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GOES, RAZE 2043, Notaris Jacob Boudewijsz Wisse, Register van notarieele akten, 1608-

1611. 

 

1.1 Verkoop van een kromschuit
1
 

Compareerde Jan Daemen, schipper van Delffshaven, en bekende aan Jan Cornelisz Pa-

linckman, borger en schipper binnen Goes, verkocht te hebben een cromsteven schuytte met 

alle haeren gevolghe ende toebehooren, voor £ 29:3:4 groten vlaams. Gedaan ten huize van 

Palinckman, ter presentie van Cornelis Pieterss, borger en schipper te Goes en Cornelis Ja-

cobsz Stelleman als getuigen. 

 

1.2 Scheepsramp tussen Goes en Arnemuiden
2
 

Compareerde sr. Gerrit Harpersz, oud 42 jaar, en sr. Jasper de Winter, oud 41 jaar, beide 

kooplieden te Middelburg..Verklaren ten verzoeke van Cornelis Jacobsz schipper van Goes 

dat "op huyden date deser zyluijden Comparanten met noch seven andere passanten, zoo 

vrouwen als kinderen comen seylen zyn met den voornoemden Cornelis Jacobsz van het 

hooft der voorseide stadt Goes naer Arnemuyden ende onder weghe tusschen de nieuwe sluys 

ende een plate genaemt Canarien, gebeurt is dat het schip vanden voorseide Cornelis Jacobsz 

door de stercke buye ofte stevighe wints (niettegenstaende alle mogelycke devoir dat de 

voornoemde Comparanten verclaerden by den voornoemden Cornelis Jacobsz daerinne om-

me tselve te verhoeden, gedaen te zyne) omgeslagen is ende des voorseide Gerrit Harpersz 

soonken met den vrou ende twee dochteren verdronken zijn." Aldus gedaan binnen de stad 

Arnemuiden ten huize genaamd De Wildeman, ter presentie van Claes Jansz In den Wilde-

man en Jan Leijnssz metselaer als getuigen. 

 

1.3 Nalatenschap Pieter Meynaar en Cathelijne Verbeke
3
 

Compareerde Jan van Esse, borger en inwoner van Goes, heeft geconstitueerd en machtig 

gemaakt Jan de Clou, wonende te Middelburg, om "te achtervolgen, heeschen, versoucken 

ende aenveerden van Pieter Meynaer als getrout gehadt hebbende Cathalijne Verbeke wedu-

we van Michiel van Esse, des Comparants broeder geweest, alle alsulcke goederen ende pen-

ningen als hem Comparant ende Betken van Esse, syn suster by t'overlijden van voornoemde 

Michiel van Esse, haerlieder broeder, aengeerft ende aenbestorven zyn". etc. Comparanten 

machtigen Mattheus vander Welle, procureur te Middelburg, om hun zaken te behartigen. 

Aldus gepasseert binnen Goes, ter presentie van Jan Boldersz en Cornelis Cornelisz Kelle, 

beide vleeshouwers en inwoners van Goes. 

 

1.4 Machtiging van Cornelis Dirricxsz te Aardenburg
4
 

Compareerde Digneken Wynants, geassisteerd met de huisvrouw van Pieter Valcke, wonende 

te Goes. Zij machtigt Cornelis Dirricxsz, wonende te Aardenburg, om in haar naam te manen, 

eisen en ontvangen van Jeronimus vanden Driessche, notaris te Aardenburg, 5 pond 50 schel-

lingen vlaams, spruitende 2 pond van de koop van terwe, bij voorzijde van den Driesse in 

1607 gekocht van de man van de comparante en en de resterende 3 pond 5 schellingen over 

anderhalf jaar huur voor haar nicht die bij van den Driessche ingewoond had. Aldus te Goes 

ten comptoire van de notaris, ter presentie van mr. Adrianus Arnoldi, rector in de Latynsche 
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Schole en Jasper vander Horst, inwoners en burgers van Goes. (PAH: de minuut was onder-

tekend met het merk van de weduwe.) 

 

1.5 Procuratie voor Cathelijne Cauliers, huisvrouw van Pieter Crijnsz
5
  

Compareerde Helena Pieters, wonende te Heinkenszand, geassisteerd met mr. Jacob Rijcke, 

haar gecoren voogd, Zij machtigt mr. Pieter Cannoye, secretarie der stad Arnemuiden, om 

voor haar te ontvangen van Reynier Reijniersz Pels, wonende binnen de stad Vlissingen, 57 

pond vlaams gesproten uit geleende gelden, gedateerd 1-3-1597 "vuyt crachte van den over-

drachte by Cathelijne Cauliers, huijsvrouwe van Pieter Crijnsz haeren mand voor schepenen 

der stat Arnemuijden voorseid, in betalinghe van des comparantes moederlijck goet, overge-

geven ende getransporteert". Zij machtigt Andries van Deil, procureur te Vlissingen om al-

daar Reynier Reyniers Pels met recht tot betaling te dwingen. Aldus gepasseert binnen Goes 

ten huize van Cornelis Antheunisz ter presentie van voornoemde Cornelis Antheunisz en 

Cornelis Cornelisz Reygat als getuigen. (PAH: De minuut was ondertekend met merken.) 

 

1.6 Procuratie door Dirrick Pieterss, baljuw van Driewegen
6
 

Compareerde Dirrick Pietersz, Baljuw van Driewegen, heeft geconstitueerd Huybrecht Jansz, 

stadtbode, om in zijn naam te vorderen, eisen en te ontvangen etc. Aldus gedaan te Goes ten 

cantoire vande notaris, ter presentie van Cornelis Adriaensz Calloo en Adriaen Geerts, bur-

gers en inwoners van Goes als getuigen. 

 

1.7 Procuratie Catalijne Geerolffs
7
 

Compareerde Catalijne Geerolffs, weduwe wijlen Michiel Stoffelsz, wonende te Amsterdam, 

zij machtigt Huybrecht Jansz, stadtbode om uit haar naam te eisen, manen etc. verlopen pay-

en, obligaties etc. Eerst een rentebrief inhoudende 20 schelling s'jaers, gedateerd 7-10-1596, 

gepasseerd voor schepenen van Kapelle en Biezelinge met een transport daardoor getrans-

fixeerd, gedateerd Goes 25-5-1597; verder een paybrief gepasseerd voor schepenen van Baar-

land en Bakendorp, inhoudende 10 pond groten vlaams, gedateerd 13-5-1597. Aldus gedaan 

te Goes ten cantoire van de notaris, ter presentie van Jan Boldersz en Manten Cornelisz, beide 

vleeshouwers te Goes als getuigen. (PAH: ondertekend o.a. met een merk van Manten Corne-

lisz.) 

 

1.8 Procuratie door Magdalena van Gindertale
8
 

Compareerde d'eerbare Jonkvrouwe Magdalena van Geendertale, weduwe wijlen Jonkheer 

Adolff van de Weerde en heeft gemachtigd mr. Jan de Ridder procureur te Goes om uit haar 

naam te compareren voor de vierschaar van Goes, om aldaar te concluderen tot restitutie van 

alle "alsulcke penningen als zij Comparante als voochdesse van haere kinderen (welcke qua-

liteyt zij Comparante sustineert haar t'onrechte toe vervoucht te sijne, alsoo der testamentaire 

voochden zijn tot behouffve van Jr.Frederick Lutiaen voor hem zelven ende Franchois van de 

Perre nomine uxores, bij den gerechte alhier gecondemneert is te namptiseren ...etc.". Aldus 

gedaan te Goes, ten huize van haar Comparante, ter presentie van sr. Pieter Claesz en Adriaen 

Stevensz inwoners en burgers van Goes. (PAH: Ondertekend: Magdalena van Gheindertalen.) 
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1.9 Substitutie Joos Benedictus
9
 

Compareerde Huybrecht Jansz stadtbode, procuratie hebbende van Cathalijne Geerolfs, wo-

nende tot Amsterdam, "volgende de letteren van procuratie hyer boven gaende", heeft gesub-

stitueerd Joos Benedictus, speciaal om van Cornelis Jansz Pilsenaer wonende te Biezelinge 

om te manen, eisen en te ontvangen, etc. Aldus gedaan te Goes ten cantoire van de notaris ter 

presentie van Anthony Marinusz en Adriaen Aertsz Rector in de Latynsche Schole te Goes. 

