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RAZE 3542   Maar enkele pagina’s, losliggende en door elkaar.  

 

W-8195, ?, 24-1-1597  (MPS: in grote letters) ANNO 1597 

 

W-8195, ?, 24-1-1597: compareerde voor schout ende schepenen in gebannender vierschaere 

in persoonne Marinus Marinuss schipper de welcke met drije sondaecgsche geboden 

onvervallen aenden anderen gedaen ende voorts met alle solempniteijten van rechten heeft 

overgedraegen gecedeert ende getransporteert in eennen rechten vrijen eijgendom aen ende 

ten behouve van deersaeme Gabriel Corneliss Bossaert een stuck lants gelegen in de 

Kerkchouck binnen de prochie van Waerde groot ontrent 1 gemet luttel min ofte meer (O. 

derffgenaemen van Jan Meeuss (MPS: Jan Bartholomeeuss), S. jonckheer Johan Potteij, W. 

Heerenwecg, N. de voors. erfgenaemen), welck voors. lant hij comparant verclaerde vercocht 

ende gegeven te hebben voor de somme van 18£ de hoop eens te betaelen op heden ter 

leveringe in comptant gelt, des beloofde de voors. comparant zijnnen coop opt voors. lant te 

garanderen nu ende ten eeuwigen daegen. Present Pauwels Franss, Pieter Adriaens, Nicolaes 

Corneliss, Jan Quirijns ende Anthonij Hectors 

 

W-8195, ?, 24-1-1597: compareerde in persoonne Lucas de Munck de welcke heeft 

rechtelijck overgedraegen in eennen rechten vrije eijgendom aen ende ten behouve van Jacob 

Simons een huijs met zijn gevolcge ende toebehooren gestaen binnen de prochie van Waerde 

opden ambachtsheeren vroonne (O. kerckhoff, S. Pieter Adriaens, W. Heerenstrate, N. 

Mattheus de lapper), welck voors. huijs hij comparant verclaerde aen den voors. Jacob 

Simons overgelaeten te hebben voorden last die op tzelve huijs noch was staende bedragende 

ter somme van 20£ verschijnende jaerlijcx telcken Goessche mart in augusto met 2£, daervan 

nu Goessche mart tot des coopers last 2£ verschijnen zullen, van welcke somme van 20£ de 

voors. Jacob Simons, den voors. comparant, beloofde daervan tontlasten ende indempneren 

verbindende daervooren tot een speciale hijpoteque tvoors. huijs gestaen als vooren, 

mitsgaders daerenboven zijnnen persoon ende voorts se et sua. Present Pauwels Franss, Pieter 

Adriaens, Nicolaes Corneliss, Jan Quirijns ende Anthonij Hectors 

 

W-8194, ?, 21-2-1597: compareerde in gebannender vierschaere in persoonnen Quirijn 

Corneliss dewelcke heeft rechtelijck overgedraegen met alle solempniteijten van rechten aen 

ende ten behouve van Cathalijna Cornelisdr (MPS: Lijnken Cornelisdr) weduwe van Aert de 

schoenmaecker een huijs met zijn gevolge ende toebehooren staende op de Ambachtsheeren 

vroonne (O. Heerenwecg Jan Corneliss Vos, S. W. ende N. Heerenstraete) welck voors. huijs 

hij comparant verclaerde vercocht te hebben voor de somme van 12£ inder manieren volgend, 

te weten op heden ter leveringe in comptant 2£, een jaer naer date van desen 1£ 10s ende 

voorts jaerlijcx telcken 21-2 diergelijcke 1£ 10s totte volle betaelinge toe waervooren hij 

coopersse tot een speciale hijpoteque verobligeert heeft tvoors. huijs gestaen als voorn ende 

voorts haeren persoon et se et sua, ende tot meerdere verseeckeringe is gecompareert Jan Jans 

wagenmaecker die hem heeft geconstitueert als borge ende principael voor de voors. somme 

ende jaerlijcxe paijementen, verbindende supra. Present Pauwels Franss, Pieter Adriaens, 

