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RAZE 3541
W-8110, 1, 15-4-1588: comparerende in gebannender vierschaere deersaeme Cornelis
Matthijss ende dewelcke heeft vuijt zijnen vrijen will onbedwongen, wettelijcken opgedragen
ende opgelevert met drie sondaecgsche gebooden ende voorts met alle solemniteijten van
rechten als eender gelijck opdracht ende erffenisse naer costuijme ende vierschaere es
toebehoorende aen Dierick Jans schipper tot Biezelinge present ende accepteerde tot behouffe
ende prouffite van zijne twee onbeiaerte weeskinderen geprocreert bij Margaretha Doensdr
genaemt de voors. kinderen Jan ende Janneken Diericks den nombre van 3 gemet 14 roeden
lants gelegen binnen deser prochie van Waerde in twee diversche partijen ende houcken te
weten de 2 gemet 14 roeden liggende in den Grootenpolder (O. Cornelis Vermeijens
erffgenaemen, S. vroone van den dijckgraeff Blancx, W. Willem Quirijns, N. Cornelis
Vermeijens erfgenaemen), item het andere gemet liggende inde Meese (O. ende N.
Heerenwecg, S. Marinus schipper (MPS: Marinus Marinuss schipper), W. Willem Quirijns,
N. niet ingevuld) vercleerende de voorn Cornelis Matthijss voors. lant vercocht te hebben te
weten de voorn twee gemeten 14 roeden voor 16£ ijder gemet ende ende het ander gemet
lants metten terwe daerop staende besaeijt liggende voor 20£ den hoop altesaemen comptant
gelt daeraff den voorn Cornelis Matthijss hem bekende geheel ende al vernoucgt ende betaelt
te zijne den eersten penninck metten lesten, belovende daeromme de comparant zijne
cooperen altijt recht garandt te weesen tallen rechten van de voors. gronden van erffve ende te
clarene los vrij ende ende quijte van allen commeren ende calaengien ende daerop jaerlijcx
vuijtgaende opt verbandt van zijn persoon ende alle zijne goeden etc. Actum als boven ter
presentie van Jacob Oliviers, Pauwels Franss, Nicolaes Corneliss ende Pieter Adriaens
scheepenen mitsgaders Jacob Lodewijcks
W-8111, 1v, 15-4-1588: ten voors daege ende presentie van de voorn schepenen
comparerende persoonlijck Pauwels Franss dewelcke draecgt op, cedeert ende transporteert
aen ende ten behouffe van Maerten Heijndricks zijnen erfven ende naercomelingen een huijs
met alle zijne toebehoorten recht ende actie hij comparant daeraen hadde, gestaen op den
ouwe Molenbercg (O. den Heerenwecg, S. den Oprel, W. ende N. Cornelis Jacobs
Boudewijns) ende is vercocht voor 12£ eens te betaelen nu primo meije eerstcomende 1588
2£ 13s 4gr, ende alsoe voorts allen meije jaerlijcx achtereenvolgende 2£ tot volder betaelinge
toe des soo heeft den voorn. Maerten Heijndricks het voors. huijs verobligeert ende gestelt tot
eenen onderpande ende speciale hypoteque tot verseeckeringe van de voorn. betaelinge ende
jaerlijckse paijementen.
W-8111, 1v, 27-4-1588: comparerende voor schout ende schepenen deser prochie
persoonlijck Heijndrick Karels als man ende getrout hebbende Magdalena Hermansdr
weduwe geweest zijnde wijlen Joos de Witte ende bekende wettelijck schuldicg te zijne de
weesen van wijlen Jacob Jacobs Geluck naemptelijck Jan Jacobs Geluck de somme van 16£
eens spruijtende de voorn schult uijt cause van reste van een affgaende paijementsbrieff van
huijse daer hij comparant jegenwoordelijcken inne is woonende te weten 8£ bij vuijtcoopinge
ende winninge des voors. huijs ten prouffijte van de voorn. weese bij accoorde geloofft
welcke voors. schult den voorn. comparant beloofde die wel ende getrouwelijck te betaelen
aende voorn. weesoft gecommitteerde in termijnen van jaeren te weten ut prima meije
eerstcomende 2£ ende alsoe voorts allen meije jaerlijkcx respectivelijck achtereenvolgende
diergelijcke 2£ tot volder betaelinge. Wel verstaende dat hiermede doot ende te niete ende
gepasseert wert den voorg paijementbrieff daervuijt dese voors. schult is spruijtende ende
welck voors. huijsinge ende alle andere roerende ende onroerende goederen der voorn. weese
gesuccedeert ende aenblijvend bestorven ende bij testamente beset is Joos de Witte zaliger,

ende tot verseeckeringe van jaerlijckse ? ende hooftpenningen heeft den voorn Heijndrick
Karels het voorn. huijs met zijnen toebehoorten verobligeert ende gestelt tot eenen
onderpande en speciale hypoteque. Actum als voren ter presentie van Jacob Oliviers, Pauwels
Franss ende Nicolaes Corneliss scheepenen.
Den voors. Heijndrick Karels naerdijen hij met zijn huijsvrouwe over hadde gebracht staet
ende inventaris ende reeckeninge van haere handelingen ende administratie gedaen hadde van
goederen des voors. weesen Jacob Gelock hem gesuccedeert bij testamentelijcke besettinge
wijlen Joos de Witte van al welcke voorgaende goederen bij accoorde ende toespreken van
schout ende schepenen den voors. Heijndrick belooft midts deesen voor het contingent ende
gedeelte den voors. weese duecgdelijck te betaelen aen de voorn. weese oft zijn
gecommitteerde de sommem van 4£ eens taller stonden ende manieren tzelver bij de
voochden des voors. weese geheest ende gemaeckt zal zijn, onder verbintenisse van zijnen
persoon ende goeden jegenwoordicg ende toecomende. Present de voorn. schepenen
Ten voors dage heeft den voorn Heijndrick Karels tegens Jacob Jacobs Geluck ten behouffe
ende prouffijte van de voorn. weese genaempt Jan Jacobs ende ten bijwesen den voorg.
wethouderen gecavelt allet het landt dwelck hij gemeen hadde liggende metten voors. weese
hem gesuccedeert ende bestorven bijde afflijvicgheijt wijlen Joos de Witte zaliger ende is de
voors. weese bij cavelinge gevallen ontrent 2 gemet 37 roeden lants liggende inden
Kerckhoeck ende noch ontrent 1 gemet 88 roe liggende inden Westveerpolder aenden
waterganck. Actum ende presentibus als voren
W-8111, 2, 29?-4-1588: comparerende voor schout ende schepenen in gebannender
vierschaere Jan Matthijss ende heeft wettelijcken opgedragen ende gelevert met drij
sondaecgsche geboden aen Cornelia Rooshil weduwe een stuck zaeijlant gelegen in Bals Hals
groot in erven 400 roeden oft als den overlooper is vermeldende (O. Ecclesia hic, S. jonckheer
Jan van Haesdonck, W. erfgenaemen Cornelis Vermeijen, N. Heerenwecg) ende is vercocht
voor de somme van 17£ tgemet te betaelen deen helleft op heden gereet ende dander helleft
van heden daeraen een jaer sonder langer. Present Jacob Oliviers, Nicolaes Corneliss, Jacob
Jacobs Christoffels ende Pauwels Franss
W1-9856, 2v, 29?-4-1588 (MPS: zeer flets?): comparerende voor schepenen naergenoempt in
propren persoone deersaeme Johan Spierinck zoon wijlen Christoffel Spierinck residerende
tot Armuijden (MPS: Arnemuiden) in Zeelant als volcoemen irreversable procuratie ende
speciale machtiging onwederroupelijck hebbende van deersaeme monsieur Michiel de Molijn
coopman der stadt Antwerpen heeft hij comparant in dien voors. qualiteijt voor ons schepenen
voors. rechtelijcken verclaert ende verthoont hoe alsdat de voors. monsieur Michiel de Molijn
opden 9-5-1585 binnen der stadt van Antwerpen voor notario ende getuijgen aldaer vuijt
zijnen vrijen wille omme? een somme van penningen daer aff hij bekende geheel ende al
vernuecht ende betaelt te zijne de eersten penninck metten lesten wettelijck vercocht
opgedraegen gecedeert ende getransporteert heeft voor ende ten prouffijte van heeren Joris
Kesseler borger der stadt Keulen (MPS: C. Dekker noemt deze man Georg Kessler) zijn
erffven ende naercomelingen seecker zijn houfve met allen den landen huijsinge schuijren
keeten boomgaerden met alle haere gevolcg ende toubehoorten gelijckerwijs als den voors.
monsieur du Molijn hadde gestaen ende gelegen binnen deser prochie ende heerlijckheijt van
waerde onder den molen groot tsaemen in erfven zoo in weije als in winnende? landen 129
gemeten 245 roeden als hier ? nieuwer opdrachte breeder uijtgedruct ende vermet sal worden,
ende alsoo den voorn. monsier de Molijn hem als vooren bekende van de voors. heere Joris
Joris Kesseler van allen tgene ? realijcken van alles tot allen gecontenteert voldaen ende wel
betaelt te zijn tot allen zijn dancke ende ende genuege daeraff hij den voors. Kesselaer ende
zijne erfven heeft quijtgescholden ten eeuwighen dage ende oock voorts aen de voors. houve

ende landen egeen recht actie paert nocg deel te hebben noch te behoudene in eeniger
manieren alst breeder bij den openbaere instrumente van transpoorte ende procuratie van date
9-5-1585 onderteeckent Heijndrick van Ussels? notaris resideerende tot Antwerpen is
blijckende die wij sagen ende voor den lesen ende heeft dienvolgende den voorn. Johan
Spierinck comparant vuijt crachte van zijnder voorn. procuratie rechtelijcken met alle
solempniteijten van rechten als eender gelijcke opdracht naerder costuijme ende vierschare
alhier es toebehoorende anderwerf? ? opgedragen gecedeert ende getransporteert, draecgt
rechtelijck oppe cedeert ende transporteert onwederroupelijck midts desen in een eeuwige
volcoemen vredige posessie ende gebruijckenisse ten behoufve ende prouffijte van voorn heer
van Kesseler zijnen erffven ende naercomelingen oft actie van hem crijgende de
voorgenoemde houfve landen ende erven metter huijsinge schuijren keeten hoff ende
boomgaert als voors es, met alle de rechte ende actie die de voorn monsieur de Molin
daeraene heeft gehadt, te wetene eerst de houfve mettet lant daeraen clevende groot 92 gemet
238 roe genaempt Robrecht Stockvisch houffve eendeels? inde voors. houfve ende landt
liggende gemeene met den erffgenaemen van jouffrouw Maria Danckaerts (MPS: C. Dekker
noemt haar Maria Jans Danckaertsdr) huijsvrouwe was van Robrecht voors. ende het ander
paert ende deel liggende inden Molenhouck ende voorts inden Cleijnenpolder al binnen dese
voors. prochie van Waerde dewelcke voors. houfve ende lant den voors. monsieur Michiel de
Molijn (MPS: Michiel du Moulijn) bij title van coope ende transpoorte vercregen heeft jegens
Jacob van Oproode in den naeme ende als onwederroupelijck gemachtigt van Dierick Jans
Houbracken ende daerinne bij den zelven van Oproode op den 11-9-1579 alhier voor
schepenen deser prochie in gebannender vierschaere ge? ende geerft is als bij den schepenen
brieffve onderteeckent Frans Lambrechts is? blijckende, item nocg 4 gemeten lants liggende
in twee perceelen te weten het een stuck wesende weijlant (O. S. W. ende N. Michiel de
Molijn) ende dander perceel wesende zaeijlant (O. ende S. de voors Molijn, W. Gillis van
Wolfswinckel, N. polderdijck) welcke voors. 4 gemeten den voors. du Moulin opden 19-31580 bij coop vercregen heeft van Marinus Corneliss Gort als bij schepenbrieve deser voors.
prochie onderteeckent bij den voors. Frans Lambrechts costere is blijckende, item noch 11
gemeten 52 roe weijlants liggende in twee perceelen in den Riethouck eerst een stuck weije
genaempt Coppebarts hoffstede? met een weije daeraen gemeen liggende 10? gemeten 10
roeden (O. kerckenlant van Waerde, S. ende W. Heerenwecg, N. de voorg. Michiel de
Molijn), ander perceel (O. joncker Jan van Haesdonck, S. Pieter Corneliss van Schuijle
dochter, W. Heerenwecg, N. joncker Jan van Haesdonck) groot 442 roeden dat den voorn.
monsieur de Molijn op 31-8-1580 bij coope vercregen heeft jegens joncker Mattheus van
Baersdorp met meester Jan Vilaijn als gemachticht van jouffrouw Elisabeth van Haesdonck
ende daerinne voor schepenen deser prochie van Waerde ten voors. dage als bij den
schepenen brieve onderteeckent bijden voors. Frans Lambrechts gegoeijt ende geerft is, item
noch een stuck lant 410 roe gelegen binnen deser voors prochie onder den molen in den houck
genaempt Noortvere (O. S. W. ende N. de voors. heer de Molijn) ende bij hem opden 30-11581 bij coope vercregen jegens Jacob Jans Pieters Lemps als bijden schepenenbrieffve deser
voors. prochie van Waerde onderteeckent Frans Lambrechts costere gegoeijt ende geerft is
blijckende, item noch alsulcken erffve paert ende deel als de voors monsieur Michiel de
Molijn op den 20-2-1581 bij coope ende transpoorte vercregen heeft jegens Boudewijn
Reijnouts woonende tot IJerseke ende zijne consoorten onverscheijden ende onverdeelt
hadden inde stede ofte houfve van wijlen Robrecht Stockvisch met huijsen schuijren ende
erve ende toubehoorten midtgaders alle erreve? die den voors. huijse ende houffve aen macg
cleven groot haer paert ende gedeelte van landen ontrent 19 gemeten 8 den quartier? soo
vroonne ende ander gestaen ende gelegen de voors. houffve ende lant binnen deser voors
prochie van Waerde hunliedens van zijnnen ouders aengecoemen ende verstorven als bij den
schepenen transpoorte deser voors. prochie van Waerde onderteeckent bij den voors. Frans

Lambrechts is blijckende (MPS: er wordt hier geen datum genoemd), item noch een stuck
groot ontrent 5,5 gemeten zaeijlants gelegen binnen deser voors. prochie van Waerde in den
Cleijnenpolder (O. ? (MPS: niet ingevuld), S. voors. monsieur de Molijn, W. de zelve, N. den
polderschen Weertdijck?) ende bij den voors. monsieur du Moulijn bij coope ende transpoorte
vercregen jegens Marinus Corneliss Gort 20-12-1581 als bij den schepenenbrieff der voors.
prochie van Waerde onderteeckent Frans Lambrechts is blijckende ende nocg 1 gemet 60
roeden lants gelegen insgelijcks binnen de voors. prochie van Waerde in den houck genaempt
Noortveere (O. Heerenwecg, S. W. ende N. den voorn Michiel de Molijn (MPS: Michiel du
Moulijn) het welcke den voors Moulijn op 2-4-1583 een somme gelt bij coope vercregen
jegens Gabriel Duppghischer in der naeme ende als gemacghticgde van monsieur Gillis
Wolfswinckel ende daerinne ten voors schepenen der voors. prochie voors. dage gevest? ende
geerft is als bij den schepenenbrieff onderteijckent Gabriel Duppenghischer is blijckende,
welcke voors. houfve ende landen gronden erfven ende toebehoorten metten vruchten baten
ende prouffijten verschenen seedert Bamisse 1585 den voors. Michiel du Moulijn den voorn.
heeren Joris Kesselaer vercocht heeft voor seecker somme van penningen die den voors. Jan
Spierinck comparant inder qualiteijt als vooren bekende dat den voors. monsieur du Moulijn
daervooren in gereeden ontfangen heeft den eersten penninck met den lesten tot allen zijnen
contentemente ende genuege daeraff daeraff hij comparant vuijten name als vooren heer Joris
Kesselaer ende zijne erfven is quijtscheldende, belovende daeromme comparant vuijt crachte
der voors. procuratie den voorn. heer Joris Kesselaers zijnen erfven ende naercomelingen ofte
zijne actie crijgende altijt recht garandt te weesen tallen rechten van voors. gronden van
erffven tegens alle diegene die te rechte coemen willen ende te ? ende quijten van allen
commeren ende calaegnien ende op ? daer jaerlijckx vuijtgaende opt verbant van alle des
voorg Michiel du Moulijn goederen roerende ende onroerende jegenwoordicg ende
toecomende tot wat plaetse die gelegen oft bevonden souden mogen weesen, bekennende
voorts de comparant inden naem als vooren aen de voors. houfve landen gronden erfven ende
huijsinge met allen haeren gevolcg ende toebehoorten egeen recht paert actie noch deel meer
te hebben, te houden noch te pretenderen in eenicg manieren. Actum 19-5-1588 present Jacob
Oliviers, Pauwels Franss ende Nicolaes Corneliss schepenen
W-8113, 3v, 17-6-1588: comparerende voor schoutet ende schepenen naergenoempt in haere
propren persoonen, Maerten Heijndricks als jegenwoordicg wetticge manne van Cornelia filia
Nicolaes Jans, weduwe geweest zijnde wijlen Cornelis Anthonies zaliger, denzelven
comparant hem sterck maeckende ende vervangende was de voorn. Cornelia zijne voors.
huijsvrouwe als wesende de rechte voocgdesse ende natureel moedere van de drije onbeiaerde
weeskinderen achtergelaten ende geprocreert bijde voorn. Cornelis Anthonies saliger, bij
naeme Digna, Adriaen ende Nicolaes Corneliss ende Jan Corneliss Winter schoutet der
prochie van Schore als wettige toesiende voocht van de voorn drije vaederloose
weeskinderen, welcken voorn. Maerten Heijndricks ende Jan Corneliss Winter comparanten
inder voors. qualiteijt hebben rechtelijck midts desen tsamenderhant bekent ten behouve ende
prouffijte van voors. drije weesen vuijt handen van Cornelia de Rouwe filia Heijndricks
weduwe wijlen Jacob Verbecke de somme van 18£ ende dat ter cause van eene generale
affquijting ende volle betaelinge als bij Thomas Jacobs Verbecke tot onderhoudt ende
opquekinge der voors. drije weesen bij minnelijcke accoordt gelooft hadde tot eene
montraetzoen, over de doot ende afflijvicgheijt van Cornelis Anthonies der voors.
weeskinderen vaedere ende alsoo de voorn. Maerten Heijndricks ende Jan Corneliss Winter
comparanten inder qualiteijt als vooren hen generalijck te vollen bekenden vernuecht ende
gecontenteert ende al betaelt te weesen den eersten penninck metten lesten, vanwegen den
voorn. Thomas Jacobs Verbecke over de voors. montraetzoeninge hebben daeromme dezelve
comparanten hier mede de voors. Thomas Jacobs ende hebben allen eene ijegenlijck van

zijnentwegen als moeder broeders susters ende alle den vrinden die den zelven Thomas
enicgzins zouden mogen aengaen gequiteert ende quijtgescholden van nu ende ten eeuwicgen
daege sonder eenich wederroupen opt verbant van huer persoone ende goeden. Actum als
boven ter presentie van de schout, Jacob Oliviers, ende Nicolaes Corneliss schepenen.
Memorie: alsoe Maerten Heijndricks is houdende de twee van voors. weesen bij name Digna
ende Adriaen, heeft ontvangen 14£ vuijt voors. 18£ ende de resterende 4£ bij Jan Cornelis
Winter ontvangen ten behouve ende prouffijte van Nicolaes Corneliss het derde der voors.
weeskinderen
W-8114, 4v, 18-6-1588: ter presentie van Jacob Oliviers, Pauwels Franss, Jacob Lodewijcks
ende Nicolaes Corneliss schepenen, is gecompareert in gebannender vierschaere persoonlijck
Anthonia filia Hectors weduwe wijlen van Marinus Willems zaliger met eenen gecoren
voocht haer metten rechte toegelaeten soo voor huer eijgen zelven ende oock heur sterck
maeckende ende vervangende haere twee kinderen de welcke heeft wettelijck opgedragen
ende gelevert met drije vrij sondaecgsche geboden ende voorts met alle solemniteijten van
rechten als tot eender gelijcke opdracht is behoorende, aen ende ten behouve van Adriaen
Adriaens cooman een huijs metter schuijren hoff ende alle zijne toebehoorten met al dat aert
ende naeghelvast is, gestaen binnen deser prochie van Waerde achter de kercke op den
ambachtsheeren vroone (O. Heerenwecg, S. de erffve van Jacob Jans Pieters Lemps, W. Hans
de wagenmaecker, N. Heerenstraete) verclaerende het huijs vercocht te hebben voor de
somme van 42£ 3s 4gr eens, te betaelen op heden 5£ comptant ende nocg primo meije
eerstcoemende 1589 4£ ende alsoe voorts alle meije jaeerlijckx achtereenvolgende
diergelijcke 4£ totter volle betaelinge toe, des blijvende voors. huijs verobligeert voor eenen
onderpande ende speciale hypoteque, midtgaders oock de voorn coopere hem zijns persoons
ende alle zijne goederen stelde ende oock verobligeerde, al tot asourantie van voorn. somme
ende jaerlijckse paijementen
W-8114, 4v, 25-6-1588: comparuit in gebannender vierschare persoonlijck deersaeme Jan
Domiss dewelcke bekende wettelijcken midts desen, naerdien Jacob Lodewijcks, inwoonder
deser prochie van Waerde opden 9-12-1587 lesten voor schepenen deser prochie van Waerde
verleden ende bekent hadde tot zijnen faveur ende versouck schuldicg te weesen aen hem
comparant zijnen erfven ende naercomelingen oft actie van hem crijgende, den somme 114£
13s eens te betaelen met afgaende jaerlijckse paijementen van 9£ tsiaers totten volle
betaelinge toe waeraff hij comparant vercleerende was de voors. schult gesproten te zijne vuijt
coop van een gerechten helleft van eender lant houffe gestaen hier binnen Waerde inden
Grootenpoldere genaempt de Blauwe Poorte met ontrent 700 roeden eijgen erfven als
hoffsteden ende boomgaert, daer den voorn Jacob Lodewijcks jegenwoordicg op woonende is
als hier te desen opdracht breedere vuijtgedruct ende vermeet sal worden ende alsoo den
voors. Jan Domiss comparant bijde voorgaende bekende ende gehypotiseerde schult daeraff
hem behoorlijcken verbandt brieven van assourancie voor date van desen overgelevert zijn,
daermede hij hem bekende vande voorn Jacob Lodewijcks ter saecke vande coope vandt
voors. houve realijcken als gecontenteert voldaen te zijne tot alle zijne dancken ende
genoeghe daeraff hij den voorn. Jacob Lodewijck ende zijn erfven heeft quijtgescholden ten
eeuwicgen daege ende oock voorts aen de voors. houve ende landen egeen recht actie paert
nocg deel te hebbene nocg te behouden in eenicger manieren, heeft daeromme den voorn. Jan
Domiss dienvolgende rechtelijck met allen solemniteijten van rechte als tot eende dusdanicge
opdrachte ende erfenisse behoorden te geschieden, opgedragen gecedeert ende
getransporteert, draecgt oppe, cedeerde ende transporteerde onwederroupelijck midts desen
aen ten behouffe ende prouffijte van den voorn Jacob Lodewijcks zijnen erfven ende
naercomelingen de voors. gerechten helleft der voorn landt houffe ende erffve metter

huijsinge schuijren poorten keeten hof ende boomgaert ende haere toebehoorten met alle de
rechten ende actie die den voorn Jan Domiss daer aene gehadt heeft, in al sulcke effecte forme
ende manieren als zelfde houfve ende erve hem transportant bij tittele van successie aen
bleven ende bestorven is bijde doot ende afflivicgheijt van Laureijs Domiss zijnen broeder
zaliger bekennende voorts de comparant aende voors. houfve erfven huijsingen met haere
gevolcg ende toebehoorten egeen recgt paert actie noch deel meer te hebbene te houden noch
te pretenderen in eenicge manieren. Aldus gepasseert ter presentie vanden volle collegie van
schepenen (MPS: wat staat er in de kantlijn?)
W-8115, 5v, 25-6-1588: ten voors. daege ende presentie van schepenen ut supra comparuit
Cornelis Marinuss Gort, dewelcke heeft wettelijck opgedragen gecedeert ende getransporteert,
draecgt oppe, cedeerde ende transporteerde onwederroupelijck midts desen aen ten behouffe
ende prouffijte van deersaeme Jacob Lodewijcks zijnen erfven ende naercomelingen all
alsulcken actie ende gerechticgheijt als de voorn transportant eenicgzins toecompt ende
competerende is, in alsulcken besterf ende achtergelaeten goederen als haere erfven, rente
ende diergelijcke incoemen als bijde doot ende afflijvicgheijt van Domis Laureijss
achtergebleven zijn, in alder vougen ende manieren als den voorn. Cornelis Marinuss Gort op
13-12-1586 bij wettelijcken coop ende transporte vercregen heeft jegens Cornelis Matthijss
blijckende bij der authentiecken extract daerduer dese brieven zullen werden getransfixeert
(MPS: zullen worden veranderd) ende alsoe voorn. comparant vercleerde ende bekende van
deesen transporte realijcken ende al verneucht gecontenteert ende al betaelt te zijne den
eersten penninck metten lesten ende voorts aenden voors. successie ende besterf egeen recht
actie paert noch deel meer te behouden oft pretenderen in eenicher manieren, heeft versocht
daeromme hier afgegeven te worden behoorlijcke brieven ende zegeltochte
W-8115, 6, 25-6-1588: ten voors. daghe comparuit voor schout ende schepenen vooren
genoempt persoonlijck Jacob Lodewijcks met hem geassisteert Jan Domiss die in desen
consenterende was, voor zoo veel alst hem aengaet, dewelcke comparant heeft wel ende
wettelijck gecedeert getransporteert ende overgegeven, transporteerde ende geeft over midts
desen aen ende ten behouve ende prouffijte van Cornelis Marinus Gort een obligatie met alle
zijne actie ende recht die hij comparant daeraen hadde luijdende op Cornelis Anthonies
inhoudende 12£ eens maeckende dezelve zijnen oirs ende naercomelingen daeraf machticg
ende hem comparant nu ende ten eeuwicgen dage onmachticg.
W-8115, 6, 25-6-1588: ten voors. daghe heeft alnoch den voorn Jacob Lodewijcks metten
voors. Jan Domiss geassisteerde wettelijck overgedragen gecedeert ende getransporteert aen
ten behoufve ende prouffijte van den voorn Cornelis Marinuss Gort een obligatie met alle
zijne actie ende recht die hij daeraene hadde luijdende op Cornelis Jans Hollander van 3-51585 inhoudende betaelinge ende restitutie van 14£ eens metten verloopen vandien, alst
blijckt bijde voors. obligatie waerduere dese jegenwoordigen off geleverde brieven
getransfixeert sullen worden
W-8115, 6, 1-7-1588: comparuit in gebannender vierschaere (MPS: bannen = wettige
rechtszitting) deersaeme Willem Pauwels Dijckwel de welcke gaf overe ende cedeerde
onwederroupelijck, tot een vrije eeuwicg erffelijck besit, aen ende ten behouve ende prouffijte
van Adriaenken (MPS: Adriana Engelsdr) wijlen weduwe Lodewijck Jacobs alsulcken 6
gemet 202 roeden lants als den voors. comparant hier binnen Waerde waeren toebehoorende,
gelegen inden Grootenpolder (O. de voors. weduwe cum suis, S. Jacob Jacobs Christoffels,
W. Christoffel Jacobs, N. den Hinckelinge) vercleerende hij comparant de voorn. erfve ende
lant vercocht te zijne voor de somme van 14£ elleck gemet loopende alsoo tsamen ter somme

van 93£, de voors. weduwe houden ende besitten zal in een jaerlijcksche losrente, te lossen
arason den penninck 16 (MPS: ongeveer 8%) tot 5£ 16s 9gr 12m tsiaers daeraff deerste jaer
rente vallen ende verschijnen zal sal Johannis dage midsomer 1589 ende alsoe van jaere tot
jaere eeuwelijk ende erffelijck gedurende, emmers totter lossinge ende afquijtinge der zelver,
welcke lossinge de voors. weduwe oft haere naercomelingen sullen mogen doen taldertijt alst
hun best past goet dunckt ende gelieven sal ende dat met 14£ tsiaers oft in effecte zoo veel als
ellick gemet lants vooren staet vercocht te zijne (wel meer, maer niet min) midtgaders tcrois
(MPS: bedrag, rente) van de zelver affquitinge naer rate des tijts, altijts de voors. rente te
betaelen, vrij van alle lasten ende impositien sonder af te slaene off te corten eenicge 5 de 10de
20ste 50ste 100ste mindere ofte meerdere penninck, ende alle andere hoedanich die mochten
weesen egeen vuijtgesondert ende die tot laste van de rentheffers gestelt oft naermaels
opgestelt mochten werden, ende tot asourantie van betaelinge van de voorn. rente tjaerlijcks
crois ende hooftpenningen, soo heeft de voorn. weduwe daervooren gestelt ende verbonden
tot eenen speciale onderpande ende hypoteque de voorn. 6 gemet 202 roeden lants daer dese
rente aff spruijtende es, om in toecomende tijden desnoot wesende bij gebreck van betaelinge
(als voors. staet) daeraen met rechten te mogen heeschen. Present Jacob Oliviers, Willem
Quirijns ende Nicolaes Corneliss schepenen
W-8116, 6v, 19-11-1588: comparuit voor schepenen Jan Saeijs, soo voor hem selven, als oock
vervangende ende sterckmaeckende voor zijne naerbeschreven broederen ende susteren ende
oock susters kinderen, bij naeme Adriaen Saeijs, Pieter Saeijs, Aegken (MPS: Aegken Saeijs)
ende Adriana Saeijsdr met oock de kinderen van Janneken Saeijs namptelijck Jan, Maeijcken,
Digna ende Susanna Anthoniesdr, dewelcke heeft inder voors. qualiteijt wettelijck gecedeert
getransporteert ende overgegeven in eenen rechten vrijen eijgendom sonder eenicg
wederroupen aen ten behouffe ende prouffijte van Willem Quirijns (MPS: Willem Corijns)
alle alsulcken actie gerechticgheijt part ende deel als hem comparant met zijne voors.
broeders ende susters waeren toecomende als have, erffven, rente, thienden, huijsen
incomende schult als vuijtschult als bij wijlen Geertruijt Michielsdr zaliger hun bij dezelve
afflijvicgheijt gesuccedeert ende aenbestorven waeren egeen vuijtgesondert, vercleerende de
voors. comparant de voors. actie paert ende deel vercocht te hebben tsamen voor de somme
van 30£ 2s eens te betaelen de helleft op heden comptant ende de resterende helleft Jacobs
daghe eerstcomende 1589 sonder langer, des zoo geloofden voorn. Jan Saeijs alvooren hij
eenicge penningen hieraff sal mogen ontfangen te stellen goeden seeckere borge voor de
gerechten van Cruijningen tertijt toe hij comparant sal hebben gebracht wettelijcke brieven
van aprobatie ende authorisatie van zijne voors. gebroederen ende susteren tot vollen
contentement vanden voors. Willem Quirijns. Present Jacob Oliviers ende Nicolaes Corneliss.
- Item Willem Saeijs voor hem zelven als oock vervangende ende hem sterckmaeckende voor
Aegken (MPS: Aegken Saeijs) ende Adriana Saeijs zijne zusters heeft wettelijcken bekendt
dat Willem Quirijns aen hem comparant wel vergolden, gecontenteert te vollen ende al wel
betaelt heeft voor zijn aencomende besterf, pardt ende gedeelte als oock voor zijne twee
gesusteren over den vuijtcoope van seecker besterfenisse van zijne huijsvrouwe
achtergelaeten goederen volgende den coop bij Jan Saeijs zijne broeder tegens voors. Willem
Quirijns vooren gedaen, quiterende hiermede de voorn. Willem Quirijns ten eeuwige daege
- Item Hubrecht Maertens (MPS: Huijbrecht Merts) woonende in Baerlant cedeert
transporteert ende gaff over midts desen aen Willem Quirijns alsulcken actie pardt ende deel
als hem comparant van rechte wegen in drije verscheijden huijsen gestaen binnen Waerde
waren competerende die hem aenbestorven ende gesuccedeert waeren bij de doot van
Geertruijt Michielsdr, huijsvrouwe was van de voors. Willem Quirijns, bekennende hij
comparant van dese transporte ende actie eerlijcken vernoucht ende te vollen wel betaelt te
zijne den eerste penninck metten lesten.

- Eodem die heeft Aernout Geerts (MPS: Arnouldt Geerts) ende Engelken Pietersdr Nachtsdr
zijne wettelijcken huijsvrouwe gecedeert, getransporteert ende gaff over bij desen aen
Nicolaes Corneliss alle hunnen comparantens gerechtigheijt, part actie ende gedeelte van
alsulcken besterff van goeden als huijsen have erfven tienden renten, ende generael alle
roerende ende onroerende goeden, mette incoomende schult als vuijtschuldt sulcks als hun
comparanten aenbestorven aenbestorven ende gesuccedeert zijn, bij de doot ende
afflijvicgheijt van wijlen Geertruijt Michiels zaliger, ende vercleerde tzelver vercocht te
hebben voor de somme van 15£ te betalen den helft op heden comptant ende de reste ter
Goesche jaermarckt in augusto 1589 sonder langer, midts dat in de voorn 15£ gecort zal
worden soo veel als van transportant ingecocht zal hebben van den inventaris vercoop bouck.
- ten voors. daghe heeft Jan Polvliet van gelijcken als voors. wettelijck gecedeert
getransporteert ende gaff over midts desen aen deeersaeme Marinus Cornelis Gort schoutet tot
Waerde zijn gerechticgheijt part actie ende gedeelte als hem oock met rechte toecomende was
in alle ende generaelijcke van de goederen der voorn. Geertruijt Michiels zaliger als vooren in
tekst vermelt staet egeen vuijtgesondert, vercleerende den voors. transportant dese voors.
zijne actie ende gercht deel vercocht te hebben voor de somme van 22£ eens te betalen den
helleft op heden comptant ende de reste 1-7-1589 sonder langer
W-8117, 7v, 28-11-1588: comparuit voor schepenen Jacob Jans (MPS: Jacob Jans Pieters
Lemps) ende Jacob Oliviers, naerdien tot hunner kennisse gecomen zijnde dat den schoutet
deser prochie ex officio vanwegen den weesen Rochus Adriaens van meeninghe was ter
executie te doen stellen tot vercoopinge ende voldoeninge van zeker condempnatie p actis van
date 9-4-1588 ten laste van Cornelis Matthijss, hebben de twee comparanten opdat de
executie nu en soude hebben haeren voortganck ende oock te eviteren? (MPS: mijden,
voorkomen) de costen tsamelijck ende ijder een van hen voor een helft int besonder wettelijck
gelooft ende geloofden midts desen duecgdelijck te betalen ter prouffijte van de voorn.
weesen van Rochus Adriaens de somme van 33£ 6s 8gr eens, inde voors. acte vermelt St
Jacobs daghe 25-7-1590 sonder langer, midts oock geloofden de voors. comparanten voor
tgebruijck ende derven vande penningen daervooren te betaelen ende vuijtreijcken ten
prouffijte van voors. weesen de somme van 3£, gerekent wesende voor 18 maenden crois
arason den penninck 16, daervooren de twee voors. comparanten voor tvoldoen hun elck
hebben verbonden generael ende speciaelijck alle haere goederen met expressen renunciatie
van allen exceptien ende defentien, soo van relievementen (MPS: ontheffingen) respijten
gratien als alle andere remedien (MPS: hulpmiddelen) ende beneficien van rechte hier tegen
eenicgsins militerende (MPS: tegenstrijdig wezende). Present Pauwels Franss ende Nicolaes
Corneliss schepenen
W-8117, 8, 23-12-1588: comparuit voor schepenen naergenoempt deersaeme Willem van
Leij?en (MPS: er staat Ghuijlaem van Leijden) als recht voocht ende momboir van de
onbeiaerte weesen wijlen Cornelis Vermeijen ende bekende indier qualiteijt ontfangen ende
gelicht te hebben ten prouffijte ende onderhoudinge vande voorn. weesen vuijt handen van
deersaeme Cornelis Jacobs Boudewijns de somme van 25£ eens welcken voors. 25£ metten
crois ende verloop van een jaer, arason den penninck 16 den voorn comparant consenteerde
ende expresselijck begeerende dat den voors. Cornelis Jacobs Boudewijns zijne restitutie ende
betaelinge ten vollen (als voorseijt es) sal ontfangen van den naestcomende loopende pachten
vander houffe, landen ende thienden, de voors. weese competerende binnen dese prochie van
Waerde die te verschijnen staen Catharina inde maendt novembris eerstcomende 1589, heeft
dienvolgende den voors. van Leijen den voorn. Cornelis Jacobs Boudewijns geconstitueert

generaliter cum forma de procuratie aen denzelven gegeven op den 9-12 lestleden. Present
Jacob Oliviers, Nicolaes Corneliss ende Pieter Adriaens schepenen.
W-8117, 8, 23-12-1588: comparerende voor de voorn. schepenen den voors. Willem van
Leijen vuijten naeme ende ende qualiteijt der voorn. weesen wijlen Cornelis Vermeijen ende
bekende wettelijck bij desen schuldicg te zijne deersaeme Marinus Corneliss Gort den
schoutet van Waerde de somme van 25£ eens toecomende over den coope ende leveringe van
alsulcken 2½ gemeten weije, gelegen inden Molenhouck als Cornelis Vermeijen vader der
voors. weese vanden zelven schoutet gecocht heeft ende bij Willem Quirijns vanwege ende
vuijten name van den voors. Vermeijen op 5-1-1880 alhier voor schepenen deser prochie in
gebannender vierschaere gegoeijt ende geerft is geweest welcke voors. somme van 20£ den
voorn. comparant geassigneert ende bewesen heeft, te lichten ende tontfangen van de
loopende pachten vander houffe, landen thienden ende incomende goederen die de voorn.
weesen hier binnen Waerde waeren toubehoorende ende dat ten eersten, soo heeft Cornelis
Jacobs Boudewijns sal wesen voldaen ende ontfangen hebben alsulcken 20£als dezelve tot
prouffijte van de voors. weesegeleent heeft, constituerende hij comparant te desen behouffe
den voors. Marinus Corneliss Gort hem geven volcoemen macht ende speciael bevel zonder
eenich wederroupen de voorn. 20£ van de voors. goederen eerstdaecgs te ontfangen ende te
doen betaelen metter minnen ofte metten rechte, gelovende hij comparant hij comparant voor
goet vast ende van Waerde te houdene van tgene bij zijn constituant hier gedaen ende
gehanteert sal werden op verbintenisse van zijnen persoon ende voorts se et sua.
W-8118, 8v, 18-1-1589: comparuit in gebannender vierschaere Pieter Adriaens nomine Geert
Joriss ende cedeerde, transporteerde ende gaf overe bij desen aen Anthonia Hectorsdr (MPS:
Thuenken Hectors) een huijsken met zijnen gevolcg gestaen int oudt dorp van Waerde opden
ambachtsheeren vroone (O. de rijbaene van Adriaen Adriaens, S. Heerenstraete, W. ende N.
Adriaen Adriaens), ende es vercocht voor 10£ 10s te betalen 1£ 10s comptant ende noch
gelijcke 10£ 10s meije 1590 ende alsoe alle meije achtereenvolgende diergelijcke 10£ 10s tot
volder betaelinge toe des blijvende tvoors. huijs verobligeert tot asourantie ende voor de drije
eerste toecomende paijen heeft Anthonij Hectors haeren broeder broeder hem geconstitueert
als borge principael
W-8118, 8v, 4-2-1589: heeft Heijndrick Adriaens wettelijck opgedragen gecedeert ende
overgegeven aen Marinus Marinuss schipper bij drije sondacgsche geboden sijn huijs met
allen zijn gevolcg ende toebehoorten gestaen binnen den rinck der prochie van Waerde opden
ambachtsheeren vroone (O. Janneken Fransdr, S. Heerenstraete, W. Marinus Cornelis Gort,
N. Pauwels Franss) ende den comparant vercleerde tvoors. huijs vercocht te zijne voor de
somme van 70£ eens, te betaelen op heden 6£ gereet ende alsoe jaerlijckx respectivelijck ten
date deser aenden andere volgende diergelijcke 6£ tot volder betaelinge toe, des blijvende
tvoors. huijs verobligeert tot asourantie van de voors. hooftsomme ende jaerlijcksche
paijementen
W-8118, 8v, 2-3-1589: heeft David Jobs woonende tot Goes wettelijck gecedeert
getransporteert ende gaf overe bij desen aen Jacob Jobs alsulcken recht part actie ende deel
van ontrent 201 roeden lants, als dezelve in twee partien metten voors. Jacob Jobs gemeijne
hadde liggende in Bals Hals, eerst een perceelken (O. Pieter Willems, S. Heerenwecg, W.
Cornelis Wachtmans kinderen, N. de weesen Cornelis Vermeijen) ende dander perceelken (O.
de voors wachtmans, S. Heerenwecg, W. joncker Jan van Haesdonck, N. Pieter Willems) ende
vercleerden dese erfve vercocht te zijne voor 8£ 10s tgemet, te betaelen den helft op heden

comptant, ende de reste van heden in een jaer sonder langer. Present Jacob Oliviers, Nicolaes
Corneliss ende Pauwels Franss
Eodem die den voors. Jacob Jobs draecgt op ende gaff over aen Adriaen Gilliss present ende
accepterende ten behoufve ende prouffijte van Cornelia Adriaensdr ende Maeijcken
Adriaensdr zijne dochteren de boven geinsereerde 201 roede lants met allen de actie ende
recht die den transportant daeraene hadde, vercleerende tzelven landt alsoe bij den hoop
vercocht te hebben voor de somme van 12£ 10s grooten te betaelen nu Goesche marckt
eerstcomende in augusto 1589, sonder langer.
W-8119, 9, 18-3-1589: comparuit in gebannender vierschaere deersame Willem Quirijns soo
voor hem selven als oick vervangende ende hem sterck maeckende voor zijne kinderen zijnde
alle de gemeijne rechte erfgenamen van de goederen wijlen? achtergelaten van Geertruid
Michielsdr, zijne comparants huijsvrouwe was, ende heeft inder qualiteijt bij voorgaende drije
sondacgse geboden wettelijck opgedragen gecedeert ende gaff overe bij desen tot een vrij
eeuwicg erffelijck besit ende gebruijck aen deersame Anthonij Marinuss Gort een huijs metter
schuijren stallingen met allen zijn gevolcg ende toebehoorten, gestaen binnen den rinck deser
prochie van Waerde op 42 roe ambachtsheeren vroone (O. Heerenstraete, S. Jacob Oliviers,
W. Cornelis Jacobs Boudewijns, N. Willem Olleman) ende vercleerde de voors. comparant de
voorn. huijsinge vercocht te zijne voor de somme van 166£ 13s 4gr eens, te betalen op heden
12£ gereet, ende nocg 8£ primo meije 1590, ende alsoe voorts alle meije jaerlijcx aenden
anderen volgende diergelijcke 8£ totter volle betalinge toe, des blijvende tvoors. huijs met alle
zijnen gevolcg ende toebehoorten verobligeert tot asourantie van de voors. hooftsomme ende
jaerlijckse paijementen (de gerede nu gerekent), daervooren heeft Marinus Corneliss Gort
hem wettelijck geconstitueert als borge ende principael schult. Present Jacob Oliviers,
Nicolaes Corneliss ende Pauwels Franss
W-8119, 9, 18-3-1589: comparuit Jacob Jacobs Christoffels ende heeft wettelijck bij desen
opgedragen, gecedeert ende gaff overe tot een vrij eeuwicg erffelijck besit bij drije
voorgaende sondacgse geboden, aen ende ten behouffe ende prouffijte van Nicolaes Corneliss
alsulcken 2 gemet 172 roeden lants als den zelven comparant hier binnen Waerde hadde
liggende inde Meese (O. Heerenwecg, S. Adriaen Adriaens cooman, W. den waterganck, N.
Jacob Jans Pieters Lemps), vercleerende de voors. comparant de voorn. erfve ende landt mette
terwe daerop besaeijt liggende tsaemen vercocht te zijne voor de somme van 24£ 15s elck
gemet te betalen op heden een derdendeel gereet, een ander derdendeel van heden in een jaer
ende dander resterende derdendeel 18-3 1592, sonder langer
W-8120, 9v, 22-3-1589: comparuit in gebannender vierschare Engel Hubrechts de welcke
draecgt oppe, cedeerde ende gaff overe wettelijck bij desen vuijt crachte van drije sondacgs
geboden aen Cornelis Domiss tot een vrij eeuwicg erffelijck besit ende gebruijck een huijs
metter schuijren ende voorts allen zijnen toebehoorten gestaen binnen deser vorsinge van
Waerde op de vroone van den Heere van Nijeuwelande met 233 roeden eijgen erffve daeraen
liggende (O. aenden zeedijck, S. den dijckgrave Blancx weduwe, W. de zelve, N. aen den
binnendijck) ende is vercocht voor de somme van 46£ eens te betalen op heden 6£ gereet ende
alsoe voorts jaerlijcx respectivelijck ten date van desen achter eenvolgende 5£ gelijcke, totte
volder betalinge toe, des blijvende tvoors. huijs met allen sijne gevolcg verobligeert tot
asourantie van de voors. hooftsomme ende jaerlijcxe paijementen, midts dat den voors. Engel
Hubrechts geloofde alle commeren ende calaegnien die opt voors. huijs ende erffve
eenicgzins souden moegen staen oft naer maels op souden moegen heeschen, daeraff zoo vrij
ende vranck te maecken als hij wel begeert vrij gelt te ontvangen. Present volle collegie.