  

1.10 Verklaring Hans Tambourijn en Jacob Dirricxsz Turck
10

 

Compareerde Hans Tambourijn, oud 49 jaar, en Jacob Dirricxsz Turck, oud 42 jaar, inwo-

nende burgers van Goes, hebben op het verzoek van Huybrecht Jansz, stadtbode namens de 

wezen van Cornelis Willemsz Ryck geseijt Speecke en Martijnken Pieters zijn huisvrouw 

verklaard waarachtig te zijn dat "dat hij deponent Te weten als voornoemde Hans Tambourijn 

een van henlieden deponenten in t'iaer als de laetste contagieuse ziekte hyer binnen dese stadt 

was regnerende ontrent vyff ofte sea maenden, den juysten dach onbegrepen, voor de doot 

vanden voors. Martynken Pieters dr. weduwe van Cornelis Wiollemsz Speecke voorseit heeft 

t'haren huysse zitten drincken Ende verclaerde dat de voornoemde Martijnken Pieters jegens 

den deponent contgenants ende claeghsgewyse gesecht heeft haer grootste schuldenaers ofte 

crediteurs daer zij de minste raet mede wiste ende haer meest in beswaert vant Symon An-

driesz pasteybacker ende Hugo Joosz te wesen, waerop hy deponent vragende wel Martijnken 

syt ghy aen die Luyden zoo veel schuldich, de voornoemde Martijnken Pieters daerop ant-

woordende en seggende Jae, ontrent de vyffentwintich pont groten vlaams, dan affcortende 

de 13e tonne gel(lijk?) alle tappers den zalt over zeventyen oft achtyen pont niet blyven. 

(PAH: believen?). Ende de voornoemde Jacob Dirricxsz verclaerde ende affirmeerde voor de 

gerechte waerheyt als boven naerde doot vanden voorseide Martijnken Pieters de voorseide 

Symon Andriesz pasteybacker op de haven ontmoet zynde ende t'samen gaen wandelen, heb-

ben contenants gewyse te passe comende vant sterfhuys van Martijntken Pieters voorseid 

hem vragende met dese woorden in substantie wel Symon Andriesz hoe veel comt ghy aen 

t'sterfhuys van Martijnken ten achteren, daerop hy comparant verclaert by den voorseide Sy-

mon Andriesz geantwoort te zijne ontrent twee ofte dryendertich pondt vlaams". Aldus ge-

daen ten cantoirie van de notaris, ter presentie van Joos Joosz Callenbergh ende Maerten 

Mertsz als getuigen 

 

1.11 Verklaring Adriaenken van den Ende
11

 

Compareerde Adriaenken van den Ende, oud 46 jaar, wonende te Goes, heeft verklaard op 

verzoek van Huybrecht Jansz stadtbode nomine de weesen van Cornelis Willemsz Rijck ge-

seyt Speecke ende Martijnken Pieters zijn huisvrouw. 

Zij verklaarde: "kennelijck ende indachtich te zijne dat den voornoemden Martijnken Pieters 

op den 1en January int jaer dat de leste contagieuse ziecte binnen deser stadt was regerende, 

by haer Comparante gecomen is ende haer beclagende van 't verlies van haeren man, die corts 

te voren gestorven was ende ooc verhalende enmde verclarende eenighe schulden ende lasten 

die zij hadde ende onder andere verclaert ende certificeert zij Comparante dat de voorseide 

Martijnken Pieters haer verclaert ende te kennen gegeven heeft dat zij haer in geen schult die 

zij hadde meer beswaert en vant als in tgunt zij aen Hugo Joosz schuldich was, waerop zij 
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Comparante haer vraechde wel Martijnken is die somme dan soo groot die gij aen Hugo 

Joosz schuldich zijt, waerop zij Comparante verclaert bij den voorseide Martijnken Pieters 

geantwoort te zijne, Jae, de somme is voor mij groot, het is ontrent de vijffentwintich pont dat 

ic hem schuldich ben. dan heeft daerop ter Vere van Capag. Dominicus Vijffpont ontfangen 

op rekeninghe van tgunt Blanck Jan ende Nees Paiuwelsz mij schuldich waren, zulcx dat ic 

hem noch zoude resterende syn twintich pont vlaams, ende ic hebbe in drye quartier jaers de 

13e tonne niet gecort twelcke mij ooc noch goet comt." Aldus gepasseerd te Goes ten huize 

van de ..... (PAH: ik lees P(r)oventis?) ter presentie van Hugo Arentsz Backer en Cornelis 

Laureijsz, inwonende burgers van Goes. 

 

1.12 Verklaring Leunken Jacobsdr
12

 

Compareerde Leunken Jacobsdr., huisvrouw van mr. Heyndrick Mispelblom, inwonende 

borger van Goes, oud 41 jaar, heeft verklaard op verzoek van Willem Jacobsz Hoondert 

dat:"In t'laeste van t'jaer 1607, den juysten dach onbegrepen, thaeren huysse vergadert zijn 

geweest den Requirant in desen, Evert Marinusz, doen ter tyt wonende binnen dese stadt, en-

de Adriaen Pietersz Vogel. Ende dat zij Comparante gehoort ende gesien heeft dat den voor-

seide Requirant ende den voornoemde Evert Marinisz in woorden waren een coopmanschap 

van ront saet te doene. Gelijck zij Comparante verclaert wel te weten dat den voorseide Re-

quirant vanden voorseide Evert Marinisz eyntelinghe ende ten lesten gecocht heeft de nombre 

van vyfftich zacken ront coolzaet jegens 16 sch. de sack ofte viertel van nieuwen toe-

commmende aougst 1608." Aldus gedaan ten huize van de deponente ter presentie van 

Heyndrick Mispelbom en Frans Cornelisz Backer, beide inwonende burgers van Goes. 

 

1.13 Verklaring Adriaen Pietersz Vogel
13

 

Compareerde Adriaen Pietersz Vogel, wonende in de Wemeldingse polder, oud 50 jaar, heeft 

verklaard op verzoek van Willem Jacobsz Hoondert, dat zij eind 1607 vergaderd geweest wa-

ren met Evert Marinisz ten huize van mr. Hendrick Mispelbom, burger van Goes, "alwaer den 

voorseide Requirant met Evert Marinisz voornoemd in woorden waeren om coopmanschap 

van ront saet te doene. Het ging om "de nombre van vyfftich sacken rontcoolzaet quatertroy 

goet". Voor 16 sch. 2 groten de zak of viertel. Aldus gedaan ten huize van mr. Heyndrick 

Mispelblom ter presentie van Cornelis Pietersz Vogel en Jacob Cornelisz, beide wonende te 

Kapelle, als getuigen. 