Nicolaes Corneliss ende Jan Dignuss schepenen 

 

W-8194, ?, 21-2-1597: compareerde in persoonne Jacques Corneliss (MPS: Jacob Corneliss 

Jacobs Boudewijns) dewelcke met alle solempniteijten van rechten heeft rechtelijcken 

overgedraegen ende getransporteert aen deersaeme Willem Quirijns vuijtten naeme ende ten 

behouve van sr. Daniel de Renialme coopman woonende tot Middelburcg den nombre van 8 

gemeten 60 roeden zaeijlants jegenwoordicg besaeijt wesende met ront coolsaet liggende 

alhier binnen de prochie van Valckenisse in den houck den Leegen Riem (O. jonckheer 



Hubrecht van Wissenkercke, S. Christoffel Jacobs, W. de voors. sr Daniel de Renialme, N. 

Cornelis Adriaens Loijs) welck voors. lant met het zaet daerop bezaeijt liggende hij 

comparant bekende vercocht te hebben voor de somme van 25£ tgemet te betaelen op heden 

ter leveringe in comptant gelt, voorts is besproocken ende geconditioneert dat alsoe tvoors 

lant belast staet met zeeckere rente van 12£ 6s tsiaers den penninck 16 daervan tcapitael 

bedraecgt? ter somme van 196£ 16s aencomende Jacob Boom woonende ter Goes dat de 

voors Daniel de Renialme ? (MPS: de laatste drie regels op deze pagina moeilijk leesbaar, 

volgende pagina:) conditien ende restrictien inden zelven begrepen conform de transportant 

jaerlijcx gedaen heeft ende den voors. comparant van voors. somme midtgaders een jaerlijcx 

interest van dien jegens den zelven Boom imdempniseren nu ende ten eeuwicgen dage, ende 

den voors. comparant zal op heden noch in comptant ontfangen de somme van 47£, daervan 

hij wettelijcken beloeft den voors. Daniel de Renialme jegens de voors. Boom van gelijcke 

indempnisatie te houden, laten daervooren tot verseckeringe van dien voor een speciael 

hijpoteque ende onderpande de partijen van lande die in de rentebrieff voors. verobligeert zijn 

boven ’t principaele onderpant aldaer gespecificeert ende voorts daerenboven zijnnen persoon 

et se et sua 

 

W-8191, ?, 23-2-1597: comparuit in persoonne voor schout ende schepenen Adriaen 

Corneliss Hannepit de welcke bekende wel ende duecgdelijck schuldicg te zijnne de weese 

van Cornelis Matthijss namentlijck Matthijs Corneliss de somme van 10£ 15s 9gr die hij van 

de weese weduwe? ontfangen heeft van Jan Tartron als ontfanger van de inventaris van 

Pieternella Pieters Leeuwe zijnne grootmoeder twelck de voors. weese over ’t derdepart van 

de zelven inventaris bij successie was competerende welcke penningen hij comparant zal 

besitten op rente arraison de penninck 16 zuijver gelt zonder eenicge ongelden daer aene te 

corten totter tijt de weese hetzelve zoude mogen noodicg van doenne hebben, bedragende 

jaerlijcx 13s 5gr 12mijten, waervooren tot verzeeckering van weese zijn gecompareert 

persoonlijck Jacob Jans Pieters Lemps ende Heijndrick Marinuss Gort die haer elckx voor een 

helft hebben verbonden ende gestelt als principael voor de voors. somme ende de jaerlijcxe 

interest van dien verbindende daervooren elckx haere persoonne ende goederen, des beloofde 

de voors. Adriaen Corneliss zijne borge vrij costeloos ende schadeloos te indempneren op 

gelijck verbant. Present Pauwels Franss, Pieter Adriaens, Nicolaes Corneliss ende Jan 

Quirijns schepenen 

 

W-8191, 1?, 1-3-1597: comparuit voor schepenen in gebannender vierschare in persoonne 

deersaeme Marinus Corneliss Gort de welcke heeft rechtelijck gelevert aen ende ten behouve 

van Olivier Jacobs zeecker stuck lants groot ontrent 400 roeden gelegen in de Kerckhouck 

binnen dese prochie van Waerde (O. Cornelis Willems, S, Willem Quirijns, W. Olivier 