W-8120, 9v, 1-4-1589: comparerende in gebannender vierschare ellijckx voor hen eijgen
propre persoonen eerst Jacob Oliviers ende Jan Matthijss voor hun selven ende oock hen
sterck maeckende ende vervangende de weduwe met haeren zoene wijlen Cornelis Matthijss,
ijder in desen voor een vierde part ende Hubrecht Marinuss Gort voor een achtendeel in
deesen, hebben alsoe de voors. comparanten bij drije sondacgsche geboden opgedragen,
gecedeert ende gaven overe bij desen tot een vrij eeuwicg erffelijck besit ende gebruijck aen
deersaeme Jacob Adriaens Loijs alsulcken huijsingen, schuijren, stallingen, keete, hoven,
buer? ende hoff daer den voors. Jacob Adriaens nu tertijt op is woonende, gestaen ende
gelegen in den grooten Hinckelenpolder metten voors. Jacob Adriaens achtendeel gemeene
(O. Jacob Oliviers, S. Heerenwecg, W. Jacob Adriaens (MPS: Jacob Adriaens Loijs), N.
Jacob Oliviers cum suis) ende vercleeren de comparanten de voorn. huijsinge int geheel
vercocht te zijne voor 66£ eens te betalen op heden 8£ gereet ende alsoe alle jaeren ten date
deser achtereenvolgende diergelijcke 8£ tot volder betalinge toe, des compt den voors. Jacob
Adriaens in de voors. somme alle jaere een achtstendeel als mede erfgenaem van Pieter
Pieters Leeuwe, welcke huijsinge verobligeert tot asourantie van de voors. hooftsomme en
jaerlijcksche paijementen, constituerende oock den voors Jacob hiervooren zijnen persoon
ende voorts se et sua. Present Pauwels Franss, ende Pieter Adriaens
W-8118, 10, 8-5-1589: comparuit voor schepenen naergenoempt Iman Jans dewelcke
cedeerde transporteerde ende gaff over bij desen tot een vrij eeuwicg erffelijck besit aen
deersaeme Marinus Corneliss Gort een huijsken met zijnen toebehoorten gestaen opden
Boterdijck op ontrent een gemet vroone aencomende monsieur Daniel de Renialme wesende
in erfpacht tot 6s tsiaers vrij gelt volgende de pachtcedule vanden voors. Renialme hier
verthoont, vercleerende tvoors. huijsken vercocht te zijne voor 4£ te betaelen deen helft op
heden gereet ende dandere resterende helft Goesche marckt in augusto eerstcoemende 1589
sonder langer. Present Nicolaes Corneliss, Jacob Oliviers ende Pieter Adriaens schepenen
W-8118, 10, 12-5-1589: comparuit voor schepenen deersaeme Engel Willems woonende in
Onsen Vrouwen polder ende bekende wettelijck bij desen deucgdelijck schuldicg te zijne ten
behoufve ende prouffijte van de twee jonckste weeskinderen van wijlen Pieter Jans Rooshil de
somme van 14£ eens die den voors. comparant geloofde wel ende getrouwelijck te betaelen
nu primo meije eerstcomende 1590, sonder langer oft voorder delay, midtgaders noch daer en
boven voor het gebruijck van de voors. penningen geloofde ten prouffijte derselver kinderen
te betaelen ten voorn gesetten dage de somme van 1£, verbindende hij comparant tot
voldoeninge als vooren zijnen persoon ende generaliter alle zijne goederen, aldus gepasseert
ter presentie van Jacob Oliviers ende Nicolaes Corneliss schepenen ten bijwesen van Willem
Quirijns
W-8118, 10, 20-5-1589: Willem Olleman draecgt oppe, cedeerde ende gaf overe bij drije
voorgaende sondaecgs geboden tot een vrij eeuwicg erffelijck besit ende gebruijck aen
Anthonij Tartron een huijs met alle zijne aencleven ende toebehoorten geheeten De Zwaene
gestaen binnen de rinck der prochie van Waerde op 18 roeden vrij ambachtsheeren vroone (O.
Heerenstraete, S. Anthonij Marinuss Gort, W. Cornelis Jacobs Boudewijns, N. Nicolaes
Corneliss), ende vercleerde tzelver huijs vercocht te zijne voor 50£ eens, te betaelen op heden
4£ gereet ende voorts alle meije 6 gelijcke £ tot volle betaelinge toe, des blijvende tvoors.
huijs verobligeert tot asourantie van de voors. hooftsomme ende jaerlijcksche paijementen
midts geloofde den voors. Olleman de voors. huijsinge tontlasten van alle commeren ende
calaengien die daer enicgzins nu ofte naermaels bij iemandt op mochte coemen heeschen ende
voorts zoo vrij te maecken als hij daeraff begeert vrij gelt te ontfangen. Present Jacob
Oliviers, Nicolaes Corneliss, Willem Quirijns, Jacob Jacobs Christoffels, Pieter Adriaens

W-8118, 10v, 2-6-1589: heeft Dignus Engels woonende tot Bieselinge bij drije voorgaende
sondacgs geboden wettelijck opgedragen, gecedeert ende gaff overe bij desen tot een vrij
eeuwicg erffelijck besit aen Heijndrick Jacobs Pardijs alsulcken ontrent 5 quartier zaeijlants
als denselven comparant hier binnen Waerde hadde liggende inden Kerckhouck (O. ende N.
Heerenwecg, S. Poppe Jans, W. Marinus Corneliss Gort cum suis), ende vercleerde tvoors
lant vercocht te zijne bijden hoope voorden nombre van 21 viertelen rontcoolsaet vanden
nijeuwen gewasse ougst ende jaer 1590, goet leverbaer coopmansgoet, daer eenen coopman
den anderen treffelijck can mede voldoen, ende die te leveren Jacobus dage inde maendt julij
1590 alvolgende de schepenen obligatie te desen hier aff gemaeckt ende gesegelt tot
asourantie van den voors. transportant. Present Jacob Oliviers, Nicolaes Corneliss ende Jacob
Lodewijcks schepenen
W-8118, 10v, 3-6-1589: den schout Marinus Corneliss Gort draecgt wettelijck oppe, cedeerde
ende gaff overe bij desen aen Andries Engels een huijs metter schuijre ende een ½ gemet
eijgen erfve met alle zijne toebehoorten gestaen ende gelegen opden Westveerdijck (O.
Cornelis Jacobs Boudewijns, S. den ambachtsheeren vroone, W. Heerenwecg, N. Willem
Pauwels), ende es vercocht 33£ 10s eens te betalen ende verschenen op heden 12£ gereet,
ende noch 4£ nu Goesche marckt eerstcomende in augusto 1589, ende alsoe jaerlijcx alle
voors. Goesche marcten diergelijcke 4£ tot volder betalinge toe des blijvende tvoors huijs
ende erfve verobligeert tot asourantie. Present Nicolaes Corneliss, Pieter Adriaens ende Jacob
Oliviers
W-8118, 10v, 26-7-1589: den voorn. Marinus Corneliss Gort cedeert transporteert ende gaff
over bij desen aen Cornelis de Wispelaer een huijs met alle zijne toebehoorten aerdt ende
nagelvast gestaen op den ambachtsheeren vroone onder den meulen (MPS: molen) van
Waerde (O. Heerenwecg, S. Andries Engels, W. ende N. de heeren Joris Kesselaer), ende is
vercocht voor 12£ eens te betalen nu Goescher jaermarct in augusto eerstcomende 1589 2£
ende alsoe alle voors. Goesche jaermarcten jaerlijcx aenden andere volgende diergelijcke 2£
tot volder betalinge toe, des zoe neempt ende accepteert den voors. Wispelaer tzijnen eijgene
cost ende last boven den voorn. coop den jaerlijcxen zijs (MPS: cijns) van 2 gulden tsiaers te
betalen aencomende den ambachtsheeren, welck voors. huijs oock den voorn. Wispelaer was
verbindende tot eenen onderpande ende speciale hypoteque. Present Pauwels Franss ende
Jacob Oliviers schepenen
W-8120, 11, 26-7-1589: eodem die comparuit in gebannender vierschare deersame Marinus
Dignuss Mejonck, ende heeft vuijt crachte van drije voorgaende sondacgs geboden wettelijck
opgedragen, gecedeert ende overgegeven in eenen rechten vrijen eijgendom ende erffelijck
besit aen Adriaen Gilliss alsulcken 201 roede lants als den voors. comparant hier binnen
Waerde hadde liggende in Bals Hals met derfgenamen van Pieter Harrents gemeen (O. Pieter
Willems, S. Heerenwecg, W. Cornelis Wachtmans, N. de weese Cornelis Vermeijen) ende is
vercocht tot prouffjite van Aelken Harrents voor de somme van 11£ eens den hoop te betalen
op heden in gereet gelt. Present Jacob Oliviers, Pauwels Franss ende Nicolaes Corneliss
schepenen
W-8120, 11, 27-10-1589: comparerende in gebannender vierschare deersame Simon Maene
zoo voor zijn eijgen selve als oock vervangende ende hem sterck maeckende voor Engel Jans,
Jacob Corneliss, Nicolaes Jans, Pieter Jans ende Cornelis Adriaens cremer, ende heeft den
voors. comparant in de voors. qualiteijt wettelijck opgedragen, gelevert ende gaff overe vuijt
crachte van drije voorgaende sondacgs geboden aen ten behouffe ende prouffijte van Cornelis

ende Elisabeth Willems kinderen tot een vrij eeuwicg erffelijck besit alsulcken 2 gemeten 40
roeden lants als den voors. comparant met zijne voorgenoempde mede consoorten bij
successie aenbestorven zijn duer de doot ende afflivicgheijt van Cornelia Jacobsdr (MPS:
Neelken Jacobs) zaliger, gelegen hier binnen Waerde in de Meese (O. Willem Maertens
(MPS: Willem Merts), S. de waterganck, W. Jacob Oliviers, N. den Haveloosendijck),
vercleerende den voors. comparant nomine als vooren, het voors. lant vercocht te zijne bij den
hoope voor de somme van 30£ 10s eens te betalen op heden in gereet gelt. Present Jacob
Oliviers, Pauwels Franss, Nicolaes Corneliss ende Jacob Jacobs Christoffels
W-8120, 11, 18-11-1589: Heijndrick Karels draecgt oppe ende gaff overe wettelijck bij desen
vuijt crachte van drije voorgaende sondacgs geboden aen Anthonij Hectors cremer in een vrij
eeuwicg erffelijck besit alsulcken 485 roeden lants als dezelve transportant hadde liggende in
de Meese (O. Dierick Jans, S. Marinus Marinuss schipper, W. Heijndrick Karels, N. de
Haveloosendijck) ende is vercocht voor de somme van 20£ 10s tgemet te betalen deen helft
op heden gereet ende andere resterende helleft van heden in een jaer sonder langer.
W-8121, 11v, 20-11-1589: comparerende voor schepenen naergenoempt dese naervolgende
personen eerst Christoffel Marinuss tot Valckenisse ende bekende schuldicg te zijnen aen Jan
Domiss oft zijns actie crijgende de somme van 4£ ende dat ter causen van verschoten gelde
ende betaelde gelagen voor hem comparant betaelt belovende den comparant de voors. 4£ te
betaelen soo haest ende wanneer op Crabbendijck bevorst ende bedijckt zal zijn, eenen polder
van de grootte van 600 gemeten lants (wel meer ofte min), item es noch gecompareert
persoonlijck Adriaen Jans Loijs ende Adriaen Gilliss inwoonders van Waerde, bekende oick
elckx een voor hen selven int besundere schuldicg te zijne den voors. Jan Domiss 2£ eens
wesende tesamen 4£, procederende van gelijcke verschoten gelde ende betaelden gelagen,
belovende zij comparanten te betaelen ten tijde van de bedijckinge als vooren, verbindende de
voorn. Christoffel Marinuss, Adriaen Jans Loijs ende Adriaen Gilliss, elckx voor zoo veel hen
gedeelte aen gaet huerlieder persoon ende generael se et sua, renuncgierende te desen van alle
exceptien ende defencien, soo van relievementen rijspijte (MPS: respijte = uitstel) gratien
ende beneficien van rechte hier tegen enigszins te doen oft doen doene. Present Nicolaes
Corneliss, Pieter Adriaens ende Jacob Lodewijcks schepenen
W-8121, 11v, 25-11-1589: Jacob Jacobs Geluck als recht voocht ende momboir van weese
wijlen Jacob Jacobs Geluck (MPS: de oudere broer) zijnen broeder heeft met vollen rechte bij
drije voorgaende sondacgs geboden wettelijck opgedragen gelevert ende gaf overe aen
Adriaen Adriaens tot een vrij eeuwicg erffelijck besit alsulcken lants als de voors. weese
hadde liggende inden Riethouck (O. derfgenaemen Jacob Oliviers, S. Bartholomeeus
Willouts, W. Heerenwecg, N. Hubrecht Marinuss Gort) vercleerende dit voors. lant vercocht
te zijne voor 16£ tgemet te betaelen den helft op heden gereet ende de reste binnen een jaer
sonder langer. Present Jacob Oliviers, Pauwels Franss ende Pieter Adriaens schepenen
W-8121, 11v, 28-11-1589: (MPS: akte is doorgestreept, zie onder) heeft Willem Olleman
bekendt wel ende deucgdelijck schuldicg te zijne Cornelis Corneliss biersteker de somme van
15£ 18s 6gr eens, ter cause van geleeverde bieren alvolgende de afreeckeninge bij partien op
den 15-11 lestleden tsaemen onderteeckent ende tot voldoeninge der selver schult heeft den
voors. Olleman den voorn. Cornelis Corneliss wettelijck geconsenteert geasigneert ende
bewesen de voorg somme te ontfangene van Anthonij Tartron bij jaerlijcxe paijementen van
coop van een huijs die den voors. Tartron aen hem comparant schuldicg zal werden naer de
expiratie van de volle betalinge van voorg actie ende schult die Willem Quirijns ende Cornelis

Marinuss (MPS: Cornelis Marinuss Gort) op de voors. huijs zijn competerende. Present Jacob
Oliviers ende Nicolaes Corneliss
Toegevoegd: Alsoe van dese voors. verbintenisse een ander de novo gedaen es op den 10-11592 ergo daerom hier geroijeert
W-8121, 12, 5-12-1589: Hubrecht Marinus Gort heeft met volle recht bij drije voorgaende
sondacgse geboden wettelijck opgedragen gelevert ende gaff overe bij desen aan Job Meeuss
(MPS: Job Bartholomeeuss) tot een eeuwicg vrij erffelijck besit alsulcken twee stucken
saijlants groot tsamen 3 gemet min elf roeden als den voorn transportant hadde liggende in
Cleijnenpolder binnen Waerde (O. Armen der stede Goes, S. ende W. Joris Kesselaer, N. den
polderbinnendijck), vercleerende tvoorn lant vercocht te zijne voor de somme van 17£ ijder
gemet, te betaelen deen helleft op heden comptant ende de resterende helft binnen een jaer
sonder langer, des geloofde den voors. Hubrecht Marinuss zijn coopere opt voors. lant te
garanderen los vrij ende quijte van alle commeren ende calagnien. Present Willem Quirijns,
Pauwels Franss ende Jacob Oliviers, Nicolaes Corneliss schepenen
W-8121, 12, 5-12-1589: Gabriel Bossaert vuijt crachte van drije voorgaende sondacgs
geboden draecgt met vollen rechte oppe leverde, ende gaff overe bij desen tot een peijselijck
(MPS: paiselijck = vredig, onbetwist), eeuwicg ende vrij erffelijck besit aen Joris de Blangere
een huijs metter schuijren ende alle de toebehoorten gestaen int ouwt dorp van Waerde op den
ambachtsheeren vroone (O. ende S. Heerenwecg, W. Dierick Franss, N. Marinus Corneliss
Gort), ende is vercocht voor 52£ eens te betalen nu prima meije eerstcomende 1590 5£, ende
alsoe voorts alle voors. meije jaerlijcx aen den anderen volgende diergelijcke 5£ tot volle
betalinge toe, des blijvende tvoors. huijs verobligeert tot eenen onderpande ende speciale
hypoteque tot asourantie van de voors. betalingen.
W-8121, 12, 9-12-1589: Maerten Maertens (MPS: Merten Merts) vanwegen ende vuijten
name van monsieur Daniel de Renialme draecgt oppe met vollen rechte bij drije voorgaende
sondacgs geboden aen Poppe Jans tot een vrij eeuwicg erffelijck besit alsulcken 400 roeden
lants als den voorn. de Renialme hier binnen Waerde hadde liggende inden Kerckhouck (O.
Pieter van Schuijlen, S. Heijndrick Karels, W. Laureijs Rijckx, N. Marinus Corneliss Gort),
vercleerende tvoors lant vercocht te zijne den hoope voor de somme van 25£ eens te betalen
op heden 50 gulden gereet, noch ander 50 gulden binnen een jaer, ende de reste Goesche
jaermarct in augusto 1591, sonder langer.
W-8122, 12v, 16-12-1589: comparuit in gebannender vierschare deersame Marinus Corneliss
Gort als volcomen macht ende speciael bevel hebbende van Joris Pauwels woonende in
Eversdijck, ende heeft vuijt cracht der selver procuratie wettelijcken bij drije sondacgs
geboden met vollen rechte opgedragen, gelevert ende overgegeven bij desen, aen deersaeme
Marinus Adriaens in Eversdijck tot een vrij eeuwicg erffeleijck besit ende gebruijck alsulcken
een gerechte helleft van 5 gemet 34 roe lants als den voorn. Joris Pauwels onverdeelt int
gemeijne metten voors. Marinus Adriaens, hier binnen Waerde hadde liggende inden Grooten
Hinckelenpolder (O. derfgenamen Pieter Jaspers, S. Willem Quirijns, W. Cornelis Vermeijen
erfgenamen, N. Jacob Adriaens Loijs), vercleerende hij comparant nomine als vooren het
voors. lant vercocht te zijne voor de somme van 12£ 3s 4gr elck gemet, te betaelen in
comptant, daeraff Joris Pauwels hem alreede bekende wel ende geheel te vollen vernuecht
ende betaelt te zijne den eersten penning metten lesten. Present Jacob Oliviers, Nicolaes
Corneliss ende Pauwels Franss schepenen

W-8122, 12v, 11-1-1590: comparerende voor schout ende schepenen in gebannender
vierschare Maerten Mazure als man ende voocht van Cornelia Willemsdr (MPS: in de akten
van levendale wordt gesproken over Pieternelle Willemsdr) zijn huijsvrouwe passeert de
leveringe van den vercochten landen ende erfven bij de weduwe ende erfgenaemen van
Willem Pauwels vercocht onder protest van non prejuditie ende onvermindert zijn
gerechticgheijt van tgedeelte sijne huijsvrouwe competerende, over haer moederlijck goet,
dwelck hij comparant soo op de penningen vanden voorn. vercocgten erffve als oock op de
gronden van erffven ende andere goederen bij zijn schoonvader vercocht zijn, voor tvoorn.
gedeelte van meninghe es te soucken sulcx ende daer hij te rade worden zal.
W-8122, 12v, 11-1-1590: voorts comparerende in zijnen propre persoone deersame
Hieronimus Gruwaert (MPS: Jeronimus Griwert) vendumeester der stede Goes als
gecommitteert vanwege ende vuijten naeme van den geheelen gemeene sterffhuijs wijlen
zaliger Willem Pauwels Dijckwel ende naerdien totten voorn. comparants versoucke gedaen
waeren drije vrij sondacgs geboden om vanwegen ende ten prouffijte vanden voorn.
sterffhuijse ende alle de gemeijne erffgenaemen der zelver hunnen cooperen te leveren ende
terffene in alsulcken partien vercochten landen gronden ende erffven dat hij comparant inder
voors. qualiteijt op den 19-12-1589 binnen der stede Goes openbaerlijck vercleerde vercocht
te hebben heeft dienvolgende den voors. Hieronimus Gruwaert vuijt crachte der zelver
geboden met vollen rechten opgedragen ende gelevert aen dese naervolgende persoonen, eerst
aen deersaeme Jan Domiss het huijs schuijren mette hoffstede groot in erffven 510 roeden oft
daerontrent gestaen ende gelegen inden Westnoortveere (O. ambachtsheeren vroondijck, S.
den zeedijck, W. ende N. de voorn. erfgenaemen) op conditien dat den coopere dese voors.
huijsijnge ende hoffstede nijet en sal moegen gebruijcken voor prima meije 1590, ende sal
nocg den voors. Jan Domiss gedoogen affgedolven te worden aende noortsijde van den voors.
hoffstede een wegelinck beginnende van den Heerenwecg vertreckende west waert tot aen de
eerste saijlanty van de breete van 12 voeten bovenblijvende met noch een gracht zuijt aent
wegelinck ter wijte van 8 voeten boven ende inden bodem 4 voeten naerden eijsch vanden
werck ende dat al soude corten van sijnen coope, item sal den voorn coopere den caveldijck
vande voors. hoffstede gehouden wesen tsijnen laste te aenveerden ende onderhouden
Bamisse eerstcoemende 1590, ende oick betalen alle geschoten ende ongelden ten laste van de
eijgenaers over 1590, vercleerende voirts den voors. Hieronimus Gruwaert comparant tvoors.
huijs mette hoffstede vercocht te zijne voor de somme van 66£ 13s 4gr eens te betaelen
Kersmisse eerstcomende 1590 10£ ende alsoe voorts alle voors. Kersmisse jaerlijcx aen den
anderen volgende diergelijcke 10£ tot volder betalinge toe
Item den voors. Hieronimus Gruwaert comparant inden voors. qualiteijt cedeert ende draecgt
voorts oppe dese naervolgende partijen van lande op de conditien hieraenvolgende, eerst
sullen de coopers gedoogen datmen sal delfven een wegelinck beginnende westaen
twegelinck dat van de hoffstede afgedolven sal sijn streckende westwaerts opde raeije (MPS:
in de richting van) gelijck de voetpat naerden Vrouwenpolder es tot aen de Hillemeet toe met
een dulfve neffens de raeije van 4 voeten wijt boven ende 2½ voeten diepe ende het
wegelinck breet blijvende 12 voeten, beginnende tvoors. wegelinck vanden Heerenwecg tot
aende voorn. Hillemeet toe wesende lanck ontrent 80 roeden op de voorn breete met zijn
dulfven sal gedeelt ende betaelt werden gemet gemets gelijcke op de naestvolgende 6 coopen
oft partijen van lande midtgaders oick het delf gelt van de dulfve tegens de hoofstede ende het
wegelinck soo verre de hoffstede streckt, daernaer sal een ider gehouden zijn tusschen het
wegelinck ende zijn lant de dulfve tzijnen coste te leggen ende dat nijet eer voor dat Andries
Engels de vruchten van de lande sal hebben genaert van den ougst 1590, item de coopere
sullen gehouden zijn te betalen alle geschoten ende ongelden over den ougst 1590 tot laste
vanden eijgenaers ende van gelijcken den dijck daerop elcx thunnen last aenveerden Bamisse

1590 ende op haer gecocht lant niet te coemen voorden note van de velde genaert sal wesen
sonder oock daeraff te prouffiteren eenicge pacht oft huijre, ende het landt dat Andries Engels
is baenende ende hier gelevert sal werden is begrepen in twaelf naervolgende coopen ende
partijen
Item dese naervolgende cooperen sullen betalen van hun gecocht lant op heden te deser
opdrachte een vierdenpart comptant, een ander vierdepart ter Goesche marckt eerstcoemende
in augusto 1590 ende de resterende helft ter Goescher marckt in augustoe 1591 sonder langer
oft voorder delaij
Eerst Andries Engels een weije met een stuck saijlant west aen groot 3 gemet 178 roeden ende
int wegelinck 22 roeden (O. Jan Domiss hoff, S. den zeedijck, W. ende N. derffgenamen van
voors sterfhuijs) vercleerende tvoors lant vercocht te zijne voor de somme van 17£ tgemet
tesamen 60£ 18s 4gr
2de: Jan Domiss 875 roeden ende int wegelinck 18 roeden drije voeten (O. Andries Engels, S.
den zeedijck, W. ende N. derffgenamen van voors sterfhuijs ende is vercocht voor de somme
van 18£ tgemet loopende tesamen 41£ 13s 8gr
3de: Maeijcken Willems weduwe des voorn. sterfhuijs 803 roeden ende int wegelinck 16
roeden 9 voeten, (O. Jan Domiss, W. den zeedijck, W. ende N. derffgenamen van voors
sterfhuijs) vercleerende tvoors lant is vercocht voor de somme van 12£ 16s tgemet loopende
tesamen 34£ 19s 1gr (MPS: kan niet!)
4de: Maeijcken Willems weduwe des voorn. sterfhuijs 5 gemet 34 roeden ende int wegelinck
32 roeden (O. ende S. Maeijcken Willems weduwe des voorn. sterfhuijs, W. derffgenamen
van voors sterfhuijs ende N. Pauwels Diericks) vercleerende tvoors lant is vercocht voor de
somme van 12£ 15s tgemet loopende tesamen 66£ 10s 10gr (MPS: kan niet!)
5de: Jan Domiss 875 roeden ende int wegelinck 15 roeden drije voeten (O. ende S. Maeijcken
Willems weduwe des voorn. sterfhuijs, W. derffgenamen van voors sterfhuijs ende N.
Pauwels Diericks) ende is vercocht voor de somme van 15£ tgemet loopende tesamen 36£ 11s
6de: Pieter Jans van Oosten 3 gemeten 50 roeden int wegelinck 20 roeden, genaempt den
Hillemeet (O. voors. erfgenaemen, S. Pauwels Diericks, W. de erfgenaemen, N. Maeijcken
Baltens erfgenamen) ende is vercocht voor 15£ ijder gemet, loopende tesamen 48£ 10s
7de: Pieter Willems 4 gemet167 roeden (O. Pieter van Oosten, S. Jan Domiss, W. ende N.
Maeijcken Baltens) ende is vercocht 15£ 6s tgemet loopende 69£ 13s 4gr
8ste: Cornelis Jacobs Boudewijns 9 gemet 56 (O. Heerenwecg ende de voors. erfgenamen, S.
Pauwels Diericks, W. Pieter van Oosten, N. Maeijcken Baltens erfgenamen), ende is vercocht
voor 16£11s ijder tgmet loopende tesamen 152£ 9gr
(MPS: W-8124) 9de: : Maeijcken Willems weduwe des voorn. sterfhuijs een weije 2 gemet
124 roeden (O. Heerenwecg, S. ende W. Cornelis Jacobs Boudewijns N. Maeijcken Baltens
erfgenamen) is vercocht voor de somme van 13£ 3s tgemet loopende tesamen 31£ 1?s 1½ gr
10de: Pieter Jans van Oosten 2 gemet 234 roeden waer onder is 139 roeden vroone (O.
heerenwecg, S. wegelinck dat men aen Jan Domiss hoffstede sal delven, W. aendt wegelinck
aen tsaeijlant, N. Pauwels Diericks) ende is vercocgt voor 13£ 11s tgemet loopende tesamen
(MPS: niet ingevuld)
11de: Jan Marinuss Gort een stuck saijlants in Noortveeregroot 240 roeden (O. Anthonij
daniels, S. Andries Engels, W. den Heerenwecg, N. Jan van Haesdonck) ende is vercocht voor
10£ 5s tgemet loopende 8£ 4s 2gr
12de: Maerten Mazure 3 gemet min 7 roeden binnendijck aenden Westveerpolder (O. Cornelis
Jacobs Boudewijns, S. den voors. Westveerpolder, W. Andries Engels, N. Heerenwecg ende
is vercocht voor 10£ ijder gemet loopende 29£ 18?s 4gr
- Adriaen Noults (MPS: Adriaen Arnouts) een stuck weije in Riethouck 1 gemet 148 roeden
(O. Bartholomeeus Willouts, S. Jan van Haesdonck, W. Heerenwecg, N. Bartholomeeus
Willouts), ende is vercocht voor 13£ tgemet, des zoo moet Jan Corneliss Vos de zelver weije

gebruijcken dese loopende heventijt van Waerde om 2£ eens den hoop tsiaers ende sal deerste
pacht ontfangen Catharijna 1591, des moet de coopere de oncosten tot laste van den ijgenaer
geschoten ende te schieten ende den zeedijck onderhouden als vooren, loopende alsoe desen
voors. coope 19£ 8s 3gr
- Jan Domiss 3 gemeten 91 roeden genaempt de Cruijsemeet inden Kerckhoeck (O.
erfgenamen Jan Noteman, S. cooman Adriaen Adriaens, w. den voors. Noteman, N. Pieter
van Schuijle), ende is vercocht voor 20£ elck gemet, loopende 66£ 1s 4gr
- (MPS: op pag 15) Quirijn Govaerts als armmeester der stede Goes tot der zelven armen
behouffe ende prouffijte 3 gemet 181 roeden inden Oostpolder (O. Jacob Lodewijcks, S. de
voors. erfgenaemen, W. Adriaen Jans Loijs, N. den voors. Loijs), item nocg 11 gemeten 185
roeden lants liggende inden Boterdijck (O. Hans Pelleken, S. Heerenwecg, W. Adriaen Jans
Loijs, N. Jacob Lodewijcks) vercleerende alsoe dese twee voorn. partien tsamen vercocht te
zijne voor 13£ 3s ijder gemet midts dat den voors. aermen sullen prouffiteren ende ontfangen
den pacht verschijnende Catharijna 1590 eerstcomende, loopende dese coop 200£ 2s 2½gr
W-8124, 15, 24-3-1590: comparerende in gebannender vierschare Jan Domiss ende heeft met
volle rechte bij drije voorgaende sondacgs geboden wettelijck opgedragen gelevert ende gaff
overe bij desen aen deersame Andries Engels in een vrij eeuwicg erffelijck besit alsulcken
lanthouffe met haer schuijren ende haer gevolcg gestaen op 510 roeden eijgen erve met nocg
twee partien van lande deene groot 893 roeden ende drije voeten ende dandere groot 731
roeden altsamen gestaen ende gelegen inde West Noortveere houck, alwelcke houffe ende lant
den voorn Jan Domiss onlanckx bij tittele van coope ende transpoorte vercregen heeft jegens
derffgenamen wijlen Willem Pauwels Dijckwel ende daer innebij Hieronimus Gruwaert
vendumeester der stede van Goes op 11-1-1590 lestleden alhier voor schepenen gegoeijt ende
geerfft is, als vooren bij desen register es blijkende, vercleerende den voors. Jan Domiss alle
dese voors. partien overgelaten te hebben voorden zelven prijs ende coop als hem die vercocht
ende gelevert zijn geweest, des geloofde den voorn. Andries Engels voor zoo veele als Jan
Domiss in dese saecke voor belast ende gelooft heeft hem daeraff geheel te quiteren costeloos
ende schadelos sopt verbandt van zijn persoon ende goeden. Present van de volle collegie van
schepenen
W-8124, 15, 24-3-1590: comparuit Adriaen Jans Loijs ende draecgt oppe, leverde ende gaff
overe bij desen vuijt crachte van drije sondacgse geboden ten behouffe ende prouffite van
Anthonij Tartron ende Nicolaes Corneliss ½ gemet en 17 roeden lants gelegen inde
Oostpolder binnen Waerde (O. S. W. ende N. den voors. transportant) vercleerende tvoors.
lant vercocht te hebben voor 24£ eens den hoope te betalen eenachtsten deel op heden gereet
ende alle jaere anden andere volgende van gelijcken achtstendeel tot volle betalinge toe, des
sullen de cooperen van stonde aene gehouden sijn thunnen eijgen pericele ende last te
aenveerden ende onderhouden den dijck weggen ende watergangen naer slants usantie.
W-8125, 15v, 24-3-1590: comparerende Macharis Willems ende heeft vuijt crachte van drije
voorgaende sondacgs geboden wettelijck met vollen rechte opgedragen, gelevert ende gaff
overe bij desen, aen Anthonij Hectors creemer in een vrij eeuwicg erffelijck besit alsulcken
400 roeden lants als hij comparant hadde liggende inde Meese (O. kerckenwecg, S. Willem
Quirijns, W. waterganck ende N. Adriaen Adriaens) ende is vercocht voorde somme van 19£
6s 8gr tgemet te betalen op heden 8£ 10s gereet ende de reste ter Goesser jaermarckt in
augusto eerstcomende 1590, des soo geloofde den transportant sijnen coopere opt voors. lant
te garanderen los vrij ende quijte van allen commeren ende calaengien opt verbant van zijnen
persoon ende goederen.

W-8125, 15v, 24-3-1590: Marinus Marinuss schipper cedeert, transporteert ende gaff overe in
eijgendom aen Heijndrick Adriaens een huijs metter schuijren ende zijnen toebehoorten
gestaen binnen de prochie van Waerde opden ambachtsheeren vrije vroone (O. Heerenstraete,
S. Cornelis Marinuss Gort, W. Jacob Corneliss Boudewijns, N. Jacob Oliviers), ende is
vercocht voor de somme van 48£ eens te betalen nu 4-4-1590 eerstcomende 4£ ende alsoe
jaerlijcx respectivelijck ten date voors. diergelijcke 4£ tot betalinge vanden volle
hooftpenningen
W-8125, 15v, 28-3-1590: comparerende in gebannender vierschaere Appolonia Nicolaesdr
wijlen weduwe Cornelis Jacobs Bouwens met eenen weerlijcken gecoerene voocht bij name
Cornelis Diericks haer metten rechte gegeven in dese voor haer eijgen selven als oock
vervangende ende huer sterck maeckende voor Cornelis Corneliss ende heeft indier qualiteijt
bij drije voorgaende sondacgs geboden wettelijcken met vollen rechte opgedragen gelevert
ende overgegeven aen deersame Jacob Corneliss tot een vrij eeuwicg peijselijck (MPS:
vredig, onbetwist) ende erffelijck besit alsulcken landt houffe metter huijsingen schuijren
stallingen keeten hovenbuer?, hoff ende boomgaerden ende erfven van lande daeraene
gelegen groot tsamen 9 gemet min 30 roeden in erfven metter boogaerden ende gestaen ende
gelegen binnen desen prochie van Waerde inden Plassenmeet houck daer onlancx vuijt is
gestorven Cornelis Jacobs Boudewijns zaliger metten voorn Jacob Corneliss gemeene (O.
Heerenstraete mette een zijde van de woonhuijse vanden dorpe, S. Adriaen Gilliss, W.
Westveerdijck, N. heerenwecg) ende is vercocht tsamen int geheele voor de somme van 458£
6s 8gr eens te betalen op heden te deser opdracht 50£ comptant. Item nocg andere 50£ ter
Goesser jaermarckt in augusto 1591 ende alsoe voorts alle voors. Goesser marckten aenden
ander volgende diergelijcke 50£ totter volle betalinge toe. In welcke voorn houffe ende landen
als oock inde hooftpenningen daervoor de selver houffe vercocht staet toecompt ende
competeert de voorn. Jacob Corneliss een recht vierdepart ende deel als wesende mede
erfgenaem ende zoone wijlen Cornelis Jacobs Boudewijns ende voorts tot asourantie vandt
voldoen ende betalinge van de voorn. hooftsomme en jaerlijcxe paijementen (voor soo ver de
voors. Appolonia gedeelte aengaet) als oock voor het part ende deel van zijnen broeder, heeft
den voors. Jacob Corneliss verobligeert ende gestelt tot eenen onderpande ende speciale
hypoteque de voorn. houffe ende landt met alle haer gevolcg ende toebehoorten met oock het
recht vierdenpart ende deel als hem inde voors. houffe waren toebehoorende, belovende van
dese voorn. gestelde hypoteque niet te verminderen, veralinieren, vercoopen, noch te belasten
vooren als hij gequeten ende volle betaelt sal hebben de voors. hooftpenningen. gepasseert ter
presentie van Jacob Oliviers, Willem Quirijns, Pieter Adriaens ende Pauwels Franss
schepenen
W-8125, 16, 31-3-1590: ultimo maart 1590 comparuit voor schepenen naergenoempt Jan
Willems woonende tot Wemelingen (MPS: Wemeldinge) ende bekende wettelijck ten
behouffe ende prouffite van Tanneken Jansdr, Adriana Jansdr (MPS: Jaenken) ende Digna
Jansdr tesamen gesusters ende onbeiaert ontfangen ende gelicht te hebben vuijt handen van
Willem Quirijns in de gelde de somme van 7£ 1s 8gr eens, ende over alsulcken actie part ende
deel van een besterff als de voors. drije onbeiaerde weeskinderen metten rechte toecomen
(MPS: toucoemen) ende aenbestorven zijn bijde afflijvicgheijt van wijlen Geertruijt Michiels
huisvrouwe was vanden voors. Willem Quirijns welcke voors. somme van 7£ 1s 8gr geloofde
de voors, Jan Willems comparant soo haest de voorn. drije weeskinderen tot hunnen mondige
jaeren ende ouwerdom gecoemen sullen sijn, wederom getrouwelijck te restitueren ende
betalen aende voors. weesen opt verbant van zijnen persoon ende voorts se et sua tot wat
plaetsen die sullen moegen bevonden werden. Present Nicolaes Corneliss ende Pieter
Adriaens schepenen

W-8126, 16v, 31-3-1590: comparuit voor schepenen voorgenoempt Pieter Jobs woonende tot
Goes ende bekende ontfangen te hebben ten behouffe van Cornelis Jans onbeiaert weeskindt
vuijt handen van Willem Quirijns de somme van 3£ 10s eens toecomende van seecker besterff
den voors weeskinde aenbestorven duerde aflijvicgheijt van Geertruijdt Michiels huijsvrouwe
was van den voors. Willem Quirijns, bekennende hij comparant vuijt den name als vooren,
vandt voors. besterff voldaen gecontenteert ende wel betaelt te zijne den eersten penninck
metten lesten, heeft dienvolgende den voors. Pieter Jobs rechtelijck opgedragen gecedeert
ende getransporteert aenden voors. Willem Quirijns alle het rechte part actie ende deel tgende
den voors. weeskinde int voors. sterfhuijs eenicgzins competerende was.
W-8126, 16v, 31-3-1590: Eodem die heeft Macharis Willems van gelijcke overgedragen,
gecedeert ende getransporteert aen Willem Quirijns alle ende gemeenlijck zijn gerechte actie
pardt ende deel van alsulcken achtergelaten goederen als hem comparant vanwegen zijnen
huijsvrouwe aenbestorven zijn duerde aflijvicgheijt van wijlen Geertruijt Michielsdr zaliger
soo haer roerende ende onroerende goederen huijsen thienden erffven, incomende als oock
vuijtgaende schulden, vercleerdende den voors. transportant zijne voors. actie ende recht
vercocht te hebben voor de somme van 15£ eens te betalen in gereet gelt. Aldus gepasseert ter
presentie van de twee voorn. schepenen
W-8126, 16v, 31-3-1590: ten selven dage comparuit Adriaen Nicolaess woonende in Baerlant
als recht voocht ende momboir van de onbeiaerte weeskinde wijlen Marinus Maertens (MPS:
Marinus Merts) genaempt Marinus Marinuss heeft den comparant nomine als vooren
wettelijck gecedeert getransporteert ende gaf overe bij desen tot een vrij eeuwicg erffelijck
gebruijck ende besit aen deersame Marinus Corneliss Gort alsulcken actie part ende deel als
de voorn. onbeiaerte weeskinde toecomende (MPS: toucoemende) waren ende bestorven zijn
duer de aflijvicgheijt van Geertruijd Michiels huijsvrouwe was van Willem Quirijns, soo in
gronden van erfven. huijsen thienden, ettelijck besaijde gemeten terwe als oock incomende
schulden ende vuijtschulden van al welcke voors. actien ende gerechticheden den voorn.
Adriaen Nicolaess van wegen ende vuijten name als vooren, hem bekende daeraff eerlijcken
vernuecht gecontenteert ten vollen ende al wel betaelt te zijne den eersten penninck metten
lesten, oversulcx dat hij comparant vercleerde int voors. respect ende qualiteijt egeen actie oft
recht aen de zelver goederen meer te hebben behouden noch te pretenderen in eenicge
manieren. Gepasseert ter presentie van de twee voorn. schepenen
W-8126, 17, 31-3-1590: item noch comparerende Hubrecht Maertens (MPS: Hubrecht Merts)
woonende in Baerlant heeft van gelijcken gecedeert ende overgegeven aen deersame Marinus
Corneliss Gort all sijn actie ende gerechticgheden als hem comparant eenicgzins toecomende
waren inden sterfhuijse ende achtergelaten goederen wijlen Geertruid Michiels zaliger
behalve gereserveert zijn part ende deel van de huijsen die hij vercleerde vercocht ende
overgegeven te hebben aen Willem Quirijns bekennende voorts den voors. comparant van al
tgene hem boven de voors. huijsinge int zelver sterfhuijs waren competerende, soo gronden
van erfven thienden ettelijcke besaeijde gemeten terwe als oock alle incomende schulden ende
vuijtschult, daeraff eerlijck vernuecht ende te vollen wel betaelt te zijne, den eersten penninck
metten lesten.
W-8126, 17, 2-4-1590: comparuit in gebannender vierschare deersame Maerten Mazure ende
heeft bij drij voorgaende sondacgs geboden wettelijck overgedragen, gecedeert ende gaff
overe bij desen aen Pauwels Franss tot een vrij eeuwicg erffelijck gebruijck ende besit
alsulcken drije gemeten min 7 roeden begorsden binnen dijck als den comparant opden 11-1-

1590 lestleden bij tittele van coope ende transporte vercregen heeft vuijten sterfhuijse van
erfgenamen van Willem Pauwels Dijckwel gelegen binnen deser prochie van Waerde (O.
erfgenamen Cornelis Jacobs Boudewijns, S. aendt lant van den Westveerpolder, W. Andries
Engels, N. lancx den Heerenwecg) ende is vercocht voor de somme van 47£ eens den hoope,
te betaelen een derdendeel nu in Goesser jaermart in augusto eerstcomende 1590, nocg een
ander gelijck derdendeel Goesse mardt in augusto 1591 ende de reste een jaer daeraen
naestvolgende 1592 sonder langer oft voorder delaij, des blijvende den voors. dijck ende
erffve verobligeert tot eenen onderpande ende voorts oock stellende den voors. pauwels
Franss daervooren te pande zijnnen persoon ende generaliter alle zijne goederen tot asourantie
van de voors. betalinge, etc.
W-8126, 17, 10-4-1590: Pieter Denijs? cedeert transporteert ende gaff over wettelijck bij
desen aen Adriaen Jans timmerman een huijs met zijn gevolcg ende toebehoorten gestaen hier
inde prochie van Waerde opden ambachtsheeren vroone (O. het kerckhoff, S. Dignus
Gheleijns, W. ende N. Heerenstraete) ende vercleerde vercocht te zijne voor de somme van
15£ eens te betalen nu prima meije eerstcomende 1590 3£ ende voorts alle meije jaerlijcx
aenden anderenvolgende twee gelijcke £ tot volder betalinge toe des blijvende tvoors. huijs
verobligeert voor de voors. somme ende jaerlijcxe paijementen. Present Jacob Oliviers ende
Nicolaes Corneliss schepenen
W-8127, 17v, 12-4-1590: comparuit voor schepenen naergenoempt Dignus Cornelis Braegne
(MPS: Dignus Corneliss Braegnie) ende bekende wettelijck schuldicg te zijne Dierick Jans
schipper ten behouffe ende prouffite van Jan Diericks ende Janneken Diericksdr zijne
onbeiaerte weeskinderen geprocreert bij Margaretha Doens (MPS: Margarita Doens) zaliger,
de somme van 38£ eens die den voors. comparant geloofde te betalen aenden voor. Dierick
Jans oft andere des machts hebbende van de voorn. weesen, deen helleft nu Goesse jaermarckt
in augusto eerstcomende 1590, ende de reste ter Goesser marckt in augusto daeraenvolgende
1591, sonder langer ende tot asourantie des selfs, soo heeft hij comparant daervooren
specialijck verobligeert ende wettelijck ten onderpande gestelt alsulcken huijsingen ende
schuijren met ontrent 400 roeden eijgen erfve gestaen ende gelegen inden Pletspolder (O.
ende N. erfgenaem Cornelis Jacobs Boudewijns, S. heeren van Cruijningen binnendijck, W.
Daniel de Renialme) ende voorts zijnen persoon ende generael se et sua. Comparerende noch
Jacob Jacobs Christoffels die hem geconstitueert heeft als borge ende principael eijgen schult
voor dese voorn. hooftsomme. Gepasseert ter presentie van Willem Quirijns, Nicolaes
Corneliss ende Jacob Oliviers
W-8127, 17v, 8-6-1590: comparuit in gebannender vierschare Jacob Willems woenende in ’s
Gravenpolder soo voor zijn zelven als hem hem sterck maeckende ende vervangende alle
andere die hij eenicgzins in desen pretendeert gerecht ende mededeelder te zijne ende heeft
wettelijck bij drije voorgaende sondacgs geboden opgedragen gelevert ende gaff overe bij
desen aen deersame Jan Domiss tot een vrij eeuwicg erffelijck besit alsulcken 1 gemet min
twee roeden lants mette groen terwe daerop besaeijt liggende als den voors. comparant cum
suis waeren toebehoorende gelegen inden Plassenmeethouck (O. S. ende N. cooman Adriaens,
W. Adriaen Gilliss) ende is vercocht voor de somme van 20£ tgemet metten terwe daerop
besaeijt, te betaelen op heden in gereet gelt
Item draecgt insgelijcx oppe inde voors. qualiteijt aen Pieter Adriaens voor hem ende zijne
wettelijcke naercomelingen alsulcken 207 roeden lants als hij comparant cum suis hadden
liggende inden Kerckhouck (O. ende S. Willem Quirijns, W. ende N. de kerckelant van
Waerde), ende is vercocht voor de somme van 25£ tgemet te betaelen op heden in gereeden
gelde als vooren. Present Jacob Oliviers ende Nicolaes Corneliss

W-8127, 18, 28-6-1590: comparerende in gebannender vierschare Jacob Jacobs Christoffels
ende heeft wettelijck bij drije voorgaende geboden opgedragen, gelevert ende gaff over bij
desen tot een vrij eeuwicg erffelijck gebruijck ende besit aen deersame Adriaen Govaerts
(present ende accepterende) ten behouffe ende prouffite van jonckvrouwe Willemijne ? wijlen
weduwe Jan Adriaens Blancx alsulcken 6 gemet 37 roeden lants als den voors. comparant
hadde liggende inden Hinckelingenpolder (O. voors. weduwe, S. den voorn transportant, W.
den Hinckelinge, N. de dreve) ende is vercocht voor de somme van 13£ ijder gemet te betalen
op heden in gereeden gelde daer aff den comparant alreede hem bekende geheel vernuecht te
vollen al wel betaelt te zijne den eersten penninck metten lesten, belovende daerom den voors.
Jacob Jacobs comparant zijn voorn. cooperesse ende haere naercomelingen altijt goet garandt
te zijne tallen rechten vande voors. gronden van erffven tegens alle die genen die rechten
comen willen ende te claeren (MPS: vrij maken van alle lasten) los vrij ende quijte van alle
commeren ende calaegnien, ende daerop nu jaerlijcx vuijtgaen, opt verbant van zijnen
persoon enden goederen. Aldus ter presentie van Nicolaes Corneliss, Pieter Adriaens ende
Pauwels Franss
W-8127, 18, 28-6-1590: comparuit Dignus Bartholomeeuss wettige man ende voocht van
Jacomijna (MPS Jacquemine) Marinusdr wijlen weduwe Anthonij Marinuss Gort ende heeft
vuijt crachte van 3 voorgaende sondacgs geboden wettelijck opgedragen gelevert ende gaf
over bij desen aen Hubrecht Marinuss Gort tot een vrij eeuwicg erffelijck gebruijck ende besit
een huijs metter schuijren ende alle zijnen toebehoorten also tzelve gestaen is binnen de rinck
deser prochie van Waerde op den ambachtsheeren vroone (O. Heerenstraete, S. Jacob
Oliviers, W. Jacob Corneliss Jacobs Boudewijns, N. Anthonij Tartron) vercleerende den
comparant de voors. huijsingen vercocht te zijne voor den somme van 1136 guldens guldens
eens ijder gulden gereeckent to 40£, te betalen op heden 12£ comptant, noch andere 12£
prima meije eerstcomende 1591, ende alsoe voorts allen meije jaerlijcx aenden anderen
volgende diergelijcke 12£ totte volder betalinge toe, des blijvende de voors. huijsingen
verobligeert tot eene speciale onderpande ende hypoteque tot asourantie van de voors.
hooftsomme ende jaerlijcxe paijementen, des zoo heeft den voors. comparant gelooft zijnen
coopere op de voors. huijsinge te garanderen van alle belastinge commeren ende calangien
ende zoo vrij te maeckene als hij daer wel begeert vrij gelt af te ontfangen
W-8128, 18v, 14-7-1590: comparerende in gebannender vierschare Anthonij Tartron ende
heeft gecedeert getransporteert ende gaff wettelijcken overe bij desen aen deersame Frans van
den Boomgaert in een vrij eeuwicg erffelijck besit (present ende accepterende) alsulcken huijs
met zijnen gevolcg ende toebehoorten genaempt de Zwaene gestaen op des ambachtsheeren
vroone (O. Heerenstraete, S. Hubrecht Marinus Gort, W. Jacob Cornelis Jacobs Boudewijns
filius dijckgrave, N. Nicolaes Corneliss) ende is vercocht voor de somme van 80£ eens te
betalen op heden 8£ gereet ende alsoe voorts allen jaren respectivelijck ten date van desen
aenden anderen volgende diergelijcke 8£ totter volder betalinge toe des zoe heeft den voorn
Frans vanden Boomgaert MPS: FRancois van den Boomgaert) het voors. huijs gestelt ende
verobligeert tot eene onderpande ende speciale hypoteque tot asourantie vanden voorn
hooftsomme ende jaerlijcxe paijementen stellende ende verbindende noch daer en boven
zijnen persoon ende generael alle zijnen goederen roerende ende onroerende present ende
toecomende tot wat plaetsen die gelegen zijn oft naermaels bevonden zullen worden egeen
vuijtgesundert. Aldus gepasseert ter presentie van Pieter Adriaens, Jacob Lodewijcks,
Nicolaes Corneliss schepenen, midtgaders oock Pauwels Franss

W-8128, 18v, 14-7-1590: comparuit in gebannender vierschare Cornelis Marinuss Gort ende
draecgt oppe leverde ende gaff overe wettelijck bij desen vuijt cracgte van drije voorgaende
sondacgs geboden aen deersame Adriaen Jans Loijs tot een vrij eeuwicg erffelijck gebruijck
ende besit alsulcken drije gemeten 177 roeden lants als hij comparant hadde liggende inden
Boterdijck (O. ende N. den voorn. Adriaen Jans Loijs, S. Heerenwecg, W. erfgenamen
Anthonij Marinuss Gort) ende is vercocht voor de somme van 20£ ijder gemet te betalen nu
Bamisse eerstcomende 1590 (sonder langer oft voorder delay) ende boven desen soo beloofde
ende bekende den voorn. Adriaen Jans Loijs vuijt te reijcken ende schuldicg te zijne aenden
voors. Cornelis Marinuss Gort ten behouffe ende prouffite vandt onderhouden van den
aermen deser prochie van Waerde een eeuwicge erffelijcken rente van 20s tsiaers nijet
loffelijck noch te quijten voor egeenderhande munte oft gelde dan eeuwicg ende erffelijck
gedurende daeraf deerste jaer verschijnende sal Bamisse 1591 ende alsoe jaerlijcx gedurende
als vooren, welcke voors. rente van 20 schellingen tsiaers erffelijck, den voorn Adriaen Jans
Loijs beseten bewijst ende hypotiqueert tot asourantie ende eene speciale onderpande de
voorn 3 gemet 177 roeden om ingevalle de voors. rente jaerlijcx niet betaelt en werde aen de
voors. landen met rechte te heijschen.
W-8128, 19, 8-8-1590: comparerende voor schepenen naergenoempt Dignus Corneliss
Braengie ende bekende wetticg schuldicg te zijne Dierick Jans schipper ten behouffe ende
prouffite van zijne twee onbeiaerde weeskinderen de somme van 14£ eens van goeden
geleende gelden die den voors. comparant geloofde te betalen Sint Jans dage midsomer 1592
sonder langer opt verbant van zijnen persoon ende voorts stelde ende verobligeerde den voors.
comparant te desen behouffe ende versekeringe tot eenen onderpande ende speciale
hypoteque zijn huijs ende schuijren met ontrent 400 roeden eijgen erffven gestaen ende
gelegen inden Pletspolder (O. ende N. heredes Cornelis Jacobs Boudewijns, S. den
binnendijck van de heere van Cruijninghen, W. Daniel de Renialme) ende tot meerder
versekeringe van des voors. staet soo heeft den voors. Jacob Jacobs Christoffels (MPS: Jacob
Jacobs Stoffs) hem selven daer vooren geconstitueert als borge principael ende eijgen schult.
Present Jacob Oliviers ende Nicolaes Corneliss schepenen
W-8128, 19, 1-9-1590: comparuit in gebannender vierschare Macharis Willems de welcke
draecgt oppe, leverde ende gaff over bij desen vuijt crachte van drije voorgaende sondacgs
geboden aen deersame Jan Huijgens (MPS: Jan Hugos) tot een vrij eeuwicg erffelijck besit
alsulcken 2 gemet 126 roeden lants als den voorn comparant binnen Waerde hadde liggende
inde Meese (O. kinderen land van Willem Quirijns, S. Jan van Haesdonck, W, Jacob Jans
Pieters Lemps, N. de Haveloosen dijck) ende is vercocht voor de somme van 19£ eens ijder
gemet te betalen deen helft op heden gereet, ende de resterende helleft ter Goesser jaermarckt
in augusto eerstcomende 1591, sonder langer oft voorder delay. gepasseert ter presentie van
Jacob Jacobs Christoffels, Nicolaes Corneliss ende Jacob Oliviers schepenen
W-8128, 19, 12-10-1590: comparerende in gebannender vierschare deersame Joris Gilliss als
gemachticg ende vuijten name van Maeijcken Willemsdr zijne comparants moeder, ende heeft
hij comparant indier qualiteijt wettelijck opgedragen, leverde ende gaff over midts desen vuijt
crachte van drije voorgaende sondacgs geboden aen deersame Andries Engels in een vrij
eeuwicg erffelijck besit alsulcken drije partien van lande als den voors. comparants moedere
hier binnen Waerde inden Westnoortpolder hadde liggende, eerst 803 roeden met een
wegelinck van 26 roeden 9 voeten liggende (O. ende W. Andries Engels, S. den zeedijck, N.
Pieter Jans van Oosten), ende vercleerde dem voors. comparant dese voorn eene partije van
landt vercocht te zijne voor 12£ 16s elck gemet, te betalen deen helleft op heden comptant,
ende de resterende helleft van heden in een jaer (sonder langer), item nocg een partije lant

groot 5 gemet 34 roeden, wegelinck 32 roeden liggende (O. ende W. Andries Engels, S. den
selven Andries Engels, ende d’erfgenamen Cornelis Jacobs Boudewijns, N. Pauwels Diericks)
ende noch een weije aldaer groot 2 gemet 22 roeden (O. heerenwecg, S. ende W. Cornelis
Jacobs Boudewijns erfgenamen, N. Maeijcken Baltens erfgenamen) welcke twee voorn
partijen van landen vercleerde den comparant vercocht te zijne tsamen den hoope voor de
somme van 98£ 6s eens, welcke voors. somme van 98£ den voorn. Andries Engels besitten sal
in een jaerlijcxe losrente te lossen tegen den penninck 16 tot 6£ 2s 10gr 12mijten tsiaers,
daeraff deerste jaerrente verschijnen sal Bamisse eerstcomende 1591, ende zoo voorts van
jaere tot jaere ter tijt toe voors. rente gelost ende gequeten sal sijn, dwelck den comparant
altijt sal moegen lossen alsoe wanneer hem dat best past ende gelieven sal ende dat met 2£
erffelijck tsiaers (wel meer maar niet min) welcken rente den voorn Andries Engels alle jaeren
betaelen sal suijver ende met sonder aff te slaene ofte corten eenicgderhanden impositien tsij
5de, 10de, 20ste, 50ste, 100den minder oft meerderen penningen hoe doe enicgzins genoempt
souden mogen werden, voor alwelcke voorn. hooftsomme ende jaerlijcxe rente den voors.
Andries Engels beseten ende verobligeert tot eenen onderpande ende speciale hijpoteque alle
de voorn. drije partijen van landen ende voorts generael opalle zijne andere goederen, tot
asourantie ende voldoeninge als voors. staet, des soo geloofde den voors. Joris Gilliss
comparant vuijten name als vooren den voors. Andries Engels opt voorn lant te garanderen los
vrij ende quijte van allen commeren ende calangien opt verbandt van sijnen persoon ende
voorts se et sua. Present Jacob Oliviers, Pieter Adriaens ende Nicolaes Corneliss schepenen.
W-8129, 19v, 12-10-1590: heeft den voorn Andries Engels overgegeven ende getransporteert
in eijgendom aen Adriaen Jacobs Priesterman de voors. weije van 2 gemet 22 roeden boven
inde voorgaende erffenisse vermelt voorden selven prijs ende coope midtgaders oock de
penningen daeraf te besitten tegen den penninck 16 vervallende te lossene ende te quijtene als
vooren vrij van allen impositien (MPS: lasten opleggingen), des soo stelde ende verobligeerde
den voors. Priesterman den voorn. weije tot eenen onderpande ende speciale hypoteque
midtgaders noch alsulcken 2 gemet vrij eijgen lants als hij hadde liggende inden
Westveerpolder (O. Jacob Oliviers cum suis, S. ende W. den zeedijck, N. Heerenwecg) ende
voorts generaliter zijne persoone ende alle zijne goederen tot versekeringe van de
hooftpenningen ende jaerlijcxe rente volgende den brief te desen vuijtgegeven, loopende de
hooftpenningen 31£ 15s 6gr ende de rente 1£ 19s 8gr
W-8129, 20, 12-10-1590: comparuit Maerten Mazuer ende heeft bij 3 voorgande sondacgs
geboden wettelijcken met vollen rechte opgedragen, leverde ende gaff over midts desen aen
deersame Jacob Corneliss (MPS: Jacob Corneliss Jacobs Boudewijns) voor een vrij eeuwicg
erffelijck besit alsulcken 3 gemet 50 roeden lants als den voors. comparant met Pieter Jans
van Oosten hier binnen Waerde inden Westnoortveere hadden liggende genaempt den
Hillemeet (O. Pieter Willems, S. Pauwels Diericks, W heredes Cornelis Jacobs Boudewijns,
N. Maeijcken Baltens erfgenamen) vercleerende hij comparant dese voors. erffve vercocht te
zijne voor de somme van 17£ 10s ijder gemet te b etalen deen helft nu Kersmisse
eerstcomende 1591, sonder langer, de geschoten ende alle andere ongelden ten laste van den
ougst 1590, sal den coopere gehouden zijn te betaelen tzijnen eijgen cost ende last, gepasseert
ter presentie van de voorn. schepenen.
W-8129, 20, 13-10-1590: Willem Maertens backer (MPS: Willem Merts backer) cedeert ende
gaff over tot een vrij eeuwicg erffelijck besit aen Lieven Adriaens een huijs metter schuijren
ende zijner toebehoorten gestaen achter opden kercken van Waerde vroone (O. ende S.
Heerenwecg, W. aendt kerckhoff, N. het wegelinck voor Jan Jans naijer) vercleerende tvoorn.
huijs vercocht te zijne voor de somme van 24£ eens, te betalen op heden 4£ comptant ende