 

1.14 Liquidatie geschillen Jacob Turck en Simon pasteibakker
14

 

Compareerde Cornelis Fransz vander Straten, stadbode, oud 58 jaar, en sr. Pieter Cornelisz 

Mathysz, oud 36 jaar hebben verklaard op verzoek van Jacob Dirricxsz Turck, "dat zyluiden 

deponenten ende Requirant in desen ende Symon Andriesz pasteybacker, nu op desen 10en 

der jegenwoordigher maent october 1608, t'samen in compaignie ten huysse en de herberge 

genaemt De Boone, vergadert zijnde omme van alle pretensien die den voorseiden Requirant 

ende Symon Adriaensz voorseid met malcanderen vuytstaende hadden te Liquideren ende 

vereffenen, Ghelijck sylieden comparanten verclaren mits desen dat de voorseide parthyen 

eyntelinghe van alle tgunt tusschen henlieden was openstaende deur tusschen spreken van 

henlieden deponenten zijn veraccordeert, vereffent, geliquideert, verdragen ende van alles tot 

alles overcomen naer formen ende manieren naervolgende. Te weten dat den voorseide Jacob 
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Dirricxsz Turck aenden voorseiden Symon Andriesz zoude geven ende vuytreyken ofte aen 

Jaques Denijs, brouwer in De Weerelt binnen deser stadt, betalen soude van drye ponden gro-

ten vlaems ende aen voorseide Symon Andrieszoons huysvrouwe een amirault rinck tot een 

schoonicheyt boven alle twelcke den voorseide Jacob Dirricxsz gehouden is met den voorsei-

den Symon Andriesz te houden den derdenpart in de helft van de impost vande rentieren? die 

den voorseide Symon Andriesz met Willem Willems over het wintersaysoen geexperieert ul-

tima marty 1608 tsaemen gepacht hadden". Zij hebben elkaar toegedronken en elkaar de hand 

gegeven. Aldus gedaan en gepasseerd ten huize en herberge genaamd De Wijngaertrancke, 

ter presentie van sr. Pauwels Jacobsz Braenguendyck en Matheus Jansz als getuigen. 

 

1.15 Machtiging van Pieter Gillisz
15

 

Compareerde Pieter Gillisz, inwonende burger van Goes, heeft geconstitueerd en machtig 

gemaakt sr. Joos Claessen te Middelburg om te eisen, manen en te ontvangen 2 £ 13 

sch.groten vlaams, van Lieven van Hecke, over geleverde winkelwaren. Aldus te Goes ten 

huize van de constituant ter presentie van Heijndrick Maurits, en Isayas Cornelisz, inwonende 

burgers van Goes, als getuigen.  

 

1.16 Voogden van weesen Jeronimus van Thuyl
16

 

Compareerde Jonckheer Heyndrick van Thuyl van Serooskerke, Heer van Stavenisse, en Jon-

ckheer Jaecques de Wyngaerden, Heer van Benthuysen, als voogden van de wees van wijlen 

Jonckheer Jeronimus van Thuyl, in zijn leven Heer van Serooskerke, hebben machtig ge-

maakt Jonckheer Phillebaert van Thuyl van Serooskerke, om te compareren voor wethouders 

van Middelburg en elders, om te leveren zekere 11 gemeten 113 roeden land gelegen in Bre-

damme "die in September 1608 vuytter handt aen sr. Heyndrick de Looper, wonende te Mid-

delburg verkocht zijn. Aldus gedaan binnen de parochie van Kapelle, ter presentie van Mi-

chiel Bastincq, schout en Cornelis Jansz, schepen van voorseide parochie. 

 

1.17 Verklaring op verzoek van Maerten Antheunisz Bruyne
17

 

Compareerde Damis Pietersz, oud 45 jaar, en Jacques vande Meere, oud 44 jaar, inwoners en 

burgers van Goes, en hebben op verzoek van Maerten Antheunisz Bruyne, mede schipper, 

inwoner en burger van Goes, verklaard dat zij Dinsdag l.l. 14 October, "gecomen zyn in 

tbierdragers huysken binnen deser voorseide stadt, met noch andere personen, Ende vorts 

daernaer is den Requirant ende Mattheus Jansz in de Wyngaertrancke mede inne gecomen en 

binnen wesende verclaerden zijlieden deponenten gehoort te hebben dat den Requirant jegens 

Mattheus Jansz voorseid (hem bij de mouwe nemende) zeyde Wel Chillis wat secht ghy nu is 

daer niet een halff vat Pharo, waerop bij den voorseide Mattheus Jansz geantwoort synde, iaet 

Maertken quaynete, daerop den voorseide requirant antwoorde Wel wat let u Theeusken faro, 

den voorseide Mattheus Jansz replicerende ende seggende Jae wel ic brengt u Maertken 

quaynete, Waer naer eenen Adriaen Jansz beenhouwer antwoorde, wel kent ghy de man soo 

weet ic meede dat hy quanete heet. Daerop den Requirant met gramschap onsteken wordende 

antwoorde, wel wat gebreect ulieden wat hebbe ic u ontquaneet ic ben den borger niet eeren 

alsoo wel als ghylieden, ic soude u beyde wel voor u cop smyten ende naer langhe en vele 

woorden die tusschen de voorseide parthyen gavallen ende by henlieden deponenten niet ont 

houden zynde, verclaeren zylieden deponenten gehoort te hebben dat den Requirant jegens 
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den voorseiden Mattheus Jansz zeyde wat wilt ghy schrobber zeggende u vaer is gehangen 

wie weet hoet noch met u gaen zal. Den voornoemden Mattheus Jansz daerop vuytten huysse 

gaende, heeft den voorseide Requirant gesecht: wel aen maets, Laet ons nu eens om drincken, 

myn moet is gecoelt. Eyndende hyer mede zylieden deponenten haere dispositie". Aldus ge-

daan binnen de stad Goes ten huize en herberg genaamd "t'gesaechde wagenschot", ter pre-

sentie van Jan Heyndricxsz Schailledecker ende Cornelis Pietersz schipper, inwoners en bur-

gers van Goes. 

 

1.18 Testament Aernout Pietersz
18

 

Compareerde Aernout Pietersz inwonende burger van Goes, "sieckelijc van lichaeme te bed-

de liggende maer nochtans zyn volcomen verstant memorie endevyff zinnen over al wel 

machtich ende gebruyckende soo wy notaris ende getuigen naergenoemt merckelyck aensa-

gen ende aenhoorden. De welcke verclaert heeft ende verclaerde mits desen dat hy over-

denckende de broosheyt der menschelijcker nature ende datter niet sekerder en is dan die doot 

ende onzekerder dan die ure ofte stonde der zelver omme den onversienigen sterffdach voor 

te comen willende versyen van zynen vuyttersten wille ende disponeren van zyne goederen, 

heeft by maniere van codicille geordonneert......". Aan Martynken Willems, zijn tegenwoor-

dige huisvrouw, vermaakt hij "het usufruct ofte gebruijck van een huys gestaen binnen deser 

stadt Goes voorseid, in t'noorteynde daer hij Comparant jegenwoordich is wonende". Verder 

krijgt zij "het beste bedde met zijn toebehooren", "haer beste swarte keurs ende het vercken 

dat sylieden jegenwoordich zijn hebbende". Aldus gedaan ten huize van de Comparant ter 

presentie van Huybrecht Jansz Stadtbode en Jan Jansz Timmerman, wonende in 't 

noorteynde. 

 

1.19 Overeenkomst over het moederlijk goed van Mayken Jansdr
19

 

Compareerde Jan Adriaensz t'Radt ter eenre en Willem Willemsz van Benten, getrouwd heb-

bende Mayken Jans dochter van Jan Adriaensz, inwonende burgers van Goes. Overeenkomst 

betreffende het moederlijk goed van Mayken Jansdr. Uitgezonderd haar derde deel in het huis 

genaamde de Papegaye gestaan in de Papegaystraat haar toebehorend met haar twee broers 

Adriaen en Cornelis Jansz. Aldus te Goes ten cantoire van de notaris, ter presentie van Huy-

brecht Jansz Stadtbode en Cornelis Cornelisz Kelle, inwoners en burger van Goes. 