Jacobs, N. Willem Quirijns) welck voors. lant bij comparant bekende vercocht en gegeven te 

hebben in mangelinge van 2 gemet lants gelegen in de oosthelft? van “7 gemeten” gemeene 

met Thomas Gabriels, midts dat de voors. Olivier nocg moet vuijtereijcken ende betalen aen 

voors. comparant nu Goessche jaermart in augusto eerstcomende 1597 de somme van ?£ 

(MPS: onleesbaar) zonder langer oft voorder delaij. Present Pauwels Franss, Pieter Adriaens 

ende Nicolaes Corneliss schepenen 

 

W-8192, 1v?, 1-3-1597: heeft de voors. Olivier Jacobs rechtelijck met alle solempniteijten 

van rechten gelevert aen deersaeme Marinus Corneliss Gort den nombre van 2 gemeten lants 

gelegen in de Oosthelft van de “7 gemeten” in de Boterdijck gemeene met Thomas Gabriels 

(O. Pauwels Franss, S. Cornelis Adriaens Loij, W. ende N. Pauwels Franss) welck lant hij 

verclaerde gegeven te hebben in mangelinge van zeecker 400 roeden lants gelegen in 

Kerckhouck bij hem op heden ten dancke ontfangen midts dat hij comparant noch moet 



vuijtreijcken ende betaelen aen voors. Marinus Corneliss Gort de somme van 11£?, te 

betaelen nu Goessche mart in augusto anno 1597 eerstcomende zonder langer, ende den 

comparant beloofde zijnnen coop opt voors. lant te garanderen, nu ende ten eeuwicgen dage. 

Present Pauwels Franss, Pieter Adriaens ende Nicolaes Corneliss schepenen 

 

W-8192, 1v?, 1-3-1597: compareerde in persoonne voor schout ende schepenen Jacob Simons 

capper de welcke heeft rechtelijck overgedraegen aen ende ten behouve van Pieter Adriaens 

Weel zeecker huijs met zijnne gevolge ende toebehooren gestaen op de ambachtsheeren 

vroone binnen de prochie van Waerde (O. de weese van Cornelis Vermeijen, S. Heerenwecg, 

W. Haveloosendijck, N. Cornelis Willems) welck huijs hij comparant verclaerde vercocht te 

hebben voor de somme van 35£ 10s te betaelen met 4£ tsiaers daervan deerste paijement 

vervallen ende verschijnen zal prima meije 1598 ende voorts jaerlijcx telcken meije 

diergelijcke 4£ totte volle betaelinge toe voor welcke betaelinge de voors. Pieter Adriaens 

tvoors. huijs gestelt heeft tot een speciaele hijpoteque ende onderpande midtgaders daer en 

boven zijnnen persoon ende voorts se et sua present ende futura. Present Pauwels Franss, 

Pieter Adriaens ende Nicolaes Corneliss schepenen 

 

W-8192, ?, 8-3-1597: compareerde in gebannender vierschare in persoonne Jan Matthijss de 

welcke heeft rechtelijcken met alle solemniteijten van rechten ende drij sondaecgsche 

geboden alvooren daerop gedaen, gelevert aen ende ten behouve van deersaeme Gabriel 

Corneliss Bossaert zeeckere twee partijen van lande als hem comparant zijn gesuccedeert bij 

den overlijden van Pieternella Pietersdr Leeuwe (MPS: Nelleken Pieters Leeuwe) zijnne 

moeder was gemeene liggende met de weese van Cornelis Matthijss namentlijck Matthijs 

Corneliss, als te weten eerst inden Grootenpolder de helft van ? gemet 260 roeden (O. de 

weese? van Matthijs Jans Moerdamme, S. W. ende N. de weese van Cornelis Vermeijen), 

dander deel (MPS: vervolg op W-8201) in den houck genaempt Noortveere wesende de helft 

van 3 gemet 180? roe facit alhier 1,5? gemet 90 roe (O. Michiel de Molijn, S. Maerten 