noch 2£ primo meije eerstcomende 1591, ende alsoe voorts jaerlijcx respectivelijck alle meije
aenden anderen volgende diergelijcke 2£ tot volder betalinge toe, des blijvende het voorn.
huijs verobligeert tot een speciale onderpant ende hypoteque ten versekeringe van de voors.
betalinge
W-8129, 20, 13-10-1590: ten selven dage Macharis Willems draecgt oppe levert ende gaff
overe wettelijck midts desen bij drije voorgaende sondacgs geboden aen deersame Cornelis
Marinuss Gort alsulcken 464 roeden lants, als den comparant inden Zuijthoeck voor de dreve
van de houffe van monsieur du Moulijn hadde liggende (O., S. ende N. de dreve van voors.
Moulijn, W. Heerenwecg) ende is vercocht voor de somme van 21£ tgemet te betalen deen
helft comptant ende de resterende helft binnen een jaer, sonder langer
W-8130, 20v, 20-10-1590: comparuit voor schepenen naergenoempt Bruijn Simons schipper
ende bekende wettelijck schuldicg te zijn Heijndrick Gijsbrechts schipper tot Middelburg de
somme van 27£ eens spruijtende vuijt cause van coope ende leveringe van een dortsche
cromsteven schuijte met hare gevolcg ende toebehoorten sulcks als de zelve drijft ende zeijlt
belovende den voors. comparant dese voorn. somme te betalen den helleft Jacobus dage inde
maent julij eerstcomende 1591 ende dander resterende helleft Jacobus dage een jaer daernaer
volgende 1592 sonder langer ende tot asourantie der zelver somme ende de betalinge vandien
soo vooren vermelt staet is gecompareert persoonlijck Engel Roels smidt van Waerde die hem
constitueerde als borge principael ende eijgen schult voor de voorn somme ende betaling van
27£ daervoor den selven was verbindende zijnen persoon ende voorts se et sua des geloofde
den voors. Bruijn Gijsbrechts!!!! zijn voorn. borge hier van indempniteijt te houden costeloos
ende schadeloos opt verband als vooren. Aldus gepasseert present Nicolaes Corneliss, Jacob
Oliviers ende Pieter Adriaens schepenen
W-8130, 20v, 27-10-1590: comparuit in gebannender vierschare Maerten Maertens (MPS:
Merten Merts) als volcomen macht ende speciale procuratie hebbende van deersame
jonckheer Hubrecht van Wissekercke (MPS: Hubrecht van Wissenkercke) schiltknape heer
van Couwerve, geexpedieert onder cachet ende signature van voors. Wissenkercke opden 510-1590 ende heeft den comparant vuijt cracgte des selfs bij drije voorgaende sondacgs
geboden met vollen rechte opgedragen leverde ende gaff overe midts desen aen Marinus
Marinuss schipper tot een vrij eeuwicg erffelijck besit alsulcken 4 gemet 173 roeden lants als
den voorn. jonckheer alhier inden Riethouck hadde liggende (O. S. ende N. joncker Jan van
Haesdonck, W. Bartholomeeus Willouts) ende is vercocht voor 15£ 10s ijder gemet te betalen
op heden den helleft comptant ende de resterende helft van heden in twaelf maenden sonder
oft voorder delaij, des geloofde den voors. Maerten Maertens comparant nomine als vooren
zijnen cooper opt voors. lant te garanderen los vrij van alle commeren ende calaegnien ten
eeuwighen daghen opt verbant van alle ende generaliter zijne voorn. meesters goederen.
Present Jacob Oliviers, Nicolaes Corneliss ende Pieter Adriaens schepenen
Item nomine als vooren draecgt van gelijcken oppe in eijgendom aen Poppe Jans 2 gemet 180
roeden lants gelegen inden selven houck (O. ende N. Heerenwecg, S. Haesdonck, W. du
Moulijn), wesende vercocht voorden selven prijs ende te betalen midtgaders gellofte voor
garantschap naer vermellen de voorgaende erffenisse
W-8130, 21, 10-11-1590: Engel Roels smidt (MPS: Engels Roelants smidt) cedeert
transporteert ende gaff overe Nicolaes Danckaerts een huijsken met zijne gevolcg ende
toebehoorten gestaen opden Westveerdijck op 147 roeden eijgen erffve (O. Anthonij Daniels
(MPS: Anthonij Daene), S. den zeedijck, W. Heerenwecg, N. Marinus Corneliss Gort) ende is

vercocht voor de somme van 30£ te betalen 2£ op heden contant nocg 2£ ter Goesse marckt in
augusto 1591 ende alsoe voorts alle Goesse marckten gelijcke 2£ tot volder betalinge toe
W-8130, 21, 24-11-1590: heeft Jan Domiss opgedragen, leverde ende gaff overe midts desen
bij drije voorgaende sondacgs geboden aen deersamen Willem Quirijns alsulcken 1 gemet
min 2 roeden vrij eijgen lants als den voors. comparant inden Kerckhouck hadde liggende (O.
heredes coman Adriaen (MPS: coman Adriaen Adriaens) ende Willem Maertens backer, S.
ende N. heredes coman Adriaen (MPS: coman Adriaen Adriaens), W. Adriaen Gilliss
kinderen) ende is vercocht voor de somme van 16£ 13s 4gr eens den hoope, te betalen nu
Kersmisse eerstcomende 1590, sonder langer oft voorder delaij
W-8130, 21, 1-12-1590: den schout Marinus Corneliss Gort heeft wettelijck opgedragen,
leverde ende gaff overe bij drije voorgaende sondacgs geboden aen Willem Quirijns tot een
vrij eeuwicg erffelijck besit dese twee naervolgende partien van lande, eerst 215 roeden
gelegen in Noortveere (O. ende W. den voorn. Willem Quirijns, S. ende N. Heerenwecg) ende
noch inden Suijtpolder 273 roeden (O. ende W. Willem Quirijns, S. Jan Domiss, N.
Plattendijck) vercleerende voors. comparant vercocht te zijne deen duer dander voor de
somme van 17£ tgemet te betalen deen helleft op heden gereet ende den resterende helleft van
heden in een jaer, sonder langer oft voorder delaij. Present tvolle collegie
W-8130, 21, 13-12-1590: heeft Adriaen Corneliss gecedeert getransporteert ende gaff over
midts desen aen Quirijn Corneliss (MPS: Corijn Corneliss) een huijsken int ouwt dorp (O.
Elisabeth wevers (MPS: Bettgen wevers), S. Heerenwecg, W. ende N. Jan Willeboorts) ende
is vercocht voor 40 gulden eens te betalen Goesse marckt in augustus 1591 6 gulden ende
alsoe all Goesse marckten gelijcke 6 gulden tot volder betalinge toe, des blijvende tvoors.
huijs verobligeert
W-8131, 21v, 13-12-1590: ten voorn dage comparuit in gebannender vierschare deersame
Cornelis Corneliss Jacobs Boudewijns (MPS: Cornelis Corneliss filius dijckgrave) ende heeft
met drije voorganende sondacgs geboden wettelijck opgedragen leverde ende gaff overe midts
desen in een vrij eeuwicg erffelijck gebruijck ende besit aen Appolonia Nicolaess wijlen
weduwe Cornelis Jacobs Boudewijns den comparants vadere 2 partien van lande als hij
comparant in den Suijtpolder genaempt tVerckenscot hadde liggende eerst 2 gemet 164
roeden saijlants (O. Appolonia Nicolaess, S. Zeedijck, W. Jacob Corneliss Jacobs
Boudewijns, N. Plattendijck) ende noch 1 gemet 9 roeden weijlandt (O. Jan Jooss, S. Poppe
Jans erfgenamen, W. Jacob Corneliss Jacobs Boudewijns, N. Plattendijck) ende vercleerde
tvoorn lant vercocht te zijne voorde somme van 18£ 10s elck gemet te betalen op heden met
gereeden gelde daeraf den comparant hem bekende geheel vernuecht ende te vollen betaelt te
zijne ende beroerende den lijfcoop ende godts penninck (MPS: gift) houden partien hun
tsamen hinc inne te vreden
idem Cornelis Corneliss Jacobs Boudewijns cedeert, transporteert ende gaff overe
wettelijcken bij desen aende voorn. Appolonia Nicolaesdr eenen schultbrieff met alle zijne
actie ende recht die hij comparant daer aene hadde, luijdende ten laste van Jacob Corneliss
Jacobs Boudewijns zijnen comparant broeder inhoudende 114£ 11s 8gr spruijtende vuijt cause
over coope ende transpoorte van een vierden paert ende deel van eender hoouffe te betalen
met 12£ 10s tsiaers in afgaende paijementen wesende van 28-3-1590 ende alsoe den voors.
comparant hem daeraff eerlijck bekende voldaen ende wel betaelt te zijne van de voors.
Appolonia, heeft daeromme bekendt egeen actie noch recht aenden zelver brieff meer te
behouden ofte pretendeeren in eenicger manieren. Gepasseert ter presentie van Nicolaes
Corneliss ende Jacob Oliviers schepenen

W-8131, 21v, 22-12-1590: den schout Marinus Corneliss Gort cedeert transporteert ende geeft
overe Jan Jans wagenmaecker een huijs met schuijren ende zijne toebehoorten gestaen achter
de kercke op den ambachtsheeren vroone (O. Jan Corneliss Vos, S. Jacob Jans Pieters Lemps,
W. Dignus Meijers weduwe, N. Heerenstraete) ende is vercocht voor 60£ te betalem met 4£
tsiaers daeraff deerste jaer paijement verschenen was Goesser mart 1584 voor dat van desen
ende alsoe vandien dacg aff jaerlijcx volgende tot volder betalinge toe, des blijvende tvoors.
huijs verobligeert als speciale onderpande tot asourantie van de voors. hooftsomme ende
jaerlijcx paijementen. Present Pauwels Franss, Nicolaes Corneliss, Pieter Adriaens ende Jacob
Oliviers
W-8131, 22, 30-1-1591: comparuit voor schepenen Heijndrick Karels ende bekende
wettelijcken ontfangen te hebben vuijt handen van Jacob Jacobs Geluck als voocht ende
momboir van Jan Jacobs Geluck (MPS: Hansken Jacobs Geluck) de somme van 11£ eens die
hij comparant besitten sal in een jaerlijcxe losrente te lossen tegen den penninck 16 tot 13s
9gr tsiaers daeraff deerste jaer rente vallen ende verschijnen sal 1-2-1592 ende alsoe voorts
van jaer tot jaere tertijt de voors. rente gelost ende gequeten zal zijn altijts de voorn. rente alle
jaer te betalen suijver ende net sonder aff te slaene ofte corten eenicge impositien tzij 5 de 10de
20ste 50ste 100ste minder ofte meerdere penninck hoe die eenicgzins genoempt soude moegen
werden, voor welcke hooftpenningen als oock voor de jaerlijcxe rente den voorn comparant
stelde ende verobligeerde wettelijck bij desen tot eenen onderpande ende speciale hijpoteque
alsulcken ? (MPS: niet ingevuld) roden weije lant als den voors. comparant vrij vranck ende
eijgen waren toebehoorende gelegen inde Meese tot asourantie ende voldoeninge van tgene
voors. staet. Aldus gepasseert ter presentie vanden schout, Jacob Oliviers ende Nicolaes
Corneliss schepenen
W-8131, 22, 15-2-1591: comparuit voor schepenen deersame Willem van Leijen (MPS:
Ghuijliaem van Leijden) als recht voocht ende momboir (alsoo hij zeide te weesen) van de
onbeiaerte weese wijlen Cornelis Vermeijen ende bekende indier qualiteijt ontfangen ende
gelicht te hebben vuijt handen van Willem Quirijns de somme van 200 guldens eens tot 40£
den gulden gereeckent welcke voorn. somme met crois (MPS: rente interest) ende verloop van
een jaer tegen den penninck 16 de voorn comparant consenteerde asingneerde ende bewees
dat den voorn. Willem Quirijns zijne restitutie ende betalinge sal inwinnen ende ontfangen
van de loopende pachten vander houffe landen thienden ende alle andere incomende schulden
die de voors. weese binnen de prochie van Waerde vrij eijgen zijn toebehoorende verschenen
ende noch staen te verschijnen, heeft te dien sinne den comparant den voorn. Willem Quirijns
geconstitueert ende machtich gemaeckt de penningen van de jaerlijcxe pachten ofte huijre
tontfangen quitantie te geven ende op dats noot zijn daeromme rechte te procederen ende
generael al te doene wes hij constituant tot al present zelver soude connen oft moegen doen,
promittens et obligans prout in comunij forma salvo den constituant gehouden te zijn bewijs
ende reliqua te doen van zijne administratie. Present Nicolaes Corneliss ende Pieter Adriaens
schepenen
W-8132, 22v, 22-2-1591: comparuit in gebannender vierschare Dignus Bartholomeeuss
(MPS: Dignus Meeuss) als wettige man ende voocht van Jacomijna Marinusdr (MPS:
Jacquemijne Marinusdr. Is zij een dochter van Marinus Marinuss schipper?) wijlen weduwe
Anthonij Marinuss Gort ende heeft met drije voorgaende sondacgs geboden wettelijck
opgedragen, leverde ende gaff over midts desen aen eersame Adriaen Jans Loijs alsulcken 1
gemet 225 roeden lants als de zelve comparant in den Boterdijck nocg gemeene onverdeelt
hadde liggende metten weese van Anthonij Marinuss Gort (O. W. ende N. de voors. Adriaen

Jans Loijs, S. Heerenwecg) vercleerende tvoorn landt vercocht te zijne voor de somme van
17£ tgemet, te betaelen op heden met gereeden gelde. Present Nicolaes Corneliss, Jacob
Oliviers, Pauwels Franss ende Jacob Jacobs Christoffels (MPS: Jacob Jacobs Stoffs)
W-8132, 22v, 22-2-1591: comparuit Marinus Marinuss schipper ende heeft ingelijcx als
vooren opgedragen, leverde ende gaff overe aen Adriaen Gilliss alsulcken 400 roeden
saijlandts als hij comparant inden Riethouck hadde liggende (O. Kerckenlant, S. ende W.
Pieter van Schuijlen, N. Jan van Haesdonck) vercleerende tvoors lant vercocht te zijne voor
de somme van 100 gulden den hoope comptant gelt
W-8132, 22v, 22-2-1591: comparuit voor schepenen in gebannender vierschare Marinus
Corneliss Gort schout ende dijckgrave van Waerde als grootvadere ende vuijten name van
Cornelis Anthonies Gort onbeiaert ende heeft den comparant indier qualiteijt bij drije
voorgaende sondacgs geboden wettelijck opgedragen leverde ende gaff overe midts desen tot
een vrij erffelijck besit aen deersame Adriaen Jans Loijs alsulcken 1 gemet 250 roeden lants
als de voorn. weese in den Boterdijck gemeene hadde liggende metten voorn. Loijs als actie
ende opdracht van Dignus Bartholomeeuss hebbende (O. W. ende N. de voors. Adriaen Jans
Loijs, S. Heerenwecg) vercleerende tvoorn landt vercocht te zijne voor de somme van 17£
tgemet, te betaelen in comptant gelt. Present Jacob Lodewijcks, Pieter Adriaens, Jacob
Oliviers ende Pauwels Franss
W-8132, 23, 22-2-1591: comparuit in gebannender vierschare Jan Dignuss, dewelcke heeft bij
drije voorgaende sondacgs geboden wettelijcken met vollen rechte opgedragen, leverde ende
gaff overe midts desen aen deersame Marinus Corneliss Gort schout van Waerde tot een vrij
eeuwicg erffelijck gebruijck ende besit alsulcken drije partien van lande als hij comparandt
binnen deser prochie van Waerde in drije diversche houcken hadde liggende, eerst in
Wolfaertspolder 2 gemet 211 roeden (O. Heerenwecg, S. ende N. joncker Hubrecht van
Wissenkercke, W. Cornelis Jacobs Boudewijns erfgenamen). item in den Pletspolder 2 gemet
58 roeden (O. ende S. Cornelis Jacobs Boudewijns erfgenamen, W. zeedijck, N. Jan Domiss)
ende voorts inden Westveerpolder 2 gemet 7 roeden (O. cooman Anthonij Hectors (MPS:
cooman Thune Hectors), S. den berm van den zeedijck, W. erfgenamen cooman Adriaen
Adriaens, N. Westveerbinnendijck), compt dese partien alsoe tsaemen 6 gemet 276 roeden
lants, vercleerende den comparant dese erffve van landen vercocht te hebben voor 16£ 10s
ijder gemet, te betalen opden dacg van heden een derdendeel comptant, noch een ander
derdendeel ter Goeesser jaermarckt in augustus eerstcomende 1591 ende de reste een jaer daer
naest volgende 1592, sonder langer oft voorder delaij.
Facit tsamen 114£ 3s 7gr
W-8132, 23, 29-3-1591: comparuit voor schepenen Adriaen Corneliss Boonput de welcke
cedeerde transporteerde ende gaff overe midts desen aen Hubrecht Marinuss Gort een huijs
schuijren hoff met alle zijne gevolcg ende toebehoorten gestaen achter de kercke op den
ambachtsheeren vroone (O. kerckenweije, S. derfgenamen Goris Willems, W. Heerenstraete,
N. Willem Quirijns) ende is vercocht voor de somme van 116£ 13s 4gr eens, te betalen op
heden 6£ comptant ende alsoe voorts jaerlijcx respectivelijck ten voors. date aenden anderen
volgende diergelijcke 6£ tot volder betalinge toe, des blijvende tvoors. huijs verobligeert tot
een onderpant ende speciale hijpoteque tot asourantie van de voors. betalinge ende boven dese
heeft Marinus Corneliss Gort hem geconstitueert als borge voor de eerste 3 toecomende paijen
sonder langer, des soo heeft oock den voors. Boonput gelooft het voors. huijs te ontlasten van
allen commeren ende calaengien ende zoo vrij te maecken als daeraff wel vrij gelt te
ontfangen

W-8133, 23v, 29-3-1591: comparuit in gebannender vierschare Karel Jans (MPS: Chaerle
Jans) woonende in tSchrabbenkercke (MPS: ’s Heer Abtskerke) als volcoemen procuratie
ende speciale macht hebbende van alle ende generalijcken de gemeijne erffgenamen wijlen
zaliger Margaretha Pietersdr (MPS: Grietken Piersdr) huijsvrouwe was van Adriaen Jacobs
Priesterman, welcke comparant inde voors. qualiteijt heeft met volle rechte bij drije
voorgaende sondacgs geboden opgedragen, leverde ende gaff overe midts desen aen Adriaen
Jacobs Priesterman de gerechte helft pardt ende deel van de huijsinge schuijren met allen den
toebehoorten gestaen binnen deser prochie van Waerde op den ambachtsheeren vroone (O.
Heijndrick Karels, S. Jacob Jans Pieters Lemps (MPS: Jacob Jans), W. ende N. Heerenwecg)
vercleerende den comparandt de voorn. helft der selver huijsinge vercocht te zijne voor de
somme van 66£ 13s 4gr eens te betalen op heden 4£ comptant ende alsoe voorts alle jaeren
respectivelijck ten date deser aenden anderen volgende diergelijcke 4£ tot volder betalinge toe
welcken voors. huijsinge met alle zijnen gevolcg ende toebhoorten te weten het voorn. rechte
helft als oock de gerechte helft der selver huijsinge den voorn. Priesterman toebehooren, heeft
den voors. Adriaen Jacobs wettelijck gestelt ende tsamen verobligeert tot eene onderpande
ende speciale hijpoteque tot asourantie van de voors. hooftsomme ende jaerlijcxe
paijementen. Present Jacob Oliviers, Nicolaes Corneliss, Jacob Lodewijcks ende Pauwels
Franss
Idem nomine als vooren met oick de presentie van Adriaen Jacobs Priesterman leverden ende
gevaen wettelijck over in eijgen ende erffelijck besit aen deersame Marinus Corneliss Gort
alsulcken 2 gemet lants als de voors. Priesterman mette voors. erfgenamen tsamen gemeene
inden Westveerpolder hadde liggende (O. Jacob Oliviers, S. ende W. Zeedijck, N.
Heerenwecg), vercleerden het voorn lant vercocht te zijne voor de somme van 8£ 16s (MPS:
dat is toch weinig?) ellick gemet te betalen deen helleft op heden gereet ende de resternde
helft nu Goesser marckt in augusto eerstcomende 1591, sonder langer.
W-8133, 24, 29-3-1591: comparerende voor schout ende schepenen naergenoemde deersame
Maerten Mazuer als procuratie ende volcomen macht hebbende van Pieter Jans van Oosten
zijnen swagere welcke comparant in dier qualiteijt cedeerde transporteerde ende gaff over
midts desen aen deersame Andries Engels in een vrij erffelijck besit alsulcken 2 gemet 234
roeden lants als den voorn. Pieter van Oosten inden WestNoortveere houck hadde liggende
(O. Heerenwecg, S. ende W. Andries Engels, N. Pauwels Diericks) vercleerende tvoors lant
vercocht te zijne bijden hoope voor de somme van 66£ 13s 3gr eens te betalen deen helleft ter
Goesser jaermarckt in augusto 1592 ende de resterende andere helft Goesse marckt
daeraenvolgende 1593, sonder langer oft voorder delaij, des stelde ende verobligeerde den
voors. Andries Engels tot een onderpande ende speciale hijpoteque midtgaders ook zijnen
persoon ende generael alle zijne goederen tot asourantie ende voldoeninge als voors. staet.
Gepasseert ter presentie van Jacob Oliviers, Pieter Adriaens ende Nicolaes Corneliss
schepenen
W-8133, 24, 29-3-1591: comparerende voor schepenen Willem Maertens backer ende
bekende wettelijck schuldicg te zijne Pieter Failie tamboerijn van de compagnie dorp ten
behouffe ende prouffite van zijne twee onbeiaerte weeskinderen geprocreert bij wijlen
Margaretha Verbecke deen genaempt Thomas ende dander Nicolaes Pieters de somme van
12£ eens toecomende van geleende gelden, beloovende den comparant de voors. somme
wederom te restitueren ende te betalen op 3-3-1592 sonder langer opt verbant van zijnen
persoone ende generael alle zijne goederen denominerende tot een speciale onderpant ende
hijpoteque tot asourantie ende voldoeninge als vooren sijn huijs daer hij in woondt onverdeelt
met zijne dochter hadde liggende. Present Pauwels Franss ende Nicolaes Corneliss schepenen

W-8133, 24, 6-4-1591: Adriaen Corneliss op Hanneput draecgt oppe leverde ende gaff
wettelijck over midts desen aen Cornelis Marinuss Gort tot een vrij erffelijck besit, alsulcken
2 gemet min 42 roeden lants als den comparant inden Grootenpolder hadde liggende (O.
Willem Quirijns, S. W. ende N. de weese Cornelis Vermeijen) ende is vercocht voor de
somme van 15£ ijder gemet metten terwe dier daer op besaeijt is liggende te betalen op heden
comptant, daeraff den comparant hem alreede bekende ten vollen vernuecht ende wel betaelt
te zijne den eersten penninck metten lesten. Present tvolle collegie
W-8134, 24v, 6-4-1591: comparerende voor schepenen in gebannender vierschare Nicolaes
Danckaerts de welcke cedeert, transporteert ende gaff over midts desen tot een erffelijck besit
aen Christiaen Adriaens alsulcken huijs met 147 roeden eijgen erffve als den comparant
opden 1-11 1590 lestleden bij tittele van coope ende transpoorte vercregen heeft van Engel
Roelants smidt (MPS: Engel Roels den smidt) gestaen ende gelegen opden Westveerdijck (O.
Anthonij Daniels (MPS: Anthonij Daene), S. Zeedijck, W. Heerenwecg, N. Marinus Corneliss
Gort) ende is vercocht voor de somme van 30£ daeraff de 2£op heden comptant betaelt ende
ontfangen sullen werden bijden voors. transportaant ende de resterende 28£ sullen gaen ende
moeten betaelt werden aen Engel Roelants smidt met 2£ tsaiers daeraff deerste 2£ vervallen
ende verschijnen sal Goesse jaermarckt in augustoe eerstcoemende 1591 ende alsoe alle
jaeren Goesser marckt aenden anderen volgende diergelijcke 2£ tot volder betalinge toe, des
comparerende Willem Maertens backer hem constitueerde als borge principael ende eijgen
schult voor tvoldoen ende betalinge als vooren, ende voorts tzelver huijs oock blijvende
verobligeert tot eenen onderpande. Present Jacob Oliviers, Nicolaes Corneliss ende Pieter
Adriaens schepenen
W-8134, 24v, 6-4-1591: comparuit Cornelis Corneliss Jacobs Boudewijns filius dijckgrave de
welcke draecgt oppe levert ende gaff overe met vollen rechte in een vrij erffelijck besit aen
Appolonia Nicolaesdr wijlen weduwe Cornelis Jacobs Boudewijns dijckgrave alsulcken huijs
huijs ende schuijre mette weije ende den binnen Westveerdijck daer de voor. huijsinge op zijn
staende groot tsamen in erffven ontrent 500 roeden (O. Heerenwecg, S. den ouwen
Moolenbercg, W. Appolonia Nicolaesdr, N. Jacob Corneliss Jacobs Boudewijns) ende is
vercocht voor de somme van 65£ eens den hoope te betalen deene helleft op heden comptant
ende de resterende andere helft prima meije 1592 sonder langer oft voorder delaij
MPS: daaronder: de transporteert gelooft zijne coopersse te garanderen
W-8134, 25, 11-4-1591: comparerende in gebannender vierschare deersame Pieter Laureijss
de Hondt dewelcke heeft bij drije voorgaende sondacgs geboden rechtelijck opgedraecgen
leverde ende gaff overe midts desen voor een vrij eeuwicg erffelijck besit aen ten behouffe
ende prouffite van Laureijs Adriaens alsulcken 2 gemet 34 roeden lants als den comparant
hier binnen Waerde inde Meese hadde liggende (O. Heerenwecg, S. Jacob Jans (MPS: Jacob
Jans Pieters Lemps), W. Heijndrick Karels, N. Marinus Marinuss schipper) vercleerende hij
comparant dese erffve vercocht te hebben voor de somme van 18£ ijder gemet te betalen op
heden in comptant gelt midts dat den comparant geloofde zijne coopere opt voors. lant te
garanderen los vrij ende quijte van allen commeren ende calaegnien opt verband van zijnen
persoon ende goederen. Ende overmits Laureijs Adriaens coopere vertoefende buijten slants
ende absent is heeft den voorn transportant tot dijen eijnde dese opene vierschare doen
vercontinueren alle dagen open tot zijnen vermaene op aventure offer eenicg gebreck van
betalinge gevielen als voors. staet. Present Nicolaes Corneliss, Pieter Adriaens ende Jacob
Oliviers schepenen

W-8134, 25, 11-4-1591: ten voornoemde dage heeft Maerten Heijndricks gecedeert
getransporteert ende gaff overe wettelijck midts desen voor een vrij erffelijck besit aen
Cornelis Marinuss schipper een huijs met allen sijn gevolcg ende toebehoorten gestaen opden
Ouwen Molenbercg (MPS: ouwe Muelenbercg) (O. Heerenwecg, S. den oprel, W. ende N.
heredes Cornelis Jacobs Boudewijns) vercleerende den comparant tvoors. huijs overgelaten te
hebben voorden selven last ende schult die Pauwels Frans opt zelver huijs per schepenen
brieff heeft luijdende welcke schult ende last den voorn. Cornelis Marinuss tzijnen eijghene
last accepteerde ende geloofde te betalen ende boven desen gelovende den voors. Cornelis
Marinuss nocg vuijt te reijcken ende te betalen aenden voorn. Maerten Heijndricks tot
winninge ende overlatinge vandt zelver huijs de somme van 38 gulden eens te betalen den 15
gulden comptant ende de resterende 13 gulden 13 gulden van heden in een jaer sonder langer
presentibus de voors. schepenen
W-8134, 25, 11-4-1591: eodem die voor schout ende schepenen in gebannender vierschare
Pieter Willems woonende tot Goes als gesubstitueert ende volcomen speciale macht hebbende
van deersame monsieur Salvador de la Palma vanwegen ende onwederroupelijck
geconstitueert zijnde van deerbare jouffrouwe Clara de Jonge wijlen weduwe Jan de Renialme
blijckende bij eender procuratie gepasseert door burgemeesteren scheepenen ende raet der
stede van Middelborcg op 31-1-1591 de welcke comparant inde voors. qualiteijt naerdien
tzijner versoucke gedaen waeren drije vrije sondacgs geboden, ende voorts alle solemniteijten
van rechte diemen naer de costume deser vierschare tot een erffenisse van gronden van
erffven als andersins (was userende) heeft dienvolgende den comparant wettelijck
opgedragen, leverde ende gaff overe midts desen tot een vrij eeuwicg erffelijck possessie ende
gebruijck aen Marinus Corneliss Gort dijckgrave van Waerde (present ende accepterende) ten
behouffe ende prouffite van deersame monsieur Daniel de Renialme coopman tot
Middelborcg alsulcken actie pardt ende gedeelte van een rechte helleft van een lanthouffe
metter huijsinge schuijren stallingen keeten hoffsteden landen ende gronden van erffven
genaempt Borcghouck, midtsgaders oock allen de gerechticgheijt van de vroonen chijsen
renten ende dijcken als de voorn. jouffrouwe Clara de Jonge jegenwoordelijck hier binnen
Waerde waren toebehoorende ende nocgtertijt metten voorn. monsieur Daniel de Renialme int
gemeene hadde liggende in alder vougen ende manieren als de voors. jouffrouwe de Jonge bij
tittele van coope ende transpoorte vercregen heeft, jegens heer Junius de Jonge ende daerinne
opden 5-3-1583 al hier voor schepenen deser prochie in gebannender vierschare gegoeijt ende
geerft es als bij den schepenenbrieffve onderteekent Gabriel Duppenghischer is blijckende
welcke voors. gerechticgheijt der selver houffe (zoo voors. staet) metten vruchten batgen ende
prouffiten de voorn. jouffrouwe Clara de Jonge den voors. monsieur Daniel de Renialme
vercocht heeft voor seecker somme gelts die den voors. Pieter Willems comparant inder
qualiteijt als vooren in gereeden gelde ontfangen heeft den eersten penninck metten lesten tot
alle haeren volle contentement ende genughe, daeraff hij comparant vuijten name als vooren
den voors. Daniel de Renialme zijne erffven ende naercomelingen was quijtscheldende ten
eeuwicgen dage, bekennende ende vercleerende voirts den voors. Pieter Willems comparant
vuijt crachte zijnder voors. procuratie enden inden name als vooren aen alle de voorn.
geinsereerde partien met haeren gevolcg ende toebehoorten egeen recht actie pardt noch deel
meer te hebbene te houdene noch te pretenderen in eenicge manieren. Aldus gepasseert ter
presentie van Jacob Oliviers, Pieter Adriaens ende Nicolaes Corneliss schepenen deser
prochie
W-8135, 26, 11-4-1591: comparuit voor schepenen naergenoempt Thomas Gabriels met
Catharijna Jacobsdr wettige huijsvrouwe ende bekenden tsamen met haere vrije wille
onbedwongen ontfangen te hebben van jonckvrouw Magdalena Simons Arbouts (MPS:

Magdalena Simons Erbouts) weduwe wijlen zaliger Johan Willems Baerlandt (MPS: Jan
Willems Baerlant) de somme van 64£ die zij comparanten houden ende besitten sullen in een
jaerlijcxe losrente te lossen tegen den penninck 16 tot 4£ tsiaers daeraff deerste jaerrente
vallen ende verschijnen sal Jacobusdage inde maendt juli eerstcomende 1591 ende alsoe van
jaer tot jaere eeuwicglijck ende erffelijck gedurende immers totter lossinge ende afquijtinge
der zelver, welcke lossinge de voors. comparanten oft haere naercomelingen sullen mogen
doen tallen tijden alst hen best past ende gelieven sal ende dat in twee diversche reijsen
telcken de helft tsiaers van de voorn. hooftsomme sonder min midtgaders tcrois (MPS: rente)
ende verloope van de voors. rente naer rate vanden tijt ende dat met alsulcken goeden
gevalueerden gelde als ten dage van de selver lossinge cours ende ganck sal hebben oock altijt
de voorn jaerlijcxe rente vrij van alle lasten ende impositien sonder ijet af te slaene ofte corten
eenicge 5de 10de 20ste 50ste 100ste minder oft meer penninck oft eenicg andere belastinge hoe
die genaempt soude moegen werden tot laste van de rentheffers gestelt oft die naermaels
soude mogen gestelt werden ende bij gebreecke van betalinge als vooren verhaelt is sal de
voorn weduwe wijlen Jan Willems Baerlandt oft haere actie hebbende de voors. jaerlijcxe
rente moegen executeren aende voors. comparanten gereetste goederen onvermindert
tprincipael onderpant ende hijpoteque tertijt toe de hooftsomme met alle verloopen ende
onbetaelde rente gequeten ende gelost zullen zijn, ende voorts tot voldoeninge ende
versekeringe van alles tgene tgene voors. staet wel ende getrouwelijck te voldoen, heeft den
voorn. Thomas Gabriels met zijne voors. huijsvrouwe wettelijck verobligeert ende stelde
midts desen tot eenen onderpande ende speciale hijpoteque alsulcken ontrent 10 gemeten vrij
eijgen lants als de zelve comparanten tsamen waren toebehoorende liggende binnen deser
prochie van Waerde in diversche partien ende houcken hieraen volgende: eerst inden
Westveerpolder 2 gemet lants (O. derfgenamen Adriaen Adriaens, S. den zeedijck, W.
Cornelis Jacobs Boudewijns erfgenamen, N. Westveerdijck), item inden Kerckhouck (MPS:
zo staat het er!) inde Plassemeet twee stucken saijlants groot tsamen 3 gemet (O. ende S.
Plattendijck, W. Adriaen Adriaens erfgenamen, N. Jacob Oliviers), item inde Meese 3 gemet
onder weije als saijlant (O. Heerenwecg, S. coman Thune Hectors (MPS: Anthonij Hectors),
W. Jan van Haesdonck, N. Pieter Adriaens ende Nicolaes Corneliss) ende noch inden
Riethouck 450 roeden weije noch gemeen liggende mette weesen Adriaen Adriaens ende
Jacob Oliviers kinderen (O. Jan van Haesdonck, S. Marinus Marinuss (MPS: Marinus
Marinuss schipper), W. Adriaen Adriaens weesen, N. Michiel du Moulijn (MPS: Machiel de
Molijn) ende Poppe Jans, stellende ende verbindende de voors. comparanten alnoch tot
asourantie als vooren haerlieder persoon ende voorts se et sua
W-8136, 26v, 22-5-1591: comparerende in gebannender vierschare Pauwels Franss soo voor
zijn selven als oock vervangende ende hem sterckmaeckende voor Andries Jans, Cornelis
Adriaens (MPS: hij komt uit Vlake, zie acte RAZE 3541, W-8138, 29, 13-7-1591, WA3342)
ende Job Corneliss allen tsamen rechte erfgenaemen van wijlen den comparants huijsvrouwe
saliger (MPS: naam wordt niet genoemd) ende heeft dien volgende den voorn comparant bij
drije voorgaende sondacgse geboden wettelijck opgedragen leverde ende gaff overe midts
desen aen Jan Lodewijcks tot een vrij eeuwicg erffelijck besit een huijs met zijn schuijre keete
ende hoff ende voorts met alle sijne gevolcg ende toebehoorten gestaen binnen der prochie
van Waerde int ouwt dorp opden ambachtsheeren vroone (O. Heerenstraete, S. Anthonij
Hectors ende Marinus Marinuss schipper, W. Marinus Corneliss Gort, N. Jan Jaspers) ende is
vercocht voor de somme van 106£ 3s 4gr eens te betaelen op heden 7£ gereet, ende alsoe
voorts alle jaeren respectivelijck ten date van dese achtereenvolgende diergelijcke 7£ tot
volder betalinge toe, des blijvende tvoors. huijs verobligeert tot eene speciale onderpande
ende hijpoteque tot asourantie van de voors. hooftsomme ende jaerlijcxe paijementen ende
voorts om te voldoen de conditien int vercoopen vanden voors. huijse vermelt sijn

gecompareert Anthonij Hectors ende Thomas Gabriels die hen tsamen constitueerden als
borgen principael ende eijgen schult voor de vijer eerste toecomende paijen deerste nijet
gereeckent, sonder langer oft voorder (delaij), des geloofde den voors. Jan Lodewijcks zijne
borgen in als? indempniteijt te houden opt verbant van zijnen persoon ende goederen. Present
Jacob Oliviers, Nicolaes Corneliss, Willem Quirijns schepenen
W-8136, 26v, 22-5-1591: Eodem die comparuit Andries Engels voor zijn selven als oock
vervangende ende hem sterck maeckende voor zijne onbeiaerte weeskinderen ende leverde
met vollen rechte als vooren aen deersame Marinus Corneliss Gort alsulcken huijs schuijren
met een ½ gemet vrij eijgen erffve oft binnen begorsden dijck gestaen ende gelegen opden
Westveerdijck (O. Appolonia Nicolaesdr, S. den ambachtsheeren vroone, W. Heerenwecg, N.
derfgenamen Cornelia Cornelissdr) ende is vercocht voor de somme van 36£ eens te betalen
nu Goesse marckt eerstcomende in augusto 1592 4£ ende also alle jaere aenden anderen
volgende diergelijcke 4£ tot volder betalinge toe, des blijvende tvoors huijs verobligeert tot
asourantie van de voors. betalingen
W-8136, 27, 22-5-1591: Eodem die comparuit Quirijn Corneliss (MPS: Corijn Corneliss)
ende cedeert transporteert ende gaff overe midts desen in eijgendom aen deersame Thomas
Gabriels alsulcken huijsken met zijne gevolcg als hij comparant onlancx bij tittele van coope
ende transpoorte vercregen heeft van Adriaen Corneliss (MPS: Adriaen Corneliss Boonput)
gestaen int ouwt dorp van Waerde (O. weduwe Anthonij de wevere, S. Heerenwecg, W. ende
N. Jans Willeboorts den meulenaer (MPS: Jan Willeboorts) vercleerende tvoorn. huijsken
overgegeven ende gelaten te hebben voor den selven prijse ende coop als hij comparant selver
van Adriaen Corneliss gecocht ende daervoor gelooft hadde welcken voors Thomas Gabriels
opde selver conditien het voorn. huijs was accepterende ende geloofde den voorn Quirijn
Corneliss te lasten ende indempniteijt te houdene tegen den voors. Adriaen Corneliss ter cause
ende voor zoo veele aengaet den coope van dit voorn. huijsken.
(MPS: deze acte is omgedraaid in het boek geschreven Hoe kan dit? En onder deze acte staat
het volgende, op de normale manier, geschreven:)
Ten voors. dage heeft Thomas Gabriels wederom gecedeert ende gaff wettelijck overe midts
desen aen Urselken Jansdr (MPS: Ursula Jansdr) het voorn. huijsken in alder vougen ende
manieren als vooren gestaen ende vermeet is, ende vercleerde dat alsoe vercocht te hebben
voor de somme van 9£ te betalen nu Goesse marckt in augusto eerstcomende 1591 30s ende
also alle jaeren aenden anderen volgende 30s tot volle betalinge toe, des blijvende tvoors.
huijs verobligeert tot asourantie
W-8136, 27, 24-5-1591: comparuit in gebannender vierschare Maeijcken Quirijnsdr (MPS:
Marijken Corijnsdr) wijlen weduwe Adriaen Gilliss voor een helft in desen ende Willem
Maertens backer voor zijn zelven als oock vervangende ende hem sterck maeckende voor
Christiaen Adriaens ende Maeijcken Adriaensdr in desen voor dander helft ende hebben alle
tsamen met drije voorgaende sondacgs geboden wettelijck opgedragen leverden ende gaven
overe midts desen aen deersame Pieter Adriaens Hermans een landtstede huijs met zijn
schuijren stallingen keeten hoff ende boomgaert alsoe tselve gestaen ende gelegen is in dese
prochie van Waerde op twee eijgen vroonen volgende erffbrieff der zelver vroonen gepassert
ende gesegelt bij leenmannen op 26-9-1539 (O. Heerenwecg, S. ende W. Appolonia
Nicolaesdr, N. Jacob Corneliss Jacobs Boudewijns) ende vercleerden de voorn. comparanten
dese huijsinge vercocht te zijne voor de somme van 253£ 10s eens te betalen op heden 12£
comptant ende alsoe voorts alle jaer respectivelijck ten date deser aenden anderen volgende
volgende diergelijcke 12£ tot volder betalinge toe, des blijven tvoorn huijs met alle zijn
gevolcg ende toebehoorten verobligeert tot eenen onderpande ende speciale hijpoteque tot

asourantie van de voorn hooftsomme jaerlijcxe paijementen ende voorts tot voldoeninge der
conditien int vercoopen van den voors. huijse vermelt, sijn gecompareert Jacob Corneliss
Jacobs Boudewijns ende Willem Maertens backer die hen tsamen ende elcks van hen int
besondere voor een helleft, constitueerden als borgen principael ende eijgen schult voor de
drije eerste toecomende paijementen deerste gereede hier in nu begrepen, des geloofde den
voors. Pieter Hermans (MPS: Pieter Adriaens Hermans) zijne voors. borgen in alles
indempniteijt te houden, opt verbant van zijns persoon ende voorts se et sua. Present Willem
Quirijns, Nicolaes Corneliss, Pauwels Franss ende Pieter Adriaens schepenen
W-8137, 27v, 27-5-1591: comparerende voor schepenen hier naergenoempt deersame Jacob
Corneliss (MPS: Jacob Corneliss Jacobs Corneliss) de welcke met zijne vrije wille
onbedwongen hem selven wettelijck geconstitueert ende gestelt heeft als borge principael
ende eigen schult voor alsulcke vijer toecomende paijen van eenen huijsen tot 5£ tsiaers als
Pieter Corneliss inde drije haringen tot Goes zijn toecomende per schepenen brieff luijdende
ten laste vande huijsinge die Adriaen Corneliss Boonput op den 29ste dacg van maert lestleden
vercocht ende opgedragen heeft aen Hubrecht Marinuss Gort om bij gebreecke van voors.
betalinge jaerlijcx op zijns comparants persoon ende goederen te procederen bij executie ende
vercoopinge van zijne voors. goederen realijck sonder eenicge andere rechtvoorderinge oft
sententie meer daer toe te derven verzoeckende, des zoo geloofde den voors. Adriaen
Corneliss Boonput zijne voorn. borge her aff altijts indempniteijt te houden costeloos ende
schadeloos daer vooren totter voors. indempniteijt hij stelde ende verobligeerde tot eenen
onderpande ende speciale hijpoteque sijne jegenwoordicge twee bruijne merrie paerden,
eenen beslagen wagen, ploucg ende eije, belovende de selver panden egeensins te
veralinieren, versetten, noch te vercoopen voor en al de voorn vier paijen van 5£ tsiaers
geheel gequeten ende te vollen betaelt zullen zijn, consenterende noch boven desen in soo
verre hij Boonput quame voort expiereren van de verschijnende paijen afflijvicg te werden oft
oock metter metter woone vuijt Waerde ofte Valckenisse te vertrecken dat in sulcke gevallen
den voors Jacob Corneliss Jacobs Boudewijns alsdoen sal mogen de voorn onderpanden doen
vercoopen realijcken ende de facto, sonder enicg recht oft sententie als vooren, oock sonder
tegens seggen van ijemanden ende dat totte geheele indempnisatie toe. te desen is noch
gecompareert Pieter Hermans (MPS: Pieter Adriaens Hermans) de welcke tot ontlastinge van
den voorn. Jacob Corneliss voor de eerste paije boven in dese vermelt van 5£ hem stelde ende
constitueerde daervooren als borge principael ende eijgen schult, ende geloofde den voors.
Jacob Corneliss Jacobs Boudewijns van de selver een paije te quijteren opt verbant ende
executie als vooren. Gepasseert ter presentie van Nicolaes Corneliss ende Pieter Adriaens
schepenen
W-8137, 27v, 12-6-1591: comparuit Jacob Corneliss (MPS: Jacob Corneliss Jacobs
Boudewijns) de welcke heeft wettelijck bekendt duecgdelijck schuldicg te zijne deersame
Johan Foorts dijckgrave bewesten IJerseke de somme van 100£ die hij comparant besitten sal
in een jaerlijcxe losrente te lossen tegen de penninck 16 tot 6£ tsiaers daeraff deerste jaerrente
vallen ende verschijnen sal nu Catharijna eerstcomende 1591 wesende 25-11-1591 ende alsoe
voorts van jaer te jaere geduerende tertijt de voors. rente gelost ende gequeten sal sijn welcke
lossinge den voors. comparant altijt sal moegen doen, soo wanneer hemdat best past ende
gelieven sal ende dat met 50£ tsmaels sonder min midts dat den comparant gehouden sal zijn
tselve een halff jaer te vooren op te seggen sal oock de selve rente alle jaer betalen zuijver
ende net sonder te corten oft af te slaene eenicge impositien oft belastingen hoedanicg die
eenicgsins mochte wesengeexpedieert (breeder te vermellen) ende tot voldoeninge ende
asourantie van tgene voors. staet. Soo heeft den voors. Jacob Corneliss Jacobs Boudewijns ten
onderpande gestelt ende verobligeert tot eene speciale hijpoteque dese twee partien van lande

eerst inden houck diemen noemt tSpaert 8 gemet 247 roeden saijlants genaempt Gladdens
Hooftstede (O. Adriana Engelsdr (MPS: Jaenken Lodewijcksdr), S. Heerenwecg, W. weduwe
Cornelis Jacobs Boudewijns, N. Adriana Engelsdr (MPS: Jaenken Lodewijcksdr) ende noch
in de Meese 2 gemet lants (O. Heerenstraete, S. Willem Quirijns, W. Poppe Jans, N. Willem
Quirijns), wesende tvoors lant vrij ende onbelast verbindende voorts noch de desen behouffe
zijnen comparants persoon ende generaliter en specialijcken alle zijn andere goederen
roerende ende onroerende (MPS: ruerende ende onruerende) present ende toecomende.
Gepasseert presentibus Nicolaes Corneliss, Pauwels Franss ende Jacob Oliviers
W-8137, 28, 21-6-1591: heeft Dignus Meeuss bij drije voorgaende sondacgs geboden
wettelijck opgedragen, leverde ende gaff overe midts desen aen deersame Adriaen Jans Loijs
tot een vrij erffelijck besit ontrent 400 roeden vrij eijgen lants genaempt Den Hil gelegen in
Kerckhoeck (O. Heijndrick Jacobs, S. Poppe Jans, W. Hans Spelcoren? (MPS: is dit Hans
Pelleken?), N. Heerenwecg), ende is vercocht bij den hoope voor de somme van 37£ eens te
betalen nu Goesse jaermarckt in augusto eerstcomende 1591 sonder langer oft voorder delaij.
Present tvolle collegie
W-8137, 28, 21-6-1591: Laureijs Adriaens levert ende draegt wettelijck op als vooren aen
deersame Gabriel Bossaert (MPS: Gabriel Corneliss Bossaert) alsulcken 2 gemet 34 roeden
vrij eijgen lants als hij comparant op 11-4 lestleden bij tittele van coope ende transpoorte
vercregen heeft van Pieter Laureijs den Hondt liggende in de Meese (O. Heerenwecg, S.
Jacob Jans Pieters Lemps, W. Heijndrick Karels, N. Marinus Marinuss schipper) ende is
vercocht voor 18£ ijder gemet te betalen op heden deen helleft comptant ende de resterende
helleft van heden in 12 maenden sonder langer, des geloofde den comparant zijnen coopere
vrij ende vranck opt voors. lant te garanderen ende zo vrij te maecken als hij daeraf wel vrij
gelt begeert te ontfangen
W-8138, 28v, 28-6-1591: comparuit voor schepenen Nicolaes Corneliss ende bekende
wettelijck deucgdelijck schuldicg te zijne deersame Jan Jacobs Bijle ten behouffe ende
prouffite van voors. Bijle twee weeskinderen geprocreert bij Janneken van Bruijnensdr (MPS:
Janneken Jansdr Brune) de somma van 16£ eens welcke somme van 16£ den comparant
besitten sal den penninck 16 ende daervan betalen voor jaerlijcxe rente den lesten juni 1£
waeraff deertse jaer verschijnen sal ultimo juni 1592 ende also van jaer te jaere tertijt de
voors. rente gelost ende gequeten sal zijn te betalen met zuijveren gelde sonder ijet te corten
oft af te slaene eenicge opgestelde impositien oft belastingen hoedanicg die eenicgsins soude
mogen zijn egeen vuijtgesondert als den constitutie brief hier van geexpedieert breeder is
vermellende, ende tot voldoeninge ende asourantie van desen soo stelt ende verobligeert den
voors. comparant tot eenen onderpande ende speciale hijpoteque twee partien van lande eerst
inde Meese 2 gemet 172 roeden (O. heerenwecg, S. Thomas Gabriels, W. waterganck N.
Jacob Jans Pieters Lemps) ende noch in de Westveerpolder 2½ gemet (O. ende S.
Heerenwecg, W. Jacob Oliviers erfgenamen, N. de Westveerbinnendijck), ende voorts zijnen
persoon ende generael alle zijne goederen. Present Jacob Oliviers, Pieter Adriaens ende Jacob
Lodewijcks
W-8138, 28v, 6-7-1591: comparuit in gebannender vierschare Adriaen Jans Loijs ende heeft
met drije voorgaende sondacgs geboden wettelijck opgedragen, leverde ende gaff over midts
desen aen deersame Christoffel Jacobs tot een vrij eeuwicg erffelijck besit alsulcken 4
gemeten 116 roeden lants als zelve comparant inden Oostpolder binnen Waerde hadde
liggende (O. Jacob Lodewijcks, S. armen der stede Goes, W. den voors. Adriaen Jans Loijs,
N. waterganck) vercleerende het voorn. lant vercocht te zijne voor de somme van 17£ eens, te

betalen deen helleft nu Kersmisse eerstcomende 1591 ende de andere resterende helleft
Kersmisse daeraen volgende 1592, sonder langer oft voorder delaij. Present de volle bancke
W-8138, 29, 10-7-1591: comparuit in gebannender vierschare Jan Domiss de welcke met drije
sondacgse geboden cedeerde, leverde ende gaff over wettelijck midts desen aen deersame
Adriaen Jans Ouweman alsulcken 3 gemet 91 roeden lants genaempt de Cruijsenmeet als hij
comparant inden Kerckhouck hadde liggende (O. monsieur Daniel de Renialme, S.
erfgenaemen Adriaen Adriaens, W. Jan Notemans erfgenamen, N. monsieur Pieter van
Schuijlen) ende is vercocht voorde somme van 25£ ellick gemet mette terwe die daerop
jegenwoordelijck op besaeijt is liggende, te betalen 15£ van ijder gemet op heden in gereet
gelt, ende de resterende 10£ van gelijcke gemeten te betalen Goesser jaermarckt in augusto
eerstcomende 1592, sonder langer oft voorder delaij. Present Willem Quirijns Jacob
Christoffels (MPS: Jacob Jacobs Christoffels) ende Nicolaes Corneliss schepenen
W-8138, 29, 13-7-1591: comparuit voor schepenen naergenoempt Cornelis Adriaens
woonende tot Vlaecke de welcke heeft bij drije voorgaende sondacgs geboden ende met
vollen rechte opgedragen, leverde ende gaff overe midts desen aen Pauwels Franss alsulcke
zijn actie, pardt ende deel van 117 roeden lants als den voorn. comparant metten voors.
Pauwels Franss int gemeene in Bals Hals hadde liggende die hem comparant gesuccedeert
ende aenbestorven zijn bij de afflijvicgheijt van Cornelia Cornelisdr rechte moeije van zijne
huijsvrouwe, vercleerende het voorn. landt mette terwe daer jegenwoordicg liggende vercocht
te zijne voor de somme van 25£ tgemet te betalen op heden deen helleft comptant ende de
resterende helft van heden in een jaer sonder langer oft voorder delaij. Present Jacob Oliviers,
Pieter Adriaens, Jacob Christoffels (MPS: Jacob Jacobs Christoffels) ende Willem Quirijns
Item den zelven Cornelis Adriaens levert ende draegt op als boven aen deersame Andries Jans
zijn recht pardt actie ende deel van 255 roeden landts als hij comparant metten voors. Andries
Jans gemeene liggende hadde inden Westveerpolder hem gesuccedeert bijde afflijvicgheijt als
vooren, ende is vercocht voor 17£ tgemet te betalen nu Goesser marckt in augusto
eerstcomende 1591 4£ ende alsoe alle jaeren telcken voors. Goesse marckten diergelijck 4£
tot volder betalinge toe, item noch zijn comparants gedeelte inden Westveerbinnen dijck
metten selven Andries Jans ende Pauwels Franss noch gemeene liggende, vercleerende de
comparant zijn voors. actie part ende deel selver dijck vercocht te hebben voor den somme
van 2£ eens boven den laste daerop noch staet die welcke last den coopere tzijne eijgene coste
zal moeten betaelen boven den 2£ te betalen Goesser marckt sonder langer.
W-8139, 29v, 13-7-1591: comparuit Job Corneliss dewelcke heeft van gelijcken wettelijck als
vooren opgedragen, leverde ende geeft overe midts desen alle ende generalijcken zijne
gerechte actie part ende gedeelte van alsulcken besterfenisse ende achtergelaten goederen die
hem comparant gesuccedeert ende aenbestorven zijn deur de aflijvicgheijt van wijlen zaliger
Cornelia Cornelisdr zijn moeije soo have, ruerende ende onruerende goederen landen,
gronden van erfven huijsingen, incomende als vuijtgaende schulden, egeen vuijtgesondert,
ende vercleerde de comparant dese zijn actie ende gerecgticgheden vercocht te hebben tsamen
voor de somme van 50£ eens, te betalen alle daghe totdat de voorn. somme te vollen ende al
betaelt sal wesen altijts binnen den jaere te vollen betaelt, bekende daeromme de voors.
comparant aen de zelver goederen ende besterff egeen actie noch recht meer aen houdene ofte
pretenderen in eenicge manieren.
W-8139, 29v, 19-9-1591: comparuit voor schepenen in persoone Pieter Adriaens ende bekent
schuldicg te zijne zijne drije onbeiaerte weeskinderen geprocreert bij wijlen Cornelia
Cornelisdr (MPS: zie twee voorgaande acten Cornelia Cornelisdr was toch de huisvrouwe van