 

1.20 Verklaring Neelken Jacobs over Tanneken Vlascoopers
20

 

Compareerde sr. Adriaen Cornelisz Mannee, oud 44 jaar en Neelken Jacobsdr., oud 34 jaar, 

inwoners en burgers van Goes, Verklaart Neelken Jacobs ter requisitie van Jan Vermeulen, 

mede inwoner en burger van Goes, "haer wel kennelijck te wesen dat nu geleden drye ofte 

vyerentwintich jaeren onbegrepen, den Requirant met Tanneken Vlascoopers syne huys-

vrouwe, die doen ter tyt vuyt Vlaenderen gevlucht ende binnen deser stadt comen wonen wa-

ren ende dat den voornoemden Tanneken Vlascoopers corts daer naer sieckelijck wordende 

en voornoemde Requirant genootsaect was Overmits zyner sobere gelegentheyt ende middel 

die hy hadde, de voorseide zyne huysvrouwe in tgasthuys deser stadt te doene, alwaer zy de-

ponente verclaerde des voornoemden Requirants huysvrouwe gestorfven te wesen, Ende de 

voornoemde Adriaen Cornelisz Mannee verclaert ende affirmeert voor de gerechte waerheyt 

als boven hem mede noch wel kennelijck ende indachtich te wesen, dat ten tyde hy deponent 
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eerst getrout ende Lakenwinckel binnen deser stadt was houdende, den Requirant ten dyen 

tyde in Dyckwel in een keete wonende, verscheyden reysen by hem deponent quam werck 

zoucken omme syn huysvrouwe ende kinderen den cost te besorgen in sulcke swere habytien 

ende cleyne gesteltenis dat het goet te zyen ende vuytte groote clachten die hy Requirant vas-

telyc was te vertrouwen datter dede als hem te doene was. Gevende voor vorder redenen van 

wetenschap dat den voorseiden Requirant hem deponent verscheyden reysen swaerlijc 

claechde ende te kennen gaf dat hjy met syn huysvrouwe ende kinderen in stroo genootsaect 

was te slapen ende de middel ofte macht niet en hadde een bedde te coopen. Eyndende hier-

mede sylieden haere depositie". Aldus te Goes ten cantoire van de notaris, ter presentie van 

Adrianus Arnoldi, Rector binnen deser stadt ende Cornelis Jacobsz, als getuigen hier toe ver-

socht. 

 

1.21 Testament Tanneken Pieters
21

 

In den name Godts amen. Testament. Compareerde Tanneken Pieters, lest weduwe van 

Beerent Marinisz, inwoner en poorter van Goes. Zij vermaakt aan haar dochter Cathalynken 

Matthys het huis waar de testatrice in woont, belast met 200 gulden, die een half jaar na haar 

dood met 50 gulden per jaar afbetaald moeten worden aan de zusters kinderen van Beerent 

Marinisz. Verder "huysraet, meublen, gout, silver, gemunt ongemunt en al haar andere goe-

deren die zij zal nalaten. Uitgezonderd een paybrief sprekende tot last van Jasper Hughe van 

de koop van een huis staande aan het kerkhof. Adriaen Matthysz, haar oudste zoon, krijgt 100 

gulden gekomen van zijn vaders goed, Haar kinderen Adriaen, Danckert en Pieter Matthysz 

ontvangen voor hun moederlijk goed. Aldus gedaan ten huize van de testatrice, ter presentie 

van Pieter Wils Smit en Maerten Pietersz schoemaecker als getuigen. 

 

1.22 Testament Jonckvrouwe Cornelia Adriaens Cadams dr
22

 

In den naem ons heeren Amen, Testament. Compareerde D'eerbare Jonckvrouwe Cornelia 

Adriaens Cadams dr. geboren poorteresse van Goes, gezond van lichaam etc. Zij is nog jonge 

dochter, 22 jaar oud. Zij herroept een eerder testament was verleden voor notaris mr. Pieter 

Levendale op 22-11-1602. Zij legateert aan Ambrosius Sagarus, jongste zoon van sr. Willem 

Zagarus zaliger, haar peter, tienden gelegen in het land van Tholen, gemeen met de weduwe 

en erfgenamen van de Heer Davit Jacobsz zaliger. Zij legateert aan de kinderen van Janneken 

Cornelis dr. "haer testatrices vaders eygen zuster" de helft van de resterende goederen. Zij 

legateert aan Mayken Cornelis Duijfhuis, weduwe van Niclaes van Vossen 5 pond groten 

vlaams. Zij legateert aan Grietken Carstiaens de dochter van Carstiaen Lilleurs, deurwaerder, 

een erfelijke rente van 20 schellingen per jaar. Zij legateert aan Tanneken Cornelis Duyfhuis 

50 £.groten vlaams. Zij legateert aan de kinderen van mr. Pieter Vitu, "daer moeder af was 

Pieternelle Crijns Vlasman haer cousijns van haer moeders vaders zyde 100 gulden." Zij le-

gateert aan de kinderen van Cornelis Maertensz Domborch en Mayken Martens 100 gulden 

samen. Zij stelt als erfgenamen "haere vrienden van haer moeders vaders zyde voor haere ge-

rechte ende wettige erfgenamen". Zij kiest voor executeurs van haar testament Jacob Jacobsz 

en Ocker Gillisz Faes "hare cousijns wonende binnen Sinte Maertensdyc". Aldus ten woon-

huize van de testatrice, ter presentie van Cornelis Jacobsz in den biecorff en Jan Jansz Backer 

als getuigen. 
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1.23 Machtiging Neelken Cornelisdr uit den Briele
23

 

Compareerde Neelken Cornelis dr., weduwe van Heyndric Heyndricxsz, wonende in Den 

Briele, welke heeft gemachtigd mr. Thobias Wycxdorp, procureur te Goes, om te eisen en te 

ontvangen van Jacob Leunisz Schipper. Aldus gedaan ten cantoire van de notaris ter presentie 

van Adriaen Jansz Beenhouwer en Cornelis Jacobsz, inwoners en burgers van Goes. 

 

1.24 Transport paybrief Nout Cornelisz
24

 

Compareerde Nout Cornelisz, wonende te Kloetinge, heeft getransporteerd aan de Heer Se-

bastiaen de Witte, inwoner en burger van Goes, een schepen paybrief nog inhoudende 9 £ 

groten vlaams, verleden voor schepenen van Kloetinge bij Jacob Jansz Oole over de koop en 

levering van een huis binnen Kloetinge in de Nieustrate, gedateerd 19-3-1605. Aldus te Goes 

ten cantoire van de notaris, ter presentie van Albrecht Feyt en Huubrecht Jansz. Stadtbode als 

getuigen. 

 

1.25 Machtiging van Adriaen Willems
25

 

Compareerde Adriaen Willemsz, wonende te Kruiningen, als voogd van de wees van Willem 

Gabriels en heeft gemachtigd mr. Adriaen Jonghe Dirricx procureur van het Hof en Hoge 

Raad van Holland, in verband met een zaak tegen Jan Maensz, tegenwoordige schout van 

Kruiningen. Aldus te Goes ten cantoire van de notaris, ter presentie van Huybrecht Jansz, 

stadtbode en Adriaen Geertsz, inwoners en burgers van Goes, als getuigen. 

 

1.26 Machtiging van Capitein Lieutenant Schutten
26

  

Compareerde de Heer Capitein Lieutenant Schutten, getrouwd hebbende de weduwe van de 

Heer Capitein Anthony Colve, en heeft gemachtigd mr. Jan de Ridder, procureur te Goes om 

te eisen, innen en te ontvangen van Pauwels de Vos alle zulcke penningen die hem toekomen. 

Aldus te Goes ten cantoire van de notaris, ter presentie van Huybrecht Jansz, stadtbode en 

Anthony Marinusz, inwoners en burgers van Goes. 

