de somme van ? Nota dese leveringe van dit huijs is nijet voortgegaen daeromme hier ter
causen van partijen? ende nihil
W1-9865, 22v, 6-11-1604: soo is gecompareert in persoonnen Leenaert Poppe in desen voor
den helft, als oock procuratie hebbend van Anthonia Hectorsdr (MPS: Thuenken Ectors) als
oock van Frans Adriaens ende Digna Jansdr Hectorsdr, midtgaders van Cathalijna Jacobsdr
Hectorsdr in desen voor dandere helft, den welcken in dier qualiteijt rechtelijck heeft
overgedraegen ende getransporteert aen ende ten behoeve van Dignus Corneliss Christoffels
(MPS er stond eerst Dignus Jacobs Christoffels maar Jacobs is doorgestreept en daarboven is
Corneliss geschreven) een huijs met zijn gevolcg ende toebehooren gestaen binnen de dorpe
van Waerde (O. ?, S. Heerenstraete, W. Sebastiaen van Hollant erffgenaemen, N. de
erfgenaemen van Jan Lodewijcks), welck huijs hij comparant verclaerde vercocht te zijnne
voor de somme van 108£ 6s 8gr, te betaelen op heden ter leveringe in comptant gelt de
somme van 6£ ende voorts jaerlijcx date deser de somme van 6£ totte volle betaelinge toe
midts dat den cooper tot zijnne laste oock heeft het vroongelt staende opt voors. huijs tot 7gr
tsiaers, stellende hij cooper tot ijpoteque tvoors. huijs daer dese schult vuijtspruijtende is ende
voorts zijnnen persoon ende zijnne andere goederen, ende tot meerdere verseeckeringe is
gecompareert Cornelis Jacobs Christoffels die hem heeft geconstitueert als borge voor drije
paijementen verbindende daervoor tot een speciale hijpoteque zijn huijs daer hij innen woont
midtgaders alle zijnne andere goederen, ende noch is mede gecompareert Hubrecht Marinuss

Gort die oock hij heeft gestelt als borge voor het vierde paijement opt verbant als vooren.
Present de schout Pauwels Franss, Pieter Adriaens, Heijndrick Karels, Jacob Adriaens Loijs
ende Laureijs Geerts
W-8222 links, 23v, 12-11-1604: is gecompareert Pieter Adriaens als procuratie hebbend van
tgemeen sterffhuijs van Joris de Blancgere ende Tanneken Augustijnsdr de welcke indier
qualiteijt heeft gelevert aen ende ten behoeve van Jan Jacobs Geluck een huijs met zijn
gevolge ende toebehooren gestaen hier binnen Waerde int outdorp (O. Heijndrick Marinuss
Gort, S. ende W. Heerenwecg, N. Cornelis Marinuss Gort) welck huijs hij comparant
verclaerde vercocht te zijnne voor de somme van 42£ 10s te betaelen op de leveringe in
comptant gelt de somme van 4£ ende voorts jaerlijcx 4£ totte volle betaelinge toe, stellende
voorts tot ijpoteque het voors. huijs ende voorts se et sua, ende Heijndrick Karels is mede
gecompareert als borge voorde drije paeijen zonder de gereede. Present de schout Pauwels
Franss, Heijndrick Karels, Jacob Adriaens Loijs, Jan Dignuss ende Marinus Nicolaess
schepenen
W-8222 rechts, 24, 12-11-1604: heeft Pieter Adriaens gelevert aen Pauwels Franss een weije
groot 420 roe gelegen in de Kerckhouck (O. ende S. Cornelis Marinuss Gort, W. ende N.
Heerenwecg) welck lant hij comparant verclaerde vercocht te zijnnen voor de somme van 22£
tgemet, te betaelen in 4 paijementen te weten op de leveringe in comptant gelt de somme van
5£ 10s, ende voorts jaerlijcx 5£ 10s totte volle betaelinge toe.
W-8222 rechts, 24, 20-11-1604: soo is gecompareert Leenaert Poppe zoo voor hem zelven als
oock procuratie hebbend van Anthonia Hectorsdr (MPS: Thuenken Ectorsdr) als oock van
Frans Adriaens ende Digna Jan Hectors, midtsgaders Cathalijna Jacobsdr Hectorsdr, de
welcke in dier qualiteijt heeft rechtelijck getransporteert aen Dignus Pieters Rooshil een huijs
met zijnne gevolge ende toebehooren gelijck tzelve gestaen is binnen de rinck van Waerde (O.
Jacob Adriaens Lapper, S. Pieter Adriaens, W. Engel Roelants erfgenaemen, N.
Heerenstraete) welck huijs vercocht is voor de somme van 67£, te betaelen (MPS: met paeijen
van) 6£ te weten Goessche mart 1605 de somme van 6£ totte volle betaelinge toe, stellende tot
hijpoteque tzelve huijs ende voorts zijnnen persoon ende voorts se et sua, ende tot meerder
verseeckeringe is gecompareert Hubrecht Marinuss Gort de welcke hem heeft geconstitueert
als borge ende principael voor 3 paeijementen zonder de gereede die en wordt niet gereeckent,
opt verbant van zijnnen persoon ende goederen. Present Pauwels Franss, Pieter Adriaens,
Heijndrick Karels, Heijndrick Marinuss Gort ende Jan Dignuss
W-8223 links, 24v, 20-11-1604: compareerde Pieter Adriaens ende Heijndrick Marinuss Gort
nomine de Armen alhier, als oock van gemeene erffgenaemen van het sterfhuijs van
Sebastiaen van Hollant, de welcke in dier qualiteijt hebben gelevert ende getransporteert aen
ende ten behoeve van Pieter Jooss een huijs met zijnnen gevolge ende toebehooren gestaen
hier binnen Waerde (O. Anthonij Hectors erffgenaemen, S. Heerenstraete, W. ? ende N. Jan
Lodewijcks erffgenaemen) welck huijs vercocht te zijne voor de somme van 23£ 10s, te
betaelen op de leveringe in comptant gelt de somme van 2£ 10s, voorts jaerlijcx 2£ totte volle
betaelinge toe, daervooren borge is voor 4 paijementen Heijndrick Karels te desen present
(MPS: volgende pagina’s niet aanwezig)