Willems, W. Neeleman Jans (MPS: Neelleman Jans), N. Maeijcken Jansdr Willemsdr (MPS: 

Maeijcken weduwe Jan Willems Baerlant)) welcke voors. partijen van lande hij comparant 

verclaerde vercocht te hebben te weten ’t landt inden Grootenpolder voor 13£ tgemet te 

betaelen in comptant gelt ende dandere partij in den houck genaempt Noortveere voor 16£ 13s 

4gr tgemet te betaelen in twee paijementen als te weten nu Goessche jaermart augusto anno 

1597 deen helft, ende dander helft Goessche jaermart anno 1598 zonder langer oft voorder 

delaij, dies belooffde de voors. comparant zijnnen cooper opt voors. landt te garanderen 

jegens eennen ijegelijck, verbindende daervooren zijnnen persoon ende voorts se et sua. 

Present Pauwels Franss, Pieter Adriaens, Nicolaes Corneliss schepenen 

 

W-8201, ?, 15-3-1597: comparuit voor schepenen naerbeschreven in persoonne deersaeme 

Jacques Corneliss (MPS: Jacob Corneliss Jacobs Boudewijns) de welcke bekende wel ende 

deucgdelijck schuldicg te zijnne Herman Joachims (MPS Harman Jochums) inwoonder ende 

poorter der stede Goes de somme van 22£ 4s eens procederende de zelve schult over 

accordatie ende afmaeckinge van terwe totten nombre van 18,5 viertelen die de voors. 

comparant aen den zelven Harman vercocht hadde ende ten achteren was daervan de 

leveringe gedient heeft Martin? 1596 welcke voors. somme van 22£ 4s den zelven Jacques 

wel ende getrouwelijck belooft heeft te betaelen Paesschen 1598 zonder langer midts alsdan 

opleggende ende betaelende van der voors. somme de interest van jaer arraison de penninck 

16 bedraegende 27s 9gr vrij zuijver gelt zonder daer ijet aenne te mogen corten van eenicge 

10de 20ste 50ste 100ste mindere ofte meerdere penningen geen vuijtgesondert ofte gereserveert, 

verbindende hij comparant tot voldoeninge van desen tot eennen onderpande ende speciaele 

hijpoteque alsulcke 2 gemeten 17 roe eijgen lants als hij liggende heeft inden Westveerpolder 



(O. derffgenaemen van Jan Adriaens Blancx, S. Heerenwecg, W. Engel de Sundt?, N. 

Westveerdijck) verbindende noch daer en boven zijnnen persoon ende voorts se et sua 

presentia ende futura. Presentibus Pieter Adriaens, Nicolaes Corneliss ende Anthonij Hectors 

schepenen 

 

W-8202, ?, 15-3-1597: compareerde voor schepenen in gebannender vierschaere in 

persoonnen deersaeme Pauwels Franss voor deen helft in desen als mede vervangende 

Cornelis Adriaens Loijs ende Nicolaes Heijndricks als getrout hebbende Adriana Adriaensdr 

(MPS: Adriaenken Adriaens) over de twee vierde parten in dander helft ende Jacob Adriaens 

Loijs over gelijcke vierdeparten in de helft de welcke hebben tesaemen met alle 

solempniteijten van rechten ende drij sondaecgsche geboden alvoren daer op gedaen, 

rechtelijcken gelevert aen ende ten behouve van Jan Adriaens Loijs voor hem zijnen erffven 

ende naercomelingen zeeckere hoefve gestaen binnen de prochie van Waerde inde Pletspolder 

(O. ende S. de voors. Jan Adriaens Loijs, W. zeedijck, N. Jan Adriaens Loijs), welcke voors 

huijsinge metten gevolge ende toebehooren alst vooren int geheele vercocht is voor de somme 

van 100£ eens te betaelen met 8£ tsiaers daervan het eerste jaer vervallen ende verschenen is 