 

1.27 Machtiging Joos Coloribus
27

 

Compareerde Joos Coloribus, wonende te Baarland, welke heeft gemachtigd Adiaen de Jong-

he, advocaat te Middelburg, om te handelen in een proces tegen Adriaen Heyndricxsz wo-

nende te Middelburg. Aldus te Goes ten cantoire van de notaris, ter presentie van Adriaen 

Aertsz, Rector in de Latynsche Schole en Cornelis Jacobsz, inwoners en burgers van Goes. 

 

1.28 Verklaring Cornelis van Ossewaerde over paybrief
28

 

Compareerde sr. Cornelis Cornelisz van Ossewaerde, inwoner en burger van Goes, en ver-

klaarde dat hij op verzoek van Pieter Querijnsz Schipper, in handen van Huybrecht Jansz 

stadtbode, overgeleverd heeft een paybrief verleden bij Adriaen Theune Timmerman, ten be-

hoeve van Leenken Pieters, dochter van Pieter Querijnsz voorseid, inhoudende de rest van 
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130£ groten vlaams.gedateerd 29-5-1606, verder een payebrief verleden bij Lambrecht Sey-

man ten behoeve van Tanneken Pieters, mede dochter van Pieter Querijnsz. inhoudende de 

rest van 90£ 6 schell. 8 groten vlaams, gedateerd 24-4-1606. Borgtocht 13-11-1608 aan Pieter 

Quirijnsz gepresenteerd ten behoeve van Aechtken Marinis, weduwe wijlen Adriaen Noutsz. 

voor de som van 21£. vlaams. Aldus gedaan ten huize van sr. Cornelis Antheunisz ter presen-

tie van Cornelis Antheunisz en Anthony vande Putte Smit, inwoners en burgers van Goes. 

 

1.29 Machtiging Capitein Michiel van Trappen
29

 

Compareerde Capitein Michiel van Trappen gesecht Banckaert, getrouwd hebbende de we-

duwe van Capitein Paschier Packo en heeft machtig gemaakt mr. Jan de Ridder om te eisen, 

manen en ontvangen van niet met naam genoemde personen. Aldus ten cantoire van de nota-

ris ter presentie van Huybrecht Jansz, stadtbode en Cornelis Jacobsz, inwoners en burgers van 

Goes. 

 

1.30 Procuratie door Jan Adriaensz Drossaert
30

   

Compareerde Jan Adriaensz Drossaert, wonende te Baarland, en heeft machtig gemaakt Huy-

brecht Jansz stadtbode, om te manen en te ontvangen alle alzulke penningen als hem toeko-

men van diverse personen over verkochte meublen, vlas en andere goederen."volgens het 

vercoopbouck". Aldus gedaan ten cantoire van de notaris ter presentie van Cornelis Willemsz 

Canighe en Cornelis Jacobsz, inwoners en burgers van Goes. 

 

1.31 Testament Boudewijn van de Weerde van Everinghe
31

 

Compareerde d'Eersame Jr. Frederick de Lutiano, met sr. Franchois van de Perre, nomine 

uxoris, "saemen naeste bloetvrinden ende erffgenamen van Jr. Boudewijn van de Weerde van 

Everinghe van s'moeder's zyde in 300 £. groten vlaams den voornoemde Comparant en van 

de Perre zyn swager voorseid vuyt crachte vanden testamente van Jr. Boudewijn van de 

Waerde vorseid competerende en in dezelve qualiteyt ge.... ter instantie van Jr Jacques Mau-

rique als voocht van de weesen van Jr. Adolf van de Waerde saliger, omme den selven Jaques 

Mauricque te connen indemniseren ende ontlasten van alsulcken heysch, conclusien ende pre-

tensie als de Heer Cornelis Gillis saliger oud ... deser stadt Goes als voocht van Marinus van 

de Waerde en Jr. Boudwyn van de Waerde voor hem zelven ende oock vervangende Jr. An-

tonij Maurycque getrout hebbende Jonckvrouwe Catharina (PAH: van der Goes?) (dewelcke 

sustinerende de naeste bloetvrinden vanden voorseide Boudewijn van de Weerde van Eve-

ringhe van s'vaders zyde ende zulcx pretendeerende de gerechte helft in die voorseide drye 

hondert ponden groten vlaams. Aldus gedaan ten huize van de constituant ter presentie van 

Pieter de Pape, en Harrent Gandolfsz, inwoners en burgers van Goes. 

 

1.32 Schuld Herreman Herremansz
32

 

Compareerde Herreman Herremansz, inwoner en burger van Goes, en bekende schuldig te 

zijn aan Herreman Reyniersz, soldaat onder capitein Magnus, de som van 6 £ vlaams. Als 

hypotheek alle payen die Crijn de Lapper? schuldig is over de koop van een huis staande te 

Kapelle. Aldus gedaan ten cantoire van de notaris ter presentie van sr.  Jan Jacobsz Bom en 
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Aelbrecht Feyt, inwoners en burgers van Goes. O.m. ondertekend met het merk van Herre-

man Herremansz, 

 

1.33 Testament van Cathalijnken Stappaerts
33

 

In den name Godts Amen, compareerde Cathalijnken Stappaerts, wonende te Goes, cloeck 

gesont ende wel te passe, etc. Geeft aan de kinderen vanTanneken Jans haar dochter 8 geme-

ten land gelegen onder Schore en ten dele onder Kruiningen in de West Wateringe. Bij hun 

overlijden zal de helft naar haar man Gerrit Jansz Stoeldrayer gaan en de andere helft "aende 

zijde van daer die gecomen sullen wesen”. Aldus gedaan te Goes ten huize van sr. Paulus 

vanden Dale ter presentie van Maximiliaen Heyndricxsz en Paulus van den Dale voornoemd, 

als getuigen. 

 

1.34 Schuld Jacques de Jonge en Jan Jansz Cleermaker
34

 

Compareerde Jacques de Jonge als principaal en Jan Jansz Cleermaker als borghe en princi-

paal en bekennen schuldig te zijn aan Adriaen Fransz Schipper van Dordrecht, de som van 24 

£ groten vlaams. "Over reste vanden coop ende leveringhe van een codschuytte met haeren 

gereetschappen, gevolghe ende toebehooren, zoo de selve zeilt ende rydt". Aldus gedaan te 

Goes in het huis genaamd Den Horen, ter presentie van Corstiaen Querijns Sommersee en 

Goossen de Bruijne, inwoners en burgers van Goes. 

 

1.35 Testament Jan Claess Slot en zijn huisvrouw
35

  

In den name Godts Amen, testament van Jan Claess Slot en zijn huisvrouw. Compareerde Jan 

Claesz Slot en Neelken Jacobs dr. zijn huisvrouw, inwoners en burgers van Goes, "cloeck 

gesont ende wel te passe", etc., stellen elkaar aan tot erfgenaam. De langstlevende zal aan hun 

zoon Claes Jansz Slot de helft van de nalatenschap uitkeren. (PAH: er staat niet bij waar het 

testament is opgemaakt) 

 

1.36 Testament reciproque tusschen Jan Olivierss Molenaer en Neelken Dirrix 

zijn huisvrouw
36

 

In den naeme Godts aemen, Compareerden Jan Oliviersz Molenaer en Neelken Dirricxs dr., 

zijn huisvrouw, inwoners en burgers van Goes. Jan Oliviers "zieckelijck van Lichaeme", stel-

len elkaar aan als erfgenaam. "Ingevalle Jan Oliviersz eerst ende voorde voornoemde Neel-

ken Dirricx quame te sterven, de selve Neelken Dirricx gehouden sal zijn gelijck zij belooft 

mits desen, Jan Jansz, Sara ende Susanna Jans des voorseiden Jan Oliviersz drye voorkin-

deren, daer moeder aff was Jaquemijnken Sluijters, mitsgaders Abraham ende Cornelis Jansz 

der voorseide comparanten te saemen kinderen ende de kinderen die noch ongeboren zijn" te 

alimenteren. Jan Oliviersz verklaart hetzelfde te zullen doen als Neelken eerder kwam te 

overlijden. Aldus ter presentie van Willem Marinisz Zoutte en Pieter van Eijck 
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1.37 Testament van Janneken Vincx weduwe wijlen Steven Bernaertsz
37