Pauwels Franss!) zaliger zijn comparants huijsvrouwe was, bij name Job, Adriaenken?,
Tanneken Pieters tsamen ter somme van 50£ eens toecomende over den coope van gerechte
helleft van de huijse daer hij inne woondt ende zijne voorn. kinderen in gerecht waeren over
de successie van huerlieder moedere, te betalen de voors. 50£ in termijnen van jaeren als te
wetene nu Kersmisse eerstcomende 1591 3£ ende alsoe voorts jaerlijcx alles Kersmes!
vervolgende 3£ tot volder betalinge toe midts dat de voors. huijsingen verobligeert blijven
staen tot eene onderpande ende speciale hijpoteque. Present Willem Quirijns, Jacob Jacobs
Christoffels, ende Nicolaes Corneliss schepenen
W-8139, 30, 22-10-1591: comparuit in gebannender vierschare Anthonij Tartron als speciale
gemachticgde van Jan Domiss presonier (MPS: krijgsgevangene of gekerkerde?) blijckende
bij de schriftelijcke procuratie ende signature van de zelven Jan Domiss van 20-9-1591 ende
heeft dienvolgende den voors. comparant gecedeert, opgedragen ende gelevert met drije vrij
sondacgs geboden ende vollen recht aen deersame Cornelis Marinuss Gort alsulcken 5 gemet
min 15 roeden lants den voors. Jan Domiss eijgen toebehoorende gelegen inden Zuijtpolder
(O. Sanctus Spiritus hic, S. zeedijck, W. Pieter van Schuijle, N. Plattendijck) ende deser
erffve is vercocht voor 24£ 20s ijder gemette betalen den helleft nu Kersmisse eerstcomende
1591 ende de ander resterende helft Kermis anno 1592, sonder langer oft voorder delaij).
Present Jacob Oliviers, Nicolaes Corneliss ende Pauwels Franss
W-8139, 30, 7-12-1591: heeft Sebastiaenken Geertsdr wijlen Pieter Jacobs wettelijck
gecedeert ende opgedragen met drije sondacgse geboden Jan Jaspers maet alsulcken 2 gemet
27 roeden lants als de zelve hadde liggende inden Splinter (O. ende S. Jan Jooss, W. Jacob
Jans (MPS: Jacob Jans Pieters Lemps), N. Heerewecg) ende is vercocht voor 22£ elck gemet,
te betalen op heden 11£ gereet ende voorts jaerlijcx ten date deser diergelijcke 11£ tot volder
betalinge toe met noch expresse conditien in soo verre de transportante quame afflijvicg te
werden voor de expiratie dat de leste paije verschenen sal sijn soos al in sulcken gevallen den
voors. Jan Jaspers van de 27 overroeden geen betalingen te derffven doen, oft nijet daervoor
te geven, maer indien de zelve transportante (ten tijde voorseijt) noch levendicg is soo sal den
voors. Jan Jaspers daervoor gehouden zijn te betalen 20s eens. Present: Willem Quirijns,
Jacob Oliviers, ende Nicolaes Corneliss
W-8139, 30, 7-12-1591: comparerende voor schepenen naergenoempt Jacob Lodewijcks ende
bekende ontfangen te hebben van Willem Zagarus de somme van 96£ eens belooffende ter
cause vandien den voors. Willem Zagarus jaerlijcx te betalen ende wel te geldene de somme
van 6£ waervan den eersten termijn van betalinge vallen ende verschijnen sal op den 25-71592 ende alsoe voorts alle jaeren tot dat de zelve rente geheel gelost ende afgeleijt sal wesen
dwelck Jacob Lodewijcks (MPS: Jacob Louwijcx) voors. oft zijns actie hebbende vermacg te
doene in twee diversche reijsen midts dat de hij altijts gehouden sal zijn de voorn. Willem
Zagarus oft zijn actie hebbende een halff jaer voor tverschijnen deser rente op te seggen ende
vander lossinge behoorlijcken tadverteren ende ten verschenen daghe op te leggen ende te
betalen de rechte helleft van der hooftsomme der zelver met alle verschenen verloopen ende
onbetaelde rente totten daghe vander lossinge toe, verbindende hierinne tot speciale ijpoteque
ende onderpant sijn lanthouffe huijsingen schuijren stallingen keeten hoff ende boomgaert
daer hij comparant jegenwoordicg nu inne woondt, genaempt de Blauwe Poorte met ontrent
15½? gemet vrij eijgen erffve altsamen gestaen ende gelegen inde prochie van Waerde inden
houck genaempt de Grootenpolder (O. Jacob Lodewijcks, S. ende N. Christoffel Jacobs, W.
Bartholomeeus Willouts ende erfgenamen Lodewijck Jacobs) ende voorts gegeven? alle zijne
andere goederen ruerende ende onruerende, jegenwoordicg ende toecomende gelegen binnen
desen lande ofte daerbuijten, oock mede zijn voorgenoempde comparants persoon oft zijne

actie hebbende ommem bij faulte van betalinge oft anders sijn gebreck ende garandt daeraen
te mogen verhalen mede indien datter vele ende diversche persoonen waren actie van Jacob
Lodewijcks voors. hebbende oft besitters des onderpants in sulcke gevallen sal dezelve
Willem Zagarus oft actie van hem hebbende zijn gebreck ende garandt, soo wel vandt
principael als van de jaerlijcxe verschenen ende vervallen rente moegen heeschen ende
verhalen tot zijnder opcie aeneen ofte aen meer van dien voor sulcker justicien die hem
gelieven zal ende belooffde de voors. comparant soo voor hem selven als voor zijn actie
hebbende de voors. hijpotequeur ? de jaerlijcxe renten te quijten vrij schadeloos ende
indempnisatie houden (sonder daer ijet van den rentheffer te mogen corten) van 100 ste, 50ste,
20ste oft 10de pennincgen ende alle andere schattingen commeren ofte oncosten ordinaris ofte
extraordinaris present ende toecomende hoedanic oock die tot laste vanden rentheffere
ingestelt zijn oft van nijeuwe innengestelt souden mogen werden alwaert sulcks in contrarie
van dese expresselijck bij placate gecaveert ende tonderhouden geboden wierde welcke bij
Jacob Lodewijcks voors. soo voor hem zelven als zijne naercomelingen geensins en begeert
behulpicg te zijne, renuncierende te desen van allen exceptien appellatien proclamatien
privelegien vrijheden clergien (MPS: regels van de geestelijkheid?) relieven respijten ende
?gratien van Prinschen vercregen oft nocg te vercrijgen ende de rechte segg? dat generale
renuncgiatie nu en valideert oft preindiceert tenzij dat speciale voorgaet ende voorts al tgene
dat den comparant ende zijns actie hebbende te bathe souden moegen comen ende den
inhoudt van desen in eenicger manieren zoude mogen preindiceren. Aldus gepasseert present
Jacob Oliviers, Willem Quirijns ende Nicolaes Corneliss.
W-8140, 30v, 14-12-1591: comparerende in gebannender vierschare Jan Corneliss Winter
vuijten name ende vanwegen Cornelis Adriaens zijnen swager bij procuratie geconstitueert
zijnde voor wethouders der prochie van Schore opden 13-12-1591, ende heeft dien volgende
wettelijck gecedeert ende opgedragen bij drije voorgaende sondacgs geboden aen deersame
Sebastiaen Jacobs alsulcken 2 gemeten zaijlants als den voors. Cornelis Adriaens binnen
Waerde waren toebehorende ende onlancx hem vanwegen Appolonia zijne huijsvrouwe
aenbestorven ende bij cavelinge gevallen zijn deurde doot ende aflijvicgheijt van wijlen
Maeijcken Jans Cabus?dr huijsvrouwe was van Pauwels Diericks zaliger gelegen de voors.
erfve in Lerckenhoeck (O. vroone, S. Maerten Willems, W. Maerten Willems met jonckheer
van Wissenkercke, N. Machiel de Molijn (MPS: Michiel du Moulin)) ende vercleerde hij
comparant de voors erffve vercocht te zijne voor 17£ 5s ijder gemet mette terwe daerop
besaeijt wesende, te betalen nu Kersmis eerstcomende, zonder langer, des geloofde den
transportant den voors. coopere opt voors. lant vrij te garanderen ten eeuwicgen daghe opt
verbant van zijns persoone ende goederen
W-8140, 31, 21-10-1591 (MPS: los briefje): Ontvangen bij mij vuijt handen van secretaris Jan
Tartron de somme van 16£ 13s ende dat op rekening bij zijne tachterheijt inde rentmeester
Gillis Jans bij sterfhuijs van Christoffel Marinuss (MPS: handtekening Gillis Jans)
W-8141!, 31, 19-12-1591: comparerende voor schepenen naergenoempt in persoone deersame
Willem Quirijns ende heeft wettelijck bekendt schuldicg te zijne de twee jonckste
weeskinderen van Pieter Jans Rooshil, Cornelis (MPS: Cornelis Pieters Rooshil) ende
Janneken Pieters (MPS: Janneken Pieters Rooshil) tsamen de somme van 33£ 16s 8gr eens
toecomende voor hunne actie paert ende deel als de zelve competerende waren in de houffe
haers vaders zaliger inder vouge als zijn comparants huijsvrouwe (moedere der voorn.
kinderen) eertijden! van de gemeene kinderen hadde gecocht te betalen de voorn. somme met
3£ tsiaers daeraf deerste paijement verschenen was prima meije 1589 ende alsoe voorts
vandien daghen jaerlijcx vervolgende 3£ tot volder betalinge toe, verobligerende hij

comparant tot verseckeringe van de voors. hooftpenningen ende jaerlijcxe paijementen zijns
persoons ende voorts se et sua. Aldus gepasseert ter presentie van den schout met Jacob
Oliviers ende Nicolaes Corneliss schepenen
W-8141!, 31, 19-12-1591: heeft Willem Quirijns rechtelijck opgedragen met drije sondacgs
geboden aen Jacob Pieters Rooshil (MPS Jacob Pieters Rochiels) een landtstede huijs
schuijren stallingen ende hoff met een gemet 12 roeden eijgen erffve daeraen gelegen, staende
de selver huijsinge op zekere vroone in den houck genaempt Peulcken (O. Heerenwecg, S.
Willem Quirijns, W. derffgenaemen van Pieters Jans Rooshil, N. Heerenwecg), vercleerende
den voorn. comparant de voors. huijsinge alsoo vercocht te hebbene voor de somme van 143£
5s eens te betalen met 8£ tsiaers afgaende paijementen daeraf deerste jaer gevallen ende
verschenen es meij 1589, ende alsoe van dijen tijde voorts alle meije jaerlijcx vervolgende
diergelijcke 8£ tot volle betalinge toe, des zoo stelde ende verobligerende den voors. Jacob
Pieters Rooshil tot versekeringe van de voorn. betalinge de voors. huijsinge ende erffve met
allen den toebehoorten tot eene onderpande ende speciale hijpoteque ende voorts zijne
persoon eet se et sua. Present Jacob Oliviers, Nicolaes Corneliss schepenen
Ter zelver daghe naerdien Jacob Pieters Rooshil hadde vercleert vercocht te hebbene aen
Laureijs Adriaens de voornoemde huijsinge metter erffven inder vougen als die hem alsoo op
heden bij Willem Quirijns zijn gelevert ende zijde! die vercocht te hebben voor de somme van
216£ 13s 4gr, te betalem met 8£ tsiaers afgaende paijementen daeraff deerste paije
verschijnen sal prima meije 1592 ende alsoo voorts alle meije jaerlijcx vervolgende 8£ tot
volder betalinge toe versouckende dienvolgende derselven coope alsoe over te dragen aenden
voors. Laureijs Adriaens zijnen voors. coopere ende alsoe bij manisse vande schout
vonnisselijck gewesen was alle coopregisters ende aenboorders te comen spreecken thunnen
recht, soo es dienvolgende gecompareert in persoone Heijndrick Marinuss Gort de welcke
heeft gepretendeert te hebbene naderschap ende aenboordt vande zelve vercochte huijse ende
erffve pretenderende te voldoen Godts penninck lijfcoop als andersins schepenen partien
gehoort, hebben den voorn. Heijndrick Marinuss gewesen in zijne pretentie gerecht te zijne
ende es alsoe de voors. huijsinge metter erffven rechtelijck overgedragen aen voorn.
aenboirder tot een vrij erffelijck besit. Present Jacob Oliviers, Willem Quirijns ende Nicolaes
Corneliss schepenen (? Hoe kan dit)
W-8142, 31v, 20-1-1592: Willem Olleman bekendt schuldicg te zijne Cornelis Corneliss
biersteker de somme van 22£ eens ter cause van geleverde hollandsche bieren volgens hunne
finale affrekeninge welcke voors. somme den voors. Olleman heeft bewesen ende geasigneert
dat den voors. Cornelis Corneliss de zelve penningen zal innen ende ontfangen van Anthonie
Tartron in verschenen paijen (als den voorn. Olleman zeijde) vanden voors. Tartron noch
toecomende was over reste van coope van eenen huijse gestaen tot Waerde geheten den
Zwaene wel verstaende dat den voors. Cornelis Corneliss tot inninge ende ontfanck van zijne
voors. tachterheijt sal moeten berusten ende stille staen soo lange ende tertijt toe dat alle ouwe
voorgaende brieven daermede tvoorn. huijs noch mede belast staet voldaen ende betaelt zullen
wesen als te wetene Cornelis Marinuss Gort ende derffgenamen van Govaert Diericks met
Willem Quirijns ende naer de expiratie van de voors. ouwe volle betalinge, soos al den voors.
Cornelis Corneliss coemen ende ontfangen zijne voorgaende assignatie van 22£ eens met
termijnen van 6£ tsiaers, des beloofde den voors. Olleman comparant de voorn Cornelis de
biersteker opde voors. somme van 22£ geheel te garanderen ende daerop te houdene vrij ende
vranck. Aldus gepasseert present Willem Quirijns ende Nicolaes Corneliss schepenen
W-8142, 32, 1-2-1592: comparerende voor schepenen naergenoempt in persoon Maeijcken
Quiirijnsdr weduwe wijlen Adriaen Gilliss zaliger ter eende ende Christiaen Adriaens, Willem

Maertens (MPS: Willem Merts) ende Pieter Jans altesamen recht erffgenamen van wijlen de
voors. Adriaen Gilliss ter andere zijden welcke voors. weduwe met haere voorn.
wederpartijen bekenden ende vercleerden onder malcanderen vuijtstaende gehadt te hebben
diversche questien ende geschille inde scheijdinge ende half afdeelinge van alle de
achtergelaten goederen van wijlen den voors. Adriaen Gilliss oversulcx dat zij comparanten
naer diversche vereffeninge ende liquidatien verclaerden met malcanderen in minnelijcken
vereenicht overcomen ende geaccordeert te zijne in forme ende manieren hier aen volgende te
wetene dat alsooe den voors. Adriaen Gilliss in zijnen leven bij vuijtcoop gelooft hadde de
drije naergelaten kinderen wijlen Sebastiaen Pieters vuijt te reijcken ende te betalen voor
haere vaderlijcke successie ende besterff tsamen ter somme van 30£ alnaer naer luijdt ende
inhoudt van schepenen brieff van date 23-12-1584 waer duere dese lieden zullen worden
geannexeert midtgaders noch andere 6£ diemen de voors. drije kinderen bij testamente van
haren voorleden vadere oick nochtertijt schuldicg was welcke voors. twee sommen alsoe
tsamen beoopende 36£. De voorn. Maeijcken Quirijnsdr comparante als moedere der voirs.
kinderen heeft gelooft ende beloofde wettelijck midts desen (tot haere eijgene laste alleene) te
geldene ende wel te betalen aen haere voors kinderen teijnden de jaeren inden voors.
vuijtcoop brieff vermelt, belovende oick zij comparanten ter cause vandien de voorn.
Christiaen Adriaens, Willem Maertens ende Pieter Jans hieraff te houdene geheel vrij
costeloos ende schadeloos jegens eenen ijegelijcken van nu ende ten eeuwicgen daghe opt
verbandt van hare persoon ende alle huere goederen midts conditien dat ellicx ende ijder een
van hen int besundere gehouden zijn in handen van haer comparante te betalen in gereeden
gelde de soome van 3£ 7s 9gr 12 mijten eens, ende voorts tot voldoeninge ende verseekeringe
van alles tgene voors. staet wel ende getrouwe te voldoen zoo wel voorde voors. 36£ als oock
voor de voors. indempniteijt heeft de voorn Maeijcken Quirijns comparant daervooren gestelt
ende verobligeert, stelde ende obligeerde wettelijck bij desen tot eenen onderpande ende
speciale hijpoteque alsucken twee partijen vrij eijgen lants als zij hier binnen Waerde hadde
liggende te weten inden Kerckhoeck 403 roeden (O. de voors. weesen, S. den Plattendijck, W.
Pieter Jans, N. Willem Quirijns) ende noch inden Riethoeck 1 gemet 88 roeden (O.
kerckenlandt, S. Jacob Jans Pieters Lemps, W. Pieter van Schuijlen, N. Pieter Jans)
verbindende zij comparante boven desen oock niet te min haeren persoon ende generael en
specialijck alle haere andere goederen ruerende onruerende present ende toecomende tot
sulcken effecte dat ingevalle zij comparante in gebreecke ware de voors. somme van 36£ op
te brengen teijnden de jaer voorseijt dat alsdan de voorn. kinderen zullen vermoegen de voors.
onderpanden in rechte doen vercoopen ten verhale vande voors. somme. gepasseert in
presentie van Willem Quirijns, Jacob Oliviers, Pauwels Franss ende Noclaes Corneliss
W-8143, 32v, 20-2-1592: comparuit Willem Maertens backer ende Pieter Jans dewelcke
hebben opgedragen ende gelevert aen Maeijcken Quirijnsdr weduwe wijlen van Adriaen
Gilliss ten behouffe ende prouffite van Pieter (MPS: Pieter Sebastiaens) ende Quirijn
Sebastiaens haere kinderen alsulcken 204 roeden lants als hun comparanten bij successie
aenbestorven zijn bijde doot ende aflijvicgheijt van Adriaen Gilliss zaliger, gelegen in Bals
Hals in alder vougen ende manieren als den zelve Adriaen Gilliss bij tittele van coope ende
transpoorte in voortijden vercregen heeft van de erfgenaem Pieter Harrents gecocht wesende
voor 13£ 6s 8gr tgemet comptant gelt, daeraff de voorn. twee transportanten hun bekenden
van de voorn. Maeijcken Quirijnsdr realijcken gecontenteert ende te vollen betaelt te zijne.
Present Willem Quirijns, Jacob Oliviers, Nicolaes Corneliss als schepenen
W-8143, 32v, 20-2-1592: heeft Christiaen Adriaens wettelijck gecedeert ende draecgt op
midts desen aen Pieter Jans zijnen zwager alle alsulcken actie recht part ende deel van twee
partijen lants als hij comparant jegenwoordich met zijnen swagere nochtertijt gemeene hadde

liggende ende hem gesuccedeert bij de afflijvicgheijt van zijnen vader vercleerende hij
comparant de zelver zijn actie ende gedeelte vercocht te hebbene bij den hoope voor de
somme van 16£ eens comtant gelt. Present Willem Quirijns, Jacob Oliviers, Nicolaes
Corneliss als schepenen
W-8143, 33, 20-2-1592: heeft Willem Quirijns als kerckmeester van Waerde wettelijck
gelevert ende opgedragen aen deersame Cornelis Marinuss Gort alsulcken 2 gemet 132
roeden zaijlants gelegen inden Westveerpolder alsoe tzelve bij testamente gelegateert ende
beseth is totter kercken onderhoudinge bij wijlen Cornelis Jacobs Boudewijns zaliger liggende
(O. Jan Maens, S. den zeedijck, W. de kercke van Waerde, N. den Westveerdijck),
vercleerende hij comparant dese voorn. erffve vercocht te zijne voor de somme van 9£ 10s
elck gemet comptant gelt. Present Willem Quirijns, Jacob Oliviers, Nicolaes Corneliss als
schepenen
W-8143, 33, 20-2-1592: comparuit Laureijs Geerts (MPS: er stond Laureijs Adriaens maar
dat is doorgestreept) ende heeft rechtelijck gelevert ende opgedragen aen deersame Marinus
Corneliss Gort alsulcken 2 gemet 124 roeden lants als hij comparant binnen Waerde in den
Boterdijck hadde liggende (O. S. ende N. den aermen der stede Goes, W. derfgenamen
Adriaen Jans Loijs), ende is vercocht voor 13£ 10s ellick gemet te betalen den helleft op
heden comptant ende de resterende helft nu Kersmis eerstcomende 1592 sonder langer oft
voorder delaij. Present Willem Quirijns, Jacob Oliviers, Nicolaes Corneliss als schepenen
W-8143, 33, 5-3-1592: comparuit in gebannender vierschare Marinus Corneliss (MPS:
Marinus Corneliss Gort?) vuijten name ende vanwegen Jan Huijgen (MPS: Jan Hugos) zijnen
swager bij procuratie geconstitueert zijnde voor wethouderen van’s Gravenpolder op 2-31592 ende heeft vuijt dier qualiteijt wettelijck opgedragen ende gelevert aen deersame
Marinus Marinuss schipper alsulcken 2 gemet 126 roeden lants als den voors. Jan Huijgen
hier binnen Waerde in de Meese hadde liggende (O. kinderen van Willem Quirijns, S. Jan van
Haesdonck, W. Jacob Jans Pieters Lemps, N. den Haveloosen dijck) vercleerende de
comparant dese erffve vercocht te zijne voor 18£ ijder gemet, te betalen op heden in comptant
gelt. Present Jacob Oliviers, Willem Quirijns, Nicolaes Corneliss ende Pieter Adriaens
schepenen
W-8143, 33, 5-3-1592: comparerende Pieter Jans als wetticge man ende momboir van
Maeijcken Adriaensdr heeft wettelijck gecedeert getransporteert ende gaff over bij desen aen
Pieter Adriaens eenen schultbrieff met alle zijn actie ende recht die hij daeraene was
hebbende luijdende ten laste van Pieter Hermans inhoudende 42£ 5s, verschijnende met 2£
ende was van date 24-5-1591, bekennende daeraen egeen recht meer aen te behoudene.
Present Jacob Oliviers, Nicolaes Corneliss als schepenen
W-8144, 33v, 26-3-1592: comparuit in gebannender vierschare Jacob Adriaens Loijs ende
Hubrecht Marinuss Gort de welcke gesamenderhant hebben wettelijck gecedeert ende gaven
over midts desen tot een vrij eeuwicg erffelijck besit aen Jacob Oliviers alle haere
gerechticgheijt paert actie ende gedeelte die de zelve comparanten sprekende hadden op de
huijsinge daer den voorn. Jacob Oliviers jegenwoordicg in is woonende, vercleerende zij
comparanten hunne voorn. actie recht ende deel der selver huijsingen alsooe vercocht te
hebben tsamen voor de somme van 28£ te betalen nu prima meije eerstcomende 1592 ellicx
een aen hen comparanten int besundere 2£ ende alsoe voorts allen meije jaerlijcx vervolgende
diergelijcke ellick 2£ tot volder betaleinge toe, des zoo heeft den voorn. Jacob Oliviers boven
de voorn. 28£ noch gelooft ende belooffde wettelijck midts desen tzijnen eijgene last alleene

te betalene ende aff te quijten alsulcken belastinge van een jaerlijcxe losrente als het stuck
lants genaempt Biemans Meetken verobligeert staet, soo wel de hooftpenningen als oock de
verloopen rente van dien, geloovende die selve last eerstdaecgs geheel te lossen ende te
quijtene ende daeraff den voors. Hubrecht Marinuss vrij costeloos ende indempniteijt te
houdene opt verbandt van zijns persoon ende goederen. Gepasseert present Willem Quirijns,
Pieter Adriaens, Jacob Jacobs Christoffels ende Nicolaes Corneliss schepenen
W-8144, 33v, 26-3-1592: ten zelven daghe heeft Hubrecht Marinuss Gort wettelijck gelevert
ende draecgt oppe bij desen aen deersame Cornelis Marinuss Gort zijnen broedere, alsulcke
ontrent 3 gemet weije lants als hij comparant liggende hadde in den Grootenpolder (O. de
Hinckelinge, S. ende W. de Hooge Meet, N. de weduwe Blancx) vercleerende hij comparant
dese voors. erffve vercocht te hebben voor de somme van penningen daeraf hij bekende hem
realijck gecontenteert vernoecgt ende te vollen betaelt te zijne (MPS: er wordt geen prijs
vermeld), den eerste penninck metten lesten. Present de voors. wethouderen Willem Quirijns,
Pieter Adriaens, Jacob Jacobs Christoffels ende Nicolaes Corneliss ende Jacob Oliviers
Ten zelven daghe heeft Cornelis Marinuss Gort wettelijck opgedragen ende gelevert aen
Jacob Adriaens Loijs de voorgaende 3 gemet weije landen vercleerende dezelve overgegeven
ende vercocht te hebbene in mangelinge van ontrent 1 gemet weije lants liggende binnen
Cruijningen ende boven desen noch in gelde de somme van 25£ eens te betalen den helleft nu
Kersmis eerstcomende 1592ende dander helft Kersmis anno 1593 zonder langer.
Idem Cornelis Marinuss Gort draecgt oppe ende gaff over midts desen tot een vrij erffelijck
besit aen Hubrecht Marinuss Gort ontrent 1 gemet weije lants gelegen inden Suijdtpolder (O.
den transportant, S. zeedijck. W. weduwe Jan Domiss, N. voors. transportant) ende vercleerde
hij comparant van dese erffve realijck vernuecgt ende te vollen wel betaelt te zijne.
W-8144, 34, 26-3-1592: ten voors. daghe heeft Jan Corneliss Vos opgedragen ende met
vollen rechte gelevert aen Pieter Jacobs Verbeecke (MPS: Pieter Jacobs Verbecke) naerdien
dezelve Pieter vuijt crachte van naderinge hiertoe aangewesen was alsulcke ontrent ? (MPS: is
open gelaten) roeden lants gelegen inde Westveerpolder (O. ende S. Nicolaes Corneliss, W.
Jacob Oliviers cum suis, N. Westveerdijck) ende is vercocht voor 8£ 13s 4gr tgemet te betalen
nu op heden gereet 3£ 8s 6gr ende de reste binnen een jaer naer date deser zonder langer ofte
voorder delaij. Present de wethouderen
W-8144, 34, 21-5-1592: heeft Willem Quirijns met vollen rechte wettelijck opgedragen ende
gaff overe midts desen tot een eeuwicg vrij ende erffelijck besit ten behouffe ende prouffite
van deersame Jacob Corneliss Jacobs Boudewijns (MPS: Jacques Corneliss) alsulcke twee
partijen weije lants als dezelve hadde liggende int Molenwater eest drije stucxkens groot 215
roeden ende noch twee stucken daer neffens groot 1 gemet 42 roeden alsooe tsamen 557
roeden (O., S. ende W. Heerenwecg, N. Andries Engels) ende vercleerde de voors. Willem
Quirijns dese voorn. erffve gegeven te hebben in mangelinge van ander landt als den voors.
Jacques Corneliss liggende heeft inde Plassenmeet soo veele hem aldaer gesuccedeert ende
aenbestorven es bijde afflijvicgheijt van zijnen vadere, des is expres ondersproken zoo wiens
lant minder bevonden werdt dan het meeste soo dan minsten den meerder gehouden te zijn te
gelden ende te betalen voor elcke roede 12gr, in comptant gelt. Present Jacob Oliviers,
Nicolaes Corneliss ende Pauwels Franss
W-8144, 34, 21-5-1592: heeft Willem Maertens backer met vollen rechte wettelijck
opgedragen ende gelevert aen Willem Quirijns present ende accepterende ten behouffe ende
prouffite van Marinus Heijndricks woonende tot Goes (MPS: Marinus Heijndricks lantmeter)
alsulcken 1 gemet 61 roeden zaijlants als den comparant zeijde hem toe te behooren (MPS: er

stond toutebehooren) vuijtwijsende zeker cavel briefken gelegen binnen Waerde inden
Plassenmeet (O. Maeijcken Quirijns, S. den Plattendijck, Willem Quirijns, N. Cornelis
Willems) ende vercleerde hij comparant dese voors. erffve vercocht te hebbene voor de
somme van 14£ eens den hoope te betalen op heden in comptant gelt. Present Jacob Oliviers,
Nicolaes Corneliss ende Pauwels Franss
W-8145, 34v, 20-6-1592: comparuit in gebannender vierschare Willem Maertens backere
vuijten name ende als procuratie hebbende van Christiaen zijnen zwagere (MPS: Christiaen
Adriaens) ende heeft vuijt dier qualiteijt rechtelijck met vollen rechte opgedragen ende
gelevert aen Anthonij Jooss een huijs metter schuijre hoff ende alle zijne toebehoorten soo
tselve gestaen ende gelegen is opden Westveerdijck op ontrent ½ gemet vrij eijgen erffve (O.
Anthonij Daniels, S. zeedijck, W. Heerenwecg, N. Marinus Corneliss Gort) ende vercleerde
hij comparant tvoors. huijs vercocht te zijne voor 39£ eens te betalen met 3£ op heden gereet
ende noch andere 3£ Goesser jaermarckt in augusto 1593 ende alsoe voorts alle Goesse
marckten jaerlijcx vervolgende diergelijcke 3£ tot volder betalinge toe, des zoo heeft den
voors. Anthonij Jooss het voors. huijs met zijne toebehoorten gestelt ende verobligeert tot
eenen onderpande ende speciale hijpoteque ten versekeringe van de voors. hooftsomme ende
jaerlijcxe paijementen ende boven desen tot breeder versekerheden es gecompareert Jacob
Jacobs Christoffels die hem geconstitueert ende gestelt heeft als borge eijgen schult voor de 4
eerste naervolgende paijen midts dat de voors. Anthonij Jooss geloofde zijne voors. borge in
alles vrij ende indempniteijt te houdene. Present Jacob Oliviers, Nicolaes Corneliss, Pieter
Adriaens ende Pauwels Franss schepenen
(Later?) bijgeschreven; hieraff te maecken twee schultbrieven een voor weduwe Lieven
Muijsere van 24£ met 2£ tsiaers ende de andere voor Christiaen Adriaens van 12£ te betalen
met 1£ tsiaers, alsoo de gereede eersten paije betaelt was
W-8145, 34v, 20-6-1592: comparuit in persoone Jacob Lodewijcks (MPS: Jacob Louwijcxs)
ende heeft bekendt schuldicg te zijne Pieter Adriaens ten behouffe ende prouffite van zijne
drije onbeiaerte kinderen daer moeder aff was Cornelia Cornelisdr zaliger de somme van 32£
eens die hij comparant besitten zal in een jaerlijcxe losrente te lossen tegen den penninck 16
tot 2£ tsiaers daeraff deerste jaerrente verschijnen zal den 20-6-1593 ende alsoe geduerende
totter lossinge ende afquijtinge der zelver welcke lossinge de comparant geloofde geheel aff te
quijtene ende te lossen de voorn. hooftpenningen met allen verschenen ende verloopen rente
binnen dese 2 naestcomende jaeren zonder langer altijt te betalen met zuijveren gelde sonder
daer ijet vanden rentheffere te mogen corten oft aff te slaene eenige impositien oft belastingen
alvolgende de brieven te deser vuijtgegeven zijn vermellende ende voorts tot voldoeninge
ende reeckeninge van tgene voors. staet wel ende getrouwelijck te voldoen, heeft den
comparant daervooren gestelt ende verobligeert tot eenen onderpande ende speciale
hijpoteque alsulcken 19 gemet vrij eijgen lants als hij comparant hadde liggende inde
Westhinckelinge (O. Christoffel Jacobs, S. ende W. den voors. Jacob Lodewijcks, N.
Hinckelinge). Gepasseert present Willem Quirijns, Jacob Jacobs Christoffels ende Nicolaes
Corneliss schepenen
(MPS: daaronder bijgeschreven): 1-10-1594 heeft Jacob Lodewijcks dese rente herkendt! te
weten tcapitael op 36£ te lossen ende aff te leggen binnen drije naervolgende jaeren ende de
jaerlijcxe rente compt 2£ tsiaers, daeraff deerste jaer verschijnen sal 1-9-1595 opt verbant
ende hijpoteque als vooren den tekst vermelt. Present Jacob Oliviers ende Nicolaes Corneliss
schepenen
W-8145, 35, 18-7-1592: comparuit in persoone Cornelis Marinuss Gort de welcke heeft met
vollen rechte wettelijck opgedragen ende gelevert tot een vrij eeuwicg erffelijck besit aen

deersame Anthonij Hectors cremer alsulcken 4 gemet 117 roeden saijlants mette terwe daerop
nutertijt besaeijt staende als hem comparant waren toubehorende gelegen binnen Waerde
inden Suijdtpolder (O. armen van Waerde, S. Zeedijck, W. Jan Domiss weduwe, N.
Plattendijck) vercleerende hij comparant dese voors. erffve alsoe vercocht te hebbene voor de
somme van 30£ ellick gemet, te betalen nu Kersmisse eerstcomende 1592 30£ ende alsoe
voorts alle Kermisse jaerlijcx vervolgende diergelijcke 30£, waeraff de leste paije die minder
en es beloopende 11£ 14s vallen ende verschijnen zal kersmiss anno 1595 voor welcke
betalinge de voors. Anthonij Hectors stelt ende verobligeert al voors lant tot eenen
onderpande ende speciale hijpoteque, des gelooft den voors. Cornelis Marinuss Gort zijnen
coopere opt voors lant te garanderen vrij costeloos ende schadeloos ten eeuwicgen daghe opt
verbant van zijnen persoon ende voorts se et sus. Present Jacob Oliviers, Willem Quirijns
ende Nicolaes Corneliss schepenen
W-8145, 35, 19-9-1592: comparuit Lieven Adriaens als vadere ende recht voocht van zijne
drije onbeiaerde kinderen namelijck Cornelis (MPS: Cornelis Lievens), Jeremias (MPS:
Jeremias Lievens) ende Pauwelijne (MPS: Paulina Lievensdr) daer moeder aff was
Margaretha Bartholomeeusdr zaliger de welcke comparant ten behouffe ende prouffite de
voors. kinderen heeft wettelijck gecedeert getransporteert ende overgegeven aen Nicolaes
Danckaerts een huijs met alle zijne gevolcg ende toubehoorten gestaen achter op de Kercken
vroone (O. ende S. Heerenwecg, W. het Kerckhoff, N. Jan de naeijer) ende vercleerde voors.
huijs vercocht te zijne voor 12£ te betalen in termijnen van jaren hieraen volgende te wetene
nu prima meije eerstcomende 1593 10s ende alsoe voorts jaerlijcx alle meije vervolgende tot
prima meije 1600 incluis diergelijcke 10s, item noch prima meije daer naestvolgende 1601 2£
ende alsoe voorts alle meije vervolgens tsiaers 2£ gelijcke tot volder betalinge toe met noch
expresse voorwaerde ende bespreck dat den voors. Nicolaes Danckaerts gehouden sal sijn
boven de voorn. 12£ te quijtene gelden ende betalen alsulcken schult brief inhoudende noch
18£ als Willem Maertens backere op de voors. huijsinge met 2£ tsiaers noch waren
competerende, geloovende de voors. Nicolaes Danckaerts ter cause vandien de voorn. Lieven
Adriaens met zijne voors. kinderen daeraff geheel vrij costeloos ende indempniteijt te
houdene, verbondende tot voldoeninge des voors. staet alle de voors. huijsinge tot eenen
onderpande ende speciale hijpoteque. Present Jacob Oliviers, Willem Quirijns ende Nicolaes
Corneliss
W2-9857, 35v, 19-9-1592: comparerende in persoone Jacob Jacobs Christoffels ende heeft
wettelijck met vollen rechte opgedragen ende gelevert aen deersaeme Cornelis Marinuss Gort
alsulcken 448 roeden saijlants als hij comparant hadde liggende int Spaert (O. derffgenaemen
Balthasar Vilaijn (MPS: Balthen Vilaijn), S. Adriana Engelsdr (MPS: Jaenken Lodewijcksdr
of Jaenken Louwijcksdr), W. Sanctus Spiritus hic, N. de Cappelrije dijck) ende es vercocht
voor de somme van 18£ eens den hoope comptant gelt daeraff den comparant hem bekende
realijcken vernuecht te vollen ende al wel betaelt te zijne, den eersten penninck metten lesten.
Aldus gepasseert int volle collegium van schepenen
W2-9857, 35v, 19-9-1592: heeft Jan Govaerts wettelijck opgedragen ende gaf overe midts
desen aen Andries Hubrechts schipper alsulcken een helleft van een overdeckte schuijte
genaempt den Trueer niet? als hij comparant met Cornelis Marinuss schipper gemeene hadde
met allen den gewande ende toubehoorten, zoo de zelve zeijlende ende drijvende, ende
vercleerde de voors. schuijte voor zoo veele zijn actie daer inne gedraecgt ende voor zijn
bathe ende winninge vercocht te hebbene voor 2£!!!!! 10s eens comptant gelt, des zoo
geloofde den voors. Andries Hubrechts alle ouwe voorgaende belastinge daer mede de voorn.
schuijte verbonden staet geheel tzijne eijgene last te nemene ende daeraff den voors. Jan

Govaerts geheel indempniteijt te houden. Present Jacob Oliviers ende Nicolaes Corneliss
schepenen
W2-9857, 35v, 19-9-1592: ter zelver instancie heeft Cornelis Marinuss schipper van gelijcke
zijn helft in de voors. schuijte opgedragen ende gelevert aen Frans van den Boomgaert (MPS:
Franchoijs Boomgart) daeraff hij comparant hem alreede bekende voor zijn actie bathe ende
winninge wel gecontenteert vernuecht ende ten volle betaelt te zijne midts hij Boomgart tzijne
last nemen ende den voors. comparant indempne te houdene in alder manieren als vooren.
Hier eijndt tjaer 1592
W2-9857, 35v, 2-1-1593: comparuit Jan Machariss ende heeft wettelijck met vollen rechte
opgedragen ende gelevert aen deersaeme Gabriel Corneliss Bossaert alsulcken 459 roeden
zaijlants genaempt de Vrije Meet, als hij comparant binnen Waerde liggende hadde met Pieter
Diericks erffgenaemen gemeene inden Grootenpolder tsamen (O. Jan Maens cum suis, S.
armen van de stede Goes, W. Marinus Adriaens coster, N. Pieter van Schuijlen) ende
vercleerde hij comparant dese voors. erffve vercocht te hebbene voor 22£ 16s 8gr tgemet, te
betalen deen helft op heden comptant gelt ende de resterende helft nu Kersmis eerstcoemende
1593, zonder langer, loopende dese geheel partije 34£ (MPS: volgens mij klopt dit niet!) 18s
eens alwelcke voors somme den voors. Jan Machariss consenteert die aengetelt te werden in
handen van Jacques Corneliss (MPS: Jacob Corneliss Jacobs Boudewijns). Present Jacob
Oliviers, Willem Quirijns, Pauwels Franss ende Nicolaes Corneliss schepenen
W2-9857, 36, 2-1-1593: heeft Marinus Marinuss schipper wettelijck opgedragen ende
gelevert met vollen rechte aen deersame Gabriel Corneliss Bossaert ontrent 1 gemet zaijlants,
genaempt den Zoeten grondt, als hij comparant hadde liggende inde Meese (O. Heerenwecg,
S. Gabriel Corneliss Bossaert, W. Anthonij Hectors, N. Dierick Jans kinderen) vercleerende
hij comparant dese erffve overgegeven ende vercocht te hebbene in mangelinge tegen seecker
groene noten te velde met noch 8£ in gelde te betalen nu Goesser mardt in augusto
eerstcomende 1593, waeraff partijen hinc inde, hen voor gecontenteert waren houdende.
W2-9857, 36, 2-1-1593: heeft Pauwels Franss rechtelijcken gecedeert ende opgedragen aen
Simon Jans Ruijse alsulcken huijsken met alle zijne gevolcg ende toubehoorten als hem
comparant mette vijer kinderen van Adriaen Jans Loijs tsamen waren toubehoorende gestaen
op de Boterdijck op eijgen erffve (O. ende S. Daniel de Renialme, W. ende N. Heerenwecg)
ende vercleerde tvoors. huijs tsamen vercocht te hebben voor 36£ eens, te betalen op heden 3£
comptant ende noch andere 3£ ter Goesse jaermardt eerstcomende in augusto 1593 ende alsoe
voirts alle Goesser marten jaerlijcx vervolgende diergelijcke 3£ tot volder betalinge toe, des
blijvende tvoors. huijs ende erffve verobligeert tot een onderpande ende speciale hijpoteque
ten verseckeringe van voors. hooftsomme ende jaerlijcxe paijementen ende geloeft den
comparant zijnen voors. cooper opde zelver huijsinge te garanderen ten eeuwigen dage
W2-9857, 36, 2-1-1593: comparuit ten voors. dage in persoone Pieternella Jansdr (MPS:
Nelleken Jansdr) weduwe van Jan Domiss ende bekende schuldich te zijne Pieter Adriaens ten
behouffe ende prouffite van zijne drije onbeiaerde kinderen daer moeder aff was Cornelia
Cornelisdr (MPS: Cornelie Cornelisdr) zaliger de somme van 16£ eens die sij besitten zal in
een jaerlijcxe losrente tegen de penninck 16, tot 20s tsiaers daeraaff deerste jaer rente vallen
ende verschijnen zal prima januaris 1594 ende alsoe jaerlijcx geduerende totter lossinge der
zelver, welcke voors. lossinge der voors. rente zoo wel de geheele hooftpenningen als alle
verschenen ende verloopen renten, de comparante gehouden zal zijn die te lossen ende aff te
leggen binnen 2 naestcoemen jaren zonder langer, altijts vrij gelt stellende tot verseckeringe

ten voldoeninge van desen tot een onderpande ende speciale hijpoteque alsulcken 2 gemeten
vrij eijgen lants als hij liggende heeft inden Suijtpolder (O. Hubrecht Marinuss Gort, S. den
zeedijck, W. ende N. Pieter van Schuijlen), verbindende noch te desen behouffe haere persoon
ende voorts se et sua.
Onder de bladzijde: Memorie aleer men voorder op andere zijde dese zal lesen soo moet eerst
gelesen werden op de passeringe van de vuijtcoope bij Jacques Corneliss (MPS: Jacob
Corneliss Jacobs Boudewijns) gedaen tegen zijn twee onbeiaerde kinderen daer moeder aff
was Jacomijna Pauwelsdr (MPS: Jaecquemijne Pauwelsdr) gestelt achterwaerts register folio
46 verso
W-8146, 36v, 23-1-1593: heeft Andries Jans van der Nisse wettelijck gecedeert opgedragen
ende gaff over midts desen bij drije voorgaende sondacgs geboden als met vollen recht
behoorlijck aen deersame Jacob Corneliss Jacobs Boudewijns (MPS: Jacques Corneliss)
alsulcken drije partijen van lande als hem transportant hier binnen Waerde eijgen waeren
toubehoorende eensdeels bij tittele van coope ende transpoorte vercregen van Job Corneliss
ende Cornelis Adriaens op 13-7-1591 alst breeder te desen register vooren es blijckende, ende
ander eendeels hem gesuccedeert ende aenbestorven bij de afflijvicgheijt van Cornelia
Cornelisdr huijsvrouwe was van Pauwels Franss groot tsamen 4 gemeten 252 roeden gelegen
in drije diverschen houcken ende gemercken, eerst inden Westveerpolder 2 gemet 166 roeden
(O. Jan Jooss, S. Heerenwecg, W. Jan Thomass, N. den Westveerdijck), item noch de
halfscheijdinge van 3 gem min 7 roeden inden Westveerdijck nochtertijt met Pauwels Franss
gemeen ende nocg het derde paert van 706 roden zaijlant gelegen in Bals Hals metten voors.
Pauwels Franss gemeene (MPS: hiervan worden geen gemercken vermeld) vercleerde hij
comparant dese voors. erffve alsoe tsamen bijden hoope vercocht te hebbene voor de somme
van 50£ 10s eens te betalen op heden 26£ comptant, ende de resterende 24£ van heden in een
jaer zonder langer oft voorder delaij. Present Pauwels Franss, Nicolaes Corneliss, Jacob
Oliviers ende Jacob Jacobs Christoffels schepenen.
(MPS: onderaan de voorgaande bladzijde stond:) Memorie aleer men voorder op andere zijde
dese zal lesen soo moet eerst gelesen werden op de passeringe van de vuijtcoope bij Jacques
Corneliss (MPS: Jacob Corneliss Jacobs Boudewijns) gedaen tegen zijn twee onbeiaerde
kinderen daer moeder aff was Jacomijna Pauwelsdr (MPS: Jaecquemijne Pauwelsdr) gestelt
achterwaerts register folio 46 verso
W-8146, 36v, 30-1-1593: comparuit Nicolaes Engels als procuratie hebbende van Jan
Willems molenaer (MPS: Jan Willeboorts) gepasseert voor wethouderen der prochie van
Heijnkessandt opden 11-1-1593 ende heeft dienvolgende gecedeert, getransporteert ende gaff
overe bij desen aen Adriaen Corneliss Arnouts (MPS: Adriaen Corneliss Noults) alsulcken
huijs als den voorn Jan Willeboorts hadde staende int ouwt dorp van Waerde op den
ambachtsheeren vroone (O. Lieven Adriaens, S. Heerenwecg, W. Sebastiaen Geerts, N.
Marinus Corneliss Gort) ende vercleerde het voors. huijs vercocht te zijne voor 50£ eens te
betalen op heden 4£ comptant, item nocg andere 3£ 6s 8gr ter Goesser jaermarckt in augusto
1594, ende alsoe voorts alle Goesse jaermarckten jaerlijcx vervolgende diergelijcke 3£ 6s 8gr
tot volder betalinge toe, des zoo stelde ende verobligeerde den voors. Adriaen Corneliss
tselver huijs met alle zijn toubehoorten ten onderpande ende speciale hijpoteque tot
versekeringe van de voorn. hooftsomme ende jaerlijcxe paijementen. Present Jacob Oliviers,
Nicolaes Corneliss, Pieter Adriaens ende Pauwels Franss
W-8146, 37, 20-3-1593: comparuit in gebannender vierschare in persoone Willemijna
Hugosdr (MPS: Willemijne Huijgens) wijlen weduwe van Dignus Michiels zaliger (MPS:
Dignus Michiels Meijer) dewelcke heeft gecedeert opgedragen ende gaff over bij desen aen

deersame Anthonij Hectors alsulcken huijs schuijren ende hoff met alle zijne toebehoorten als
zij comparante staende heeft binnen deser prochie van Waerde op den ambachtsheeren vroone
(O. Jan den wagenmaecker, S. Jacob Jans (MPS: Jacob Jans Pieters Lemps), W. Engel
Roelants smidt, N. Heerenstraete) ende vercleerde de comparante de voorn. huijsinge
vercocht te zijne voor de somme van 73£ eens te betalen op heden 6£ gereet, ende alsoe
voorts jaerlijcx ten date deser aenden anderen vervolgende diergelijcke 6£ tot volder betalinge
toe, des zoo heeft den voors. Anthonij Hectors tot eenen onderpande ende speciale hijpoteque
gestelt ende verobligeert alle de voors. huijsinge met zijnen toebehoorten tot versekeringe van
de voorn. hooftsomme ende jaerlijcxe paijementen gelovende oock zij comparante haeren
voors. coopere opde zelver huijsinge vrij ende vranck te garanderen, ende voorts soo zuijver
ende vrij te maecken als zij daeraff wel suijver vrij gelt begeert tontfangen. Present Willem
Quirijns, Jacob Oliviers ende Nicolaes Corneliss schepenen
W-8146, 37, 20-3-1593: heeft den schout Marinus Corneliss Gort wettelijck met vollen rechte
opgedragen ende gelevert aen Marinus Erasmuss een huijs met schuijren ende ontrent ½
gemet eijgen erffve alsoe tzelve gestaen ende gelegen is aenden Westveerbinnendijck (O.
Cornelis Corneliss (MPS: Cornelis Corneliss Jacobs Boudewijns?), S. ende W. heerenwecg,
N. Pauwels Franss cum suis) vercleerende hij comparant voors. huijs metter erffve alsoe
tsamen vercocht te hebben voor 50£ eens te betalen nu Goesser jaermarckt in augusto
eerstcomende 1593 4£ ende alsoe voorts alle Goesse jaermarckten jaerlijcx vervolgende
diergelijcke 4£ tot volder betalinge toe, des zoe heeft Pieter Adriaens te desen present hem
geconstitueert ende gestelt als borge eijgen schult voor de vier eerste naestcomende paijen
zonder langer, ende voorts heeft den voors. Marinus Erasmuss daervooren tot eene
onderpande ende speciale hijpoteque gestelt alle voors. huijsinge metter erffve.
W-8146, 37, 1-4-1593: comparuit Cornelis Domiss ende heeft met drije voorgaende sondacgs
geboden wettelijck met vollen rechte opgedragen ende gelevert aen deersame Heijndrick
Jacobs Pardijs een huijs metter schuijren stallingen ende 233 roeden eijgen erffve alsoe tzelve
gestaen ende gelegen is op de vroone van de heere van Nieuwelande in den Vrije poldere (O.
Zeedijck, S., W. ende N. weduwe van Blancx) vercleerende hij comparant tvoors huijs metter
erffve alsoe tsamen vercocht te hebbene voor 48£ eens te betalen nu prima meije
eerstcoemende 1593 6£ ende voorts alle meije jaerlijcx vervolgende 5£ tot volder betalinge
toe, des zoe heeft den voorn. Heijndrick Jacobs Pardijs (MPS: er staat Heijndrick Pardis) tot
eenen onderpande ende speciale hijpoteque gestelt ende verobligeert alle de voorn. huijsinge
metter erffve tot eene versekeringe van de voors. hooftsomme ende jaerlijcxe paijementen,
belovende oock de voors. Cornelis Domiss comparant de voors. huijsinge van alle commeren
ende calaengien vrij ende vranck te maeckene ende zijne voors. coopere daerop te garanderen
ten eeuwigen daghe opt verbant van zijns persoons ende goederen. Present Jacob Oliviers,
Pauwels Franss, Pieter Adriaens ende Jacob Lodewijcks
W-8147, 37v, 5-4-1593: comparuit Dignus Bartholomeeuss (MPS: Dignus Meeuss)
woenende tot Cruijninge ende heeft wettelijck bekendt ontfangen te hebben van Maerten
Willems vanwegen ende vuijten name van derfgenaemen wijlen Mattheus Michiels tot Goes
de somme van 32£ eens die hij comparant besitten sal in een jaerlijcxe losrente te lossen
tegens den penninck 16 tot twee £ tsiaers daeraf deerste jaerrente vallen ende verschijnen zal
prima-4-1594 ende alsoe voorts van jaer tot jare geduerende totter lossinge der zelver rente
welcke lossinge den voors. comparant altijt zal moegen doen tzijner beste gelegentheijt midts
opleggende ende betaelende ten daege derzelver lossinge de geheel hooft penningen met alle
verschenen ende verloopen renten naer rate des tijts altijts te betaelen met suijveren gelde
sonder daer ijet vanden rentheffers te moegen corten oft aff te slaene eenige impositien oft

belastingen hoedanicg die eenicgzins mochte wesen alvolgende den constitutie rentebrieff
breeder geextendeert (es vermeldende) ende voorts tot voldoeninge ende verseeckeringe van
alles tgene voors. staet wel ende getrouwe te voldoen zoo wel voor de hooftpenningen als
voor tjaerlijcx verloop, soo es ten dien behouffe alhier in persoone gecompareert Marinus
Marinuss schipper de welcke constitueerde ende stelde hem als borge principael ende eijgen
schult daervooren de zelve heeft verobligeert ende stelde wettelijck bij desen tot eenen
onderpande ende speciale hijpoteque alsulcken 5 gemeten 63 roeden vrij eijgen lants als hij
liggende heeft in drije diversche houcken ende gemercken, te weten in de Meese 2 gemet 126
roeden (O. kinderen van Willem Quirijns, S. joncheer van Haesdonck, W. Jacob Jans (MPS:
Jacob Jans Pieters Lemps), N. den Haveloosen dijck), item in Bals Hals 1 gemet 233 roeden
(O. David vander Werve, S. Pauwels Franss cum suis, W. den Heerenwecg, N. Jan
Bartholomeeuss erfgenaemen) ende het? een gemet 4 roeden liggende in Kerckhoeck (O. ende
N. Jan Bartholomeeuss erfgenaemen, S. kerckenlant, W. Heerenwecg), des zoo heeft den
voors. Dignus Bartholomeeuss wettelijck gelooft zijne voorn. borge hier aff in alles vrij
costeloos ende indempnisatie te houdene ten eeuwicgen dage opt verbant van zijns persoons
ende voorts se et sua. Aldus gepasseert ter presentie van Jacob Oliviers, Pieter Adriaens ende
Nicolaes Corneliss als schepenen
W-8147, 38, 5-4-1593: comparerende voor schepenen naergenoempt in persoonen Vincent
Hugos moelenaer (MPS: Vincent Huijgens moelenaer) als wettige manne ende getrout
hebbende de dochtere van de weduwe Joos van Ackere welcke comparant cedeerde ende
transporteerde bij desen in handen ende tot prouffijte van Gerolf de Pau Jans (MPS: Gerolf
Jans de Pau) woonende binnen Hulsterambacht in Vlaenderen alsulcken resterende
paijementen van eene wettelijcke brieve inhoudende nocg 3£ 10s luijdende ten laste van
eenen huijse daeraff de schult geprocedeert es omme bij dezelve Gerolf de Pau die
tontfangene als zijn eijgen goet midtgaders alsulcke actie als hem comparant vuijt crachte van
zelven briefve was comparerende, bekennende hij comparant hem van gelijcke transporte ten
vollen vernoucht ende gecontenteert te zijne. Present de voors. schepenen
W-8147, 38, 10-4-1593: heeft Jan Maens wettelijck opgedragen ende gelevert met vollen
rechte alst behoort aen Job Jacobs een huijs ende schuijren met eender weije ende een eijnde
vanden Westveerdijck aldaer de voors. huijsinge op zijn staende groot tsamen in erfven
ontrent 500 roeden gestaen ende gelegen (O. Heerenwecg, S. aenden ouwen Molenberg, W.
transportant, N. Jacob Corneliss Jacobs Boudewijns (MPS: Jacques Corneliss)) ende is alsoe
tsamen vercocht voorde somme van 100£ eens te betalen in dese naervolgende termijnen van
jaren te wetene nu prima meije eerstcomende 1593 6£ ende alsoe voorts alle meije jaerlijcx
vervolgende diergelijcke 6£ tot volder betalinge toe, welcke voors. huijsinge metter erffve
heeft den voors. Job Jacobs wettelijck verobligeert tot eenen onderpande ende speciale
hijpoteque ten verseeckeringe van de voors. hooftsomme ende jaerlijcxe paijementen, ende
voorts opdat de voors. Jan Maens hem te beter gecontenteert ende verseeckert soude zijn tot
de 5 eerstvolgende paijementen (zonder langer) heeft dezelve Job daervooren noch
verobligeert als speciale pandt ende hijpoteque 1 gemet 36 roeden vrij eijgen weije lants
liggende in de Zuijtpolder (O. Pieter van Schuijlen, S. Poppe Jans cum suis, W.
Bartholomeeus Willouts, N. Plattendijck), belovende daerom de voors. Jan Maens de voors.
huijsinge metten erfve te ontlasten vrij ende vranck van alle commeren ende calaengien, ende
voorts zoo vrij te maeckene als hij daeraff wel suijver ende vrij gelt begeert tontfangen.
Present Willem Quirijns, Jacob Oliviers, Pieter Adriaens ende Nicolaes Corneliss
W-8147, 38, 10-4-1593: Cornelis Marinuss schipper cedeert transporteert ende gaff over bij
desen aen Jan Gheuijens sijn comparants huijs met alle zijne toubehoorten gestaen opden