Kersmisse 1597 ende voorts jaerlijcx telcken Kersmisse diergelijcke 8£ totte volle betaelinge 

toe, in welcke voors. huijsinge als oock inde hooftpenningen daervooren de zelve hoefve 

vercocht staet toecompt ende competeert den voorn. Jan Adriaens Loijs een gerecht 8ste part 

ende deel, als wesende mede erffgenaem ende soonne van wijlen Adriaen Jans Loijs 

bedragende tsiaers 20s die hij aen hem zelven zal vinden (MPS: of binden?), ende voorts tot 

voldoeninge van tgene voors. staet. Soo heeft den voorn Jan Adriaens Loijs verobligeert ende 

gestelt tot eennen onderpande ende speciale hijpoteque de voors. houfve met alle haeren 

gevolge ende toebehooren met oock zijn recht achtstepart ende deel als hem inde voors. 

hoefve was competerende ende voorts zijnnen persoon ende goederen presentia et futura. 

Presentibus Pieter Adriaens, Nicolaes Corneliss ende Anthonij Hectors schepenen 

 

W-8202, ?, 5-4-1597: compareerde voor schepenen naerbeschreven in persoonne deersaeme 

Marinus Cornelis Gort schouteth deser prochie de welcke heeft rechtelijcken met alle 

solempniteijten van rechte ende drij sondaecgsche geboden gelevert aen ende ten behouve van 

deersaeme Cornelis Jans Boone inwoonder ende poorter der stede Goes den nombre van 3,5 

gemet weijlandt volgende den overlooper gelegen binnen de heerlijckheijt van Waerde (MPS: 

zie RAZE 3542, W-8196:) in den Pletspolder (O. Jan Maens, S. den binnendijck van 

Valckenisse, W. Zeedijck, N. Jan Adriaens Loij) welcke voors. 3,5 gemet den voors. 

comparant verclaerde vercocht te hebben voor de somme van 12£, wesende zoo vele als den 

voors. comparant tzelve lant te voren gecocht hadde van Jan Jooss tot Cappelle die den 

comparant gebruijckte ende besat op rente jegens den penninck 16 welcke penningen den 

cooper mede zal gebruijcken ende besitten zoo lange als hem des goetduncken ende believen 

zal, verschijnende dezelve rente jaerlijcx alle Bamissen daervan bamisse anno 1597 

eerstcomende deerste jaerrente tot vercoopers laste vallen ende verschijnen zal van welcke 

principale penningen als oock de jaerlijcxe interest den voors. Cornelis Jans Boone den voorn. 

comparant belooft te indempniseren ende te ontlasten nu ende ten eeuwigen daegen, 

verbindende daervooren tot verseeckeringe de voors. 3,5 gemeten lants tot een speciale 

hijpoteque midtgaders daerenboven zijnnen persoon et se et sua. Presentibus Pieter Adriaens, 

Pauwels Franss ende Nicolaes Corneliss 

 

W-8196, 5-4-1597: compareerde in persoonne Adriaen Adriaens Liere ende heeft 

rechtelijcken overgedraegen in eennen rechten vrije eijgendom aen ende ten behouve van Jan 

Franss een huijs met zijn gevolgen ende toebehooren gestaen binnen de prochie van Waerde 

opden ambachtsheeren vroonne (O. ende S. Daniel de Renialme, W. ende N. Heerenwecg), 



welck voors huijs hij comparant verclaerde vercocht ende overgelaten te hebben voor den last 

die hij daervan noch schuldicg ende ten achteren was aen Pauwels Franss cum suis 

bedraegende noch ter somme van 24£ verschijnende met 3£ tsiaers, daervan nu Goessche 

jaermart in augusto 1597 eerstcomende 3£ tot laste van cooper verschijnen zal, midtgaders 

noch 2£ eens aencomende Simon Jans Ruijse die eerst betaelt moeten werden een jaer naer 

date dat Pauwels Franss betaelt ende voldaen zal zijn van welcke last vooren gespecificeert 

den voorn Jan Franss zijnnen vercooper belooft heeft te vrijen ende te ontlasten nu ende ten 

eeuwigen daegen midtgaders noch vande zelve overlatinge ende coop te betaelen aen den 

voorn. comparant de somme van 7£ 17s 6gr te betaelen op heden ter leveringe in comptant 

gelt 4£ 3s 9gr ende de resterende 3£ 13s 9gr Sint Jacobs eerstcomende 1597 zonder langer, 

verbindende daervooren tot speciale hijpoteque tvoors. huijs ende zijnnen persoon, ende 

voorts se et sua. Presentibus Pieter Adriaens, Pauwels Franss ende Nicolaes Corneliss 