  

Compareerde d'eerbaere Janneken Vincx inwoonster en poorteresse van Goes, "clouck, 

gesont ende wel te passe". Zij legateert aan Lijnken Reyniers Vos, haar moeder, de som van 

400 £ groten vlaams. Aan haar zoon Jaques Stevensz, geprocreert bij Steven Bernaertsz zali-

ger, de resterende goederen. "begeert, ordonneert ende begeert wel expresselijck mits desen 

dat alle de selve goederen sullen comen erven ende versterven op de voorseide Lijnken Reij-

niers Vos, haer testatrices moeder, zonder dat dezelve haere moeder in eenige legaten hijer 

naer te stellen, zal gehouden wesen Bij faulte van de selve haere moeder op de kinderen van 

Jan Masuer, van Berbel Jans, van Philips de Huyvetter, van Jasper vander Horst ende van 

Huybrecht Jansz Stadtbode, mitsgaders op de gene die alsdan voocht van de voorseide haer 

kint ofte kinderen wesen sal, ende op haer testatrices overleden mans vrienden int generael" 

De legaten: eerst de stadsarmen van Goes 100 £ groten vlaams, Aan het blinde kind van Guil-

laume Smul, genaamd Guillam Guillaemsz 50 £ vlaams. Aan het blinde kind van van Chris-

tiaen Querijns, gasthuysmeester, genaamd Mayken Christiaens gelijke 50 £ groten vlaams. 

Aan Sara Dirricx, dochter van Dirric (PAH: ik lees Venyt) mede 50 £ groten vlaams. Gedaan 

ter presentie van Adrianus Arnoldi, Rector en Jasper van der Horst. 

 

1.38 Procuratie Gillis Jansz
38

 

Compareerde Gillis Jansz geboren te Heinkenszand, en heeft machtig gemaakt Adriaen Pie-

tersz van Hove om in de naam van de constituant te compareren voor wethouders van de pa-

rochie 's Gravenpolder, om tot profijt van £ 10 sch, verkocht in het verleden bij Adriaen Pie-

tersz van Hove tot profijt van de comparant, gedateerd 3-7-1607. Aldus ter presentie van mr. 

Lieven de Moor, chirurgijn en Cornelis Jacobsz Keijser, inwoners en burgers van Goes. 

 

1.39 Attestatie Pieter Pietersz en Adriaen Heyndricxsz Mandemaecker
39

 

Compareerde Pieter Pietersz, oud 44 jaar en Adriaen Heyndricxsz Mandemaecker, oud 42 

jaar, beide inwoners en burgers van Goes, welke ter requisitie van Pieter Jan Ponce, hebben 

verklaard "dat nu geleden tusschen de vyff ende zes weecken, den juysten dach onbegrepen, 

jegens den avont, den Requirant ten huysse vanden voornoemden Pieter Pietersz een de com-

paranten gecomen zynde omme te rekenen van tgunt zylieden met den anderen vuytstaende 

hadden, Ondertusschen den voornoemden Adriaen Heyndricxsz daermede by comende ende 

den Requirant beginnende te verhalen van borchtochten van zyn broeder ende cranc van 

hooffde wordende begont t'eene hier ende tandere daer te werpen ende gebaerende ofte hy 

vuytsinnich geweest hadde. Zylieden Comparanten dat ziende besloten onder den anderen 

den selven Requirant thuys te brengen, gelijck sylieden Comparanten verclaeren den zelven 

Requirant onder hun beyden leydende naer huys ende op de haven comende hy Requirant 

Goossen de Bruyne onder eenen hoop volcx siende staen ende daerby comende zeyde hy je-

gens den voorseiden Goossen de Bruyne: ghy rocksteker zyt ghy daer sonder datter yet vor-

der by hem Requirant jegens den voorseiden Goossen gezecht ofte gedaen is geweest ende 

zylieden comparanten hem regt voorttreckende verclaren denzelven gebracht te hebben to 

thuys voor zyn bedde toe. eyndende hiermede etc." Ter presentie van Huybrecht Jansz stadt-

bode ende Jan Nolet, beide burgers van Goes. 
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1.40 Transport van j recht van naerderschap
40

 

Compareerde Maerten Jansz Mesouck inwoner en burger van Goes, die verliede dat hij over-

gedragen en getransporteerd had aan Pieter Marijnusz Mesouc zijn cousijn "alsulcken recht 

van naerderheyt als hem comparant is competerende aen de vercochte Landen by synen broe-

der Marinis Jansz Mesouc vercocht, gelegen ten deele binnen de prochie van Sinoutskercke 

ende ten deele in de prochie vander Nisse. Verclaerende tselve te geschieden omme dat de 

zelve Landen buyten haerlieder naestschap niet en souden worden verurent? Ter presentie 

van Hubrecht Jansz Stadtbode en Adriaen Aertsz 

 

1.41 Quitantie Mayken Marinisdr
41

 

Compareerde Mayken Marinisdr. huisvrouw van Maerten Mertsz, geassisteert met de notaris 

als voogd. Verliede dat zij uit handen van Huybrecht Stadtbode ontvangen te hebben de som 

van 8 £ 10 schellingen groten vlaams, wezende de helft van 17 £ groten vlaams aankomende 

de erfgenamen van Anthony Anshelmo. Stelde tot pand een open schepen rentebrief van 10 

schellingen sjaers, "losbaer den penninck 16e" op een huis gestaan binnen Goes op de spuy-

dijc, verleden bij Jan Hendricxsz Geldersman, tot profijt van Jan Lambrechtsz als voogd van 

zijn zusters kind genaamd Tanneken Cornelisz. Paes, opgemaakt voor schepenen van Goes, 

gedateerd 4-5-1568 met nog twee transporten daardoor getransfixeerd, de laatste verleden bij 

Cornelis Barensteyn ten behoeve van de voornoemde Mertien Mertssen haer Comparantes 

man, gedateerd 25-4-1584. Gedaan ter presentie van Adriaen Aertsz rector en Cornelis Ja-

cobsz Keyser, inwoners en burgers van Goes. 

 

1.42 Transpoort Heyndrick Michielsz
42

 

Compareerde Heyndrick Michielsz, wonende te Wemeldinge, heeft overgedragen en getrans-

porteerd aan Lieven Pietersz Backler, inwoner en burger van Goes, "een openen hantschrifte 

geschreven in papiere, onderteijckent met het merck van Govaert Pietersz, inhoudende de 

domme van thien ponden groten vlaams, gesproten over coop en leveringe van twee honderd 

roeden lants RAZE 2043, fol. Present Pieter Adriaensz Cuyper, inwoner en burger van Goes 

en Pieter Cornelisz, parochiaan in Sereijnskinderen (PAH: 's Heer Hendrikskinderen). 