Ouwen Molenbercg opden ambachtsheeren vroone (O. ende S. Heerenwecg, W. Jan Maens,
N. Job Jacobs) ende is vercocht voor 18£ 10s te betalen op heden 4£ comptant, nocg andere
2£ 1-5-1594 ende alsoe voorts alle meije jaerlijcx vervolgende diergelijcke 2£ tot volder
betalinge, blijvende voors. huijs daervooren verobligeert, des geloefde den transportant
tzelver huijs tontlasten vrij ende vranck van alle commeren ende calaengien. Present Willem
Quirijns, Jacob Oliviers, Pieter Adriaens ende Nicolaes Corneliss
W-8148, 38v, 10-4-1593: compareerde in persoone Pieter Hermans de welcke heeft wettelijck
gecedeert getransporteert ende gaff overe midts desen tot een eeuwicg vrij erffelijck besit ten
behouffe ende prouffite van deersame Jacob Jans Pieters Lemps (MPS: er staat Jacob Janpier
Lemps) zijnen erfven ende naercomelingen alsulcken landstede mette huijsingen schuijren
stallingen keeten hoff ende boomgaert in alder manieren als hij comparant bij titele van coope
ende transpoorte vercregen heeft jegens de weduwe ende erffgenaemen van Adriaen Gilliss
ende daer inne opden 24-5-1591 alhier voor schepenen gegoeijt ende geerft es blijckende bij
den schepenen brieff die aen dese gelijcke lren per lixas? geannexeert ende gesegelt is van
welcke transporte der selver huijsinge heeft den voorn. Pieter Hermans vercleert ende bekendt
voor zoo veele sijn actie daer inne gedraecgt daer aff realijcken van al tot alles? gecontenteert
voldaen ende wel betaelt te zijne tot alle zijne dancke ende geneuge ende oick voorts aende
voors. huijsingen egeen recht actie paert noch deel te hebben oft te behoudene in eeniger
manieren, midts expressen voorwaerde bespreck dat de voorn. Jacob Jans gehouden sal zijn
ende geloofde oock midts desen te quijtene gelden ende te betalen alle lasten die voor date
deser bijden transportant (vuijt crachte vande voors. gecochte huijsingen) gekendt ende
verleden zijn ende beloofde daeraff de voors. transportant geheel vrij costeloos ende
schadeloos te indempniseren
W-8148, 38v, 22-7-1593: comparuit in persoon Jacob Marinuss tot Valckenisse de welcke
heeft getransporteert ende overgedragen aen Christoffel Marinuss zijne broedere alsulcken
eene schuijre (O. Adriaen Quirijns weduwe, S. Heerenwecg, W. kerckenvroone, N. Cornelis
Engels) vercleerende de comparant dezelve schuijre vercocht te zijne voor 15£ eens te betalen
nu Goesse jaermarckt in augusto eerstcomende 1593 2£ ende alsoe voorts alle Goesse marcten
jaerlijcx vervolgende diergelijcke 2£ tot volder betalinge toe, des zoo heeft de voors.
Christoffel Marinuss de zelver schuijre tot eene onderpande ende speciale hijpoteque
verobligeert ten verseeckeringe van de voors. hooftsommem ende jaerlijcxe paijementen.
Present Christoffel Jacobs ende Nicolaes Corneliss
W-8148, 38v, 16-8-1593: comparuit den voorn. Jacob Marinuss dewelcke cedeerde ende gaff
overe wettelijck midts (desen) ten behouffe ende prouffite van Maerten Mazuur den
schultbrieff van de 15£ gesproten vuijt cause van den coope ende transpoorte van de schuijre
die hij comparant vooren opden 22-7-1593 aen Christoffel Marinuss vercocht ende gelevert
heeft, bekennende hij comparant van zelve Maerten Mazeur van desen transpoorte van alle
zijne actie ende recht gecontenteert ende te vollen wel betaelt te zijne. Present Jacob Oliviers,
Willem Quirijns, Nicolaes Corneliss
W-8148, 39, 21-7-1593: comparuit in gebannender vierschare in persoone deersame Jacob
Adriaens Boom dewelcke heeft naer drije vrij voorgaende sondacgs geboden met vollen
rechte als tot eene erffenisse van lande toubehoort, opgedragen gecedeert ende gaff overe
wettelijck midts desen aen deersame Jacob Corneliss Jacobs Boudewijns (MPS: Jacques
Corneliss) tot een eeuwicg vrij erffelijck besit alsulcken ontrent 8 gemeten 60 roeden lants oft
zulcxs als metten gesworen lantmeter zal werden bevonden liggende binnen deser prochie van
Waerde inden Leegen Riem (O. jonkheer Hubrecht van Wissenkercke, S. Christoffel Jacobs,

W. Daniel de Renialme, N. Cornelis Adriaen Loijs), vercleerende den voors. comparant dese
voorn erffve vercocht voor de somme van 24£ ijder gemetwelcke penningen zoo vele die in
somma grossa van zelven lande zullen comen te beloopen, sal den voors. Jacques Corneliss
coopere houden ende besitten in een jaerlijcxe losrente tegens den penninck 16 vrij gelts van
alle impositien die daer op gestelt mochten werden, oft alreede gestelt zijn, ende alsoo dese
vercooper ende coopere discordeerden (MPS: twistten) int stellen van de verschijndaege der
zelver rente als oick inde grootte van de lande midtgaders int stellen vander breeder
hijpoteque ende verseeckeringe van de voors. rente, soo hebben partijen verclaert
dienaengaende daer af gemaeckt te zijne een coopcontract waer bij zij hun waeren?
refererende ende dienvolgende mette grootte van de lande pertinentelijck eerstdaecgs ten
register over te leveren
(MPS: er onder geschreven:) deerste jaerrente zal verschijnen Catharijna 1595, stelt tot een
speciale hijpoteque alsulcke 4 gemet 252 roeden gecomen van Andries Jans van der Nisse
(MPS: inde Westveerpolder), met noch een gemet 10 roeden weije liggende inden Zuijtpolder
(O. Jan Jooss, S. Poppe Jans, W. Jan Maens, N. den Plattendijck). Soo quaeme den
Westveerpolder te inunderen ( des godt moet verhoeden) gelooft de voors. Jacques Corneliss
andere hijpoteque inder plaetse te stellen
W-8149, 39v, 21-7-1593: comparuit Jan Quirijns de welcke draecgt oppe ende leverde met
vollen rechte wettelijck midts desen aen eersame Willem Quirijns alsulcken 1 gemet 88
roeden lants als den comparant zeijde hem toutebehooren gelegen inden Riethoeck (O.
kerckenlant, S. Jacob Jans (MPS: Jacob Jans Pieters Lemps), W. Pieter van Schuijlen, N.
jonckheer van Haesdonck) vercleerende den comparant dese erffve vercocht te zijne voor de
somme van 18£ tgemet te betalen deen helleft op heden comptant ende de resterende andere
helft van huijden in een jaer zonder langer oft voorder delaij. Present tvolle collegie van
schepenen
W-8149, 39v, 25-9-1593: comparuit Pieter Jans dewelck met alle solempniteijten van rechte
heeft opgedragen ende gelevert aen Pieter Adriaens alsulcken 430 roeden weije lants als hij
comparant heeft liggende binnen Waerde inden Zuijtpolder (O. ende S. Jacob Corneliss
(MPS: Jacob Corneliss Jacobs Boudewijns), W. Heerenwecg, N. Jacob Jans (MPS: Jacob Jans
Pieters Lemps), ende vercleerde hij comparant dezelve weijlanden vercocht te hebben voor
27£ tgemet te betalen deen helleft op heden comptant ende de andere resterende helft inde
Goesser jaermarckt in augusto eerstcomende 1594, zonder langer oft voorder delaij. Present
Willem Quirijns ende Nicolaes Corneliss
W-8149, 39v, 25-9-1593: ten voors. dage comparerende in gebannender vierschare in
persoone deersame Marinus Corneliss Gort schout deser prochie naerdien bijde heeren
gecomitteerde raeden van de Staethen slants (MPS: Staten Generaal) ende graeffelijckheijt
van Zeelandt opden 26-4-1593 bij haere apostille geconsenteert ende toegelaten hadden te
moegen vercoopen zoo veele van kercke lande van Waerde als totter voors. kercken schulden
noodicg bevonden ende betaelt zoude moeten werden, soo eijst dat den voors. schoutet
comparant vuijt crachte der voors. letteren (MPS: brieven) van authorisatie ende consent
wettelijck midts desen heeft opgedragen ende gelevert met vollen rechten alsulcken partien
van lande als bij openbare vuijtroepinge als de lest verhoogende vercocht zijn geweest aen
den persoonen hiernaer volgende:
eerst Willem Quirijns 2 gemet 1 roe lants in Kerckhouck in twee partijen te wetene een stuck
liggende (O. Pieter Adriaens, S. den schout, W. Willem Quirijns, N. Marinus Jacobs
erfgenaemen) ende dander stuck (O. Willem Quirijns, S. Pieter Adriaens, W. Marinus Jacobs

erfgenaemen, N. Cornelis Willems), ende is vercocht voor 19£ 5s tgemet comptant gelt
loopende
2de Joris de Blangere 416 roeden gelegen in Kerckhoeck (O. ende S. derfgenamen Jan
Meeuss, W.ende N. Heerenwecg) ende is vercocht voor 23£ tgemet, comptant gelt loopende
3de Anthonij Hectors 1 gemet 68 roeden landts gelegen in Kerckhouck (O. Heerenwecg, S.
Bartholomeeus Willouts, W. de zelve, N. Pauwels Franss) ende is vercocht voor 18£ 15s
tgemet, comptant gelt loopende ter somma van ?
4de Jan Jooss 112 roeden lants gelegen inden Splinterpolder metten voors. Jan Jooss gemeene
ende is vercocht voor de somme van 9£ eens van hoope, comptant gelt
5de Martijne Hermans ontrent 100 roede vrij erffve geheeten de Priesterie liggende met de
hoffstede ende huijsinge van de voorn. Martijne gemeene ende is vercocht tsamen bij den
hoope voorde somme van 9£ eens comptant
W-8149, 40, 1-10-1593: comparerende in gebannender vierschare Christoffel Marinuss (MPS:
Stoffel Marinuss) dewelck draecgt oppe ende leverde met vollen rechte aen Christoffel Jacobs
alsulcken 1 gemet 82 roeden lants geheeten de Doelweijde, als den comparant hadde liggende
binnen Valckenisse inde Moelhoeck (O. Heeren waterganck, S. Heerenwecg, W. Adriaen
Geerts, N. Pieter van Schuijlen) vercleerende de comparant de voorn. erffve vercocht te zijne
voor de somme van 16£ tgemet te betaelen in comptant daer mede den vercooper ende
coopere onder den anderen hun tsamen hinc inne tevreden waren houdende. Gepasseert
present tvolle collegie van schepenen
W-8150, 40v, 11-10-1593: comparuit in gebannender vierschare in persoone deersame
monsieur Pieter van Schuijlen de welcke bij drije voorgaende sondacgs gebooden met volle
rechte heeft opgedragen gelevert ende gaff over wettelijck midts desen tot een eeuwicg vrij
erffelijck besit aen deersame Jacques Corneliss (MPS: Jacob Corneliss Jacobs Boudewijns)
alsulcken 8 gemet 258 roeden vrij eijgen lant als dezelven hier binnen Waerde inden
Suijdtpolder hadde liggende (O. Anthonij Hectors, S. den Zeedijck, W. Poppen Jans ende Job
Jacobs, N. den Plattendijck), vercleerende den voors. comparant de voors. erffve ende lande
vercocht ende overgegeven te hebben in magelinge van gelijcke lande als de voorn. Jacques
Corneliss voor date deser aen hem comparant opgedragen ende gelevert heeft voor
wethouderen ende vierschare der prochie van Vlake (MPS: Vlaecke) tot alle zijne comparants
volle genuecge ende contentemente midts noch express conditien dat den voors. jacques
Corneliss aen hem comparant aen sal hebben in gelde van 7£ eens, daermede hij comparant
bekende ende verclaerde over de voorn. 8 gemet 258 roeden lants realijcken gecontenteert
voldoen ende wel betaelt te zijne. Present Willem Quirijns, Jacob Oliviers ende Nicolaes
Corneliss schepenen
W-8150, 40v, 12-10-1593: comparuit in persoone Anthonij Laureijss dewelcke heeft
gecedeert getransporteert ende gaf overe midts desen ten behouffe ende prouffite van Thomas
Gabriels alsulcken huijs met zijne toubehoorten als hij comparant bij tittele van coop vercocht
hadde jegens Adriaen van Drijen in betaelinge van verteerde montcosten als de weese(n) van
Boudewijn Corneliss tzijnen comparants huijse verteerd hadde, gestaen tvoors. huijs
hierbinnen Waerde opde vroone van Daniel de Renialme (O. S. ende W. de voorg. Renialme,
N. Heerenwecg) ende is vercocht voor 9£ eens daeraff de 5£ noch toucomende derffgenaemen
van Boudewijn Corneliss ende de 4£ aen hem comparant van welcke voors. 4£ den voors.
Anthonij Laureijss hem bekende realijck daeraff te volle vernuecht ende wel betaelt te zijne
den eerste penninnck met den lesten. Present Willem Quirijns, Jacob Oliviers ende Pauwels
Franss schepenen

Eodem die heeft Thomas Gabriels het voors. huijs met alle zijne toubehoorten gecedeert ende
getransporteert in eenen rechten eijgendom aen Marinus Franss dwelck hij vercleerde
vercocht te hebbene voor 15£ eens te betalen met 2£ tsiaers daeraff deeerste paijement
gevallen ende verschenen es Goesse jaermarckt in augusto 1591 ende alsoe voorts vanden
zelveren? dage jaerlijcx vervolgende gelijcke 2£ tot volder betalinge midts dat de voors.
huijsinge zullen blijven verobligeert tot eenen onderpant ende speciale hijpoteque ten
verseeckeringe van voors. hooftsommer ende jaerlijcxe paijementen
W-8150, 41, 12-10-1593: ten voors. dage heeft Cornelis Marinuss Gort bij drije vrij sondacgs
geboden met vollen rechte opgedragen ende gelevert aen Christoffel Splinters een steenen
huijs met alle zijne toubehoorten gestaen binnen tquartier van Gawege onder den Zeedijck (O.
ende S. Zeedijck, W. Heerenwecg, N. St Anthonis capelle) ende vercleerde de comparant
tselve huijs vercocht te zijne voor 34£ eens te betalen met 2£ tsiaers daeraff deerste jaer
paijement vervallen ende verschenen was Goesser jaermarckt in augusto voorleden 1590 ende
alsoe voorts van dein zelveren dage jaerlijcx achter eenvolgende gelijcke 2£ tot volder
betalinge toe des zoe heeft den voors. Christoffel Splinter (MPS: Stoffel Splinter) de voors.
huijsinge verobligeert tot eene onderpant ende speciale hijpoteque ten verseeckering van de
voorn. hooftpenningen ende jaerlijcxe paijementen.
W-8150, 41, 15-10-1593: comparuit Job Jacobs dewelck bij drije voorgaende sondacgs
geboden met vollen rechte heeft gecedeert ende wettelijck opgedragen aen Gabriel Corneliss
Bossaert alsulcken 2 gemeten 34 roeden lants als hij hadde liggende inden Cleijnenpoldere
(O. de kinderen van Dierick Jans schipper, S. Heerenvroone, W. Cornelis Adriaens
erfgenamen, N. den Caeijdijck), vercleerende hij comparant de voors. erffve vercocht te zijne
voor de somme van 23£ eens, de hoope te bertalen den helleft op heden comptant, ende de
andere resterende helleft nu Goesser jaermarckt eerstcomende in augusto 1594, zonder langer
oft v oorder delaij, ende also tzelve landt belast staet met viertel terwe tsiaers erffelijck
toucomende den armen der prochie van Waerde zoo heeft den voors. transportant dese voors.
erffve daeraff geheel ontlast bij advoij (MPS: toestemming) ende voorgaend consent vanden
armmeesters vande voors. prochie midts dat den voors. Job Jacobs dezelve jaerlijcxe rente
hijpotequeert ende beset op een stuck weije groot 1 gemet 36 roeden gelegen inden
Zuijtpolder (O. Jacob Corneliss Jacobs Boudewijns (MPS: Jacques Corneliss), S. ende W. Jan
Jooss, ende N. Plattendijck). Present Jacob Oliviers, Willem Quirijns, Pauwels Franss,
Nicolaes Corneliss ende Pieter Adriaens schepenen
W-8151, 41v, 20-11-1593: comparuit voor schepenen naergenoempt in persoone Pieternella
Jansdr (MPS: Pierken Jansdr) ende bekende schuldicg te zijne Pieternella Jansdr Trips (MPS:
Nelleken Jansdr Trips) de somme van 18£ eens vuijt cause van coope van een huijs gestaen
int oudt dorp van Waerde opden ambachtsheeren vroone (O. ende S. Anthonij Hectors, W.
Cornelis Gort (MPS: Cornelis Marinuss Gort), N. Heerenstraete) vercleerende den comparant
ter cause vandien de voorn somme te betalen op heden 3£ comptant, item noch andere 2£ ter
Goesser jaermarct in augusto eerstcomende 1594, ende alsoe voorts alle Goesse jaermarckten
jaerlijcx vervolgende diergelijcke 2£ tot volder betalinge toe verobilgerende zij comparanten
het voors. huijs tot verseeckeringe van des voors. staet. Present Jacob Oliviers, Willem
Quirijns ende Pauwels Franss
In presentie van voorn schepenen zijn gecompareert Pieternella Jansdr Trips (MPS: Neelken
Jansdr) ter eendre ende Janneken Jansdr de blinden ter andere zijde de welcken tsamen
verclaerden dat zij in meije voorleden geaccordeert ende vereenicht zijn inder manieren ende
poincten hiernaervolgende te wetene dat Pieternella Jansdr haer leefdage lanck sal woonen
bijde voors. Janneken Jansdr int huijs dezelve toubehoorende, daerinnen zij jegenwoordicg

woont, dies zal de voors. Jansdr daervoor genieten de helft van de paijementen vanden
vercochte huijs bij de voorn. Pieternella Jansdr Trips (MPS: Nelle) aen Pieternella Jansdr
vercocht als vooren ten register is blijckende met expres conditie ingevalle de voors. Janneken
te sterven dat evenwel de voorn. Nelleken haer leefdage thuijs zal zal blijven besitten, ende
naer haer doot succederen op de voors. Jannekens erfgenamen, ende indien nelleken geraecke
voor te sterven, soo sal Janneken de geheele resterende paijen van den vercochten huijse
genieten (gelijck oick Nelleken zal zoo verre Janneken eerst voor sterft). Aldus gedaen ende
gepasseert ter presentie ende date als vooren
W-8151, 41v, 10-12-1593: comparuit in persoone Jacques Corneliss (MPS: Jacob Corneliss
Jacobs Boudewijns) als wettighe manne ende momboir van Anthonette Anthoniss (MPS:
Anthonia Anthoniesdr) wijlen weduwe geweest van Anthonij Heijndricksdr zaliger gestorven
tot Vlake (MPS: Vlaecke) ende bij dezelve overledene achtergelaten twee onbeiaerte
weeskinderen bij de voorn Anthonia Anthoniesdr welcke voors. comparant bekende ende
vercleerde dat hij gelaudeert ende geratificeert ende geapprobeert heeft laudeerde approbeerde
wettelijck midts desen alsulcken vuijtcoopinge als zijne voors huijsvrouwe aengegaen met
schout ende schepenen der prochie vander Vlake opden 13-7-1592 als hier naer volcgt te
wetene dat zijne jegenwoordicge huijsvrouwe (al vooren hij comparant metter zelve in
verbandt van houwelijck es geweest) schriftelijck overgebracht hadde bij inventaris den staet
generael van alle de achtergelaten goederen egeen vuijtgestoken oft gereserveert als bij de
doot ende aflijvicgheijt van voors. Anthonij Heijdricks eenicgzins waren achtergelaten ende
naerdien bij schout ende schepenen der voors. prochie van Vlake den zelven staet ende
inventaris wel gevisenteert ende overgesien hadden soo heeft dien aengaende de voorn.
Anthonia als weduwe te dier tijt mette voors. wethouderen (als verantwoorders voor de weese
naer ouwe wettelijcken polecie?) finalijck geaccordeert ende vuijtcoop gedaen ende de zelve
alsoe haer twee voors. weeskinderen gelooft vuijt te reijcken ende te betalen voor hun
vaderlijcke goederen zoo wanneer de voors. weeskinderen gecomen zullen zijn tot haere
behoorlijcke ouderdom ellick kindt int besondere de somme van 75£ eens maeckende alsoe
tsamen 150£ midtsgaders oick voldoende alle articquelen in desen accoorde begrepen
alvolgende den wettelijcke passeringe gedaen ten date voors. als bijden register van der
schepenen recognitien der prochie van Vlake breeder is blijckende ende voorts tot
voldoeninge ende versekeringe alles tgene voors staet wel ende getrouwelijck te voldoen zoo
wel voor de voors 150£ als voorts jaerlijcx onderhout der zelve weesen naer vermellen den
voornoemde accoorde heeft den voorn. Jacques Corneliss comparant daervooren gestelt ende
verobligeert tot eene onderpant ende speciale hijpoteque alsulcken 8 gemeten 258 roeden vrij
eijgen lants als hij comparant op 9-10 lestleden bij tittele van coope ende transpoorte
vercregen heeft jegens Pieter van Schuijlen gelegen binnen Waerde inden Zuijdtpolder (O.
Anthonij Hectors, S. den zeedijck, W. Poppe Jans ende Job Jacobs, N. den Plattendijck)
stellende ende verbindende niet te min hij comparant tot stercker bevestiging ende meerder
verseeckeringe van des voors. staet zijnen persoon ende voorts se et sua tot zulcken effecte
dat ingevalle hij comparant naer civiele manisse in gebreecke ware de voors. somme van 150£
op te brengen teijnden de jaeren voors. dat alsdan de voors. weeskinderen oft van dezelven
macht hebbende sullen vermoegen de voorn. gestelde onderpanden met rechte doen
vercoopen ten verhaele van voorgenoemden somme. Present Christoffel Marinuss,
Chroistoffel Jacobs, Willem Quirijns ende Pauwels Franss
W-8151, 42, 11-12-1593: den schout Marinus Corneliss Gort draecgt oppe ende levert met
vollen rechte aen deersame Pauwels Franss 2 gemeten 58 roeden lants als hij hadde liggende
inde Pletspolder (O. Jan Maens, S. Adriaen Jans Loijs erfgenamen, W. Zeedijck, N. weduwe
Jan Domiss) ende es vercocht voor 18£ tgemet, te betalen deene helleft nu Kersmisse 1593,

ende de andere resterende helft Kermisse 1594, zonder langer. Present Jacob Oliviers,
Nicolaes Corneliss, Christoffel Marinuss ende Pieter Adriaens schepenen loopende 39£ 9s
10gr
W-8152, 42v, 11-12-1593: comparuit Willem Maertens backere ende bekende wettelijck
schuldicg te zijne Cornelis Marinuss Gort ten behouffe ende prouffite van de achtergelaten
weeskinderen wijlen Anthonij Marinuss Gort de somme van 16£ 13s 4gr eens die hij
comparant besitten zal in een jaerlijcxe losrente te lossen tegen den penninck 16 tot 20s tsiaers
daeraff deerste jaerrente verschijnen zal Sinte Maertensdage in novembris 1594 ende alsoe
voorts geduerende totter lossinge derzelve welcke voors. lossinge den comparant gehouden
zal zijn de voorn. hooftpenningen met alle verschenen ende verloopen renten geheelijck te
lossen ende te quijtene binnen drije naestcomende jaeren zonder langer altijts vrij gelt naerden
teneur ende constitucie rentbrieff hieraff gemaeckt breeder is vermellende ende tot
voldoeninge ende verseeckeringe van des voors. staet, heeft den comparant daer voor ten
onderpande ende speciale hijpoteque gestelt alsulcken een gerechte helft van ontrent 5
gemeten 200 roeden vrij eijgen landt als de zelve nochtertijt hierbinnen Waerde gemeene
hadde liggende met Maeijcken Willemsdr zijn dochter belovende ter cause vandien de voors.
erffve int geheel noch in deel nijet te vercoopen belasten noch te veralieneren tertijt oe de
voors. rente alvooren geheel gelost sal sijn. Present Jacob Oliviers, Pauwels Franss ende
Nicolaes Corneliss schepenen
W-8152, 42v, 11-12-1593: comparuit in persoone Chaerle vander Schaghe (MPS: Karel
vander Schage) schoolmeester tot Waerde als wettige manne ende momboir van Maeijcken
Valckeniersdr (te deser mede present) weduwe wijlen geweest van Willem Camerlinck (MPS:
Guillams) in zijnen leven predicant ende gestorven te Waerde voors. ende bij dezelve
Guillams achtergebleven zijn vijff onbeiaerte kinderen geprocreert bijde voors. Maeijcken
Valckeniers namentlijck? Jeremias ouwt 12 jaeren, Susanna ende Judith beijde ouwt 10
jaeren, David ouwt 8 jaeren ende Maijcken Camerlinck oudt ontrent 5 jaeren dewelcke voors.
Chaerle van Schage (MPS: Karel vander Schage) comparant bekende ende verclaerde dat hij
gelaudeert geratificeert ende geapprobeert heeft, laudeerde ratificeerde ende approbeerde
wettelijck midts desen alsulcken accoorde ende belofte als zijne voors. huijsvrouwe ten
behouffe van haer voors. onbeiaerte kinderen voor hunne vaderlijcke successie gelooft ende
gedaen heeft bij aggreatie van schout ende schepenen op den 13-11-1593 als te wetene dat hij
comparant met zijne voors. huijsvrouwe (moeder der voors. kinderen) besitten ende in
eijgendom behouden zullen ende haren vrijen wille ende doene alle de achtergelaten goeden
egeen vuijtgestoken oft gereserveert als bij de aflijvicgheijt van voors. kinderen vadere
eenicgzins waren achtergebleven midts dat zij geloofden de voorn. 5 kinderen vuijt te reijcken
ende wel te betalene voor haere vaderlijcke successie ende besterf, soo wanneer de zelve
respectivelijck sullen gecomen sijn tot haeren beehoorlijcken ouderdom ende mondige jaren,
ellick int besundere de somme van 20 gulden eens ijder gulden gerekent tot 40 grooten
vlaems, maect alsoe tsamen 100 guldens, wel verstaende dat de voors. comparanten boven
desen gehouden sullen zijn tharen eijgene cost ende last de voorg. vijf onbeiaerte kinderen tot
teijnden de jaren voors. ellijck tonderhouden van cleeren lijnen ende wollen edten ende
drincken sieck ende gesondt met oick eerlijck te doen leeren naer hare state met expressen
conditien indien eenige der voors. kinderen quame aflijvicg te werden voor den tijde voorseijt
dat asldan het paert ende deel vande gestorvene zal smelten ende niet succederen op dandere
(int leven blijvende) ende ingevalle alle de voorn kinderen quamen te sterven soos al in
zulcken gevalle hij comparant metten voors. kinderen moedere van de voorn 100 gulden
geheelijck ontslagen ende ontlast blijven, vercleerende nocg de voors. Chaerle met zijne
voors. huijsvrouwe ten dage voorgenoemde belofte geconcicioneert ende expres besproken te

zijne dat bij soo verre Maeijcken Valckeniers zijn huijsvrouw (ende moedere der voors.
kinderen) geraecke voor hem comparant te stervene dat alsdan de voors. Chaerle comparant
vande voorn kinderen zal mogen scheijden midts opbringende de voors. somme van 100
gulden die eerst ende voor al vuijten sterfhuijse zullen moeten gefurniert werden ende voorts
van alle de resterende goeden die zij tsamen ten houwelijck gebracht hebben met dat zij
mochten noch versparen ende conquesteren sullen werden gedeijlt halff ende halff naer slants
recht ende cuere van Zeelandt behoudelijck dat de voorn. comparant indien gevalle als
vooren, belooft ende gelooffde midts desen de voors. achtergebleven kinderen bij haer naeste
vrienden oft andersins te schicken ende te besorgen ten eijnde de prochie daermede niet en
blijve belast ende voorts tot voldoeningen ende verseeckeringe van alle dese poincten in dese
voorgen accorde ende gelofte begrepen heeft den voors. Chaerle van de Schage daervooren
gestelt ende verobligeert zijns persoon ende voirts se et sua, etc. Gepasseert ter presentie van
schout ende schepenen als Jacob Oliviers, Willem Quirijns, Pauwels Franssende Christoffel
Jacobs.

W-8152, 43, 22-12-1593: comparuit in gebannender vierschare Dignus Jacobs ende heeft met
drije voorgaende sondacgs geboden met vollen rechte opgedragen ende gelevert aen Laureijs
Adriaens een schoon groot steenen huijs met schuijren stallingen ende alle zijne toubehoorten
alsoe tzelve gestaen is binnen de prochie van Valckenisse opden ambachtsheeren vroone (O.
Jacob Marinuss, S. de Ghuijle, W. Christoffel Marinuss, N. den Heerenstraete) ende
vercleerde hij comparant de voors. huijsingen vercocht te zijne voor de somme 200£ eens te
betalen nu 1-5-1594 16£ 13s 4gr, item noch andere 12£ meije 1596 ende alsoe voorts alle
meije jaerlijcx vervolgende diergelijcke 12£ tot volder betalinge toe, des zoe heeft den voors.
Laureijs Adriaens tot voldoeninge ende verseeckeringe van alles voors. staet zoo wel voor de
hooftpenningen als voor de jaerlijcxe paijementen tot eenen onderpande ende speciale
hijpoteque verobligeert de voorgenoemde huijsingen met alle zijne toubehoorten ende oock
voorts niet te min zijns persoon ende generael ende specialijcken alle zijne andere goeden,
ruerende ende onruerende present ende al tgene hij nocg mochte conquesteren, ter weat
plaetsen die gelegen oft eenicgzins bevonden zullen worden, tot sulcken effecte dat ingevalle
dat hij naer civile manisse in gebrecke waere jaerlijcx zijn voorn paijementen op te bringene
ten tijde voorseijt dat alsdan Dignus Jacobs oft zijna actie crijgende zal vermogen metten
rechten executeren aenden voors comparanten persoon ende zijne gereetste goederen
onvermindert tprincipael onderpant ende hijpoteque tertijt toe de volle hooftpenningen betaelt
sullen zijn, des oock oo heeft de voorn. Dignus Jacobs te dese gelooft ende beloofde midts
desen de voors. huijsinge geheel te ontlasten van alle commeren ende calaengie die eenicgzins
met ouwe voorgaende brieven bij iemanden op de voors. huijsinge nu oft naermaels quame te
heijschene ende voorts zoo vrij ende vranck te maeckene als hij daeraff wel zijner gelt begeert
te ontfangen. Present Jacob Oliviers Pieter Adriaens ende Nicolaes Corneliss schepenen.
(MPS: eronder geschreven) werdt oick verclaert dat desen coopere volgen zal alle het
pachtlant dat de vercoopere jegenwoordicg in pachte heeft voorden selven prijs alst gepacht is
ende den voors. Dignus Jacobs sal de voors. huijsinge den schuijre mogen gebruijcken ende
bewoonen tot meije eerstcomende 1594 midts die onderhouden in deucgdelijcken reparatien
zulcx die nu jegenwoordicg zijn
Noch voor memorie alsoe Laureijs Adriaens ende Dignus Jacobs tsamen tegen malcanderen
hebben vuijtstaende diversche rekeningen sijn dien aengaende te vreden tegens de eerste paije
van 100 gulden deene tegen den anderen te liquideren ende vereffenen ende begeeren den
schult brieff alsoe maer gemaeckt te worden op 1100 gulden

W-8153, 43v, 23-12-1593: comparuit in persoone Jacob Jacobs Christoffels ende heeft
wettelijck bekent schuldicg te zijne de naerbeschreven persoonen elck een van hen int
besundere, eerst Willeboort Michiels den nombre van 36 viertelen winterterwe, Nicolaes Mols
16 viertelen terwe, ende Aert Storm van gelijcke 16 viertelen terwe met oick 16 viertelen
somergerste, altesamen goet levergaer schoon coopmans goet alvolgende de obligatien die hij
comparant te deser voor date van desen beleden? ende onderteeckent heeft daeraff de voors.
comparant bekende van de voorgen partijen van terwe ende gerste ten volle betaelt te zijne,
belovende daeromme ter cause vanden voorn. partijen terwe ende gerste wel ende
getrouwelijck te volleveren aen elck een van hen int particulier besundere elcx een gerechte
helft, nu prima februari eerstcomende 1594 oft vuijterlijck 14 dagen daer naer, ende de andere
resterende helft binnen 12 naestcomende maenden naer date voors. zonder langer oft voorder
delaij, ende tot voldoeninge end everseeckeringe van als voors. staet heeft de voorn. Jacob
Jacobs daervooren tot eene onderpandt ende speciale hijpoteque gestelt ende verbonden
alsulcke ontrent 5 gemeten vrij eijgen lants als hij liggende heeft inden Grootenpolder (O.
Jacob Lodewijcks, S. de cappelrije, W. de heer van Wissenkercke (MPS: Hubrecht van
Wissenkercke), N. de Hinckelinge) tot sulcke effecte dat ingevalle hij comparant in gebrecke
ware de voors. leveringe te voldoen tenden tijde voors. dat alsdan de voors. Willeboort,
Nicolaes Mols ende Aert Storm elcx voor hun particulier sullen vermoegen de voorn.
onderpande met rechte doen vercoopen ten verhale van elcx hunne gebrecke, renuncgierende
hij comparant te desen van allen exceptien ende differentien zoo van relievementen respijten,
gratien privelegien als van alle andre remedien ende beneficien van rechte hier tegens
eenicgzins militerende. Present Jacob Oliviers, Pieter Adriaens schepenen
W-8153, 44, 28-12-1593: comparuit in persoone Jacob Oliviers ende bekende wettelijck
schuldicg te zijne Pieter Adriaens als vadere ende rechtvoocgt van zijne drije onbeiaerte
kinderen daer moeder aff was Cornelia Cornelisdr zaliger namentlijck Job Pieters, Adriaen,
ende Tanneken Pieters de somme van 16£ eens die hij comparant besitten zal in een jaerlijcxe
losrente te lossen tegens den penninck 16 tot 20s tsiaers daeraff deerste jaerrente verschijnen
sal 1-1-1595 ende alsoe geduerende totter lossinge der selver rente welcke voors. lossinge den
comparant gehouden sal zijn de voors. hooftsomme met alle verschenen ende verloopen rente
geheel te lossen ende te quijtene binnen vier naestcomende jaren zonder langer, altijt vrij gelt
naer den teneur van de constitucie rentbrieff daeraff gemaect breeder is vermellende ende tot
voldoeninge ende verseeckeringe van des voors staet heeft de voorn. comparant daervoor tot
een onderpant ende speciale hijpoteque gestelt ende verbonden alsulcke twee gemeten 79
roeden vrij eijgen weijlants gelegen inden Kerkchoeck (O. Bartolomeeus Willouts, S. Jan
Marinuss, W. Heerenwecg, N. Pieter van Schuijlen) ende voorts zijn persoon se et sua.
Present Willem Quirijns Nicolaes Corneliss schepenen
W-8153, 44, 28-12-1593: eodem die comparuit Adriaen Jans timmerman de welcke heeft
gecedeert getransporteert ende gaff overe wettelijck midts desen aen deersame Marinus
Corneliss alsulcken huijs hem comparants toubehoorende ende eertijts toebehoort Willem
Jans naeijer gestaen int dorp van Waerde op des ambachtsheeren vroonen (O. het kerckhoff,
S. Dignus Gheleijns erfgenamen, W. ende N. de Heerenstraete) ende verclaerde de comparant
tselver huijs vercocht te hebbene voor een somme gelts daeraff hij bekende realijck
gecontenteert voldaen ende wel betaelt te zijne midts expres conditie dat den voors. Marinus
Corneliss Gort gehouden sal zijn zijne eijgene last te betalen alsulcken 11£ als Nicolaes
Nicolaess zoone(n?) op dezelfde huijsinge noch spreckende hadde over reste van meerdere
somme ende betalen als nu ten dage van heden 5£ comptant, item noch andere 2 ponden nu
prima meije eerstcomende 1594, ende alsoe voorts alle meije jaerlijcx vervolgende gelijcke 2£
tot volder betalinge toe, des zoo stelde de voors. huijsinge ten onderpande voor

verseeckeringe van des staet. Present Willem Quirijns, Jacob Oliviers ende Nicolaes Corneliss
schepenen
Hier eijndt tjaer 1593
W2-9858, 44v, 8-1-1594: comparuit Pieter Pauwels woonende tot Cappelle (MPS: Kapelle)
ende heeft bij drije voorgaende sondacgs geboden met vollen rechte opgedragen ende gelevert
aen Jan Jaspers Maet alsulcken ontrent 400 roeden zaijlants als hij comparant hier binnen
Waerde hadde liggende inde Meese (O., W. ende N. Marinus Corneliss Gort, S. Heerenwecg)
ende verclaerde den comparant dese erffve vercocht te zijne voor 39£ 16s 8gr tgemet
loopende alsoo over de voors. 400 roeden lants 29£ 15s, te betalen op heden 13£ comptant,
item noch andere 13£ 5s prima meije 1595, ende de resterende 13£ 5s meije daeraen volgende
1596, sonder langer oft voorder delaij, des zoo verobligeert den voors. Jan Jaspers het voorn.
landt tot onderpande ende speciale hijpoteque ten verseckeringe van de voors. hooftpenningen
ende jaerlijcxe paijementen. Present Jacob Oliviers, Pauwels Franss, Nicolaes Corneliss
W2-9858, 44v, 13-1-1594: comparuit in gebannender vierschare Adriaen Jacobs Priesterman
te desen voor een helft ende Herman Heijndricks voor zijn selven als oock vanwege ende
vuijten name van Jan Heijndricks zijn broedere ende Anthonij Anthonies zijnen swagere, de
welcke hij hier inne verbindt ende geloefde te vernaemen?, hem daervooren sterck maeckende
tsamen in desen (voor dander helft) ende hebben de voors. comparanten dienvolgende met
drije voorgaende sondacgs geboden ende voorts alle solempniteijten van rechte hieromme
gedaen, wettelijck opgedragen ende gelevert aen Cornelis Willems een huijs met schuijren
stallingen keete hoff ende voorts alle zijnen toubehoorten, gestaen in Trise put op den
ambachtsheeren vroone (O. Heijndrick Karels, S. Jacob Jans (MPS: Jacob Jans Pieters
Lemps), W. ende N. Heerenwecg) ende verclaerden de voors. comparanten dese voorn.
huijsinge alsoe tsamen vercocht te zijne voorde somme van 159£ 3s 4gr eens te betalen op
heden 8£ comptant, item noch andere 8£ nu Kersmis eerstcomende 1594, ende alsoe voorts
alle Kersmisse jaerlijcx aenden anderen vervolgende diergelijcke 8£ tot volder betalinge toe,
des soe heeft den voors. Cornelis Willems tot voldoeninge ende verseckeringe van alles
tvoors. staet, zoo wel voor de voors. hooftpenningen als oick voor de jaerlijcxe paijementen
tot eenen onderpande ende speciale hijpoteque gestelt ende verbonden alle de voorn huijsinge
met zijnen toubehoorten ende boven desen tot breedere verseckeringe is gecompareert in
persoone Willem Quirijns de welcke heeft hem volentarie geconstitueert als borge eijgen
schult voor de eerste naestcomende drije paijementen sonder deerste gereede paije niet
gereeckent (sonder meer oft voorder te desen gelast noch verbonden te zijne) midts oock dat
de voorn transpoortanden, elcx in hun qualiteijt geloffden de voors. huijsingen tontlasten van
alle commeren ende calaengien, ende zoo vrij te maeckene als naer recht behoort. Present
Jacob Oliviers, Pauwels Franss, Nicolaes Corneliss ende Pieter Adriaens schepenen
W2-9858, 45, 13-1-1594: comparuit Pauwels Franss soo in zijnen name als oick vanwegen
ende vuijten name van de vijer achtergebleven kinderen wijlen Adriaen Jans Loijs die hij hier
inne vervinck, ende hem daervooren sterck maeckende welcke comparant heeft gecedeert,
getransporteert ende overgegeven, cedeerde ende gaff overe wettelijck midts desen aen
Mattheus Joriss een huijs gestaen tot Gawege (MPS: Gaweghe) onder den dijck opden
ambachtsheeren vroone (O. Zeedijck, S. Jan Danckaerts, W. Heerenwecg, N. douwen
Elisabeth Cloosters (MPS: Lisken Cloosters), ende vercleerde de comparant dit voors. huijs
vercocht te zijne voor 10£ eens daeraff den comparant zoo vele in hem des aengaet ende
vanwege inder qualiteijt als vooren, bekende geheel voldaen, gecontenteert ende wel betaelt te
zijne, den eersten penninck metten lesten.