 

RAZE 3542, W-8197 

 

(MPS: in grote letters) ? GEMAECKT POST PASCHA 1597 

  Schout:  Marinus Corneliss Gort 

 

  Schepenen: Pauwels Franss 

    Gabriel Bossaert (MPS: Gabriel Corneliss Bossaert) 

    Marinus Nicolaess (MPS: Marinus Claess) 

    Jacques Corneliss dijckgrave 

     (MPS: Jacob Corneliss Jacobs Boudewijns) 

    Laureijs Geerts 

    Jan Dignuss 

 

  Secretaris: Jan Tartron 

 

  Schutter: Jan Baele 

 

 

W-8198, ?, 5-7-1597: comparerende voor schepenen in persoonne Pauwels Franss de welcke 

heeft rechtelijck overgedraegen aen ende ten behouve van Pieter Jacobs Verbeecke een stuck 

zaijlants gelegen inden Westveerpolder groot 1 gem 27 roe (O. Pauwels Franss, S. zeedijck, 

W. Heijndrick Karels, N. binnendijck) welck lant hij comparant verclaerde vercocht te hebben 

voor 18£ den hope, waervan dat hij comparant verclaerde ontfangen te hebben de somme van 

7£ 15s, ende de reste bedraegende noch 10£ 6s te betaelen nu Goessche mart eerstcomende in 

augusto 1597, stellende de voorn. Pieter Jacobs voor ijpoteque ende verseeckeringe van voors. 

betaelinge tzelve lant daer de voors. schult vuijtgesproten midtgaders zijnnen persoone ende 

alle zijnne goederen, des belooft de voors. comparant zijnnen cooper op tvoors. lant te 

garanderen jegens eennen ijegelijck. Present Jacques Corneliss (MPS: Jacob Corneliss Jacobs 

Boudewijns), Gabriel Cornelis Bossaert, Marinus Nicolaess 

 

W-8199, ?, 5-7-1597: comparuit voor schepenen in gebannender vierschare in persoonne 

Gabriel Cornelis Bossaert de welcke heeft rechtelijck met alle solempniteijten van rechten 

ende drij voorgaende sondaegsche geboden alvoren daerop gedaen, gelevert aen ende ten 

behouve van Cornelis Marinuss Gort zeeckere stuck lants groot 1 gemet 2 roe lants gelegen in 

Kerckhouck (O. erfgenaemen van Jan Maens, S. jonckheer Jan Potteij, W. Heerenwecg, N. 

erfgenaemen van Jan Maens) welcks voors lant hij comparant verclaerde vercocht te hebben 



de hoope te betaelen op heden ter leveringe in comptant gelt. Present Pauwels Franss, Laureijs 

Geerts, Jan Dignuss, Jacob Adriaens Loijs 

 

W-8199, ?, 5-7-1597: comparerende voor schepenen naerbeschreven in persoonne in 

gebannender vierschare Jacques Cornelis dijckgrave (MPS: Jacob Corneliss Jacobs 

Boudewijns) de welcke heeft rechtelijck met alle solempniteijten van rechten ende drije 

voorgaen sondaegsche geboden daer op gedaen, gelevert aen ende ten behouve Pieter Cornelis 

timmerman woonende tot Cruijningen vuijte name ende vanwegen Pieter Corneliss in de 