 

1.43 Testament van Lynken Keysers
43

  

(PAH: nota dat deze akte op de verkeerde plaats is ingeschreven). Compareerde Leynken 

Keysers, "cloeck gesont ende wel te passe van lichaeme" Zij legateert aan de armen van de 

stad Antwerpen en van Goes 10 schellingen groten vlaams. Zij legateert aan Beernaert en 

Lynken Frans, haar zusters kinderen elk 20 schellingen groten vlaams, Zij legtateert aan 

Grietken, Mayken en Tanneken Keysers, haer broeders kinderen, elk 20 schellingen groten 

vlaams. Zij "gont geeft ende legateert" aan Gillis de Keyser, haer broeder 20 schellingen gro-

ten vlaams, zij legateert aan Heyndrick de Keyser haer broeders zoon, na de dood van zijn 

vader het gebruik van een boomgaerdeken gelegen te Wilder in Brabant onder Campenhout 

ressorterende, genaamd Dirrickwoos. Ondertekend met dit merk: X, ter presentie van Sebas-

tiaen de Witte en Cornelis Jacobsz Keyser 
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1.44 Verklaring kwetsuur Pieter Geerts
44

 

Compareerde Jan Blaesz, oud 21 jaar, en Heyndrick Jansz oud 21 jaar, beide wonende te 

Goes, hebben verklaard ter requisitie van Jan de Lapper, bleecker, "dat nu, een sondage voor-

leden acht dagen, savonts ten negen vuiren onbegrepen, hy Jan Blaesz voorseid, Jan Cornelis 

Geertsz, ende Hans de Bleecker, des requirants sone staende voor de Heer rentmeester Kete-

laers ende den voornoemde Heyndrick Jansz ende eenen Pieter Geertsz, comende saemen by t 

schippershuys gegaen ende by den blauwen steen comende, is den voornoemden Pieter 

Geertsz voren vuyt geloopen ende hy deponent achter aen ende by de ander comparante co-

mende, vraechde hy wie is dat compere die daer voor by loopt, waerpop hy Heyndrick Jansz 

antwoorde: jae ende sulcx saemen voortgaende tot by Adriaen Splinters ende by den voor-

noemden Pieter Geertsz comender begonnen met den anderen te gecken ende des voornoem-

den Jan Cornelis Geertsz de comparanten ende den voornoemden Hans de Bleecker by de 

hant nemende seggende: wy moeten eens dansen ende den voornoemden Pieter Geertsz in 

t.....nderen onder haer staende seyde: Laet my gaen ende zyn opsteker vuyttreckende zyn 

mantel affwerpende stelden zylieden comparanten ende den voorseiden Jan Cornelis Geertsz 

als zyn kuren wel kennende dat ziende op den Loopen ende den voornoemden Hans de 

Bleecker te cort comen ende niet soo haest vuytte wege wesende als dander, schoot den voor-

seide Pieter Geertsz ende werp hem onder de voet zonder dat zylieden deponenten weten hoe 

dat den voorseiden Pieter Geertsz gequetst wert. Ende verclaert oock voorts hy Heyndrick 

Jansz voorseid niet gesien te hebben dat de voorseide Hans de Bleecker den voorseiden Pieter 

Geertsz naergeloopen heeft. Want zoo haest den voorseiden Pieter Geertsz voelde dat hy ge-

quetst was syn zy gescheyden. Is met hem deponent naer mr. Fredericx gegaen." Present Ja-

cob Jansz ende Cornelis Jacobsz Keyser. 

  

1.45 Schuld Jacob Aertsz
45

 

Compareerde Jacob Aertsz wonende opt monnickenhuys en bekende schuldig te zijn aan Lu-

cas Dyxeraet, wonende te Amsterdam, de som van 19 £ 18 schellingen drie groten zes mijten 

vlaams, over de rest van een pacht van de helft vande tienden gelegen in Cattendyck (PAH: 

Kattendijke) en van 38 gemeten 286 roeden land die Lucas competeerden. Ondertekend o.a 

met ^ ^ het merk van Jacob Aertsz en X X het merk van Lynken Dexeraet en als getuigen 

Abraham Berdon en Joos Benedictus en Jacob de Keyser. 

 

1.46 Houwelijcxe voorwaerde tusschen Joos Claess en Cathalynken Antheu-

nisdr
46

 

Compareerde d'eersame Joos Claess, toecomende bruydegom, geassisteert met sr. Nicolaes 

de Vriese, "zynen goeden bekenden" en Cathalynken Antheunisdr, toecomende Bruydt, geas-

sisteert met d'eersame Cornelis Laureijsz ende Hugo Huijbrechtsz haere ooms ende vooch-

den, mitsgaders sr. Cornelis Antheunisz haeren oudtoom ende Boudewijn Antheunisz haeren 

broeder heure naeste vrinden ende assistenten in desen ter anderen zijden. Ende verleden hen-

lieden Dies dat zijlieden deur tusschenspreken van henlieder respective naeste vrienden ende 

voochden ende insonderheijt de voornoemde Cathalijnken Antheunisdr, bij Rade ende con-

sente van haere voorseide voochden ende naeste vrienden gesint waeren malcanderen vuijt 

goeder liefden ende affectien te trouwen ende daermede voorts te gaene naerde ordonnantie 

der kercke Godts tot gots eere ende haer beijden sielen zalicheijt. Ende dat zijlieden over-
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sulcx tot vervorderinghe van dien een minnseliijck bespreck ende huijwelijcxe voorwaerde 

voor allen banden van huijwelijcke met elcanderen onderlinghe aengaen, besproken ende ge-

accordeert hebben naer formen ende manieren naervolgende. Te weten oft gebeurde ende 

Godt sulcx geliefde dat den voorseiden Joos Claesz, toecomende bruijdegom, t'zij daer kindt 

ofte kinderen bij elcanderen geprocreert achterblijven ofte niet quaeme afflivich te worden 

voor de voorseide Cathalijnken Antheunis dr. toecomende bruijt, dat in zulcken gevalle wel 

ende expresselijck geconditionneert ende bevoorwaert is, dat de zelve Cathalijnken Antheu-

nisdr. vrij ende onbelast ende onverhindert naer haer nemen, houden ende in rechten vrijen 

eijgendomme aenveerden zal alle alzulcke goederen als de zelve Cathalijnken Antheunis ten 

huijwelijcke innegebrocht hebben alwaert oock zulcx datter eenighe der selver goederen 

staende huijwelijcke vercocht, vervremt ofte veralieneert waren. sal dije niettegenstaende de 

waerde der selver vercochte ofte vervremde goederen aen voorseide Cathalijnken Antheunis 

vuijtten gemeene boel moeten voldaen worden voor ende aleer de erffgenamen van voorseide 

Joos Claes z. ijet sullen connen erven. ofte pretenderen te erven. Ende alle de resterende goe-

deren soo wel conquesten als anders, geen vuijtgezondert ofte gereserveert dieder boven 

tgunt voorseit is de schulden souden mogen  overschieten, sullen tusschen de voorseide Ca-

thalijnken Antheunis dr. ende de gerechte erffgenamen vanden voorseiden Joos Claesz ge-

lijckelijck gepaert, gedeelt ende geproffitteert worden als naer costuijme. Welverstaende in 

cas datter kindt oft kinderen bij elcanderen geprocreert ten overlijden vanden voorseiden Joos 

Claes z. in tleven waeren, wert de zelve Cathalijnken Antheunis dr. gelijck zij met consente, 

rade ende authorisatie van haere voorseide voochden ende naeste vrienden belooft mits desen 

de selve haere kinderen te houden tot hunne mondige iaeren ende dagen ende alsdan boven 

tgunt voorseit is voldoeninge van zijn ofte haerlieder vaderlijke goet te laeten volgen ende in 

rechten vrijen eijgendomme over te leveren de gerechte helft van alle haere goederen geen 

vuijtgesondert.ofte gereserveert, etc.etc. Getuigen Jan Jansz Timmerman wonende te Middel-

burg en Joos Jansz Timmerman, burger van Goes. 