W2-9858, 45, 13-1-1594: comparuit in persoone Simon Jans Ruijse ende heeft bij drije vrij
sondacgs geboden met vollen rechten opgedragen ende gelevert aen Cornelis Anthonies een
huijs metter schuijre hoff ende alle zijne toubehoorten, gestaen opden Boterdijck opdes
ambachtsheeren vroone (O. ende S. Daniel de Renialme, W. ende N. Heerenwecg),
vercleerende de comparant tvoors. huijs vercocht te zijne voor 38£ eens te betalen op heden
3£ comptant, item noch andere 3£ ter goesser jaermardt in augusto eerstcoemende 1594, ende
alsoe voorts alle voors. Goesser marten jaerlijcx vervolgende gelijcke 3£ tot volder betalinge
toe, des blijvende de voors. huijsinge verobligeert tot onderpande ende speciale hijpoteque ten
verseckeringe van de voorn. hooftpenningen ende jaerlijcxe paijementen midts dat den
transportant geloeffde zijne coopere opde voors. huijsinge te garanderen
W2-9858, 45, 13-1-1594: comparuit in gebannender vierschare Nicolaes Corneliss als
procuratie onwederroupelijck hebbende van Matthijs Maertens (MPS: Mathijs Mertens)
woonende tot Bieselinge welcke comparant vuijt dier qualiteijt heeft wettelijck opgedragen
ende gelevert bij drije vrije sondacgs geboden ende oick met vollen rechte aen Willem
Quirijns alsulcke 2,5 gemeten weijlants als de zelve Matthijs Maertens hadde liggende inden
Noortveere (O, S. ende N. jonckheer Hubrecht van Wissenkercke, W. Heerenwecg) ende
vercleerde de voors. comparant de voorn. erffve vercocht te zijne voor 15£ ijder gemet te
betalen op heden 21£ 10s comptant ende de resterende 16£ nu Kersmisse eerstcoemende 1594
zonder langer oft voorder delaij. Present Jacob Oliviers, Pauwels Franss, Pieter Adriaens ende
Christoffel Marinuss schepenen
W-8155, 45v, 21-1-1594: heeft Marinus Marinuss schipper bij drije vrij sondacgs geboden
ende met vollen rechte opgedragen ende gelevert aen Jan Quirijns tot Valckenisse alsulcken
drije gemeten 130 roeden lants (mette terwe daerop nu tertijt besaeijt liggende) alsoe tzelve
gelegen es tot Valckenisse in Vlaemshoeck (O. den ambachtsheer aldaer, S. ende W.
Boudewijn Lambrechts erfgenamen, N. Dignus Jacobs) ende vercleerde den comparant dese
voors. erffve alsoo tsamen metter voors. terwe vercocht te zijne voor 24£ eens ijder gemet
loppende tsamen 82£ 7s 10gr, te betalen deen rechte helleft nu ter Goesser jaermarckt in
augusto eerstcomende 1594 ende de andre resterende helft Goesser marct daeraen
vervolgende 1595 (sonder langer oft voorder delaij) ende tot voldoeninge ende verseeckeringe
van de betalinge voorseijt heeft den voorn Jan Quirijns (MPS: Jan Corijns) tot een onderpande
ende speciale hijpoteque gestelt den voors. 3 gemeten 130 roeden lants midtgaders zijn
persoon ende voorts se et sua. Present tvolle collegie
W-8155, 45v, 21-1-1594: heeft Jacques Corneliss (MPS: Jacob Corneliss Jacobs Boudewijns)
met alle vollen rechte als vooren wettelijck opgedragen ende gelevert aen Job Meeuss (MPS:
Job Bartholomeeuss) alsulcken 500 roeden lants als hij comparant hadde liggende int
Molenwater (O. S. ende W. Heerenwecg, N. Andries Engels) ende vercleerde den comparant
dese voorn erffve cercocht te zijne voor 24£ min 10 stuvers tgemet te betalen deen helleft op
heden comptant ende dandere resterende helleft van heden in een jaer (sonder langer oft
voorder delaij) midts dat den voors. Job Bartholomeeuss tot verseeckeringe vande voorn
betalinge verobligeerder tvoors. lant tot speciale hijpoteque, des zoe gelooffde oick de voirs
Jacques comparant zijn coopere opt voors lant te garanderen vrij ende vranck ten eeuwigen
dage. Present tvolle collegie
W-8155, 45v, 28-1-1594: comparuit Job Jacobs ende Cornelis Marinuss (MPS: Cornelis
Marinuss Gort) ende hebben tsamentlijck gecedeert getransporteert ende overgegeven in
handen ende tot prouffite van Maerten Mazure tot Goes alsulcke resterende paijementen van

eenen wettelijcke schult brief met hunnen actie ende recht die zij comparanten daeraen
hadden inhoudende noch 13£ luijdende ten laste van Marinus Willems, procederende over de
coop ende transporte van een huijs ende hoff van date den 13-2-1584, ende bekenden zij
comparanten aenden voors. brieff egeen actie oft recht meer te behouden noch te pretenderen
in eenicger manieren alsoe zij verclaerden daeraff te vollen gecontenteert ende wel betaelt te
zijne. Present Jacob Oliviers ende Nicolaes Corneliss
W-8155, 46, 28-1-1594: comparuit voor schepenen in persoone Dignus Corneliss Braengie
ende bekende schuldicg te zijne Jacob Jacobs Christoffels alsulcken somme van 16£ 13s 4gr
eens als den voors. Jacob Jacobs in den jare 1589 op zijne name ende credit voor hem
comparant gelicht ende ontfangen heeft (ende hem aengetelt) van de voocgden over de
weesen van Marinus Jacobs inden Plas die hij comparant tot noch toe beseten heeft ende noch
besitten sal in een jaerlijcxe losrente te lossen tegen den penninck 16 tot 20s 10gr tsiaers
daeraff deerste jaerrente verschenen ende gevallen was Johannes midsomer 1590 ende alsoe
voorts van dien dage van jaer tot jaere geduijrende totter lossinge der zelver rente welcke
lossinge den voors. comparant gehouden sal zijn de voorn. hooftsomme met alle verloopen
renten geheelijck te lossen ende aff te leggen binnen den tijde van ses maenden zonder langer
naer dat hem comparant de zelve rente opgeseijt ende vander lossinge behoorlijcke
advertencie gedaen sal wesen verbindende hierinne tot speciale hijpoteque ende onderpanden
tot verseeckeringe ende voldoeninge des voors. staet alle zijne huijsingen schuijren stallen
keete ende hoff daer hij inne woondt, gestaen inde Pletspolder (O. jonckheer van
Wissenkercke (MPS: Hubrecht van Wissenkercke), S. Heerenwecg, W. Daniel de Renialme,
N. Jan Maens) midtsgaders inde zelven houck noch ontrent 1 gemet vrij eijgen lants (O. Jan
Maens, S. de voors. hofstede, W. Daniel de Renialme, N. Jan Adriaens Loijs). Gepasseert
present Jacob Oliviers ende Nicolaes Corneliss
W-8155, 46, 29-1-1594: comparuit Jacob Jans (MPS: Jacob Jans Pieters Lemps?) ende
bekende schuldicg te zijne deersame Pieter Adriaens als vadere ende voocht van zijn drije
onbeiaerde kinderen daer moeder aff was Cornelia Cornelisdr zaliger de somme van 32£ eens
die hij besitten sal tot een jaerlijcxe losrente tegens den penninck 16 tot 2£ tsiaers daeraff
deerste termijn jaerrent verschijnen zal ultimo januarij 1595 ende alsoe van jaer tot jaere
geduijrende emmers totter lossinge der zelver, welcke voors. lossinge de comparant gehouden
zal zijn de voors. hooftpenningen met alle verloopen renten geheelijck te lossen ende aff te
leggen binnen drije naestcomende jaeren zonder langer altijts vrij zuijver gelts naerden teneur
van constitucie rentbrieven daeraff geexpidieert breeder is vermellende ende tot voldoeninge
ende verseeckeringe (van des voors. staet) heeft de voorn. Jacob Jans comparant daer voor ten
onderpande ende speciale hijpoteque gestelt ende verobligeert alsulcken ontrent 8 gemeten
vrij eijgen lants gelegen inden Boterdijck (O. Daniel de Renialme, S. ende W. Heerenwecg,
N. erfgenamen Adriaen Jans Loijs) ende geloofde de comparant dese voors. onderpande int
geheel noch in deel voorder nijet te belasten versetten oft vercoopen dese voors.
hooftpenningen metten verloopen rente geheel afgeleijt sullen zijn. Present Jacob Oliviers,
Pauwels Franss ende Nicolaes Corneliss
W-8156, 46v, 22-1-1594: comparerende voor schepenen naergenoempt in persoone Jacques
Corneliss (MPS: Jacob Corneliss Jacobs Boudewijns) vadere ende recht voocht van zijne twee
onbeiaerte weeskinderen namelijck Cornelis Jacobs ouwt ontrent 6 jaren ende Maeijcken
Jacobsdr ouwt ontrent vijer jaren geprocreert bij wijlen Jacomijna Pauwelsdr (MPS:
Jacquemine Pauwelsdr) zijne comparants huijsvrouwe was zaliger (ter eendere) ende Pauwels
Diericks als grootvadere ende toesiende voocht der voors. kinderen van smoeders zijde (ter
andere zijde) ende naerdien de voors. Jacques Corneliss onder inventaris binnen behoorlijcke

tijde hadde overgebracht alle de goeden gronden erffven meuble ende inmeuble, incomende
als oock vuijtgaende schulden egeen vuijtgesondert als bijde afflijvicgheijt zijnder voors.
huijsvrouwe naergebleven waren daerinne de voors. kinderen naer slants recht als
erffgenamen haers moeder moetsen succederen, soo is de voors. Jacques Corneliss
dienvolgende met toesprecken van schout ende schepenen als de weese verantwoorders
metten voors. kinderen grootvadere veraccoordeert ende vereenicgt inde manieren volgende:
alsdat de voors. Jacques Corneliss vadere der voors. kinderen in eijgendom blijven besitten
zal alle de goederen voorgenoempt als huijsingen, schuijren, stallingen, keeten hoff ende
boomgaerden peerden coeijen runderen verckens groen note te velde met alle het coren ende
greijnen inde schuijre als oock op de soldere ende voorts generaliter alle de meuble goederen
ten huijse als ten hove met oock alle incomende schulden tzijnder bate ende alle vuijtgaende
schulden tzijnder laste etc. voor welcke voors. goederen zoo vele zijne voors. kinderen
aenpart daerinne gedragen, heeft hij comparant ten behouffe ende prouffite van zijne twee
voors. kinderen wettelijck gelooft vuijte reijcken ende te betalene de somme van 100£ eens
dat te wetene inde Goesser jaermarct 1599 100 guldens ende alsdan voorts jaerlijcx alle voors.
Goesser mardt dagen respectivelijck aenden anderen vervolgende diergelijcke 100 guldens
totter volle betalinge toe, behoudelijcken dies dat boven de voors. 100£ de twee voorn.
kinderen noch volgen zal tot haere prouffite alle haers moeders cleeren ende juweelen diemen
eenicgzins thaere lijffe geweest zijn, ter sterfhuijse zullen mogen bevonden werden (met oeck
een zilveren croes) midtgaders oock haerlieder aenpaert ende halff afdeelinge van alle de
landen gronden ende erffven alst ten dage deser accorde de zelve kinderen hun bewesen ende
ter cavelinge gevallen zijn groot ontrent 21 gemeten liggende zoo eensdeels binnen Waerde
Iersicke als ter Vlake al breeder blijckende bij den cavelbrieff daeraff zijnde ende voorts zoo
veele aengaet de voors. 21 gemeten lants als de selve kinderen (MPS: pag 47) voor haerlieder
moederlijcke successie vrij eijgen ter cavelinge gevallen zijn als voors. staet, soo zijn de
voors. Jacques Corneliss ende Pauwels Diericks voorder geaccordeert ter presentie ende bij
aggreatie van schout ende schepenen als te wetene dat de voors. Jacques Corneliss de
voorgaende kinderen landen gebruijcken ende banen zal den tijt van 9 jaren lanck ingegaen
Bamisse voorleden 1592 ende expirerende Bamisse 1601 zonder langer midts dat de zelve
gehouden zal zijn alle voors. lant tot zijne eijgene cost te bevrijen ende te betalene alle
dijckschotten statenpenningen ende alle andere ongelden die binnen de voors. 9 jaren
eenicgzins daerop gestelt oft geschoten zullen werden midtgaders oock tonderhouden dijck
wegen ende watergangen alsonder cost oft last van de voors. kinderen, voor welcke baeninge
ende tgebruijck der zelve landen heeft de voors. Jacques Corneliss aengenomen ende gelooft
wettelijck bij desen sijne twee voors. kinderen den voorn. tijt van 9 jaren lanck geduijrende
wel treffelijck ende eerlijcke tonderhouden van cleeren lijne ende wollen, etende ende
drinckende, sieck ende gesondt, te live te lede ende ter schole houwen gaen leerende het
knecgtken de fransen taele lesen schrijven ende cijfferen, ende dmeijsken van gelijcke leeren
lesen schrijven ende naijen sulcx een dochter met eeren toubehoort, met oock expressen
conditien indien daer een der selve kinderen quame te sterven voor de geexpireerde ngen
jaeren voorseijt dat alsdan de voors. Jacques over de helft vande voors. lande van den
gestorvene betalen zal een jaerlijcxe pacht tot 20s ijder gemet alle jaeren vrij zuijver gelt ende
oock alsoe verre de twee voors. kinderen quame te sterven (als voors. es) sal in sulcke
gevallen over de hele partije van voors. kinderen landen gehouden zijn te betalen alle jaer den
pacht zoo veel ende vrij gelt van ijder gemete (als voors. staet) geduijrende tot den eijnde van
de voors. 9 jaeren. Behoudelijck ist noch bevoorwaert ende expresselijck wel ondersprocken
daeraff godt wil behoeden soe den voorn. Jacques Corneliss geracke te sterven alvooren zijn
pachtinge van negen jaren vandt voors. lant geexpireert ware dat alsdan de voors. kinderen
haere gedeputeerde oft haer actie hebbende sullen vermogen de voors. landen int geheel naer
hun te nemene ende te tanveerden om haeren vrije wille daermede tye doene zonder

tegengesecg van ijemanden ende voorts tot voldoeninge ende verseeckeringe van des voors.
staet heeft de voors. Jacques Corneliss daervoor verobligeert zijns persoon ende voort
generael ende specialijck alle zijne lande ende erffve besundere zijn onderpart ende gedeelte
hem ter cavelinge gevallen inder half afdeelinge tegen zijne voors. kinderen met zulcke
restrictie ende verbant van rechten als de brieven te deser vuijtgegeven zijn vermellende.
Actum als boven gepasseert ter presentie van Jacob Oliviers, Willem Quirijns ende Nicolaes
Corneliss schepenen deser prochie van Waerde
W-8157, 47v, 4-2-1594: comparerende in gebannender (MPS: vierschare) Pieter Corneliss
van Gendt ende heeft met alle volcomen solemniteijt van rechte onwederroupelijck
overgedragen ende gelevert tot een vrij erffelijck besit aen deersame Jan Pieters tot Schore
(present ende accepterende) ten behouffe ende prouffite van Frans (MPS: Frans Corneliss van
Gendt) ende Adriaen Corneliss (MPS: Adriaen Corneliss van Gendt) zijne comparants
gerechte broeders alsulcken nombre van 10 gemeten vrij eijgen lants den cuer? alle den
comparants landen die hij nochtertijt met zijne voorn. broederen gemeijne heeft liggende soo
inden Hoogen Rijem als oock inde Leegen Reijm in zulcke gemercken als de comparant
belooft pertinentelijck ten register over te brengen zoo haest tselve lant gemeten ende
afgecavelt sal zijn, vercleerende hij comparant dese voorn. erffve ende landen vercocht te
hebben voor de somme van 16£ elck gemet in comptant gelt oft in minderinge tot betalinge
zoo veele hij comparant aen de voorseijde Jan Pieters nomine zijn voorn twee broeders bij
affreeckeninge schuldicg ende ten achteren was. Aldus gepasseert ter presentie van Willem
Quirijns, Jacob Oliviers, Nicolaes Corneliss ende Pieter Adriaens schepenen
W-8157, 47v, 11-2-1594: comparuit in persoon Margaretha Hubrechtsdr weduwe wijlen
Pieter Pauwels zaliger met haer geassisteert Gheleijn Hubrechts haren broedere ende
verclaerde de comparante soo zij behouden heeft een onbeiaerte weese ouwt ontrent 4½ jaren
bij name Pauwels Pieters geprocreert bij de voors. Pieter Pauwels haren man was ende luttel
oft geen middel van goeden bijden voorn overledenen en waren gebleven nijet jegenstaende
heeft nochtans de zelve comparante bethoonende de lieffde van moederlijck harte wettelijck
bij desen gelooft haer voors. weeskinde tot haere eijgene cost ende last tonderhouden tot op
zijn modige jaren toe van cleeren lijne ende wollen, eetende drinckende sieck ende gesont
(naer behooren) voor welcke onderhoudinge de voors. comparante in eijgendom houden
gebruijcken ende besitten sal alle de achtergebleven goeden van des haers voors. man midts
dezelve comparante binnen de voorgaende onderhoudenisse noch gehouden sal zijn aende
voor haers weeskindt vuijte reijcken ende te betalen de somme van 10s eens tot eene
gedencknisse zijns vadere ende dat te betalene zoo wanneer de selver weese tot zijne voors.
mondige jaren gecomen sal zijn. Aldus gedaen ter presentie ende aggrentie van schout ende
schepenen ten date voors.
W-8157, 48, 11-2-1594: heeft Jacob Lodewijcks bekendt ende verclaerde wettelijck schuldicg
te zijne ten behouffe ende prouffite van de onbeiaerte weeskinderen wijlen Jan Willems
Baerlandt de somme van 48£ eens die hij comparant gebruijcken ende besitten sal tot een
jaerlijcxe losrente telossen tegen den penninck 16 tot 3£ tsiaers daeraff deerste rente
verschijnen zal den 8-3-1595 ende voorts alle jare gelijcke vrij ? ponden grooten vlaams tertijt
dezelfde gelost ende afgelost sal wesen twelck den comparant gelooft dese rente alle jare te
betalen vrij suijver gelts zonder daeraen te corten oft aff te slaene eenighe belastingen oft
impositie hoedanich die genoempt souden mogen werden tot laste van de rentheffere gestelt
oft die naermaels zoude mogen gestelt werden al breeder inden constitucie brieff van deser
geextendeert, ende om tgene voors. staet wel ende getrouwelijck te voldoen, soo stelt den
comparant tot een speciale hijpoteque ende onderpant alsulcken negen gemeten 13 roeden vrij

eijgen lants als in drije partijen heeft liggende eerst inden Hoogen Riem 6 gemet 18 roeden
(O. ende S. erfgenamen van Pieter Corneliss van Gendt, W. Pieter van Schuijlen, N.
Heerenwecg), item nocg aldaer 1 gemet 60 roeden lants (O. Pieter van Schuijlen, S. Gentmans
erfgenamen, W. Hans van Pellecken, N. Heerenwecg), ende 530 roeden gelegen inden
Dooldijck (O. ende S. Heerenwecg, W. weduwe van Blancx, N. Christoffel Jacobs) ende
voorts verbinden te deser noch niet te min zijn comparants persoon ende voorts se et sua.
Gepasseert present Jacob Oliviers, Pauwels Franss ende Nicolaes Corneliss.
In de kantlijn en boven deze akte staat het volgende geschreven: Jacques Baerlandt heeft
verclaert ende bekent dat hem wettelijck afgelost ende gequeten sijn al den £ tsiaers in desen
brieve begrepen en dat hem de lospenningen met alle verschenen chijnsen vandien
deucgdelijck voldaen es ende betaelt sijn. Alsoo dat dese brieff doot ende te nijet is. Actum 4?
november Jan Geluck ende Arnout Gistel? Bij mij Simons ? 1604
W-8157, 48, 11-3-1594: Andries Engels ende levert over met vollen rechten aen Pauwels
Franss alsulcken 1 gemet 170 roeden vrij eijgen lants als hij liggende heeft inde Meese (O.
Jacob Oliviers, S. Jan van Haesdonck, W. Marinus Marinuss schipper, N. den Haveloosen
dijck) verclaerde hij comparant dese erffve overgegeven te hebben in mangelinge van gelijck
overleveringe van 1 gemet 174 roeden erff dijck inden Westveerdijck als den voors. Pauwels
Franss aldaer eijgen waren toubehooren ende oock den selven Andries Engels daerinne was
erffende, verclaerende dienvolgende de twee voors. partijen ter cause van dese hinc inne te
vreden te zijne, etc.
Ter zelver instancie Pauwels Franss draecgt overe ende levert aen Pieter Jacobs Verbeecke in
vrij eijgendom het voors. 1 gemet 170 roeden lants als vooren bij transporte vercregen van
Andries Engels verclaerde tselve vercocht te hebben voor de somme van 28£ den hoope te
betalen deen helft op heden gereet ende de reste Bamisse eerstcomende 1594, des soo belooft
de voors. Pauwels Franss zijne coopere opt voors lant altijt vrij te garanderen ten eeuwigen
dage op verbant zijns persoon ende voorts se et sua. Present Willem Quirijns, Pieter Adriaens
ende Nicolaes Corneliss
W-8158, 48v, 16-3-1594: comparerende Pauwels Franss ende bekent schuldig te zijn ten
behouffe ende prouffite vande weeskinderen van Jan Willems Baerlandt de somme van 40£
eens die hij comparant gebruijcken ende besitten zal tot een jaerlijcxe losrente te lossen tegen
den penninck 16 tot 2£ 10s tsiaers daeraff deerste jaer rente verschijnen sal 15-3-1596 ende
alsoe van jaer tot jaere geduijrende tertijt de selve rente gelost ende affgeleijt sal sijn twelck
den comparant altijt sal mogen doen tot zijnder gelegentheijt ende de voors. comparant
gelooft dese rente alle jaeren te betalen met zuijveren gelde zonder daeraen te corten oft aff te
slaene eenicge belastingen ofte impositien tot laste van rentheffer gestelt oft naermaels gestelt
mochte worden al breeder vermelt inden constitucie brieff daervan zijnde ende tot
verseeckeringe van alles tgene voors. staet, soo stelt den voors. comparant tot een speciale
hijpoteque ende onderpant alsulcken 7 gemeten zaijlants als hij heeft liggende inden
Oostpolder (O. armen van der Goes, S. ende W. Pauwels Franss, N. Christoffel Jacobs)
verbindende voorts oock zijns persoons ende alle zijne andere goeden. Gepasseert presentibus
Jacob Oliviers, Nicolaes Corneliss ende Pieter Adriaens schepenen
De post heeft Pauwels Franss verclaert des schult nu aen te gaen de weeskinderen vande
voors. Jan Willems, maer dattet zelve toucompt den persoon genaempt jonckheer ? (MPS: niet
ingevuld)
W-8158, 48v, 17-3-1594: compareerde voor schepenen in persoone Pieternella Jansdr (MPS:
Nelleken Jansdr) weduwe van Jan Domiss ende heeft bekend schuldicg te zijne deersame Jan

Jooss tot behouffe ende prouffite van de onbeiaerde weeskinderen van Logier Pieters de
somme van 37£ eens van goeden geleende gelde, beloeffende ter cause vandien de voors.
somme ten vollen te betalen prima februarij 1596 zonder langer stellende tot verseeckeringe
vandien tot een speciale hijpoteque ende onderpant ontrent 4 gemeten vrij eigen lants gelegen
inde Suijtpolder (O. ende W. aende voorn. comparante, S. Zeedijck, N. Job Jacobs), etc.
gepasseert present Willem Quirijns ende Jacob Oliviers schepenen
W-8158, 48v, 22-3-1594: comparuit voor schepenen in persoon Simon Geerts ende bekendt
schuldicg te zijn Cornelis Corneliss biersteker de somme van 30£ eens van gelde deucgdelijck
affgerekende schult over coop ende leveringe van bieren, beloeffende comparant ter cause
vandien de voors. somme ten vollen te betalen aen den voorn Cornelis Corneliss oft zijns actie
crijgende (naer tgoet believen vande zelve) talder tijt ende dacg als hem comparant tselve sal
werden geheijscht ende behoorlijcke administratie gedaen sal zijn ende tot voldoeninge ende
verseeckeringe van tgene voors. staet, soo stelt hij comparant tot een speciale hijpoteque ende
onderpant zijn huijsingen met alle de toubehoorten daer hij jegenwoordicg inne woont gestaen
tot Valckenisse ende voorts zijns persoon ende zijne goederen, etc. Presentibus Christoffel
Marinuss ende Christoffel Jacobs schepenen
W-8158, 49, 22-3-1594: comparuit voor schepenen in persoon Laureijs Geerts ende bekendt
wettelijck schuldicg te zijne Cornelis Corneliss biersteker de somme van 56£ eens van
affgereeckende schult over coope ende leveringe van bieren, beloffende ter cause vandien de
voors. somme te betalen in verscheijden termijnen van jaeren als te wetene nu Paeschen
eerstcomende 1594 3£, noch andere 3£ Goesse jaermarckt in augusto eerstcomende ende noch
5£ te Kersmis daeraenvolgende aenden anderen vervolgende diergelijck 5£ tot volder
betalinge toe, ende tot voldoeninge ende verseckeringe van tgene voors. staet, soo stelt den
comparant tot een speciale hijpoteque ende onderpant zijn huijs met zijn toubehoorten daer hij
nutertijt innen woondt, midtgaders zijns persoon ende voorts se et sua met renuncgiatie van
alle rechten. Aldus gepasseert ter presentie van de schepenen voorgenoemd
W-8158, 49, 1-4-1594: heeft Marinus Corneliss Gort met vollen rechte overgegeven ende
gelevert aen Christoffel Jacobs een huijs gestaen tot Gawege (MPS: Gaweghen) onder den
zeedijck met alle zijn gevolcg ende toubehoorten (O. Zeedijck, S. Jan Joriss, W. Heerenwecg,
N. den dijck) ende verclaerde tvoors huijs vercocht te hebben voor de somme van 25£ eens te
betalen deen helft nu Goesse jaermarckt in augusto eerstcomende ende dandre helft binnen
een jaermarckt naer date deser
W-8158, 49, 27-4-1594: comparuit in gebannender vierschare in persoone Adriaen Jacobs
ende levert met vollen rechte tot behouffe ende prouffite van Willem Quirijns 2 gemeten 169
roeden lants gelegen in Kerckhouck (O., S. ende W. Willem Quirijns, N. Jan Marinuss Gort)
ende is vercocht voor 18£ elck gemet te betalen deen helleft op heden comptant ende andere
resterende helft binnen een jaer naer date deser, des gelooffde den voors. Adriaen Jacobs zijne
coope opt voors landt te garanderen vrij ende vranck ten eeuwigen dage opt verbant van zijns
persoonende voorts se et sua. Gepasseert in presentie van Jacob Oliviers, Pauwels Franss ende
Pieter Adriaens schepenen
W-8158, 49, 29-4-1594: heeft Adriaen Jan Meeuss bekendt schuldig te zijn Adriaenken
(MPS: Adriana Jansdr) ende Maeijcken Jansdr zijne gerechte zusters tsamen de somme van
26£ 13s 4gr eens over hun actie ende twee derdendelen van de huijsinge met zijne
toubehoorten daer hij comparant innen woondt, soo tselve hem comparant met zijne twee
susters tsamen aenbestorven is bij de doot van huerlieder moeder, beloeffende de comparant

de voors. somme te betalen met 2£ tsiaers daeraff deerste paijement vervallen was 1-5-1592
ende alsoe van dezelven dage jaerlijcx aenden anderen vervolgende diergelijcke 2£ tot volder
betalinge toe midts verobligerende daervooren tselver huijs etc. Present Jacob Oliviers,
Pauwels Franss ende Pieter Adriaens schepenen
W-8159, 49v, 29-4-1594: comparuit in persoone Jacob Jacobs Christoffels ende levert met
vollen rechte aen Jaenken Ingels (MPS: Adriana Engelsdr) weduwe Lodewijck Jacobs den
nombre van 4 gemet 222 roeden eijgen lants gelegen inde Grootenpolder (O. Adriana
Engelsdr, S. de cappelrije, W. Hubrecht van Wissenkercke, N. de Hinckelinge) ende is
vercocht voor 17£ elck gemet te betalen op heden 17£ gereet, nocg andere 17£ 1-5-1595, nocg
andere 17£ 1-5-1596 ende de resterende 29£ 11s 6gr 1-5-1597 zonder langer, des geloeffde hij
transportant de voorn. Jaenken Ingelsdr ende haer naercomelingen opt voors. lant te
garanderen vrij ende vranck ten eeuwigen dage opt verbant zijns persoon ende alle zijne
goeden etc. Present Willem Quirijns, Nicolaes Corneliss, Jacob Oliviers ende Pauwels Franss
W-8159, 49v, 29-4-1594: Jan Jans wagemaecker levert met vollen rechte aen Marinus
Marinuss schipper zijn huijs met alle zijne gevolcg gestaen op den ambachtsheeren vroone
(O. Jan Corneliss Vos, S. Jacob Jans Pieters Lemps (MPS: Jacob Jans), W. Anthonij Hectors,
N. Heerenstraete) vercleerde hij comparant tvoors. huijs over te geven in mangelinge van een
ander huijs twelck den voors. Marinus Marinuss midts desen oock over levert ten prouffite
van Jan Jans wagemaecker tot zijn eijgen vrij goet ende erffelijck besit midts dat de voorn.
Jan Jans geloeft vuijt te reijcken ende te betalen aenden voors. Marinus Marinuss de somme
van 8£ eens te betalen den helleft op heden comptant ende de resterende helft binnen een jaer.
Present Willem Quirijns, Nicolaes Corneliss, Jacob Oliviers ende Pauwels Franss
Eodem die heeft Marinus Marinuss schipper opgedragen ende gelevert aen Jan Corneliss Vos
de voorgenoemde huijsinge gecoemen van Jan Jans wagemaecker ende vercleerde tselve huijs
vercocht te hebben voor 86£ te betalen 6£ gereet ende alle jaren 6£ tot volder betalinge toe
W-8159, 49v, 2-5-1594: Cornelis Marinuss Gort bekendt schuldicg te zijne Maeijcken ?
weduwe van Cornelis Kelle (MPS: Maeijcken Joachimsdr was getrouwd met Cornelis
Adriaens Kelle vleijshouwer in Goes) woonende tot Goes de somme van 100£ eens, van
goeden geleende gelde die hij gebruijcken ende besitten sal tot een jaerlijcxe losrente te lossen
tegen de penninck 16 tot 6£ 5s tsiaers daeraff deerste jaer rente verschijnen sal prima meije
1595, ende alsoe alle jaren totter lossinge vandien ende de comparant geloeft de voors. rente
jaerlijcx te betalen met suijveren ende vrij gelt al naer vermellen den brieff daeraff wesende,
ende tot voldoeninge ende verseeckeringe van tgene voors. staet, soo stelt den voors.
comparant tot een speciale hijpoteque ende onderpant den nombre van 28 gemeten lants
gelegen inden Monnickenpolder (O. Jan Joriss, S. Hinckelinge, W. Margaretha van
Hoorenbeeke, N. zeedijck). Gepasseert present Willem Quirijns, Nicolaes Corneliss, Jacob
Oliviers ende Pauwels Franss
(MPS: pag 50) Ten dage voorseijt bekendt de voorn Cornelis Marinuss Gort noch ontfangen
te hebben van de voorgenoemde weduwe Cornelis Kelle de somme van 50£ eens te besitten in
rente verschijnende ende te betalen als de voorgaende passeringe vermelt ende tot
verseeckeringe van desen, soo stelt den voors. Cornelis Marinuss Gort tot een speciale
hijpoteque ende onderpant de nombre van 12 gemeten lants daeraff de 9 gemeten in Bals Hals
(O. Pauwels Franss, S. Heerenwecg, W. waterganck, N. Anthonij Daniels (MPS: Anthonis
Dane)) ende de andere 3 gemeten liggende in den Leegen Riem (O. W. ende N. Hubrecht van
Wissenkercke (MPS: joncker van Wissenkercke), S. Christoffel Jacobs), etc.

W-8159, 50, 2-5-1594: Job Jacobs bekendt schuldicg te zijne aen Jan Maens de somme van
24£ eens van geleende gelde die hij comparant gebruijcken ende besitten sal tot een jaerlijcxe
losrente te lossen tegen den penninck 16 tot 30s tsiaers daeraff deerste jaer rent verschijnen
sal op 15-4-1596 ende den comparant geloeft dese voors. rente ende hooftpenningen te lossen
ende geheel aff te leggen op 15-4-1597 zonder langer, ende tot voldoeninge ende
verseeckeringe van des voors. staet, soo stelt de comparant tot een speciale hijpoteque ende
onderpant 2 gemeten 24 roeden vrij eijgen lants gelegen inden Zuijdtpolder (O. ende S.
weduwe Jan Domiss W. Willem Quirijns, N. den Plattendijck) verbindende voorts zijnen
persoon ende alle zijne andere goeden etc. Present Jacob Oliviers, Nicolaes Corneliss ende
Pieter Adriaens schepenen
W-8159, 50, 22-5-1594: heeft Pieternella Jansdr (MPS: Nelleken) weduwe van Jan Domiss
bekendt schuldicg te zijne aen Jacob Lodewijcks de somme van 11£ die zij comparante
besitten sal tot een jaerlijcxe losrente te lossen tegen den penninck 16 tot 13s 9gr tsiaers,
daeraff deerste jaer rente verschijnen sal 1-6-1595 ende alsoe jaerlijcx totter lossinge der
selver verbindende zij comparante tot verseeckeringe haer persoon ende voorts se et sua, des
sal den voorn. Jacob Lodewijcks tzijnen eijgen prouffite ontfangen alsulcke 2£ 5s als de
voors. weduwe over reste van de paijen van Dignus Jacobs huijs zoude mogen competeren.
Gepasseert present Jacob Oliviers, Nicolaes Corneliss ende Pieter Adriaens schepenen
W-8159, 50, 22-5-1594: comparuit in gebannender vierschare in persoone Herman
Heijndricks voor zijn selven als oock vuijten name van Jan Heijndricks zijn broeder ende
Anthonij Anthonies sijne swagere (voor deen helleft in deser) ende voorts Dierick
Groenenvelde voor hem ende vervangende all zijn huijsvrouwen susters (in deser voor dander
helleft) ende hem tsamen met vollen rechte gelevert aen Engel Roelandts smidt 2 gemeten
139 roeden weije hun aenbestorven bij de aflijvicgheijt van Adriaen Jacobs Priesterman
gelegen inde Westveerpolder (O. Heerenwecg, S. ende W. Jacob Corneliss Jacobs
Boudewijns (MPS: Jacques Corneliss), N. erfgenamen Maeijcken Baltens) ende is vercocht
den hoope voor de somme van 11£ eens, boven den last die Andries Engels bij schepenen
brieven op de selver weije jaerlijcx in rente heffende is, de welcke last den voorn. Engel
Roelants (MPS: Ingel Roels) op hem is nemende ende geloeffde ter cause vandien de voorn.
transportanten daervan vrij costeloos ende indempnisatie te houden ende geloeffde oock de
voors. 11£ te betalen deen helft op heden comptant ende de reste op Goesse marckt in augusto
eerstcomende 1594. Gepasseert present Jacob Oliviers, Nicolaes Corneliss ende Pieter
Adriaens
W-8160, 50v, 10-6-1594: comparuit Jacob Jacobs Geluck oom ende recht voocgt van Jan
Jacobs Geluck (MPS: Hansken Jacobs Geluck) ende levert met vollen rechte aen Marinus
Corneliss Gort alsulcken 2 gemeten 34 roeden lants als de voors. weese hadde liggende in
Kerckhouck (O. Pauwels Franss, S. kercke van Waerde, W. Poppen Jans, N. Heijndrick
Jacobs) ende is vercocht voor 13£ ellick gemet te betalen den helleft op heden comptant ende
de reste op heden in jaer zonder langer, des geloeffde den voors. Jacob Jacobs Geluck den
coopere opt voors. lant te garanderen vrij ende vranck ten eeuwicgen dage opt verbant van
zijn persoon ende voorts se et sua. Present Willem Quirijns, Nicolaes Corneliss ende Jacob
Oliviers schepenen
W-8160, 50v, 18-6-1594: Jan Jooss levert met vollen rechte aen Gabriel Corneliss Bossaert 2
gemeten 64 roeden lants als hij heeft liggende inden Cleijnen polder (O. derfgenamen Pieter
Jaspers, S. ambachtsheer de Molijn, W. Jan Willems (MPS: Jan Willems Baerlant), N.
Caijedijck) ende is vercocht voor 12£ ellick gemet loopende tsamen 26£ 11s 2gr welcke

voors. somme den voors. gabriel besitten sal tot een jaerlijcxe losrente te lossen tegen den
penninck 16, tot 1£ 13s 2gr tsiaers daeraff deerste jaer rente verschijnen sal Johannis
midsomer 1595 ende alsoe allen jaren geduijrende tertijt de voors. rente gelost ende affgeleijt
sal wesen twelck de voorn Gabriel Corneliss altijt sal mogen doen tzijner beste gelegentheijt
ende geloefft de voors. rente alle jare te betalen met zuijver ende vrij gelt al naer vermellen
den rentbrieff daeraff zijnde, ende voorts tot voldoeninge ende verseeckeringe van des voors.
staet, soo stelt de voors. Gabriel Corneliss tot een speciale hijpoteque ende onderpant de
voorn 2 gemeten 34!! roeden vrij eijgen landts als op den 15-10-1593 bij tittele van coop
vercregen heeft jegens Job Jacobs gelegen inden selven Cleijnenpolder (O. S. W. ende N.
aenden voors. Gabriels ander lant). Aldus gepasseert presentibus Jacob Oliviers, Pauwels
Franss ende Pieter Adriaens schepenen
W-8160, 51, 18-6-1594: ten voors. dage Jan Bartholomeeus (MPS: Jan Bartels) levert
insgelijcx aen Gabriel Corneliss (MPS: Gabriel Corneliss Bossaert) den nombre van 3
gemeten 53 roeden lants gelegen inden Cleijnen polder (O. Jacob Loij (MPS: Jacob Adriaens
Loijs), S. Jan Willems hoffstede, W. Cornelis Jans, N. den polderdijck) ende is vercocht voor
12£ elck gemet loopende tsamen 38£ 2s, welcke voors. penningen de voors. Gabriel besitten
zal in een jaerlijcxe losrente tegen den penninck 16 tot 2£ 7s 7gr 12 mijten tsiaers daeraff
deerste jaerrente verschijnen zal Johannis (MPS: Jois) midsomer 1595, ende alsoe alle jaren
ter tijt de zelve rente gelost ende afgeleijt sal zijn twelck de voors. Gabriel Corneliss altijt sal
mogen doen tot zijnder beste gelegentheijt met een derdenpaert tsiaers van voorn.
hooftsomme (wel meer maer niet min) ende geloeft jaerlijcx dese rente te betalen vrij ende
suijver gelt al naer vermellen den rentebrieff daeraff gemaeckt ende tot verseeckeringe van
tgene voors. staet, soo setlt de voors. Gabriel Corneliss tot speciale onderpant de voorgaende
3 gemetn 53 roeden lants zonder meer midts dat hij comparant gehouden zal zijn als nu inder
Goesse jaermarckt eerstcomende te quijtene ende aff te leggen een recht derden part van de
voorgaende hooftsomme etc. Gepasseert presentibus Jacob Oliviers, Pauwels Franss ende
Pieter Adriaens schepenen
W-8160, 51, 6-7-1594: comparuit in persoone Willemijna Hugosdr (MPS: Willemijns
Huijgensdr) weduwe wijlen Dignus Michiels Meijer ende naerdien zij comparante verclaerde
ontfangen te hebben vuijt handen van Steven Adriaens Huijssen als momboir ende recht
voocht van de weeskinderen van Jacob Harrents zaliger de somme van 32£ eens welcke
penningen de comparante gebruijcken ende besitten zal tot een jaerlijcxe losrente te lossen
tegen den penninck 16 tot 2£ tsiaers al breeder blijckende bijden constitucie brieff gepasseert
voor wethouderen der prochie van Onser Vrouwenpoldere op 1-3-1594 waer deure dese
gelijcke lren (MPS: letteren?) sullen werden getransfixeert ende tot stercker bevestinge ende
meerder verseeckeringe zoo wel voorde hooftpenningen als voor tjaerlijcx verloop derzelve
rente, soo stelt de voorn comparante tot een speciale hijpoteque ende onderpant alsulcken 3
gemeten 45 roeden vrij eijgen lants als zij hier binnen Waerde heeft liggende inde
Moolwaterpolder (O. Cornelis Anthonies Gort, S. Cornelis Willems, W. Heerenwecg, N. Jan
Maens) verbinden zij comparante oock niet te min haers persoon ende voorts se et sua tot
sulcken effecte dat ingevalle zij comparante in gebrecke ware de voors. rente jaerlijcx op te
bringene dat alsdan de voors. Steven Adriaens oft de voors weesen sullen vermogen te
executeren op de voors. comparante gereetste goederen onvermindert tprincipael onderpant
tertijt de hooftsomme met alle verloopen rente gelost ende afgeleijt sullen zijn etc. Gepasseert
ter presentie van Pieter Adriaens, Nicolaes Corneliss ende Pauwels Franss schepenen
W-8161, 51v, 20-8-1594: comparerende in gebannender vierschare in persoone Jacob Jacobs
Christoffels ende levert met vollen rechte aen Jacob Jobs woonende tot Goes een houffe

metter huisinge schuijren stallingen ende keete met 34 gemeten lants 183 roeden eigen landts
gestaen ende gelegen onder de prochie van Waerde benoorden de Hinckelinge (O. jegens den
ouwen zeedijck, S. Margaretha van Hoorenbeke, W. tegens de Hinckelinge, N. de weduwe
Blancx) ende vercleerde hij comparant de voorn gronden van erffven mette huijsinge binnen
gerekent, vercocht te hebben voor 40£ ellick gemet midts dat oock in desen coop mede volcgt
den dijck ende onderlanden hem bestreckende lancx de voorn 34 gemeten lants 183 roe zoo
verre die hem comparant raken, loopende den voors coope alsoe tsamen ter somme van 1383£
8s 8gr te betalen in termijnen van jaren als te wetene op heden 40£ comptant ende alsoe
voorts jaerlijcx respective ten date deser aenden anderen vervolgende diergelijcke 40£ tot
volder betalinge toe behoudelijcken dies soo heeft den voorn. Jacob Jobs tot zijnen last
genomen de renten daer de voors. houffe ende landen in verbonden staen, daeraff de
hooftpenningen bedragen de somme van 1000 guldens te lossene tegen de penninck 16 in
sulcker manieren als den voorn. Jacob Jacobs Stoffs deselve beseten heeft, welcke voors.
duijsent guldens Jacob Jobs corten sal aen de penningen die hij ter cause van desen voors.
coop gehouden is te betalene ende sal de voorn. Jacob Jobs de zelve duijsent guldens mogen
blijven besitten opden interest te betalene daervoren als den voors. Jacob Jacobs Christoffels
die beseten heeft, ingaende op heden date van desen alvolgende de coopcontract de coop
contract voor mr Jan Arnoldi (MPS: Jois Arnoldi, Johannis Arnoldi) notaris gepasseert op den
20-7-1594, waerbij de voors. vercoopere ende coopere henlieden waren refererende ende
voorts tot voldoeninge ende verseeckeringe van de voorn. hooftsomme ende jaerlijcxe
paijementen van dien soo stelt de voorn. Jacob Christoffels tot eenen speciale onderpant ende
hijpoteque alle de voorn. huijsinge gronden ende erffven met alle hunne aencleven ende
dependentien vandien, etc. Gepasseert ter presentie van Jacob Oliviers, Nicolaes Corneliss
ende Pieter Adriaens schepenen
W-8161, 52, 20-8-1594: comparerende in presentie van de voornoemde schepenen in
persoone Quirijn Sebastiaens (MPS: Querijn Bastiaens) met hem geassisteert Jan Quirijns
zijnen schoonvadere ende heeft wettelijck bekendt schuldicg te zijne Matthias Jans Bemph
(MPS: Matthijs Jans Bemph) de somme van 12£ eens vuijt cause van seker smarte ende
verminckinge bij hem comparant aenden Matthias ooge gedaen, beloeffende ter cause vandien
de voorn. somme van 12£ te betalen aenden voors. Matthias Jans oft zijns actie hebbende op
heden 2£ gereet, ende nocg 1£ nu Kersmis eerstcomende 1594, ende alsoe voorts jaerlijcx alle
kersmisse aenden andere vervolgende diergelijcke 1£ tot volder betalinge toe daefrvooren den
voors comparant verbindende was zijns persoon ende generael ende specialijck alle zijne
goeden, ruerende ende onruerende. Actum ter presentie van Jacob Oliviers, Nicolaes
Corneliss ende Pieter Adriaens schepenen
W-8161, 52, 6-9-1594: comparerende voor schout ende schepenen in persoone Cornelis
Anthonies van Lillo met Soetken Jansdr zijne wettige huijsvrouwe voortijts weduwe geweest
wijlen Wouter Bavo zaliger ende verclaerden zij comparanten hoe wel dat behoorde over
lange wel geschiet te zijne alsdat zij tot nocg toe onverscheijden ende onverdeelt mette 4
achtergelaten kinderen derselver Wouter Bavo de naergelaten goederen int gemeene zijn
besittende de welcke goeden luttel ende zeer weijnich boven alle schulden niet weerdich en
waren, willende nochtans zij comparanten om te verhoeden alle naergesech oft beclaginge die
naermaels bij de voors. kinderen oft iemanden van haeren twegen souden mogen ignoreren oft
pretenderen, soo hebben de voorn. Cornelis Anthonies ende Soetken Jansdr zijn huijsvrouwe
(moeder der voorn. kinderen) met toesprecken ende aggreatie van schout ende schepenen
mette selven kinderen, naemelijck Magdalena Woutersdr ouwt 20 jaren, Maerten Wouters
ouwt 18 jaren, Jan Wouters ouwt 16 jaren ende AdrianaWoutersdr (MPS: Jaenken Woutersdr)
ouwt 11 jaren, veraccordeert ende verenicgt alsdat Cornelis Anthonies ende sijne voors.

huijsvrouwe sullen behouden ende in eijgendom blijven besitten alle ende generael de
achtergebleven goederen bijden voorn. kinderen vader achtergelaten zijn egeen vuijtgesundert
oft gereserveert met alle vuijtschulden tzijnen laste, behoudelijcken dat de voors. Cornelis
Anthonies met zijne huijsvrouwe gehouden sullen zijn vuijte reijcken ende te betalen elck
kindt int besundere, soo wanneer de selve ten houwelijcke oft andere aprobeerden stathe
gecoemen sullen sijn, ellicx 1£ 10s eens ende tot een gedencknisse van haere vaderlijke
goederen etc. Aldus gepasseert present schout met Jacob Oliviers, Willem Quirijns ende
Nicolaes Corneliss schepenen
W-8162, 52v, 16-9-1594: comparerende voor schepenen in persoone Jacques Corneliss (MPS:
Jacob Corneliss Jacobs Boudewijns) ende bekende wel ende deucgdelijck schuldicg te zijn
aen deersame Jan Foorts (MPS: Jan Foorts ter Vesten) dijckgrave bewesten Yersicke (MPS:
Yerseke) sijnen oirs ende naercomelingen de somme van 100£ eens die hij comparant
gebruijcken ende besitten zal tot een jaerlijcxe losrente te lossen tegen den penninck 16 tot 6£
5s tsiaers daeraff deerste termijn jaer rente verschijnen sal op den 20-9-1595 ende dat voorts
van jaere te jaren geduerende tertijt de zelve rente geheel affgeleijt sal wesen twelck den
comparant ofte zijns actie hebbende altijt sal mogen doen ende dat in twee diversche reijsen
telcker reijse de helleft tseffens (MPS: tegelijk) vande voorn. hooftsomme zonder min
behoudelijck dat de comparant altijd gehouden sal zijn 6 maenden te vooren op te seggen
ende te verclaeren wanneer hij de selve lossinge sal begeeren te doen ende de voors.
comparant geloeft de voors. rente alle jaere te betalen met vrij ende zuijveren gelde al naer
vermellen de constitucie brieff te deser gemaect ende vuijtgegeven ende tot voldoeninge ende
verseckeringe van tgene voors. staet, soo stelt ende verobligeert de comparant tot een speciale
hijpoteque ende onderpant sijn lant houffe metter huijsingen schuijren stallingen duijvekeeten
hovenbuer? hoff ende boomgaerden midtgaders gronden ende erffve daeraen gelegen groot
tsamen 9 gemeten min 30 roeden gestaen ende gelegen in Plassenmeet (O. Heerenstraete
metten een zijde van de woonhuijsen van de dorpe, S. Jacob Jans (MPS: Jacob Jans Pieters
Lemps, W. den Westveerdijck, N. Heerenwecg) stellende ende verbindende de voors.
comparant te desen behouffe ende verseckeringe alnoch zijns persoon ende generalijck ende
specialijcken alle zijne andere goederen, ruerende ende onruerende present ende toucomende.
Aldus gepasseert in presentie Jacob Oliviers, Nicolaes Corneliss ende Pauwels Franss
schepenen
W-8162, 53, 16-9-1594: comparerende in gebannender vierschare Pauwels Franss als
kerckmeester der prochie van Waerde ende verclaerde dat hij vuijt crachte van zecker lren
(MPS: letteren, brieven) van authorisatie ende consent van de heeren de gecommitteerde
raeden van de Staten van Zeelandt van date den 26-4-1593 alhier in loco ten openbare
vercocht hadde twee partijen van de kerckelanden tot affdoeninge van secker schult daermede
de voors. kercke noch was belast, soo heeft de selve comparant inder voors. qualiteijt op
huijden met vollen rechte opgedragen ende gelevert aen Olivier Jacobs alsulcken 1 gemet 6
roeden lants als de voorn. kercke hadde liggende inden Riethouck (O. Pieter van Schuijlen, S.
Heerenwecg, W. ende N. Machiel de Molijn (MPS: Michiel du Moulin) ende verclaerde
tvoors lant vercocht te zijne voor de somme van 16£ tgemet te betalen op huijden in comptant
loopende tsamen 16£ 6s 5gr eens. Aldus gepasseert in presentie van Jacob Oliviers, Willem
Quirijns, Nicolaes Corneliss ende Pieter Adriaens schepenen
Den zelven Pauwels Franss inder qualiteijt als boven heeft insgelijcx met vollen rechte
opgedragen ende gelevert tot behouffe ende prouffite van Willem Quirijns alsulcken 288
roeden lants als de voors. kercke heeft liggende inden Kerckhouck (O. derfgenamen Jan
Meeuss, S. Jacob Oliviers, W. Capteijn Potheij, N. Marinus Marinuss schipper, ende
verclaerde de comparant dese erffve vercocht te zijn voor 17£ tgemet te betalen op huijden in

comptant loopende ter somme van 16£ 11s 2gr 12 mijten. Actum ten date ende presentie als
vooren
W-8163, 54, 16-9-1594: comparerende voor schepenen Jan Jans cleermaecker ende heeft
gecedeert ende transporteert bij desen aen Lucas de Munck een huijs als hem comparant bij
tittele van houwelijcke mette weduwe Dignus Gheleijns was toubehoorende gestaen int dorp
opden ambachtsheeren vroone (O. tkerckhoff, S. Pieter Adriaens, W. Heerenstraete, N.
Marinus Corneliss Gort) vercleerende tvoors huijs vercochte te zijne voor 26£ eens te betalen
op heden 2£ gereet, noch andere 2£ Goesser jaermarckt in augusto 1595 ende alsoe voorts alle
Goesser marcten vervolgende 2£ tot volder betalinge toe, ende tot verseckeringe soo stelt den
voors. Lucas de Munck (MPS: Luijck de Munck) tot een speciale onderpant ende hijpoteque
het voors. huijs met zijne toubehoorten, etc
W-8163, 54, 31?-9-1594: heeft Jan Jooss met vollen rechte gelevert ende opgedragen aen
Marinus Corneliss Gort alsulcken 3 gemeten 158 roeden weije lants als hij comparant heeft
liggende inden Pletspolder (O. Jan Maens, S. den Binnendijck, W. den Zeedijck, N. Pauwels
Frans cum suis) verclarende tselve lant vercocht te zijne voor 12£ ellick gemet gereet gelt, des
sal den coopere de zelve penningen besitten tot een jaerlijcxe losrente tegen den penninck 16
vrij suijver gelt daeraff deerste jaer rente verschijnen zal prima octobris 1595 ende alsoe alle
jaren tertijt deselve rente affgeleijt sal wesen ende tot voldoeninge ende verseckeringe van
tgene voors. staet soo stelt den voors. Marinus Corneliss Gort tot een speciale onderpant ende
hijpoteque het bovengeschreven landt midtgaders zijns persoons ende zijne andere goeden.
gepassert present Jacob Oliviers, Pauwels Franss ende Willem Quirijns
In de kantlijn: de coopere ende vercooper accorderen dat de hooftsomme sal zijn 42£, facit
rentsgewijse 2£ 12s 6gr tsiaers
W-8163, 54, 31?-9-1594: ten dage voors. Bartholomeeus Willouts heeft met vollen rechte
opgedragen ende gelevert aen Pieter Jacobs Verbeke welcke alsulcke 3 gemeten 8 roeden
lants als hij heeft liggende inden Kerckhouck (O. derfgenamen van Marinus Moerdamme, S.
Marinus Corneliss Gort, W. Willem Quirijns, N. den Hoogenwecg) ende de comparant
verclaerde tvoors. lant vercocht te zijne voor 22£ elleck gemet te betalen op heden een
derdepart gereet, een ander derdepart Sint Maertensdage in Novembris 1595, ende den leste
derdepart Maertensdage 1596 (zonder langer oft voorder delaij) ende tot voldoeninge ende
verseckeringe van tgene voors. staet soo stelt de voors. Pieter Jacobs tot een onderpant ende
speciale hijpoteque het voors. lant etc. Actum den daghe ende presentie als vooren.
(MPS pag 54v:) Den selven Bartholomeeus Willouts draecgt oppe ende levert met vollen
rechte aen Marinus Marinuss schipper alsulcken 4 gemeten 82 roeden lants als hij liggende
hadde inden Riethouck (O. deselve Marinus Marinuss schipper, S. jonckheer Jan van
Haesdonck, W. Heerenwecg, N. derfgenamen cooman Adriaen) verclaerende de comparant de
voors. landen vercocht te hebben voor de somme van 20£ elck gemet, loopende alsoe tsamen
ter somme van 85£ 8s eens welcke voors somme de voorn. Marinus Marinuss gebruijcken
ende besitten sal tot een jaerlijcxe losrente te lossen tegens den penninck 16 tot 5£ 6s 9gr
tsiaers vrij suijver gelt daeraff deerste jaer rente verschijnen sal 1-10-1595 ende alsoe voorts
alle jaren vervolgende tertijt de voors. hooftpenningen affgeleijt sullen zijn twelck hij altijts
vermacg te doene naer zijne beste gelegentheijt, ende tot voldoeninge ende verseckeringe van
tgene voors. staet, soo stelt de voorn. Marinus Marinuss tot een speciale onderpant en
hijpoteque de bovengeschreven 4 gemeten 82 roeden lants midtgaders noch daerenboven zijns
persoon ende generalijck alle zijne andere goeden ruerende ende onruerende present ende
toucomende. Aldus gepasseert in presentie Jacob Oliviers, Pieter Adriaens, Pauwels Franss
ende Nicolaes Corneliss schepenen