Drije Haringen tot Goes zeeckere twee partijen weije gelegen binnen de prochie van Waerde 

als te weten inde Dooldijck 1 gemet 69 roeden (O. Adriana Engelsdr (MPS: Jaenken 

Lodewijcksdr), S. Heerenwecg, W. ende N. Ecclesia hic) noch inde zelven houck een stuck 

weijlandt 233 roeden (O. de weese van Anthonij Heijndricks, S. Heerenwecg, W. ende N. de 

weese van Anthonij Heijndricks), bedraegende tsaemen dese twee partijen 2 gemet 2 roeden 

lants welck voors. landt hij comparant verclaerde vercocht te hebben voor de somme van 20£ 

tgemet te betaelen op heden ter leveringe in comptant gelt, belovende hij comparant zijnnen 

cooper opt voors. lant te garanderen. Present Pauwels Franss, Marinus Nicolaess, Jacob 

Adriaens Loijs ende Gabriel Corneliss Bossaert schepenen 

 

W-8200, ?, 13-7-1597: comparerende voor schepenen naerbeschreven in gebannender 

vierschare in persoonne deersaeme Marinus Corneliss Gort schouteth deser prochie als 

procuratie hebbende van deersaeme Adriaen Andriess poorter ende inwoonder der Stadt Goes 

dewelcke heeft rechtelijcken indier qualiteijt met alle solempniteijten van rechten ende drije 

sondaegsche geboden onvervalle aenden anderen gedaen, gelevert ende overgedraegen in 

eennen rechten vrijen eijgendom ende erffelijck besidt aen ende ten behouve van deersaeme 

Cornelis Jans Boone inwoonder der stede Goes den nomber van 5,5 gemeten 71 roe lants 

gelegen binnen de prochie van Valckenisse in den houck genaempt Den Hoogen Riem (O. 

Christoffel Jacobs, S. Heerenwecg, W. Pieter Gentman cum suis, N. Adriana Engelsdr (MPS: 

Jaenken Lodewijcksdr)), welck landt hij comparant verclaerde vercocht te hebben voor de 

somme van 68£ 16s 9gr te betaelen in 2 paeijementen te weten nu Kersmisse 1597 

eerstcomende deen helft bedragende 34£ 8s 4gr ende dandere helft Kersmisse 1598 zonder 

langer verbindende daervooren tot een speciale hijpoteque de voors. 5,5 gemeten 71 roe lants 

gelegen als vooren, ende voorts zijnnen persoon et se et sua. Present Pauwels Franss, Jan 

Dignuss, Laureijs Geerts, Jacob Adriaens Loijs schepenen 

 

W-8200, ?, 14-7-1597: compareerde voor ons schepenen naerbeschreven in persoonne 

Jacques Corneliss (MPS: Jacob Corneliss Jacobs Boudewijns) onse medeschepen de welcke 

heeft rechtelijck gelevert aen ende ten behouve van Herman Joachims (MPS: Harman 

Jochums) inwoonder der stede Goes den nomber van 2 gemet 74 roeden eijgen lants gelegen 

hier binnen de prochie van Waerde inde Zuijtpolder (O. Jan Maens, S. derffgenaemen van 

Anthonij Daniels, W. Pieter Adriaens, N. Plattendijck) welck voors lant hij comparant 

verclaerde vercocht te hebben voor de somme van 24£ den hoop ende comptant gelt waerbij 

Jacques Corneliss hem bekende ten volle vernuecgt voldaen ende wel betaelt te zijnne ? den 

eersten penninck metten leste, belovende de voors. comparant zijnnen cooper opt voors. lant 

te garanderen ende voorts onderhoudende de conditien ende restricties int coopcontract 

daervan gemaeckt zijnde begrepen. Presentie Pauwels Franss, Jan Dignuss, Gabriel Corneliss 

Bossaert, Jacob Adriaens Loijs ende Marinus Nicolaess schepenen 

 

W-8193,?, 25-11-1597 (MPS: los blaadje): Ontvangen uijt handen van secretaris Johan 

Tartron de somme van 33£ 62 8gr ende dat over de tachterheijt van Christoffel Marinuss 

sterfhuijs. Actum deser 25-11-1597 