W-8164, 54v, 31?-9-1594: Dierick Jans als vader ende rechtvoocht vanwege zijne onbeiaerte
kinderen daer moedere aff was Margaretha Doens, draecgt oppe ende levert met vollen rechte
aen Job Meeuss ? 4 gemeten 11 roeden lants als de voors kinderen waren toubehoorende
gelegen in twee diversche partijen, eerst in den Cleijnenpolder 2 gemeten 170 roeden (O.
Cornelis Jans, S. den Souckwecg, W. Gabriel Corneliss Bossaert, N. den polderbinnendijck)
ende 1 gemet 141 roeden liggende in de Noortveere (O. Heerenwecg, S. Machiel de Molijn
(MPS: Michiel du Moulin), W. Jan ?, N. den Souckwecg) ende is vercocht voor 18£ elleck
gemet te betalen deen helleft op heden gereet ende dandere resterende helleft van huijden
coemende in een jaer.
W-8164, 55, 31?-9-1594: Jacob Adriaens Boom draecgt oppe ende levert met vollen rechte
aen Adriana Engelsdr (MPS: Jaenken Ingelsdr) weduwe Lodewijck Jacobsdr ontrent 1 gemet
en ettelijcke roeden lants als hij comparant hadde liggende inden Grootenpoldere (O.
Bartholomeeus Willouts, S. Adriana Engelsdr cum suis, W. Janneken Jansdr, N. Hinckelinge)
ende is vercocht bijden hoope voor de somme van 18£ comptant gelt, daeraff den voors. Jacob
Adriaens Boom hem bekende vernoucht ende te vollen wel betaelt te zijn, belovende ter cause
vandien zijne voors. cooperesse opt voors lant te garanderen vrij ende vranck jegens eenen
ijegelijck opt verbant zijns persoon ende voorts se et sua.
W-8164, 55, 31?-9-1594: Christoffel Marinuss draecgt oppe ende levert met vollen rechte aen
Jacob Jobs woonende tot Goes alsulcken 2 gemet 180 roeden lants metten ronden coolsaets
daerop staende als hij transportant hadde liggende inde Ouwenpolder tot Valckenisse (O. den
zeedijck, S. Christoffel Marinuss, W. Hans Pelleken, N. Hans Pelleken) verclaerende de
comparant desen voors. landen met tvoors saedt vercocht te zijne voor 24£ elleck gemet
comptant gelt, daeraff zij cooper ende vercooper verclaerden mette voors. erffenisse ende
betalinge vandien hen tsamen hielden voor wel gecontenteert.
W-8164, 55, 1-10-1594: Mattheus Joriss cedeert ende transporteert bij desen aen Jacob Jacobs
Christoffels een huijs gestaen tot Gawege onder den zeedijck (O. den zeedijck, S. Jan
Marinuss (MPS: Jan Marinuss Gort?), W. Heerenwecg, N. Elisabeth Geertsdr (MPS: Lijsbeth
Geerts)) ende is vercocht voor de somme van 7£ eens gereet gelt daeraff de transportant
bekende realijck vernoucht ende ten volle betaelt te zijne, etc
Ter zelver instancie heeft Jacob Jacobs Christoffels het voorgaende huijs overgegeven ende
getransporteert aen Gheleijn Hubrechts ende is vercocht voor 8£ eens te betalen met 8 gulden
tsiaers daeraff deersten jaer paijement verschijnen sal Goesse jaermarckt in augusto 1597
ende alsoe voorts alle jaren vervolgende tot volder betalinge toe, des soo stelt ende verbindt
de voors. Gheleijn Hubrechts tot onderpant tselve huijs ende voorts zijns persoon ende alle
zijne goeden. Actum present Jacob Oliviers, Pauwels Franss, Nicolaes Corneliss ende Pieter
Adriaens schepenen
W-8165, 55v, 1-10-1594: comparerende voor schepenen naergeschreven in persoone
Heijndrick Jacobs Pardijs ende heeft wettelijck bekendt ontfangen te hebben vuijt handen van
Willemijna Nicolaesdr (MPS: Willemijne Claesdr, Willemijna Nicolaesdr Smallegange)
weduwe dijckgrave Blancx de somme van 24£ eens die hij comparant gebruijcken ende
besitten sal tot een jaerlijcxe losrente te lossen tegens den penninck 16 tot 30s tsiaers daeraff
deerste jaer rente verschijnen sal 1-11-1595 ende alsoe alle jaeren tertijt de voors. hooft
penningen affgeleijt ende gelost sal zijn ende de comparant geloeft de voors. rente te betaelen
met suijver ende vrij gelt als naer vermellen vanden rentbrieff (te deser gemaeckt ende
vuijtgegeven0 ende tot voldoeninge ende verseckeringe van tgene voors. staet soo stelt ende

verobligeert de comparant tot een speciale hijpoteque ende onderpant zijn huijs schuijren
stallingen ende hoff met ontrent drije gemeten ende een half ? lants gestaen ende gelegen in
twee diversche houcken als te wetene de voors. huijsinge met ontrent een gemet eijgen lants
gelegen inden Vrijenpolder (O. den zeedijck, S. ende W. de voors. weduwe Blancx, N. de
binnendijck) ende 2½ gemet lants liggende in Kerckhouck (O. ende N. den Heerenwecg, S.
Poppen Jans, W. den Hil), verbindende de voors. comparant te desen behouffe ende
verseckeringe alnoch zijns persoon ende voorts se et sua. Gepasseert van Pauwels Franss,
Pieter Adriaens, ende Nicolaes Corneliss schepenen
W-8165, 55v, 27-10-1594: Thomas Gabriels draecgt oppe ende levert met vollen rechte aen
Jan Franss alsulcken 1 gemet 38 roeden eijgen zaijlants als hij hadde liggende inde
Kerckhouck (O., S. ende W. Willem Quirijns, N. Pieter Adriaens) ende is vercocht bijden
hoope voor de somme van 26£ eens gereet gelt, etc.
Ter selver instancie der voors. leveringe is gecompareert Olivier Jacobs pretenderende
naederschap ende aenboort te hebben aendt voors. landt pretenderende godtspenninck
lijfcoope ende betalinge vanden lande in gereet te voldoen op welcke pretensie ende versouck
bij maninge van schout hebben schepenen gewesen den comparant int voors. aenboort ende is
dienvolgende het voorn lant wettelijck overgedaen? aen de voors. Olivier Jacobs tot een vrij
erffelijck besit. Gepasseert int volle collegium van schepenen
W-8165, 56, 27-10-1594: Anthonij Tartron als speciael gemachticgde vanwege Adriaen
Jacobs Molenaer draecgt oppe met vollen rechte aen Marinus Corneliss Gort alsulcke 159
roeden zaijlants als den voorn. Adriaen Jacobs hadde liggende inde Meese (O. Jan Jaspers, S.
Heerenwecg, W. Sanctus Spiritus hic, N. Marinus Corneliss Gort) ende is vercocht tegens 16£
tgemet gereet gelt. Present tvolle collegie van schepenen
W-8165, 56, 27-10-1594: comparuit voor schepenen in persoone Jacob Jans (MPS: Jacob Jans
Pieters Lemps) ende heeft bekendt schuldicg te zijne deerbare Magdalena Simons Arbouts
(MPS: Magdalena Simons Erbouts) weduwe Jan Willems (MPS: Jan Willems Baerlant) de
somme van 50£ eens vuijt cause van goet gelevert gelt die hij comparant gebruijcken ende
besitten sal tot een jaerlijcxe losrente te lossen tegen den penninck 16 tot 3£ 2s 6gr tsiaers
daeraff deerste jaer rente verschijnen zal prima novembris 1595 ende alsoo alle jaren
vervolgende tertijt de voors. hooftpenningen ende alle verloopen rente afgeleijt zullen wesen,
twelck de comparant altijt sal moegen doen tzijnder gelegentheijt ende gelooft de voors. rente
jaerlijcx te betalen met zuijveren ende vrij gelt als naar vermellen van den rentbrieffe (te deser
gemaect ende vuijtgegeven) ende voorts tot voldoeninge ende verseckeringe van tgene voors.
staet stelt ende verobligeert de comparant tot een speciale onderpant ende hijpoteque
alsulcken 11 gemeten eijgen lants als hij heeft liggende inden Riethouck op Houcx pit (O.
Pieter Adriaens, S. Heerenwecg, W. ende N. Pieter van Schuijlen) ende voorts zijns persoon
ende generalijck ende specialijcken alle zijne andere goeden, etc. Present Jacob Oliviers,
Willem Quirijns ende Nicolaes Corneliss schepenen
W-8165, 56, 31-10-1594: comparerende voor schepenen in persoone Olivier Jacobs ende
bekende ontfangen te hebben vuijt handen van Willem Dignuss (MPS: Willem Dignuss
Eversdijck?), vanwegen ende ten respite van Willemijna Nicolaesdr weduwe van de
dijckgrave Blancx de somme van 26£ eens die hij comparant gebruijcken ende besitten zal tot
een jaerlijcxe losrente te lossen tegen den penninck 16 tot 32s 6gr tsiaers daeraff deerste jaer
rente verschijnen zal prima novembris 1595 ende dese alsoe alle jaren vervolgende
vervolgende tertijt tot de selve rent! (MPS: volgens mij moet dit hooftpenningen zijn) gelost
ende affgeleijt zal wesen twelck hij comparant gelooft alle jaren dese rente te betalen in

zuijver vrij gelt als naer vermellen den rentbrieff (te deser gemaeckt ende vuijtgegeven) ende
voorts tot voldoeninge ende verseckeringe van des voors. staet, soo stelt ende verobligeert de
comparant tot een speciale hijpoteque ende onderpande alsulcken 6 gemeten ? roeden eijgen
lants als hij liggende heeft in dese naervolgende partijen, eerst in Riethouck 540 roeden weije
lants (O. Jan van Haesdonck, S. Heerenwecg, W. ende N. Machiel de Molijn (MPS: Michiel
du Moulin), noch in dezelven houck 1 gemet 6 roeden lants zaijlants (O. Jan Potteij, S.
Heerenwecg, W. ende N. Machiel de Molijn (MPS: Michiel du Moulin), item noch aldaer 1
gemet lants (O. Olivier Jacobs, derfgenamen cooman Adriaen, W. Heerenwecg, N. Hubrecht
Marinuss Gort). item noch 400 roeden zaijlants in den Westveerpolder (O. Nicolaes Corneliss,
S. Heerenwecg, W. Jacob Adriaens Loijs, N. aen den Groene Binnedijck), ende de reste
wesende 1 gemet 36 roeden saijlants gelegen in Kerckhouck (O., S. ende W. Willem Quirijns,
N. Pieter Adriaens), stellende voorts (noch tot deser voldoeninge) zijns persoon ende voorts se
et sua. Present Jacob Oliviers, Willem Quirijns ende Nicolaes Corneliss schepenen
W-8166, 56v, 9-11-1594: comparuit Cornelis Willems ende bekendt insgelijcx ontfangen te
hebben van de voors. Willem Dignuss van wegen ende tot prouffite van Blancx weduwe de
somme van 24£ eens te gebruijcken ende besitten reusgewijs? als vooren tot ?s tsiaers, daeraff
deerste jaer rente verschijnen prima novembris 1595 ende alsoo voorts alle jaren vervolgende
tertijt toe de zelve rente! gelost ende afgeleijt zal wesen twelck den comparant altijt sal mogen
doen ende geloeft dese alle jaer te betalen met vrij zuijveren gelde als naer vermellen den
rentbrieff (te deser gemaeckt ende vuijtgegeven) ende tot voldoeninge ende verseckeringe van
tgene voors. staet soo stelt ende verobligeert de comparant tot een speciale hijpoteque ende
onderpanden alsulcken 6 gemeten 112 roeden eijgen lants als hij hadde liggende in vijer
diversche partijen, eerst inden Grootenpolder 3 gemet 64 roeden (O. weese Dierick Jans, S.
hofstede van Jacob Simons, W. Willem Quirijns, N. de weese van Cornelis Vermeijen), noch
int Molenwater 1 gemet 39 roeden(O. Heerenwecg, S. Andries Engels, W. Heerenwecg, N.
Willemijna Hugosdr Meijer). item noch inden Kerckhouck twee stucken lants groot 1 gemet
13 roeden (O., S. ende W. Willem Quirijns, N. Marinus Corneliss Gort) ende noch aldaer in
Kerckhouck 296 roeden (O. ende S. Willem Quirijns, W. Marinus Corneliss Gort ende
Willem Quirijns, N. Willem Quirijns) stellende ende verbindende noch voorts hij comparant
tot dese voldoeninge zijns persoon ende voirts se et sua gepasseert in presentie van Nicolaes
Corneliss, Jacob Oliviers ende Pieter Adriaens schepenen
W-8166, 57, 26-11-1594: comparerende in gebannender vierschare in persoone Jacob Jobs
woonende tot Goes ende heeft wettelijck met vollen rechte opgedragen ende gelevert tot
behouffe ende prouffite van Sacharias de Jonge alsulcken lant houffe huijsinge schuijren
stallingen ende hovenbuer? met 34 gemeten 183 roeden eijgen lants midtgaders oock allen
tbesaeijde tgene daerop jegenwoordicg is gesaeijt etc, gestaen ende gelegen onder de prochie
van Waerde benoorden de Hinckelinge in vougen ende alder manieren als hij comparant bij
tittele van coop ende transpoorte vercregen heeft jegens Jacob Jacobs Christoffels op den 208-1594 ende verclaerden de comparant als oick den voors. voors. Sacharias dese hove ende
landen met alle het besaeijde bij coope overgelaten te zijne voor den zelven coope ende op
alle voorwaerde ende conditien gelijcker wijs als hij comparant de selve gecocht ende
ontfangen hadde ende bovendien in recompentie (MPS: recompensatie = beloning,
schadeloossteling) van de deerste paije bij den comparant daerop betaelt als oock voor zijn
ploucgen, saede ende arbeijt gelooft de voors Sacharias de Jonge daervoor te geldene ende
wel te betaelen van huijden in een jaer sonder langer de somme van 83£ 6s 10gr, belovende
oock de voors. Sacharias de Jonge vuijt cause als boven de voorn. Jacob Jobs te houdene vrij
costeloos ende schadeloos ten eeuwicghen dage in zoo vele den coope bij Jacob Jobs (MPS:
getrouwd met Elisabeth Geertsdr (Smallegange)) der selver houffe gehandelt ende

gecontracteert hadde opt verbant zijns persoon ende voorts se et sua. Aldus gepassert in
presentie vandt volle collegium van schepenen.
W-8167, 57v, 26-11-1594: heeft Cornelis de Wispelaer gecedeert ende in eijgendom
overgegeven aen Jan Geense (MPS: Jan Gheens) sijn huijs ende hoff met sijn gevolcg gestaen
onder den molen van Waerde opden ambachtsheeren vroone (O. Heerenwecg, S. Andries
Engels, W. ende N. Michiel de Molijn) ende is vercocht voor 53£ eens te betalen op huijden
4£ gereet, nocg andere 4£ ter Goesser jaermarct in augusto anno 1596 ende alsoe voorts
jaerlijcx vervolgende alle Goesse mart diergelijcke 4£ tot volder betalinge toe ende tot
voldoeninge ende versekeringe des selfs, soo stelt den voors. Jan Geense tot een speciale
onderpant ende hijpoteque het voors. huijs behoudelijck de twee eerste toucomende paije
(zonder de gereede) daervooren heeft Jacob Adriaens Loijs hem zelven gestelt als borge
principael zonder meer, des gelooffde den voors. Cornelis Wispelaer zijne coopere te
garanderen vrij costeloos ende schadeloos, soo opde voors. huijsingen als oock opt pacht lant
daervooren borge is Cornelis Marinuss Gort, etc. Present de voors. schepenen.
Desen schultbrieffe inhoudende 49£ is vercocht om gereet gelt voor 21£ ende alsoe aenden
selven coopere getransporteert bij name Dignus Keetlaer (MPS: Dignus Keetelaer). Actum
14-2-1595, present Jacob Oliviers ende Nicolaes Corneliss schepenen
W-8167, 57v, 3-12-1594: Adriaen Geerts dreacgt oppe ende levert met vollen rechte aen
Heijndrick Marinuss Gort den nomber van 4 gemeten 34 roeden, vrij eijgen lants gelegen tot
Valckenisse inde Molenhouck (MPS: Moolhouck) (O. Christoffel Jacobs, S. Heerenwech, W.
heeren vroone, N. derffgenaem Balthasar Vilain) ende is vercocht voor 24£ elleck gemet te
betalen op huijden een vierdepart gereet ende alsoe voorts jaerlijcx aenden anderen
vervolgende (ten date voorseijt) diergelijcke een vierdepart tot volder betalinge toe midts
expressen voorwaerde dat den voors. Heijndrick Marinuss gehouden sal zijn te gedoogen ende
toe te laten ten eeuwighen dage een duerganck ende beganckenisse vanden waterput die int
voors. lant is liggende tot prouffite vande gemeijnte aldaer sonder dat hij eenicgsins vermacg
den zelven put te verminderen vollen oft stoppen oft oock eenige vander voors. gemeijnte
beleth noch impeschement? te doen. Gepasseert in presentie van tvolle collegium van
schepenen
W-8167, 58, 17-12-1594: comparerende ter vierschare in persoone Balthasar Vilaijn
onwederroupelijck procuratie speciale hebbende van Cornelia Cornelisdr zijne comparants
moedere van date 16-12-1594 ende dienvolgende vanwegen zijn voors. moedere die oock
inder voorn. procuratie was vervangende haere ses levende kinderen, soo eensdeels
geprocreert bij wijlen Jan Balthasar Vilaijn zaliger als oock bij Anthonij Daniels, heeft hij
comparant met vollen rechte opgedragen ende gelevert aen Willem Quirijns alsulcken 2
gemeten 260 roeden landts als bijde voorn. Willem Quirijns over lange voor date deser int
gebruijck ende possessie beseten heeft gelegen inden Kerckhouck (O. ende S. Willem
Quirijns, W. Heerenwecg, N. Jan Marinuss Gort) ende is vercocht voor 33£ 6s 8gr elleck
gemet loopende also tsamen 95£ 11s, welcke voors. somme hij gebruijcken ende besitten zal
tot een jaerlijcxe lorente te lossen tegens den penninck 16 tot 5£ 19s 5gr 6mijten tsiaers
daeraff deerste termijn verschijnen zal 1-5 eerstcomende 1595 ende voor tweede leste jaere
verschijnende 1-5 daeraenvolgende 1596 ten welcke daghe meije 1596 den voorseijden
Willem Quirijns alsdan gehouden sal zijn de voors. hooftpenningen met alle verschenen ende
verloopen rente int geheel te lossen ende aff te leggen (zonder langer) met goet gevalueert gelt
ende tot voldoeninge ende verseckeringe van des voors staet, soo stelt de voorn. debiteur tot
een speciale hijpoteque ende onderpandt het selve lant metter plantagie etc. Gepasseert in
presentie van Pieter Adriaens, Jacob Oliviers ende Nicolaes Corneliss

W-8167, 58, 31-12-1594: Jacob Jobs woonende tot Goes ende heeft wettelijck opgedragen
met alle volcoemen rechte tot behouffe ende prouffite van Cornelis Adriaens Caloeij?
alsuclken 2 gemeten 180 roeden eijgen lants metten ronden coolsaets daerop staende in
voughen ende manieren als hij transportant bij title van coope ende transporte vercregen heeft
van Christoffel Marinuss ultimo septembris 1594 gelegen tot Valckenisse inde Ouwenpolder
(O. den zeedijck, S. Christoffel Marinus, W. Hans Pelleken (MPS: Hans Pelcken), N. idem)
verclarende tvoors lant vercocht te zijn voor 20£ elck gemet comptant gelt des geloeffde den
transportant zijnen coopere opt voors lant te garanderen opt verbant zijns persoon ende
goederen, etc. Present Jacob Oliviers, Nicolaes Corneliss ende Pieter Adriaens schepenen
W-8168, 58v, 31-12-1594: soo heeft den voorn Cornelis Adriaens Caloeij? de voorgaende 2
gemeten 180 roeden lants metten ronden coolzade daerop staende met vollen rechte
opgedragen ende gelevert aen Sacharias de Jonge met alle zijn actie ende recht die hij daer
aene hadde, verclaerende hij comparant dese erffve metten zade vercocht te hebben bij den
hoope voor de somme van 50£ eens te betaelen deen helleft nu Goesse jaermarckt in augusto
eerstecomende 1595 ende dandre resterende helft Kersmisse daeraenvolgende (zonder langer
oft voorder delaij) daervooren de voorn. Sacharias was verbindende zijns persoon ende
generael alle zijne goederen, stellende voorts tot meeder verseckeringe tot een speciale
hijpoteque ende onderpant de voorseijden 2 gemeten 180 roeden landts, etc. Aldus gepasseert
in presentie vanden schout ende schepenen
W-8168, 58v, 4-1-1594: comparerende in persoone Maerten Heijndricks ende heeft
getransporteert ende in eijgendom overgegeven aen Adriaen Gilliss zijn huijs metten gevolcg
vandien gestaen binnen den dorpe van Waerde opden ambachtsheeren vroone (O. Anthonij
Hectors, S. Heerenstraete, W. Marinus Marinuss schipper, N. Jan Lodewijcks) verclaerende
den comparant tvoors. huijs overgegeven te hebben in mangelinge van den huijse als daer den
voors. Adriaen Gilliss nutertijt inne woendt aende hem vrij eijgen toubehoorende gestaen
benoorden aendt kerckhoff, twelck midts desen overgedraegen ende getransporteert is tot een
prouffite van Maerten Heijndricks midts dat den voors. Adriaen Gilliss gehouden sal zijn vuijt
te reijcken ende betaelen aenden voorn. Maerten Heijndricks nu te Kersmiss eerstcomende de
somme van 1£, ende beloefden de partijen ellicx deen den anderen opde voors. huijsingen te
garanderen vrij ende vranck jegens eenen iegelijcken ten eeuwigen opt verbant van ijder
persoone ende alle haere goederen. Present Jacob Oliviers, Pauwels Franss ende Pieter
Adriaens schepenen
W-8168, 59, 4-1-1594: Marinus Corneliss Gort draecgt oppe ende transporteerde bij desen
meester Hubrecht Huijssen chirurgijn (MPS: Huijbrecht Huijsen surigien) een huijs met alle
zijn toebehoorten gestaen binnen den dorpe opden ambachtsheeren vroone (O. Kerckhoff, S.
Dignus Gheleijns erffgenaem, W. ende N. den Heerenstraete), ende is vercocht voor de
somme van 30£ 10s te betalen op huijden 3£ gereet, noch andere 3£ ter Goesser jaermart in
augusto eerstcoemende 1595 ende alsoe voorts alle Goesser marten jaerlijcx aen den anderen
vervolgende diergelijcke 3£ tot volder betalinge toe ende tot voldoeninge ende verseckeringe
van tgene voors. staet soo stelt ende verbindt den debiteur tot een speciale hijpoteque ende
onderpant het zelver huijs met alle zijnen toubehoorten ende voorts zijns persoon ende
generael al zijn goederen, ruerende ende onruerende etc. Gepasseert in presentie van Jacob
Oliviers, Pauwels Franss ende Pieter Adriaens schepenen
W-8168, 59, 10-1-1594: comparerende voor schepenen in persoone Heijndrick Adriaens
naeijer ende heeft bekendt schuldicg te zijn Cornelis Marinuss Gort ten behouffe ende

prouffite van onbeiaerte weeskindt van Anthonij Marinuss Gort de somme van 12£ van goet
geleendt gelt, beloeffende in getrouwicgheijt de voorn. somme te geldene ende wel ten vollen
te betalen aen de voors. weese oft zijn actie hebbende opden 8-11598 zonder langer,
verobligerende tot verseckeringe vandien tot een speciale onderpant ende hijpoteque zijn
comparants huijs met alle zijn toubehoorten gestaen binnen den dorpe op de zuijtsijde van
huijsinge Jacob Oliviers deckere, midtgaders zijn comparants persoon ende voorts se et sua
etc. Actum als boven present Nicolaes Corneliss ende Pieter Adriaens schepenen
W-8168, 59, 12-1-1595: comparerende in persoone Jacob Jacobs Christoffels ende heeft
bekendt schuldicg te zijne deersame Jacob Adriaens Boom de somme van 32£ eens vuijt
cause van goet geleendt gelt die hij comparant gebruijcken ende besitten zal tot een jaerlijcxe
losrente te lossen tegen den penninck 16 tot 2£ tsiaers daeraff deerste jaerrente verschijnen sal
Kersmisse eerstcomende 1595, ende alsoe voorts alle geduerende tertijt de selve rente gelost
ende afgeleijt sal wesen, twelck de comparant altijt vermacg te doene tzijner eerste
gelegentheijt ende geloeft de voors. comparant dese rente alle jaeren te betalen met suijver
vrij gelt sonder daer iet aen te corten oft aff te slaene eenicge 5 de, 10de, 20ste 50ste ende 100ste
minder oft meeder penningen oft eenicge andere belastinge hoedanicg die genoempt zoude
mogen werden tot laste vanden rentheffere gestelt oft die naermaels opgestelt mochte werden,
etc, tot voldoeninge ende verseckeringe van tgene voors. staet wel ende getrouwicg te
voldoen, soo stelt ende verobligeert de voorn comparant tot een speciale hijpoteque ende
onderpant alsulcken schepenen schultbrieff van 1384£ 8s 6gr als hij comparant heeft
luijdende ten laste van Jacob Jobs woonende tot Goes wesende van date den 20-8-1594, ende
alsoe hij comparant verclaerde van meenigge? ende oock benodicht te zijn den voorn
schepenen schultbrieff te vercoopen om gereeden gelde oft ten minsten in drije een
vervolgende corte termijnen (ende in gevalle zulcx geschiede) soo zal den voors. Jacob Jacobs
Christoffels expres gehouden zijn de voorn. Jacob Boom behoorlijcken aenwijsinge te doen
aende laetste termijn van de voors. vercochten schultbrieff ende bij den cooper vandien
wettelijcke geloefte te doen passerende tot behouffe van de voors. aen getelt te wordene de
voorgaende 32£ met alle verloopen ende verschenen renten vandien alvooren ende eer den
voors. Jacob Jacobs Christoffels eenicgzins zal vermoegen den voors. schultbrieff te
veralinieren, versetten oft aen iemanden bij coope over te transporterenin eenicger manieren,
etc. Aldus gepasseert ten date voors. in presentie van Jacob Oliviers ende Willem Quirijns
schepenen ten bijwesende van den schoutet van Waerde
W-8169, 59v, 14-1-1595: comparerende voor schout ende schepenen in persoone Jan Jans
wagenmaecker in houwelijck hebbende Cornelia Ponsedr weduwe geweest van Jan Simons
Ruijse ter eendre, ende Simon Jans Ruijse voor sijn eijgen selfs persoon als oock vervangende
ende hem sterck maeckende voor zijne naerbeschreven broeders ende susters, namelijck
Cornelia Jansdr (MPS: Cornelia Jansdr Ruijse) ouwt ontrent 22 jaren, Pauwelijne Jansdr
(MPS: Pauwelijna Jansdr Ruijse) ouwt ontrent 20 jaren, Maeijcken Jansdr (MPS: Maeijcken
Jansdr Ruijse) ouwt ontrent 18 jaren, Marinus Jans (MPS: Marinus Jans Ruijse) ouwt ontrent
11 jaren, ende Cornelis Jans (MPS: Cornelis Jans Ruijse) out ontrent 9 jaren etc ter andere
zijden, ende naerdien de voors. Jan Jans wagenmaecker met sijne jegenwoordige huijsvrouwe
ende moeder der voors. kinderen verclaerden tot noch toe int gemeene onverscheijden
besittende waren alle de goederen achtergelaten bij wijlen Jan Simons Ruijse zaliger vader
van de voorn. kinderen waerinne de voors. kinderen naer lants recht als erfgenaemen haer
svaders moeten succederen ende om te verhoeden alle questie, beclach ende naergesech die
naermaels bij de voors. kinderen oft iemanden van hunnent wegen ter cause vandien zouden
mogen ignoreren oft pretenderen, soo hebben de voors. Jan Jans wagenmaecker ter eendre
ende Simon Jans Ruijse inder voors. qualiteijt ter andre zijde met hem geassisteert den schout

ende schepenen tsamelijck vereenicht ende geaccordeert inder manieren volgende te wetene
dat de voorn. Jan Jans met zijne huijsvrouwe sal blijven behouden ende in eijgendom besitten
alle ende generael de achtergelaten goederen van wijlen den voors. Jan Simons Ruijse gheen
vuijtgesondert oft gereserveert, behoudelijck dat de voorn. Jan Jans ende zijne huijsvrouwe
gehouden sullen zijnde voors. kinderen (die tot noch toe niet zijn bejaert) te onderhouden tot
hunnen behoirlijcken ouderdom eetende drincken cleden ende reeden(MPS: voorzien van)
van wulle? ende lijne, sieck ende gesondt, sulcx een natuurlijcke behoorde tot haere kinderen
schuldicg is te doene ende boven desen sullen de voorn. Jan Jans ende zijne huijsvrouwe
gehouden zijn vuijt te reijcken ende te betalen aek ellick kindt int besundere tot een
gedencknisse haers vadere zoo wanneer de voors. kinderen ten houwelijck oft tot andere
aprobeerde (MPS: toegestane) staet sullen gecomen zijn elcx kindt 10s eens zonder meer.
Aldus gedaen in presentie van den schout, Jacob Oliviers, Nicolaes Corneliss ende Pieter
Adriaens schepenen
5-2-1595: heeft Jan Marinus Raeckwel in houwelijcke gehadt Angnieta Jansdr (MPS:
Angnieta Jansdr Ruijse) zaliger, sustere van de voors. kinderen daeraf de zelve behouden
heeft een weese genaempt Laurentia Jansdr (MPS: Laurentia Jansdr Raeckwel) gelaudeert
ende geapprobeert het bovengeschreven accoordt, bij sijnen swager Simon Jans Ruijse ende
geloeft al tselve mede van weerde te houdene
W-8169, 60, 14-1-1595: Ter selver dage den voors. Jan Jans wagenmaecker verclarende met
zijne eijgene naerbeschreven kinderen daer moeder aff was Margaretha Adriaensdr (MPS:
Grietken Adriaensdr) van Roosendale van gelijcke tot noch toe int gemeene onverscheijden
besittende was alle de goederen die bij zijne voorgaende overledene huijsvrouwe
naergebleven waren, ende heeft de voorn. Jan Jans wagenmaecker met zijne voors. kinderen
(namelijck Cornelis (MPS: Cornelis Jans wagenmaecker) ouwt 19 jaren, Pieter (MPS: Pieter
Jans wagenmaecker ouwt 17 jaren ende Tanneken Jansdr (MPS: Tanneken Jansdr
wagenmaecker) ouwt 15 jaren) met toe sprecken ende aggreatie van schout ende schepenen
vereenicht ende wel geaccordeert opden voet ende in alder manieren als den vuijtcoope ende
contract es inhoudende op heden als vooren met zijne jegenwoordige huijsvrouwe voor
kinderen gedaen ende geaccordeert is. Present den schout met Jacob Oliviers, Nicolaes
Corneliss ende Pieter Adriaens schepenen
W-8170, 60v, 4-3-1595: compareerde in persoone Dierick Franss ende heeft rechtelijck
overgedragen gecedeert ende getransporteert in rechten vrijen eijgendomme aen ende ten
behouve van Jan Geense zijn huijs gestaen ende gelegen binnen dese prochie van Waerde int
ouwt dorp op den ambachtsheeren vroone (O. Joris de Blangere, S. Heerenstrate, W. Thomas
Gabriels, N. Schittemeet) ende is vercocht voor 47£ eens te betaelen 1-5 eerstcomende 4£
ende voorts alle meije jaeren aenden anderen diergelijcke 4£ totte volder betalinge toe ende
tot voldoeninge van tgene voors. staet, soo heeft den voors. Jan Geense gestelt ende stelt
midts desen tot een speciale hijpoteque ende onderpande het voors. huijs gestaen als vooren
midtgaders zijn huijs daer hij jegenwoordicg inne woont gestaen onder de muele deser
prochie twelck hij bij title van coope vercregen heeft van Cornelis de Wispelaer op den 26-11594, des geloeffde den voors. comparant den voors. coopere zijne coope te garanderen vrij
costeloos ende schadeloos opt voors. huijs verbindende daervooren zijnen persoon ende
generalijck alle zijne goeden. Actum als boven.
W-8170, 60v, 4-3-1595: heeft Jacob Oliviers opgedragen ende gelevert met vollen rechte tot
behouffe ende profijte van Jacob Adriaens Loij den nombre van ontrent 3,5 lants gelegen
inden Grootenpolder (O. heredes Cornelis Vermeijen, S. den armen van der Goes, (MPS:
verder niet ingevuld)) al welcken erffve den comparant verclaerde gegeven te hebben in

mangelinge van lande als te weten andere 3½ gemet als den voorn Jacob Adriaens waeren
toebehoorende ende te desen den voorn. Jacob Oliviers daerinne gegoeijt ende geerft met
vollen rechte zoo die gelegen zijn in de Boterdijck (O. Cornelis Adriaens, S. Heerenwecg, W.
Jan Adriaens, N. Pauwels Franss, des zoo heeft den voorn. Jacob Adriaens Loijs int
garanderen vandt voors. lant zoot verbonden ende belast es gestelt ende verobligeert
alssulcken 3 gemet 96 roeden vrij eijgen lant als hij liggende heeft in den zelven houck (O.
Jan Adriaens, S. Heerenwecg, W. Pauwels Franss, N. den hoffstede van Pauwels Franss) ende
voorts es geconditioneert zoo het lant welck Jacob Adriaens Loij aenden voorn Jacob Oliviers
es leverende, minder bevonden wert dan deen jegens dander, zal Jacob Oliviers ontfangen
tegens 20£ tgemet
W-8170, 61, 11-3-1595: compareerde voor schepenen naergenoempt in persoone deersame
Marinus Corneliss Gort de welcke rechtelijcken overgedraegen gecedeert ende getransporteert
heeft, droeg over cedeerde ende transporteerde midts desen aen ende ten behouve van
Christoffel Jacobs den nombre van 1 gemet ? roeden lants gelegen inden Ouwenpolder binnen
de prochie van Waerde int quartier van Zuijtbevelant (O. Christoffel Marinuss, S. Hans van
Pelleken, W. Jacob Marinuss, N. Philips de la Torre) ende bekende tvoors lant vercocht te
hebben voorde somme van 14£ tgemet, te betalen van heden in een jaer zonder langer delaij.
Present Jacob Oliviers, Pauwels Franss, Christoffel Marinuss ende Pieter Adriaens
W-8170, 61, 26-4-1595: compareerde voor schepenen naergenoempt in persoone Jan
Lodewijcks de welcke heeft rechtelijcken belooft zijne twee onbeiaerte weeskinderen
naemptelijck Lodewijck Jans oudt ontrent 3½ jaeren, ende Adaham( MPS: Adam) Jans oudt
ontrent 2 jaeren te houden op haere behoorlijcke mondicge jaeren als naer de ouwe policie
ende usantie slants rechts is vuijtwijsende ende sulcx dat een vader toebehoort ende binnen de
voors. onderhoudenisse gelooft ijder kint tzijnen mondige jaeren gecomen zijnde vuijt te
reijcken ende te betaelen tot een gedencknisse van haere moederlijcke goederen elck kindt 3£
10s, daervoor den den voors. Jan Lodewijcks zal blijven int besit ende in eijgendom behouden
alle ende generalijck alle de naergebleven goederen bij de voors. kinderen moeder
achtergelaten als huijsinge meublen ende inmeublen, vuijtgaende schulden tzijnder laste ende
incomende schulden tzijner bate, geen vuijtgesondert ofte gereserveert, midts expressen
conditien dat zoo verre een derzelver kinderen quame te sterven aleer hij gecomen zal zijn
tzijnen behoorlijcken ouderdom zal in sulcken gevalle zijn zestiende? gedeelte coomen ende
succederen op zijn broeder de lanckst levende, ende zoo dezelve alle beijde geraeckte te
sterven als voors. is, soos al de voorn Jan Lodewijcks gehouden wesen de voors. 7£ vuijt te
reijcken ende te betaelen aen de naeste oirs ende erfgenamen van gestorvene deen helft
binnen een jaer naer de doot van de leste afflijvicgheijt ende dandere helft binnen de twee
jaeren naer de besterfenisse, ende dezelve kinderen int leven blijven zal als vooren gehouden
zijn te betalen deen helft een jaer nadat zij gecoomen zijn totten voors. ouderdom ende dander
helft binnen de twee jaeren als vooren. Present Nicolaes Corneliss, Pieter Adriaens ende
Pauwels Franss schepenen
W-8171, 61v, 26-4-1595: compareerde voor schepenen Cornelis Marinuss Gort de weclke
heeft rechtelijcken met allen solempniteijten van rechten alvoor drij drij sondaecgsche
geboden daer op verscheijdelijcke gedaen, overgedraegen gecedeert ende getransporteert aen
ende ten behouve van Maeijcken Jan Meeusdr een huijs met zijne gevolge ende toebehoorten
gestaen binnen deser prochie van Waerde opden ambachtsheeren vroone (O. Heerenstraete, S.
Moije Pieters?, W. Anthonij Hectors, N. Jan Lodewijcks) welck voors. huijs hij comparant
bekende vercocht te hebbene voor de somme van 24£ eens te betalen op heden ter leveringe

2£ gereet ende voorts alle jaeren de 11-5 gelijcke 2£ totter volder betalinge toe. Present
Nicolaes Corneliss, Pieter Adriaens ende Pauwels Franss schepenen
W-8171, 61v, 22-5-1595: comparuit ter vierschare extraordinaire de gemeen erffgenamen van
der zijde van Jan Willems saliger (MPS: Jan Willems Baerlant?) naemelijcken Jan Geerts, Job
Engels, ende Joos Pieters ende hebben tsaemelijcken met vollen rechte overgelevert aen
Maeijcken Anthoniesdr weduwe des voors Jan Willems de gerechte helft van huijsinge ende
schuijren met zijne toebehoorten als hun comparanten zijn gesuccedeert bij de afflijvicgheijt
van voors. Jan Willems gestaen binnen de prochie van Waerde int Groot Molenwater op de
ambachtsheeren vroone (O. Job Barthelmeeuss, S. de weduwe van Jacob Oliviers, W. Machiel
de Molijn (MPS: Michiel du Moulijn), N. Gabriel Corneliss Bossaert) ende is vercocht de
voors. hoeff voor de somme van 50£ eens te betalen op heden ter leveringe in comptant 3£
ende zo voorts jaerlijcx aenden anderen vervolgende telcken 22-5 diergelijcke 3£ totter volder
betalinge toe, des verobligeerde de voors. Maeijcken Thuene (MPS: Maeijcken Anthoniesdr)
tvoors. huijs tot een speciale hijpoteque tot verseckeringe van voors. hooftsomme ende
jaerlijcxe paijementen etc ende voorts alles te voldoen de articulen int coopcontract bij
hunlieden particuler genmaeckt, vermelt verbindende voorts haeren persoon et se et sua.
Present Pieter Adriaens, Pauwels Franss ende Jan Quirijns schepenen
Eodem die hebben de voors. erffgenamen overgelevert in eenen rechte vrijen eijgendom ende
erffelijck besit met alle behoorlijcke solempniteijten van rechten ende drij sondacgs geboden
alvoorens daerop gedaen, aen Job Engels 1 gemet 40 roeden vrij eijgen lant gelegen binnen de
prochie van Waerde in den Cleijnenpolder, gelegen met Maeijcken Anthoniesdr weduwe van
Jan Willems gemeene (MPS: gemercken niet ingevuld), welck voors. lant zij comparanten
bekenden vercocht te hebben voor de somme van 17£ 11s 8gr tgemet, te betalen deen helft
Goesser jaermart eerstcomende 1595 ende dandere resterende helft 1-3-1596 zonder langer
volgende de voorwaerden ende conditien daervan zijnde. Present Pieter Adriaens, Pauwels
Franss ende Jan Quirijns schepenen
W-8171, 62, 26-5-1595: comparerende voor schepenen in gebannender vierschare deersame
Willem Quirijns als gecorene voocht van de weduwe van Jacob Oliviers voor deen helft in
desen, ende Olivier Jacobs Thomas Gabriels hun sterck maeckende ende vervangende Jan
Corneliss Vos in dese voor dándere helft, ende hebben tsamenlijck gecedeert getransporteert
ende gaeven over midts desen tot behoufnisse ende profijte van Pieter Jacobs Verbeecke
alsulcken huijs ende schuijren daer hij Verbeecke jegenwoordelijcken inne woont, gestaen op
den ambachtsheeren vroone (O. het slop van Jacob Jans Pieters Lemps, S. idem, W.
Heijndrick Carels, ende N. Heerenstraete) ende is vercocht voor 40£ eens te betaelen met
afgaende paijementen van 3£ tsiaers daeraff deerste paijement vervallen ende verschenen es
Goesser jaermart augusto 1593 ende zoe voorts jaerlijcx diergelijcke 3£ totter volder betalinge
toe midts dat de voors. Pieter Jacobs tot verseeckeringe stelt ende speciale hijpoteque het
voors. huijs. Present Nicolaes Corneliss, Pieter Adriaens, Pauwels Franss schepenen
W-8172, 62v, 26-5-1595: ter zelver dage hebben de voors. comparanten ijder in zijn qualiteijt
met vollen rechte gelevert aen Anthonij Tartron een huijs met alle zijn gevolcg ende
toebehoorten gestaen opde ambachtsheeren vroone binnen de dorpe van Waerde (O.
Heerenstraete, S. Heijndrick Adriaens. W. Jacques Corneliss (MPS: Jacob Corneliss Jacobs
Boudewijns), N. Cornelis Marinuss Gort) welck voors. huijs zij comparanten bekenden
vercocht te hebben voor der somme van 108£ 6s 8gr eens te betaelen op heden ter leveringe
gereet 8£ ende nu 1596 6£ ende voorts jaerlijcx alle meije diergelijcke 6£ totter vollen
betaelinge toe, des behoudelijck de voors. huijsinge verobligerende tot eenen onderpande
ende speciale hijpoteque tot verseeckeringe van voorn. hooftsomme ende jaerlijcxe

paijementen ende tot meerdere verseckeringe van tgene voors. staet, heeft hem geconstitueert
als borge ende principael Marinus Corneliss Gort voor de drije eerstcomende paijementen te
weten die verschijnen zullen 1596, 1597 ende 1598 zonder meer, midts dat de voorn.
comparant oock beloeft hebbend haeren coop opt voors. huijs int geheel ofte deel voor date
deser zouden mogen bevonden werden belast te zijne verbindende daervooren elck int
particulier zijns persoon ende goederen. Presentibus als vooren.
W-8172, 63, 26-5-1595: compareerde voor schout ende schepenen in gebannender vierschare
in persoone Engel Roelants Smidt de welcke heeft met vollen rechte gelevert aen Job
Barthelmeeuss alsulcken 2 gemeten meer ofte min weije lants als hij transportant onlancx bij
title van coope ende transporte vercregen heeft vuijten gemeijne sterfhuijse van Adriaen
Jacobs Priesterman volgende de schepenen register welcken voors. transportant bekende
tvoors lant vercocht te hebben ende overgelaten voor den zelve coope ende laste daerinne
tvoors. lant verbonden staet, soo is comparant volgend tvoorgenoemde register alhier voor
schepenen inne gegoijt ende geerft is, bekennende dienvolgens geen actie recht part noch deel
aendt voors. lant meer te behouden noch te pretenderen in eenicger manieren. Present als
vooren
W-8172, 63, 26-5-1595: compareerde voor schout ende schepenen in gebannender vierschare
Hubrecht Marinuss Gort dewelcke heeft rechtelijck met alle solempniteijten van rechte
overgedragen aen ende ten behouffve van Jacob Adriaens Loijs den nombre van 3 gemeten
vrij eijgen lants gelegen inden Grootenpolder (O. ende S. Jacob Adriaens Loijs, W. ende
N.den Armen der stede Goes), welck voors. lant hij comparant bekende vercocht te hebben in
mangelinge van een thiende liggende gemeene met hem comparant ende de weduwe van
Jacob Oliviers gelegen inden Grootenpolder, Havenoort, Cleijnenpolder ende Molenhouck,
soo dezelve Jacob Adriaens huijsvrouwe is gesuccedeert bij de doot van haeren vader Pieter
Pieters Leeuwe saliger midts dat den voors. Jacob Adriaens Loijs boven de voors. thiende
alnoch is gehouden vuijte te reijcken ende te betaelen aen de voors. transportant de somme
van 22£ eens deen helft nu Goesser jaermart eerstcomende 1595 ende de ander helft Goesse
jaermart in augusto 1596, zonder langer, verbindende daervooren tvoors. lant ende voorts se
et sua. Present als vooren
Eodem die heeft Jacob Adriaens Loijs tot een bevestinge ende verseckeringe van een
erffelijcke losrente van 30s! toucomende Albertus Joachimi secretaris der stede Goes
daermede verbonden ende belast staet de goederen van Jacob Oliviers nu wesende gemeen,
dezelve rente mette principael hooftsomme tzijnen eijgene laste aengenomen ende
geaccepteert ende daervooren gestelt tot eenen onderpande ende speciale hijpoteque tot
verseckeringe vandt capitael der zelver rente midtgaders de jaerlijcx vervallen van dien
zeeckere 3 gemeten vrij eijgen lants als dezelven bij title van coope op heden van Hubrecht
Marinuss Gort met vollen rechte ontfangen heeft ende voorts verbindende nijettemin zijnen
persoon ende voorts generalijck se et sua. Present Pauwels Franss, Pieter Adriaens Nicolaes
Corneliss ende Anthonij Hectors schepenen
W-8173, 63v, 26-5-1595: ten zelven daege compareerden voor schout ende schepenen de
gemeen erffgenaemen van Jacob Oliviers de welcke met vollen rechte overgedragen,
gecedeert ende getransporteert hebben, dragen over, cedeerden ende transporteerden midts
desen aen Jacob Adriaens Loijs alle hunne actie part ende deel van de helleft van den
boomgaert met hem Jacob int gemeene liggende groot ontrent de voors. helft 1 gemet luttel
meer ofte min daer aff de voors. erffgenaemen int generael mette weduwe van voors. Jacob
Oliviers vanden? voors Jacob Adriaens bekenden ten volle voldaen ende wel betaelt te zijnne
de eerste penninck metten lesten, verclaerende dien aengaende geen actie oft recht aen voors.

helleft van den boogaert meer te hebben oft pretenderen in eenicge manieren. Present Pauwels
Franss, Pieter Adriaens, Nicolaes Corneliss ende Anthonij Hectors schepenen
W-8173, 63v, 17-6-1595: compareerde voor schepenen in gebannender vierschare deersame
Pauwels Franss als volcomen last ende procuratie hebbende van Dignus Jacobs de welcke
heeft in dier qualiteijt rechtelijck met alle solempniteijten van rechten wettelijck
overgedraegen gecedeert ende getransporteert aen Christoffel Jacobs woonende in Gawege
(MPS: Gaeuwegen) den nombre van 2 gemet 49 roeden lants achtervolgende de overlooper
gelegen inden Ouwenpolder in Valckenisse (O. Laureijs Geerts, S. Hans van Pelleken, W. Jan
Quirijns, N. t’Suster?) welck voors lant hij bekende vercocht ende in betaelinge gegeven te
hebben voor alsulcken last als de voors. Christoffel Jacobs voorden voorn. Dignus Jacobs
aengenomen ende beloeft heeft te betaelen aende weesen van Marinus Jacobs in den Plasse
daervan de voors. Christoffel Jacobs ter desen present oock beloeft derzelven Dignus Jacobs
daervan te indempniseren vrij costeloos ende schadeloos, heeft noch de voors. comparant ten
behouve als vooren noch gelevert ontrent 2 gemeten gelegen in Vlaemshouck (O. ende S. Jan
Quirijns, W. Maerten Willems, N. den binnendijck) welck voors lant hij comparant vuijt name
ende vanwegen als vooren bekende gegeven te hebbene voor alsulcken last als Digna weduwe
Cornelis Adriaens daer op bij wettelijcke brieven spreeckende heeft, daervan de voors.
Christoffel Jacobs den voors. Dignus als vooren belooft heeft te indempniseren, bekennende
hij comparant aen tvoors lant gelegen als vooren geen actie ofte recht meer te behouden oft
pretenderen in eenicger manieren. gedaen ter presentie van Pieter Adriaens, Nicolaes
Corneliss, Anthonij Hectors schepenen
W-8173, 64, 28-6-1595: comparuit voor schout ende schepenen in gebannender vierschare
deersame Jacob Lodewijcks dewelcke wel ende duecgdelijcken bekende schuldicg te zijn Jan
Pieters woonende tot Abbekinderen de somme van 148£, welcke tvoors somme hij comparant
wel ende getrouwelijcken belooft te betaelen aenden voorn Jan Pieters oft zijn actie hebbende
teffens (MPS: tegelijk, ineens) ende teenemaele Kersmisse 1596 sonder langer oft voorder
delaij, verbindende daervooren tot een speciale hijpoteque ende verseckeringe van de voors.
somme den nombre van ontrent 25 gemeten eijgen lants als den zelven comparant bij title van
coope vercregen heeft van Jan Domiss gelegen inden Hoogen Riem (O. waterganck, S.
Christoffel Jacobs, W. heredes Wachtmans, N. waterganck), item noch ontrent 3 gemeten 83
roeden lants gelegen inde Westerhinckelinge (O. Christoffel Jacobs, S. Heerenwecg, W. de
voorn. comparant, N. Christoffel Jacobs) verbindende voorts hij comparant zijnen persoon
ende voirts se et sua, tot zulcken effecte dat ingevalle hij comparant in gebrecke waere de
voors. somme van 148£ op te bringen ten tijde voors. dat alsdan de voorn. Jan Pieters zal
vermogen den voors. onderpande met rechte te doen vercoopen ten verhaelen van voorn.
somme. Gedaen ter presentie van Pauwels Franss, Pieter Adriaens, Nicolaes Corneliss
schepenen
W-8174, 64v, 15-7-1595: comparerende voor schepenen in persoone Job Jacobs ende heeft
met vollen rechte overgelevert ten behouffve ende profijte van Engel Roelants smidt den
nombre van twee gemeten 200 roe zaijlants als hij comparant heeft liggende inden
Westveerpolder (O. Jacques Corneliss (MPS: Jacob Corneliss Jacobs Boudewijns), S.
Heerewecg, W. Nicolaes Corneliss, N. Westveerdijck) welck voors. lant hij comparant
verclaerde vercocht te hebben voor de somme van 13£ tgemet te betaelen deen helft op heden
ter leveringe comptant ende de resterende helft van heden in een jaer zonder langer, midts dat
hij comparant zijnnen coopere opt voors lant belooft te garanderen. Present Pieter Adriaens,
Nicolaes Corneliss, Jan Quirijns ende Jan Dignuss.

W-8174, 64v, 9-9-1595: comparuit voor schout ende schepenen in gebannender vierschare
Pieter Corneliss van Gendt als broeder ende recht voocht van Frans (MPS: Frans Corneliss
van Gendt) ende Adriaen Corneliss (MPS: Adriaen Corneliss van Gendt) met hem geassisteert
Maerten Jacobs als toesiende voocht der zelver, ende heeft indier qualiteijt met volle rechte
opgedraegen ende gelevert ten behouffe ende profijte van Janneken Jansdr weduwe wijlen Jan
Pieters woonende tot Schore den nombre van 3 gemeten lants vuijt alsulcken 10 gemeten als
de zelve comparants broeders op den 4-2-1594 bij title van coope ende transporte vercregen
heeft jegens hem transportant als blijckende bij den schepenen register van date voorseijt,
alwelcke voors. 3 gemeten lants zal de voors. weduwe cavelinge ende gemercken verwachten
als den voors. weesen, welck voors. lant is vercocht den hoop voor de somme van 44£ 18s
11gr 6m eens wesende soo vele als de voors. coopersse van voorn. kinderen was
competerende bij slote van reeckeninge van date 25-7-1595, waermede het slot derzelver
reeckening hier geannuleert wert voor doot ende te nijete zuijver ende wel voldaen.
Presentibus Pieter Adriaens, Pauwels Franss ende Nicolaes Corneliss schepenen
W-8174, 65, 3-8-1595 (MPS: is dus later in het register geschreven!): comparerende voor
schepenen in persoonne Jacob Jacobs Christoffels de welcke heeft tot verseckeringe van
alsulcken ? vercochten lande als Adriana Engelsdr (MPS: Jaenken Lodewijcksdr) van hem
gecocht heeft met belofte van garandt van dezelve daer op vrij te houdene, in handen van
voors. Jaenken Lodewijcksdr gestelt ende wettelijck overgegeven alsulcken somme van 35£
8s 8gr als hem staen te verschijnen Kersmisse 1596 die schuldicg zijn capiteijne Lasael (MPS:
Jan de la Salle) ende Sacharias de Jonge over reste van coop van zijnne comparants landen,
welcke 35£ 8s 8gr de voors. Jaenken Lodewijcksdr (MPS: Jaenken Louwijcx) oft haere
naercomelingen tot haeren behouffve zullen behouden als haer eijgen propre goet ter tijdt dat
rechtelijck genoucg zal blijcken haer gecocgt lant vrij ende vranck ontlast zal wesen van
eenen ijegelijck. Present Nicolaes Corneliss ende Anthonij Hectors schepenen
W-8174, 65, 3-8-1595: comparuit voor schepenen in gebannender vierschare in persoonen
deersame Jacob Jans Maecht poorter der stede Goes naerdien dezelve verclaerde alsdat binnen
den Monnickenpolder (nu onlancx van nieuws bedijckt) geen juge vierschare nocg recht en
werden geadministreert heeft dienvolgende hij comparant (tot deser zaecke ende niet voorder)
hem gesub? alhier voor dese gerechte der prochie van Waerde als naest ende annex liggende
van den voors. Monnickenpolder ende heeft den comparant wettelijck bekendt wel ende
deucgdelijck schuldicg te zijne aen deersame Tobias Wicxdorp oft zijns actie crijgende die
somme van 233£ 6s 8gr eens ende dat vuijt cause van goeden geleende gelde aen hem
comparant gedaen ende gelevert tot behouffe ende bedijckinge van voors. Monnickenpolder
ende Maecgspolder, welcke voors somme van 233£ 6s 8gr heeft den voors. Jacob Jans
Maecgt gelooft wel ende getrouwelijck te geldene ende ten volle te betaelen aenden voorn.
Wicxdorp ofte zijns actie hebbende op den eerstdach in Meije 1598 zonder langer oft voorder
delaij ende voorts tot voldoeninge van tgene voors. staet wel ende getrouwelijck te voldoen,
soo stelt ende verobligeert den voorn comparant tot een speciale hijpoteque ende onderpant
alsulcken 15 gemeten vrij eijgen lants als hij nu jegenwoordicg heeft liggende inden voors.
Maecgspolder (O. Sacharias de Jonge, S. Heerenwecg, W. Tobias Wicxdorp ende N.
zeedijck), behoudelijken dies dat ingevalle den voorn Jacob Maecht naer civile manisse in
gebreecke waere de voorn. somme int geheel op te bringen enmde te betaelen teijnde de
jaeren voors. soo zal alsdan den voors. maecht expres gehouden zijn te stellen voorder
sufficante hijpoteque ende dat in andere verseeckerde dijckagien naer tgoet believen ende
contentemente van de voors Tobias Wicxdorp, wel verstaende dat asldan voorts de voorn.
Jacob Jans Maecht comparant de de voorgenoemde somme van 233£ 6s 8gr gebruijcken ende
besitten zal tot een jaerlijcxe losrente te lossen tegens de penninck 16 tot 14£ 11s 8gr tsiaers

daeraff deerste jaer vallen ende verschijnen zal 1-5-1599 ende alsoo voorts alle jaere tot dat
dezelve rente geheel gelost ende affgeleijt zal wesen, twelck den comparant ofte zijns actie
hebbende altijts vermacg te doenne met zulcken penningen als te dier tijt cours ende ganck
zullen hebben, ende den voorn. Jacob Maecht beloeft dese rente alle jaere te betaelen met vrij
zuijveren gelde sonder daeraen te corten oft aff te slaene eenicge thiende 20ste, 50ste 100ste
minder oft meerdere penningen oft eenicg andere belastingen hoe die genoempt zouden
mogen werden tot laste vanden rentheffere gesteltofte die naermaels souden mogen gestelt
werden, alwaert oock zulcx dat bij placcaete ofte ordonnantie van belastingen expresselijck
gecaveert ende geordonneert wierde, dat de gestelde impositie van de belastingen bij de
rentheffer zouden moeten gedraegen ende vande renten gecort werden, nijet jegenstaende dat
de rente bij den constituant van alle ongelden vrij geloeft waere te betaelen, daervan de voors.
Jacob Maecht geenszins en begeert behulpich te zijne, renuncgierende te desen van allen
exceptien appellatien proclamatien privelegien vrijheden clergien?, relieven respijten ende
alle gratien van Princen vercregen ofte noch te vercrijgen, ende de rechte zeggende dat
generale renuncgiatie van geender Waerde en is, tenzij dat speciale voorgaet, ende voorts alle
dat tgene dat den comparant te bate zoude mogen comen ende den inhout van desen in
eenicger manieren zoude mogen prejudicieren. Present Pieter Adriaens, Nicolaes Corneliss,
Pauwels Franss ende Anthonij Hectors schepenen
W-8175, 66, 16-9-1595: compareerde voor ons schepenen naerbeschreven in gebannender
vierschare Cornelis Marinuss schippere als principael met Andries Engels ende Marinus
Marinuss (MPS: Marinus Marinuss schipper) als borgen elckx voor een helft in deser als
principael ende bekenden duecgdelijck schuldicg te zijn Dignus Marinuss woonende tot
Yersickendam ofte de toonder deser de somme van 35£ eens te betalen met 10£ alle jaer
daeraff deerste termijn vallen ende verschijnen zal Bamisse 1596 ende alsoe jaerlijcx alle
bamisse aenden anderen volgende 10£ totter volder betalinge toe, ende dat ter cause ende over
den coope ende transpoorte van een cromsteven dortsche schuijte met alle haer gevolcg ende
toebehoorten haerlieder bij dancke gelevert, verobligerende voor de voors. betaelinge de selve
schuijte met al haer gevolcg ende toebehoorten tot een speciale hijpoteque ende onderpant
nijemant met eenicge rechte daer aenne te commen voor ende al eer die voors. capitaele
somme ten vollen voldaen ende betaelt zal wesen die leste penning metten eersten, inder
vougen dat den thoonder van dese bij faulte van betalinge als voors. es de zelve schuijte met
alle haere toebehoorten op alle wateren, stroomen rivieren ende plaetsen varende ende
vlettende zal mogen aenveerden ende daer inne treden als in zijn eijgen goet, sonder eenicge
rechtvoorderinge dies aengaende te derven plegen als off hij met sententie diffinitive (gegaen
in crachte van gewijsde) daertoe gewesen waere, ende daerenboven al noch haere persoone
ende alle haere goeden roerende ende onroerende met ende voor alsulcken recht ofte rechteren
als de thoonder deser gelieven zal met expresse renuncgiatie van alle exceptien ende
defentien, soo van relievementen respijten gratien privelegien van vrij marten (MPS:
vrijmarkten) plaetsen steden ende dorpen, als van alle andere remedien end ebeneficien van
rechte hier tegen enicgzins milteren ende bijsonder van geschreven rechten dicterende
generaele renuncgiatie niet te subsisteren zonder voorgaende speciale achtervolgend
twaterrecht, ende beloofde de voors. principaele zijne voors. borgen van dese borcgtochte vrij
costeloos ende schadeloos te garanderen ende indempneren, onder tverbant als voren etc.
Present Pieter Adriaens, Nicolaes Corneliss ende Pauwels Franss schepenen.
W-8176, 67, 10-11-1596 (MPS: let op een sprong van meer dan een jaar): comparerende voor
ons schepenen naerbeschreven in persoonne Jacob Marinuss woonende tot Valckenisse (in
desen als principael) met Jan Dignuss, Jan Adriaens Loijs ende Marinus Marinuss schipper als
borgen principael ende eijgen schult elckx een van hun voor een derdepart (in deser) ende

bekenden wettelijck schuldicg te zijnne Jan Diericks schippere tot Rotterdamme de somme
van 32£ eens te betalen met 10£ 30s 4gr allen jaeren aenden anderen vervolgende totter volder
betalinge toe waer aff deerste termijn vallen ende verschijnen zal den 10-11-1596 ende zoo
vervolgend als voors staet bekennende de voors. Jacob Marinuss dese schult gesproten te zijn
vuijt cause van coop ende leveringe van een damlooper schuijte met allen haere gevolge ende
toebehooren, verobligerende voor de voors. betalinge de voors. schuijte voor speciale
hijpoteque ende onderpandt, ende voorts op de restricties als de voorgaende bekentenisse van
Cornelis Marinuss MPS: Cornelis Marinuss schipper) is vermellende. Gedaen ter presentie
van Jan Quirijns, Pauwels Franss ende Nicolaes Corneliss
W-8176, 66v, 9-12-1596: compareerde voor schepenen naerbeschreven in persoone Cornelis
Anthonies dewelcke heeft rechtelijck met alle solempniteijten van rechten gelevert aen ende
ten behouve van Adriaen Adriaens van Liere alsulcken huijs, schuijre ende hoff als den zelven
hier binnen Waerde hadde staen opden ambachtsheeren vroone op de Boterdijck (O. ende S.
Daniel de Renialme, W. ende N. Heerenwecg) welck voors huijs hij comparant bekende
vercocht te hebben voor de somme van 35£ eens, belovende den voors. Cornelis Anthonies
costeloos ende schadeloos te houden van alsulcken penningen als de voorn. zelven van tvoorn
belooft heeft, daervooren stellende tot een speciale hijpoteque het voors. huijs ende voorts
generael ende speciael alle zijnne goederen. Actum desen als boven ter presentie van Jan
Quirijns, Nicolaes Corneliss, Jan Dignuss, Pauwels Franss ende Anthonij Hectors schepenen
W-8176, 67, 11-12-1596: compareerde voor schepenen in gebannender vierschare deersame
Cornelis Adriaens wesende soldaat onder de compagnie van Capiteijn Gruijter als man ende
momboir van Maeijcken Heijndricksdr alias Vos zijnne huijsvrouwe was de welcke indier
qualiteijt heeft overgedragen aen Marinus Corneliss Gort schoutet deser prochie de gerechte
helft van een huijs alsoo hetselffde gestaen is binnen de prochie van Waerde op de
Westveerdijck (O. ende S. Marinus Corneliss Gort, W. ende N. Heerenwecg), welcke voors.
helft hij comparant bekende vercocht ende gegeven te hebben voor de somme van 16s 8gr
eens, die hij verclaerde ontfangen ende daervan ten volle betaelt te zijnne. Gedaen ter
presentie van Pauwels Franss, Nicolaes Corneliss ende Pieter Adriaens schepenen
W-8177, 67v, 11-12-1595 (MPS: let op sprong van een jaar terug!): compareerde voor
schepenen in gebannender vierschare deersame Cornelis Adriaens Loijs de welcke heeft met
drije sondaecgsche geboden onvervallen aenden anderen midtgaders met alle solempniteijten
van rechten overgedragen gecedeert ende getransporteert in eenen rechten vrijen eijgendom
aen ende ten behouve van Jan Franss een stuck zaijlant groot (MPS: niet ingevuld) gelegen
binnen de prochie van Waerde in Kerckhouck (O. Heijndrick Jacobs (MPS: Heijndrick Jacobs
Pardijs), S. Poppe Jans, W. Hans van Pelleken, N. Heerenwecg) welcke voors lant hij
comparant bekende vercocht te hebben voorde somme van 24£ de hoope te betaelen op heden
ter leveringe in comptant de eenne helft bedragende 12£, ende dander helft prima januari 1596
zonder langer. Present Jan Quirijns, Jan Dignuss, Pieter Adriaens ende Nicolaes Corneliss
schepenen
W-8177, 67v, 11-12-1595: Eodem die compareerde voor schepenen in gebannender
vierschare deersame Marinus Hubrechts Boone poorter der stede Goes dewelcke heeft met
volle rechte overgedragen ende getransporteert aen ende ten behouve van Cornelis Jans
Boone mede inwoonder der stede Goes een huijs met schuijre stallingen keeten alsoo tzelfde
gestaen is binnen de prochie van Waerde op ontrent 140 roeden eijgen erve, inden Pletpolder
(O. jonckheer Hubrecht van Wissenkercke, S. den Groenendijck, W. Daniel de Renialme ende
N. Jan Maens), welck voors. huijs mette schuijre, stallingen keeten ende erve als vooren hij

comparant bekende vercocht te hebben voor de somme van 45£ eens, te betalen met 5£
tsiaers, waeraff deerste jaer vallen ende verschijnen zal 1-5-1596, ende voorts alle meije
diergelijcke 5£ totte volle betalinge toe, midts dat den coop(er) zal gebruijcken in pachte voor
dese Waertsche heventijt ’t lant aencomende Jan Maens, midtgaders den binnendijck ? van
hoeve aff totten zeedijck toe. present Pieter Adriaens, Nicolaes Corneliss ende Pauwels Franss
schepenen
W-8177, 68, 23-12-1595: compareerde voor schepenen in gebannender vierschare in
persoonne Adriaen Gilliss wever dewelcke heeft rechtelijck overgedraegen met alle
solempniteijten van rechten aen ende ten behouve van Sebastiaen van Hollant een huijs met
zijn gevolcg ende toebehooren, alsoo tzelve gestaen is binnen de dorpe van Waerde op vrije
vroone (O. Anthonij Hectors, S. Heerenstraet, W. Marinus Marinuss schipper, N. Jan
Lodewijcks) verclaerde hij comparant tzelve huijs vercocht te hebben voor de somme van 36£
eens, te betaelen in dese naervolgende paeijementen te weten nu Goesser jaermarct in augusto
1596 3£ ende voorts alle jaeren telcken Goesse jaermarct in augusto diergelijcke 3£ totter
volder betaelinge toe. Present Pieter Adriaens, Nicolaes Corneliss ende Pauwels Franss
schepenen. MPS: is dit het oudt dorp?
W-8178, 68v, 26-1-1596: compareerde voor schout ende schepenen in gebannender
vierschare Thomas Gabriels de welcke bekende wel ende duecgdelijck schuldicg te zijnne de
drije onbejaerte weesen van Adriaen Adriaens cooman ende zijne voorsaete namentlijck
Adriaen Adriaens oudt ontrent 12 jaeren, Cornelia Adriaens oudt ontrent 8 jaeren, ende
Adriaen Adriaens jonckste zoone oudt ontrent 5 jaeren de somme van 5£ 12s eens
procedeerende de zelve schult over coop van haer vaderlijcke cleedere haer bij successie
competerende ende bijden voors. comparant voor de voors. somme gecocht welcke voors.
somme? van 5£ 12s de voors. comparant besitten zal op rente jegens de openninck 16 tot 7s
tsiaers zoo lange dat de voors. weesen elckx particuliere op zijn jaeren zal gecomen zijn, sal
alsdan den voors. Thomas een ijder kindt zijn pardt op te leggen ende te betaelen zonder
langer welcke voors. rente hij comparant jaerlijcx belooft te betaelen vrij zuijver gelts zonder
ijet aenne te corten van eenicge 10de 20ste, 25ste, 50ste 100ste minder oft meerdere penningen in
handen van voocgden van voors. weesen telcken 26-1 daervan in januari 1597 deerste jaer
rent vervallen zal ende omme tzelve wel ende getrouwelijck te voldoen, zoo stelt den
comparant tot een speciale hijpoteque een stuck zaijlants gelegen met Olivier Jacobs gemeene
inden Westveerpolder groot den voors. Thomas gedeelte 1 gemt 75 roeden (O. derfgenamen
van Jacob Geluck, S. inlaege, W. Marinus Corneliss Gort, N. Heerenwecg) ende voorts zijnen
persoon et se et sua. Present Pauwels Franss, Pieter Adriaens, Nicolaes Corneliss ende
Anthonij Hectors
W-8178, 68v, 3-2-1596: compareerde voor schepenen in gebannender vierschare in persoonne
Cornelis Willems dewelcke heeft rechtelijcken met alle solempniteijten van rechten ende 3
sondaecgsche geboden alvooren daerop gedaen aen ende ten behouffe van Andries Engels een
sticke zaijlants gelegen binnen deser prochie van Waerde in Groote Moolwater (O.
Heerenwecg, S. Andries Engels, W. Heerenwecg, Willemijne Meijers (MPS: Willemijna
Hugos) welck voors. lant (MPS: volgend blad verdwenen!, dus de acte is niet volledig. Later
vond ik de aansluiting, zie pict W-8181, pag 72: ) hij comparant bekende vercocht te hebben
voor de somme 22£ de hoop eens, te betalen op heden ter leveringe deen helft in comptant
ende dander helft Goesser jaermart in augusto eerstcomende anno 1596 zonder langer, des
zoo heeft den voors. comparant zijnnen cooper belooft opt voors. lant te garanderen. Present
Pieter Adriaens, Nicolaes Corneliss ende Pauwels Franss schepenen

W-8178, 69, 3-2-1596: heeft den schout Marinus Corneliss Gort overgedragen aen ende ten
behouve van Mattheus Jacobs (MPS: doorgestreept “de lapper”) een huijs met alle zijnnen
gevolge ende toebehooren gestaen op den ambachtsheeren vroonne binnen de prochie van
Waerde (O. kerckhoff, S. Lucas de Munck, W. ende N. Heerenstraete) welck huijs hij
comparant bekende vercocht te hebben voorde somme van 37£ te betaelen nu 1-5 2£ ende
voorts alle jaere respectivelijck aenden anderen diergelijcke 2£ totter volder betalinge toe.
W-8178, 69, 3-2-1596: compareerde voor schepenen in gebannender vierschare Marinus
Marinuss schipper dewelcke heeft rechtelijck overgedragen met alle solempniteijten van
rechten mitsgaders 3 sondaecgsche geboden alvoorens daerop gedaen aen ende ten behouve
van Poppe Jans zeeckere twee stucken zaijlants liggende aenden anderen binnen deser prochie
in Bals Hals groot volgende de overlooper 530 roeden (O. jonckheer Davidt van Werve, S.
Jacques Corneliss (MPS: Jacob Corneliss Jacobs Boudewijns), W. Heerenwecg, N. Jan
Lodewijcks) welcke voors. lant hij comparant bekende vercocht te hebben voor de somme
van 21£ 6s 8gr tgemet te betaelen deen helft over zoo vele de somme zal commen te beloopen
nu Bamisse eerstcomende 1596, ende dander helft Bamisse binnen een jaer daernaer 1597
zonder langer midts dat hij comparant belooft zijnnen coop opt voors lant te houden bezitten
ende gebruijcken voor hem zijnnen erffven ende naercomelingen als zijn vrij eijgen ende
propre goet
W-8179, 69v, 3-2-1596: heeft den voorn. comparant (MPS: Marinus Marinuss schipper)
overgelevert ende getransporteert aen ende ten behouve van Pieter Jacobs Verbeecke den
nombre van 2 gemeten 129 roeden lants ofte daerontrent volgende den overlooper gelegen
binnen deser prochie inde Meese (O. Cornelis Gabriels (MPS: Bossaert?) S. jonckheer Jan
van Haesdonck, W. Jacob Jans Pieters Lemps, N. Haveloosendijck) welcke voors. lant hij
comparant bekende vercocht ende in mangelinge gegeven te hebben over zeeckere overlatinge
voor een sticke lants gelegen inden Riethouck gecomen van Bartholomeeus Willouts twelck
hem Pieter over de helft was competerende ende nochtans bijden voors. comparant van voors.
Willouts gecocht, bedragende over zijn helft 2 gemeten 41 roe, voor welcke overlatinge ende
leveringe van lande den voors. Pieter Jacobs aen de voorn. comparant Sint Maertensdage
1597 noch zal betalen de somme van 20£ eens midts is oock ondersproocken dat zoo wie int
overnemen deen des anders lants te cort van lande compt zal tzelve des den anderen boeten
jegens 18£ tgemet te betaelen Sint Maertensdage 1598 ende tonderhouden die conditie bij den
comparant int accorderen metten andere gemaeckt hier niet noodicg texpresseren. Presentibus
als vooren
W-8179, 70, 8-3-1596: compareerde voor schout ende schepenen in gebannender vierschare
deersamen Geert Jacobs ende Pieter Pieters woonachtich tot Wemeldinge dewelcke hebben
rechtelijck overgedragen gecedeert ende getransporteert met vollen rechte aen ende ten
behouve van Cornelis Jans Boone ende Adriaen Andriess beijde woonachtich binnen der
stede Goes den nombre van 11 gemeten 142 roeden volgende den overlooper saijlant als weije
gelegen binnen de prochie van Waerde inden Hoogen Riem (O. Wachtmans weduwe, S.
Heerenwecg, W. Jan Adriaens Blancx erfgenaemen, N. Adriana Engelsdr (MPS: Jaenken
Lodewijcks cum suis) welck voors. lant zij comparanten bekenden vercocht te hebben voor
den somme van 10£ 6s 8gr ijder gemet te betalen Bamisse eerstcomende 1596, de eerste
penninck metten lesten midts dat de coopers opt voors. lant zullen comen soo wanneer de
vruchten die opt zelve jegenwoordicg bezaijt zijn van de velde zullen wesen ende alsdan oock
op dijck ende weije, ende den comparanten zijn gehouden voor dese aenstaende ougst tzelve
lant te vrijen van alle oncosten die daerop zouden mogen comen. De coopers zullen gehouden
zijn te betalen ten gelage 20s zonder corten ende den armen 5s deen helft alhier ende dandere

helft voor de armen binnen de prochie ende van dit lant staet te aenboorden 20 guldens den
hoop, ende zij comparanten hebben belooft de voorn coopers opt voors lant te garanderen van
alle commeren ende calaegniendie in tijden ende wijlen daerop zouden mogen comen. Gedaen
ter presentie van Pauwels Franss, Pieter Adriaens ende Jan Quirijns schepenen
W-8180, 70v, 8-3-1596: comparuit voor schout ende schepenen in gebannender vierschare
deersaeme Poppe Jans de welcke heeft rechtelijck met alle solempniteijten van rechte
overgedragen aen ende ten behouve van van zijnne twee onbejaerde weesen genaempt
Margaretha Poppens (MPS: Grietken), ende Tanneken Poppens een stick weijlant gelegen in
Bals Hals groot ontrent 400 roeden waerinne de voors. kinders toequame die gerechte helft
zoo dat de voors. Poppe Jans alhier tot profijte van kinderen levert dander helft (O.
derffgenaemen van Cornelis Vermeijen, S. Jan Lodewijcks, W. Heerenwecg, N. de voors.
Vermeijen erffgenaemen), verclaerde hij comparant tvoors. lant vercocht te zijnne voor de
somme van 12£ den hoop, van welcke somme hij comparant bekende van de voors. weesen
ten volle voldaen ende wel betaelt te zijnne den eerste penninck metten leste ende hij
comparant beloofde zijnne voors. weesen opt voors. lant te garanderen van alle commeren
ende calaegnien. Gedaen ter presentie van Pauwels Franss, Pieter Adriaens ende Jan Quirijns
schepenen
W-8180, 70v, 5-4-1596: comparuit voor schepenen in gebannender vierschare Marinus
Corneliss Gort dewelcke heeft rechtelijck overgelevert met drije sondaecgsche geboden
onvervallen? aenden anderen gedaen aen ende ten behouve van Geert Hubrechts een huijs met
alle zijnnen gevolcg ende toebehooren gestaen op den ambachtsheeren vroone binnen de
prochie van Waerde int ouwe dorp (O. joncker Jan van Haesdonck, S. den ouwen Sebastiaen,
W. Heerenwecg, N. jonckheer Jan van Haesdonck), welck hij comparant bekende vercocht te
hebben voorde somme van 24£ te betaelen nu meije eerstcomende 2£ ende voorts alle meije
(MPS: niet afgemaakt!)
W-8180, 71, 5-12-1596: comparerende voor schout ende schepenen in gebannender
vierschare deersaeme Jacob Jobs woonende binnen de stede Goes dewelcke heeft rechtelijck
met alle solempniteijten midtgaders drij sondaecgsche geboden alvooren daerop es gedaen,
gelevert aen ende ten behouve van deersaeme Pieter Marinuss (MPS: Pieter Marinuss
Sinoutskercke, schoonzoon van Nicolaes Jans Cousmaecker) vuijte naeme ende vanwegen
Nicolaes Jans cousmaecker oock woonachtich binnen der Goes zeeckere 5 gemeten 144
roeden weijlants gelegen binnen de prochie van Valckenisse inden Ouwenpolder (O.
Wachtmans erffgenaemen, S. Hans van Pelleken, W. Christoffel Jacobs, N. de voors.
Wachtmans erffgenaemen), welck voors lant hij comparant verclaerde vercocht te hebben
voor de somme van 15£ tgemet bedragende ter somme bij 82£ te betalen op heden ter
leveringe in comptant gelt, midts dat den voors. Nicolaes Jans tot zijnnen eijgene laste zal
aennemen ende den zelven comparant daervan te indempniseert houden van zeeckere rente
van 2£ aencomende de weduwe van Jan Willems Baerlant tot Goes, daervan ’t capitael
bedraecgt 32£ die opt zelve lant jegens den penninck 16 gelicht zijn daer tvoors lant voor
speciael hypoteque vooren verbonden staet, midtgaders 3 jaeren renten verschenen Catharina
1594, 1595 en 1596 bedragende tsaemen ter somme van 38£ die den voors. Nicolaes Jans
zullen affcortinge doen ende defaulteren inde principaele penningen van dezelve landen,
geloeft bekennende den voors. comparandt nopende de resterende penningen boven de voors.
38£ ten volle voldaen ende wel betaelt te zijnne van voors. Nicolaes Jans den eersten
penninck met den lesten, verclaerende geen actie oft recht aen zelve erve meer te behouden
oft pretenderen in eenicger manieren, des belooft hij comparant zijnen cooper opt voos lant te

garanderen nu ende ten eeuwicgen dage. Present Pauwels Franss, Pieter Adriaens ende
Nicolaes Corneliss schepenen
W-8181, 71v, 5-12-1596: comparuit voor schepenen in gebannender vierschare deersaeme
Jacob Jobs dewelcke heeft rechtelijck met alle solemniteijten van rechte ende drije
voorgaende sondaecgsche geboden alvooren daerop gedaen, gelevert aen deersaeme
Boudewijn Assuerus de naervolgende partijen van lande gelegen in den Vrijenpolder binnen
de beversinge van Waerde in diversche partijen als volcgt eerst met Mattheus Machiels
erfgenaemen (MPS: Mattheus Michiels van Baerlant) gemeene de helft van 5 gemeten (MPS:
de 6 volgende regels moeilijk leesbaar, maar het is de opsomming van een aantal stukken lant,
nog minimaal 10 gemet) (O. ? gemeene liggende Jan Adriaens Blancx erffgenaemen, W.
dambachtsheeren vroone, N. de binnendijcke), verclaerende hij comparant tvoors. lant
vercocht te hebben voorde somme van 12£ tgemet, te betaelen in comptant gelt, die
verschenen pacht nu Catharijna 1596 vervallen tot scoopers profijte midts dat den cooper tot
zijnen eijgenen laste aennemende zeecker rente van 4£ aencomende die weeskindt van Pieter
Jobs daervan ’t capitael bedraecgt 63£, die hem zullen affcortinge doen inde principaele
somme van zijnen coop voorden zelve lande gelooft, des belooft de cooper aen voors. Jacob
Jobs van dezelve rente indempnisatie te houden nu ende ten eeuwicgen dage welcke voors
rente op dezelve partijen besedt ende gehijpotequeert is tot assourantie van capitaele
penningen midtsgaders de verloopen der zelver rente. ende de voors. comparant beloofde
zijne cooper opt voors. landt te garanderen nu ende ten eeuwicgen dage. Presentibus Pieter
Adriaens, Pauwels Franss, Nicolaes Corneliss ende Jan Dignuss schepenen
W-8181, 72, 3-2-1596 (MPS: bladen liggen verkeerd!): comparuit in gebannender vierschare
Job Jacobs de welcke heeft rechtelijck overgelevert met vollen rechten aen deersaeme Jan
Maens twee stucken zaijlants groot 2 gemet 190 roeden gelegen inde Zuijtpolder (O. ende S.
weduwe van Jan Domiss, W. Willem Quirijns, N. Plattendijck) welck lant hij comparant
bekende vercocht te hebben voor de somme van 15£ tgemet te betaelen op heden ter leveringe
in comptant gelt.
W-8181, 72, 3-2-1596: compareerde voor schepenen in gebannender vierschare Maerten
Heijndricks de welcke heeft rechtelijck overgegeven ende getransporteert aen ende ten
behouffe van Jan Baele een huijs gestaen binnen de prochie van Waerde op den
ambachtsheeren vroone (O. Heerenstraete, S. kerckhoff, W. Pieter Jooss lapper, N. de
Schotte) welck voors. huijs hij comparant bekende vercocht te hebben voor de somme van
32£ eens te betalen in dese naervolgende paijementen te weten op heden ter leveringe in
comptant gelt 2£ 10s, ende meije 1597 2£ ende voorts alle meije jaerlijcx achtereenvolgend
diergelijcke 2£ totter volle betalinge toe.
W-8182, 72v, 3-2-1596: compareerde voor schepenen naerbeschreven in gebannender
vierschare Pieter Jacobs Verbeecke de welcke heeft rechtelijck overgedraegen gecedeert ende
getransporteert aen ende ten behouffve van Cornelis Gabriels Bossaert een stuck zaeijlants
groot 1 gemet 170 roeden liggende binnen de prochie van Waerde in de Meese (O. Jacob
Oliviers weduwe, S. jonckheer Jan van Haesdonck, W. Marinus Marinuss schipper, N.
Haveloosendijck) welcke voors. lant hij comparant verclaerde vercocht te hebben voor de
somme van 18£ tgemet eens, te betalen nu Kersmisse eerstcomende 1596 deene gerechte
helft, ende dander helft Kersmisse 1597, daer naest volgende zonder langer, midts dat den
cooper opt voors lant zal commen zoo wanneer die terwe die daerop jegenwoordicg besaeijt
ligt van tvelde gevoert zal zijn, zonder eer, belovende hij comparant zijnnen cooper opt voors.

lant te garanderen, verbindende daervooren tzijnen persoon ende voorts se et sua. Present
Pieter Adriaens, Pauwels Franss ende Nicolaes Corneliss schepenen.
W-8182, 72v, 10-2-1596: comparuit voor schepenen in gebannender vierschare Thomas
Gabriels de welcke heeft rechtelijck met alle solemniteijten van rechte overgedraegen in
eennen rechte vrijen eijgendom aen ende ten behouve van Matthijs Danckaerts een stucke
zaeijlants gelegen int Spaert binnen de prochie van Waerde liggende met Jan Joriss gemeen
(O. Jan Maens, S. Heerenwecg, W. Willem Quirijns, N. Jan Maens voors.) verclaerende hij
comparants tzelve lant vercocht te hebben voor de somme van 7£ 6s 8gr eens de hoop te
betalen op heden ter leveringe in comptant gelt belovende hij comparant zijnnen cooper opt
voors. landt te garanderen. Present Pieter Adriaens, Pauwels Franss ende Nicolaes Corneliss
schepenen
W-8182, 73, 14-2-1596: comparerende in gebannender vierschare in persoonnen Heijndrick
Jacobs Pardijs de welcke heeft rechtelijcken overgedraegen in eenen vrijen eijgendom aen
ende tot behouve van deersaeme Willem Quirijns 2½ gemeten zaijlants wesen twee stucken
annecx malcanderen gelegen binnen deser prochie van Waerde in Kerckhouck (O.
Heerenwecg, S. Poppe Jans, W. Jan Franss, N. Heerenwecg) ende hij comparant bekende
tvoors lant vercocht te hebben voor de somme van 26£ eens te betaelen op heden ter leveringe
in comptant gelt midts dat den voors. cooper tot zijnnen laste te nemen alsulcken 24£ eens
daer tvoors landt mede belast ende voor speciale hijpoteque verbonden staet aencomende de
voors. penningen de weduwe van Jan Adriaens Blancx ofte derffgenamen vandien, belovende
hij cooper den voors. Heijndrick daervan te indempniseren nu ende ten eeuwicgen dage, des
beloofde den voors. comparant zijnnen cooper opt voors. lant te garanderen. Present Pieter
Adriaens, Nicolaes Corneliss ende Pauwels Franss schepenen
W-8182, 73, 19-2-1596: compareerde voor schepenen naerbeschreven in persoonne Jan
Gabriels de welcke bekende wel ende deucgdelijck schuldicg te zijnne deersaeme Willem
Quirijns vuijt naeme ende als getrout hebbende Cornelia Cornelisdr weduwe was van Pieter
Jans Rooshil de somme van 71£ 2s 8gr eens welcke voors. somme hij comparant bekende
gesproten te zijn over coope ende overneminge (van wijlen Jacob Pieters Rooshil, den voors.
Willem Quirijns schoonzoone) van een hofstede huijs met schuijren stallingen ende hoff met
1 gemet 12 roeden eijgen erve daeraenne gelegen staende dezelve huijsinge op zeeckere
vroonne inden houck genaempt ’t Peulcken (O. Heerenwecg, S. Willem Quirijns, W.
derffgenamen van Pieter Jans Rooshil, N. Heerenwecg) die den voors. Jacob Pieters vercregen
hadde bij title van coope ende transpoorte van voors. Willem Quirijns ende daervooren geerft
is geweest op 19-12-1591, beloven de hij comparant de voors. somme van 71£ 2s 8gr wel
ende getrouwelijcken te betaelen in de naervolgende paijementen als te weten nu 1-5-1596 5£
ende Goesser jaermart in augusto 1597 gelijcke 5£, ende voorts jaerlijcx alle Goesse
martdagen in augusto diergelijcke 5£ totte volle betaelinge toe, des zoo stelde ende
verobligeerde den voors. Jan Gabriels tot verseckeringe van de voors. betaelingen de voors.
helftscheijdinge der voors. huijsinge ende erffve als vuijtcoop vandien gesproten zijnde tot
eenne speciale hijpoteque ende onderpande, ende voorts zijnnen persoon et se et sua. Present
Pieter Adriaens ende Nicolaes Corneliss schepenen.
Eodem die heeft denzelven Jan Gabriels bekendt wel ende deucgdelijcken schuldicg te zijnne
der erffgenamen van Pieter Jans Rooshil namentlijck Dignus (MPS: Dignus Pieters Rooshil),
Cornelis (MPS: Cornelis Pieters Rooshil) ende Janneken Pieters (MPS: Janneken Pietersdr
Rooshil) de somme van 80£ 14s 2gr eens spruijtende de schult over dandere helftscheijdinge
van voors. houfve ende erffve gelegen als boven, haerlieder aengecomen bij successie van
Pieter Jans Rooshil haeren vader, ende was belovende de zelve somme te betaelen, met 5£

tsiaers te betaelen op alsulcken dage ende termijnen als boven gespecificeert staet, ende
verbindende voor de betaelinge als vooren.
W-8183, 74, 7-4-1596: comparuit voor schepenen naerbeschreven in persoonne Joos Jaspers
als principale met Jan Quirijns ende Heijndrick Marinuss Gort als borgen voor deen helft,
indese als principale met Cornelis Nicolaess Flidder mede principale ende Christoffel Jacobs
op Gawege als borge ende principael voor dander helft, welcke comparanten bekenden wel
ende deucgdelijck schuldicg te zijnne aen deersaeme Christoffel Jacobs woonend in Sint
Maertensdijck oft zijn actie hebbende de somma van 108£ 6s 8gr eens die zij comparanten
wel ende getrouwelijcke beloofden te betaelen inder manieren volgende te weten Sinte
Maertendage 1596 eerstcomende de somme van 33£ 6s 8gr Sint Maertensdage 1597 de
somme van 25£, ende voorts alle Sint Maertensdage jaerlijcx aenden anderen vervolgende
diergelijcke 25£ totte volle betaelinge toe ende dat ter cause ende over coop van een
crabbeschuijte die zij van denzelven gecocht ende in dancke bekenden ontfangen te hebben
verobligerende voor dezelve betalingen de zelve schuijte met alle haeren gevolch ende
toebehoort tot een speciale hijpoteque ende onderpant alles comform ende naer vuijtwijsen
twaterrecht, dies hebben de voors. comparanten wettelijck gelooft den voors. Christoffel
Jacobs te houden vrij ende vranck van alle commeren ende calaegnien op alsulcken schuijte,
als zij van de zelve in betaelinge van coop van voors crabbeschuijte genomen ende geaenvaert
heeft, boven de voorn. somme van 108£ 6s 8gr per reste van dien gesproten, de voors. Joos
Jaspers ende Cornelis Nicolaess Flidder hebben oock belooft eerst de voors. Christoffel
Jacobs bij faulte van betalinge meer als een reijse naer den verschijndacg op zijn ? moesten
comen dat zal zij mogen voor de tweede reijse te blijven teeren tot laste van voors.
comparanten totdat hij zijn betalinge zal ontfangen hebben, de principale hebben oock belooft
haere borgen in alles te houden costeloos ende schadeloos opt verbant als vooren. Present
Pauwels Franss, Jan Dignuss, Pieter Adriaens ende Nicolaes Corneliss schepenen
W-8184, 74v, 8-4-1596: comparerende voor schepenen naergenoempt in gebannender
vierschare Nicolaes Engels woonende tot Valckenisse de welcke heeft rechtelijcke met alle
solempniteijten van rechten midtgaders drij voorgaende sondaecgsche geboden alvooren
daerop gedaen, gelevert aen ende ten behouve van Jan Matheel een huijs met alle zijnne
gevolcg ende toebehoort midtgaders eennen backoven staende aen tzelve huijs geannexeert
gestaen ende gelegen binnen de prochie van Valckenisse achter de kercke op den
ambachtsheeren vroonne (O. Lieven Adriaens, S. Cornelis Engels, W. Heerenwecg, N. Pieter
Christoffels) welck voors huijs met den backoven hij comparant bekende vercocht te hebben
voor de somme van 55£ eens te betaelen op de naervolgende paijementen te weten op heden
ter leveringe in comptant 4£, ende meije 1597 gelijcke 4£ ende voorts jaerlijcx alle meije
diergelijcke 4£ totte volle betaelinge toe, des blijven de voors. huijsinge ende backoven
verobligeert tot eennen onderpande ende speciale hijpoteque tot verseckeringe van voors.
somme ende jaerlijcxe paijementen, ende tot meerder verseckeringe van tgene voors. staet
heeft hem geconstitueert als borge ende principael eijgen schult Jan Quirijns voor de twee
eerstcomende paijementen te weten die verschijnen zullen meije 1597 ende 1598, zonder
meer, midts dat den voorn. comparant belooft zijnnen cooper opt voors. huijs te garanderen
van allen commeren ende calaegnien daer tvoors huijs int geheel ofte deel voor date deser
bevonden zoude mogen werden belast te zijnne, verbindende daervooren zijnne persoon et se
et sua. Present Pauwels Franss, Nicolaes Corneliss ende Jan Quirijns schepenen
W-8184, 75, 8-4-1596: compareerde voor schepenen in persoonne Laureijs Geerts, dewelcke
heeft rechtelijcken met alle solempniteijten van rechten overgedragen ende gelevert aen
Nicolaes Engels een huijs met alle zijnne gevolcge ende toebehooren gestaen binnen de

prochie van Valckenisse opden ambachtsheeren vroonne (O. Mattheus Joriss, S.
Heerenstraete, W. Adriaen Joriss, N. Heerenstraete) welcke voors. huijs hij comparant
verclaerde vercocht te hebben voor de somme van 24£ eens, te betalen met 2£ tsiaers in de
naervolgende paijementen te weten op heden ter leveringe in comptant gelt 2£, ende meije
1597 gelijcke 2£ ende zoo voorts jaeren 2£ totte volle betaelinge toe, des beloofde hij
comparant zijnnen coopere opt voors. huijs te garanderen nu ende ten eeuwicgen dage.
W-8184, 75, 25-5-1596: compareerde voor schepenen naerbeschreven in persoonne
deersaeme Maerten Mazure woonende tot Goes de welcke heeft rechtelijcken getransporteert
in eennen vrije eijgendom aen ende ten behouve van Mattheus Joriss een schuijre gestaen
binnen Valckenisse op den ambachtsheeren vroonne (O. Moeije Lievekens? vroonne, S. ende
W. Heerenwecg, N. Cornelis Engels), welck voors. huijs hij comparant verclaerde vercocht te
hebben voor de somme van 12£ eens te betaelen in de naervolgende paijementen te weten nu
Goessche jaermart in augusto 2£ ende voorts alle Goessche marten diergelijcke 2£ totte volle
betalinge toe. Present Pieter Adriaens, Pauwels Franss ende Jan Quirijns
W-8185, 75v, 25-5-1596: comparuit voor schepenen in gebannender vierschare deersaeme
Marinus Corneliss Gort als sequestor ende heere inden geabandonneerde sterfhuijse van
wijlen Christoffel Marinuss de welcke heeft in dier qualiteijt rechtelijcken mette alle
solempniteijten van rechte ende drije sondaecgsche geboden alvooren daer op gedaen,
gelevert in eennen rechten vrijen eijgendomme aen deersaeme Jacob Jobs wooonende binnen
der stede Goes den nombre van 5 gemeten 144 roeden weijlants gelegen inde prochie van
Valckenisse inden Ouwenpolder (O. Wachtmans erfgenaemen, S. Hans van Pelleken, W.
Christoffel Jacobs, N. Wachtmans erfgenaemen) welck voors. lant is vercocht voor de somme
van 14£ tgemet bedragende over de voors. 5 gemeten 144 roeden de somme van 76£ 14s 8gr,
ende alsoo tvoors. lant staet belast met een jaerlijcxe rente van 2£ tsiaers jegens den penninck
16 aencomende de weduwe van Jan Willems Baerlant wooonende tot Goes waervan ’t
capitael bedraecgt 32£, midtgaders de rente verschenen over de jaeren 1594 ende 1595
bedraegende tsaemen ter somme van 36£, is expresselijck ondersproocken ende
geconditioneert dat den voors. Jacob Jobs de zelve somme zal nemen ende houden tot zijne
eijgene laste ende tvoors. sterfhuijs daervan indempniteijt houden nu ende ten eeuwicgen dage
midts dat de zelve 46£ hem sullen affcortinge doen in de voors. somme van 76£ 14s 8gr voor
den coop van tzelve lant belooft ende de reste bedraegende noch de somme van 40£ 14s 8gr
op heden in comptant gelt. Present Pieter Adriaens, Nicolaes Corneliss ende Pauwels Franss
schepenen
W-8185, 76, 26-6-1596: comparuit voor schout ende schepenen in gebannender vierschare
Marinus Marinuss schipper de welcke heeft overgedraegen met vollen rechte aen Thomas
Gabriels den nombre van 4 gemeten 240 roeden lants als hij liggende hadde binnen de prochie
van Waerde inden Westveerpolder (O. Jan Maens, S. Heerenwecg, W. waterganck, N. den
Westveerbinnendijck) welck lant hij comparant bekende vercocht te hebben voor de somme
van 23£ tgemet eens, loopende alsoo tsaemen ter somme van 110£ 8s, welcken voors. somme
den voors. Thomas Gabriels gebruijcken ende bezitten zal tot een jaerlijcxe losrente te lossen
jegens den penninck 16 tot 6£18s vrij suijvers gelts daeraff deerste jaerrente verschijnen zal
Catharijna 1596, ende also voorts allen jaeren vervolgende ter tijdt de voors. hooftpenningen
affgeleijt zullen zijn twelck hij Thomas altijts vermacg te doenne naer zijnder bester
gelegentheijt met een gemet ’t seffens (MPS: gelijk) wel met meer maer nijet met min, ende
tot voldoeninge ende verseckeringe van tgene voors. staet soo stelt den voorn. Thomas tot een
speciael onderpant ende hijpoteque de voors. 4 gemeten 240 roeden lants gelegen als vooren,
midtgaders noch ontrent 2 gemeten ? eijgen erve die hij heeft gemeene liggende met Olivier

Jacobs hierbinnen Waerde inde “7 gemeten” (O. Pauwels Franss, S. Cornelis Adriaens, W.
ende N. Pauwels Franss), ende voorts noch daer en boven zijnnen persoon ende generael alle
zijnne andere goederen ruerende ende onruerende present ende toecomende. Aldus gepasseert
ter presentie van Pieter Adriaens, Nicolaes Corneliss, Jan Dignuss ende Anthonij Hectors
schepenen
W-8186, 76v, 8-8-1596: comparerende voor schepenen naerbeschreven deersaeme Cornelis
Corneliss woonende binnen de prochie van Cruijningen, dewelcke heeft rechtelijcken
overgedraegen ende getransporteert aen deersaeme Arent Anthonies Corencooper woonende
tot Delft zeeckere 3 partijen van vuijtstaende schulden als hem comparant hierbinnen Waerde
van de naervolgende persoonen over leveringe van bieren waren resterende als te weten:
Nicolaes Corneliss waert inden Bonten Osse de somme van 74 carolus guldens, Frans van den
Boomgaert (MPS: Francois van den Boogaerde) de somme van 77£ guldens 14 stuijvers ende
Willem Olleman de somme van 53£ guldens maeckende tsaemen ter somme van 204 guldens
14 stuijvers, welcke voors. partijen hij comparant den voors. Arent Anthonies bekende in
handen gestelt te hebben tot satisfactie van zeeckere somme van 632 guldens 12½ stuijvers
die den zelven comparant den voors. Arent Anthonies per obligatie was, belovende hij
comparant de voors. drij partijen van schulden aen de voors. Arent Anthonies te waranderen
ende goet te doen als comptant gelt ende bekende voorts aen de voors. partijen egeen actie oft
recht meer te behouden oft pretenderen in eenicger manieren ende oft gebuerde dat den voors.
Arent Anthonies ommem de inninge van voors. penningen eenicge moijte schaede ofte
oncosten moeste lijden, soo belooft den voors. comparant den zelve Arent Anthonies daer van
’t indempniseeren ende ’t ontlasten ende dezelve te restitueren, verbindende daer vooren
zijnnen persoonne et se et sua. Presentibus Pieter Adriaens ende Anthonij Hectors schepenen
W-8186, 77, 9-8-1596: comparerende voor schepenen naerbeschreven in persoonne Cornelis
Marinuss Gort de welcke bekende wel ende duecgdelijck vercocht te hebben aen Lieven
Crombeen zeecker 1½ gemet meede als de zelven comparant liggende hadde binnen de
prochie van Polder van Namen int quartier van Vlaenderen op de hoeffve van Adriaen
Nicolaess onder den zeedijck aen de Polder van Naemsche Schorre, transporterende midts
desen de voors. meede den zelven Crombeen over in eennen rechten vrijen eijgendomme
omme de zelve te gebruijcken ende te doen cultiveren tot zijnnen meesten ende besten profijte
zoot hem goet duncken ende believen zal, bekennende voorts hij comparant zoo vele aengaet
den cooper der zelver meede van voors. Crombeen daervan ten volle voldaen ende wel betaelt
te zijnnen beijde den eersten penninck metten lesten, verclaerende voorts aende zelve partijen
mee egeen actie oft recht meer te behouden oft pretenderen in eenicger manieren. Present
Pieter Adriaens, Pauwels Franss schepenen
W-8186, 77, 18-8-1596: compareerde voor schepenen naerbeschreven in persoonne Marinus
Hubrechts Langerick (MPS: bijnaam van Marinus Hubrechts Boone?) dewelcke heeft
rechtelijcke overgedraegen in eennen rechten vrijen eijgendom aen Adriaen Adriaens een
huijs met zijnnen gevolge ende toebehooren gestaen opden ambachtsheeren vroonne inden
Vrijenpolder (O. ende S. de weduwe Blancx erffgenaemen, W. heeren van Sinte Pieters tot
Middelburcg, N. de weduwe Blancx erffgenaemen), verclaerende hij comparant tzelve huijs
vercocht te hebben voor de somme van 9£ eens te betaelen op heden ter leveringe 3£
comptant ende Goessche jaermart in augusto 1597 2£ ende zoo voorts alle Goessche
jaermarten in augusto gelijcke 2£ totte volle betaelinge toe. Present Pieter Adriaens, Pauwels
Franss ende Nicolaes Corneliss schepenen

W-8187, 77v, 24-9-1596: comparerende voor schepenen in gebannender vierschare
deersaeme Pauwels Wachtmans vuijtten naeme ende vanwege jonckvrouwe Clementia van
Asseliers zijnne moeder als daer toe gequalificeert zijnde volgens zeeckere authorisatie bijde
zelve Clementia onderteeckent alhier gesien daervan de tenuer van woorde tot woorde hier
volcgt: Ick Clementia van Asseliers weduwe wijlen Cornelis Wachtmans constituere ende
geve volcomen macht Pauwels Wachtmans mijnen soonne omme over te transporteren ende
te vesten monsieur Herman Pieters (MPS: Harman Pieters) 1 gemet lants min ofte meer
gelegen onder Waerde in Bals Hals dwelck Corte Coppe Jan (MPS: Jacob Jan Pieters Lemps)
van ons dit jaer 1596 in huere gehadt heeft, toirconden van desen hebbe ick dit met mijnder
handt onderteeckent in Cruijningen deser 23-9-1596, welcken voors. comparant vuijt crachte
ende inde qualiteijt als vooren rechtelijcken met alle solemniteijten van rechten midtgaders 3
sondaecgsche geboden alvooren daerop gedaen, gelevert aen deersaeme Herman Pieters
vuijtten naeme ende ten behouve van de weese van Marinus Marinuss genaempt Geert
Marinuss woonende tot Goes den nombre van 260 roeden zaeijlants gelegen binnen de
prochie van Waerde in Bals Hals (O. derffgenaemen Pieter Hermans, S. waterganck, W. ende
N. derffgenaemen Pieter Hermans) welck voors. lant hij comparant bekende vercocht te
hebben voor de somme van 16£ 13s 4gr tgemet teijnden mate teijnden gelde, te betalen op
heden ter leveringe comptant gelt, midts dat den voors. comparant belooft zijnnen cooper opt
voors lant te garanderen van allen commeren ende calaegnien nu ende ten eeuwicgen dage.
Present Pieter Adriaens, Pauwels Franss ende Nicolaes Corneliss schepenen
W-8187, 78, 27-9-1596: comparerende voor schepenen naerbeschreven deersaeme Jacob Jobs
woonende binnen der stede Goes de welcke verclaerde wel ende duecgdelijcke schuldicg te
zijnne ten behouve ende profijte van onbejaerde weeskinderen van wijlen Pieter Jobs
namentlijck Cornelis (MPS: Cornelis Pieters), Adriana (MPS: Adriana Pietersdr of Jaenken
Pietersdr), Job (MPS: Job Pieters), Abigael (MPS: Abigael Pietersdr), Sara (MPS: Sara
Pietersdr) ende Pieter Piersen (MPS: Pieter Pieters) de somme van 83£ 6s 8gr eens die hij
comparant gebruijcken ende besitten zal tot een jaerlijcxe losrente te lossen jegens de
penninck 16 tot 5£ 4s 2gr tsiaers, daeraff deerste jaer rente vallen ende verschijnen zal de 279-1597 ende voorts alle jaeren diergelijcke 5£ 4s 2gr tot den tijt de zelve rente gelost ende
affgeleijt zal wesen twelck den comparant altijt zal vermogen te doenne tzijnder beste
gelegentheijt ende den comparant gelooft dese rente alle jaere wel ende getrouwelijck te
betalen aende voors weesen ofte de voocgden vandien, vrij zuijvers gelts zonder daeraenne te
corten oft aff te slaene eenicge belastingen oft impositien 5 de 10de 20ste 50ste 100ste mindere
ofte meerdere penningen oft eenicge andere belastingen hoedanicg die genoempt zouden
mogen worden tot laste van den rentheffere gestelt ofte die naermaels opgestelt mochten
werden ende tot satisfactie van tgene voors. staet wel ende getrouwelijcken te voldoen, soo
stelt ende verobligeert den comparant tot een speciale hijpoteque ende onderpandt zeeckere
10 gemeten 15 roe vrij eijgen lant als den comparant hier binnen de beversinge van Waerde
inden Vrijenpoldere heeft liggende als hem bij cavelinge ten deel gevallen zijnde onder
andere partijen van lande bij successie van de weduwe wijlen Jan Adriaens Blancx liggende
de voors. 10 gemeten 15 roe in diversche perceelen annecx den anderen (O. ende S. weduwe
van Jan Adriaens Blancx, W. ende N. den Binnendijck) verbindende voorts ? nijettemin
zijnnen persoon ende voorts generaelijcken ende speciael alle zijnne andere jegenwoordicg
ende toecomende waer die bevonden ofte gelegen mochten wesen binnen den lande van
Zuijtbevelant ofte daerbuijten geen vuijtgesondert ofte gereserveert. Present Nicolaes
Corneliss, Pieter Adriaens ende Pauwels Franss schepenen
W-8188, 78v, 27-9-1596: comparerende voor schout ende schepenen in gebannender
vierschare Nicolaes Corneliss als procuratie ende volcomen last hebbende van Jan Thomass

woonende tot Rotterdam de welcke in dier qualiteijt heeft rechtelijck met alle solmpniteijten
van rechte ende drije sondacgsche geboden alvooren daerop gedaen, gelevert aen ende ten
behouffve van Pieter Adriaens zeecker stucke zaijlants gelegen inden Westveerpolder groot
484 roeden (O. Jacques Corneliss (MPS: Jacob Corneliss Jacobs Boudewijns), S. den grooten
Rietpit, W. cooman Thuene (MPS: Anthonij Hectors), N. den Westveerdijck) welcke lant hij
comparant bekende vercocht ende gegeven te hebben voor de somme van 15£ 10s eens de
hoop, te betaelen op heden ter leveringe in comptant gelt midts dat de voors. comparant inder
qualiteijt als vooren belooft zijnnen cooper opt voors. lant te garanderen van alle commeren
ende calaegnien. Present Pauwels Franss, Nicolaes Corneliss ende Jan Dignuss schepenen
W-8189, 80, 4-10-1596: compareerde voor schepenen naerbeschreven in persoonnen
deersame Christiaen Luelieur deurwaerder vanden Staeten van Zeelandt dewelcke met drij
sondacgsche kerckgeboden alvooren daer op gedaen vuijt crachte van zijnne commissie ende
ten versoucke van Dierick Jans als impetrant int openbaer bij executie vercocht zeeckere
huijsinge aencomende Willem Olleman staende binnen de prochie van Waerde (O. kerckhoff,
S. Poppen Jans, W. Heerenstraete, N. kerckslop) welck voors. huijs gecocht heeft als meest
ende lest verhoogende Marinus Corneliss Gort voor de somme van 2£ midts dat de voors.
Gort tot zijnnen laste neempt alsulcke 33£ als aencomende eennen Adriaen Govaerts
verschijnende met 6£ volgende de schepen schultbrieff alhier geexhibeert daervan in
november 1595 twee paijen verschenen zijn midtsgaders alle de rechtelijcke oncosten totter
proceduren ende executie der zelver gedaen bedragende volgens de specificatie de somme van
27s 6gr, transporterende dienvolgende de heer Luelieur indier qualiteijt den voorsn Gort over
in eennen rechte vrijen eijgendom omme tzelve te gebruijcken tot zijn vrij eijgen goet midts
dat de voors. Olleman aen de voors. huijsinge zijnne lossinge heeft de tijt van 8 dagen int
restitueren den cooper zijnne verschoten penningen alle? volgende de condities van de
vercoopinge al waer tzelve breeder breeder geextendeert ende verclaert staet. Present Jan
Dignuss, Jan Quirijns, Nicolaes Corneliss schepenen
W-8190, 80v, 2-11-1596: compareerde in gebannender vierschare Jacob Jans Pieters Lemps
de welcke heeft rechtelijcken met alle solempniteijten van rechten, midtgaders bij drije
voorgaende sondaecgsche geboden, gelevert aen ende ten behouve van Marinus Marinuss
schipper den nombre van 2 gemeten 103 roeden lants gelegen inde Meese (O. Heerenwecg, S.
Nicolaes Corneliss, W. Heijndrick Karels, N. Gabriel Corneliss Bossaert) welck voors. lant hij
comparant bekende vercocht ende gegeven te hebben voor de somme van ? (MPS:
onleesbaar) tgemet eens bedragende over de voors. 2 gemeten 103 roeden de somme van ?
(MPS: onleesbaar) te betalen deerste helft nu op heden ter levering in comptant gelt ende
dander helft 1 november 1597 zonder langer. Present Pieter Adriaens, Nicolaes Corneliss, Jan
Quirijns, Jan Dignuss schepenen
W-8190, 80v, 2-11-1596: compareerde in gebannender vierschare Jan Corneliss de Vos de
welcke heeft rechtelijcken met alle solempniteijten van rechte overgedraegen aen ende ten
behouve van Marinus Marinuss schipper een huijs met zijn gevolge ende toebehoorten
gestaen binnen de dorpe van Waerde op vrije vroonne (O. Jan Corneliss de Vos, S. het
Hemmeken, W. Anthonij Hectors, N. Heerenstrate) welck voors. huijs hij comparant bekende
vercocht te hebben voor de somme van 16£ eens, boven tgene hij comparant het zelve huijs
van voors. Marinus hadde te vooren gecocht welcke voors. 16£ moeten betaelt werden in drije
paijementen daervan deerste paije bedragende 4£ verschijnen zal 1-5 1596, ende meije 1597
6£ ende de resterende 6£ meije binnen een jaer daernaer. Present Pieter Adriaens, Nicolaes
Corneliss, Jan Quirijns, Jan Dignuss schepenen