 

1.47 Attestatie Antheunis Lenaertsz Schipper
47

 

Compareerde Antheunis Lenaertsz Schipper en inwoner en burger van Goes,en heeft ver-

klaard ter instantie van Maerten Antheunisz, mede schipper en inwoner van Goes "dat hy nu 

vrydage voorlede in by den Requirant verzocht om geweest van zeeckere meertouwe die den 

Requirant van de schuytte van Leunis Willemsz schuytman van Irsendam (PAH: Ierseken-

damme) als pretenderende de zyne te wesen gehaelt hadde te visiteren ende den Requirant tot 

voorstant van zyner gerechticheyt die hy secht daer toe te hebben met zyns Comparants Ken-

nisse die den deponant verclaert daer volcomentlyck van te hebben te assisteren ende de 

waerheyt getuychenis te geven Welcke touwe hy deponent gesyen hebbende heeft verclaert, 

zoo hy verclaert mits desen, deselve touwe wel te kennen ende oock wel te weten datse den 

Requirant in eygendomme toebehoort. Gevende voor redenen van wetenschap dat hy depo-

nent de selve meertouwe gecocht heeft, gevoert te hebben" Aldus gedaan, ter presentie van 

Cryn Claess, schipper en Huybrecht Jansz Stadtbode. Ondertekend o.a. met het merk (PAH: 

w.s. van Maerten Antheunisz) 

 

1.48 Procuratie Magdalena van Geendertalen
48

 

Compareerde d'eerbare Jonkvrouwe Magdalena van Geendertalen, weduwe wijlen Jonkheer 

Adolph van de Weerde, impetrant ion cas van Reformatie contra Jonkheer Frederic de Luti-

ano voor hem zelven en Franchois van de Perre nomine uxoris.en heeft geconstitueerd Corne-
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lis Rose procureur postulerende voor den Hove ende Hoogen Raede van Hollant, om te con-

cluderen tot restitutie van penningen die zij Comparante als voogdes van haar kinderen 

"(Welcke qualiteyt zy Comparante sustineert haer t'onrechte toegevoucht te zyne alsoo der 

testamentaire voochden zyn)" ten behoeve van Lutiano en vande Perre door de stad Goes ge-

condemneert  is. Ondertekend met Magdalene van Geindertale ter presentie van Willem 

Adriaensz en Cornelis Masuer als getuigen 

 

1.49 Attestatie schuijtlieden Goes
49

 

Compareerde Corstiaen Cornelisz, oud 30 jaar en Matthys Janss oud 25 jaar, Matthys Pie-

terss, oud 23 jaar en Adriaen Willemsz Harssinc oud 23 jaar, "alle schuytlieden ende inwo-

nende borgers der Stadt Goes". Hebben verklaard ter requisitie van Maerten Antheunisz 

schipper, "dat sylieden deponenten ten deele op gisteren ende ooc van dage by den Requirant 

versochjt zyn van zeecker meertouwe die hy Requirant vuyt de schuytte van eenen Leunis 

Willemsz, schuytman van Irsickendam (PAH: Iersekendamme) als pretenderende de syne te 

wesen, gehaelt hadde, te visiteren". De deponenten hebben het meertouw geinspecteerd en 

verklaren het te herkennen als eigendom van de Requirant. Hij had het gekocht met de schuit 

van zekere Antheunis Lenaertsz. Carstiaen Cornelisz verklaarde dat hij het touw herkende 

omdat hij lang voordat Antheunis Lenaertsz zijn schuit aan de Requirant verkocht had, hij 

met hem naar Zierikzee gevaren was. Antheunis Lenaertsz had tegen hem gezegd: "daer is 

een quade slach in myn meertouwe, dat hy deponent oock verclaert gesien te hebben. ic 

mochte tavent ofte morgen daer eens qualyck met vaeren, sy mochte breecken ende hebben 

om versekerheyt wille t'quaet eynde affgesneden ende in de schuytte geworpen. Welck eynde 

toiuwe sylieden deponenten verclaren by de voorseide meertouwe gesien te hebben ende tsel-

ve bevonden van haeren slagen, dicte ende slytagie met de selve meertouwe te accorderen." 

Aldus verklaard, ter presentie van Adriaen Andriesz Wyskercke en Claes Bouwens z. inwo-

ners en burgers van Goes. Ondertekend o.a.met de merken Corstiaen Cornelisz, Matthys 

Jansz, Claes Boiuwensz en Matthijs Pietersz. 

 

1.50 Transpoort Willem Jansz de Vos
50

 

Compareeerde Willem Jansz de Vos, inwoner en burger van Goes, verklaarde getransporteerd 

te hebben aan Cornelis Jacobsz van Zundre, mede inwoner en burger van Goes, "syne capita-

le leeninghe bedragende de somme van 5 ponden groten vlaams capitaels .... by hem aenden 

Lande van Zeelandt gedaen".  

 

1.51 Attestatie Cornelis Crynsz
51

 

Compareerde Cornelis Crynsz, wonende te Bergen op Zoom, oud 57 jaar, die verklaard heeft 

ter requisitie van Franchois Vervoort, "dat nu geleden drye weeecken ofte een maendt den 

juysten dach onbegrepen, myun heere de Balliu hem Comparant hier binnen deser Stadt we-

sende aen gesproken ende gevraecht heeft oft hy aen Francois Vervoort voorseid yet ten ach-

teren was, waerop hy deposant verclaert geantwoort te hebben: jae ic bender aen ten achteren 

maer en weet niet hoe veel dan den man heeft met schoone woorden geleet vuytgestelt ende 

belooft dat ic niet verliesen en zal.ic zal myne obligatie besien, deselve gezien hebbende ver-

claert zyne t'achterheyt aengegeven te hebben voor 175 £. vlaams ende vyff veertelen lynsaet 
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jegens zes gulden thien stuyvers de veertel". Aldus verklaard ter presentie van Adrianus Ar-

noldi en Cornelis Jacobsz Keyser als getuigen. 

 

1.52 Transpoort Jan Arentsz Schipper
52

 

Compareerde Jan Arentsz Schipper en Abraham Claesz schiptimmerman, inwoners en bur-

gers van Goes.en verklaarden overgedragen te hebben aan Huybrecht Jansz Stadtbode "een 

openen payementbrief inhoudende par reste de somme van dertich ponden seven schellingen 

twee groten vlaams, verleden by Cornelis Machielsz voor Schepenen over de polder ende 

heerlicheyt van Middelswaecke" gedateerd 22-3-1608. Aldus verklaard ter presentie van 

Claes Jansz metser en Cornelis Jacobsz Keyser. 

 

1.53 Transpoort Marinis Foortsz Hoogewech
53

 

Compareerde Marinis Foortsz Hoogewech en verliede dat hij overgedragen heeft aan Huy-

brecht Jansz Stadtbode "eene opene hantschrifte inhoudende thien ponden groten vlaams, 

verleden by Willem Macharisz wonende in de Cappellepolder (PAH: Kapelle) als principael 

ende Anthony Cornelisz Kempe als borge ende principael" Aldus gedaan ter presentie van 

Laureys Cadam en Cornelis Jan Meeuwsz, als getuigen 

 

1.54 Attestatie Pieter Adriaensz vander Gouwe
54

 

Compareerde Pieter Adriaensz vander Gouwe, jegenwoordich binnen deser stede, en heeft ter 

requisitie van Adriaen Andriesz verklaard "dat nu ontrent Kersmisse 1608 Lestleden een jaer 

den juysten dach onbegrepen, hy deponent Jan zyn Gandolffsz, Schout van Baersdorp (PAH: 

Baarsdorp) ende Jan de Ridder, mitsgaders den Requirant in desen, ende Matthys Baltens z. 

smit wonende op Heynkenssant (PAH: Heinkenszand) vergadert zyn geweest binnen deser 

Stadt ten huysse ende herberghe genaemt de Zouytkeete, Alwaer ter presentie van hem depo-

nent ende de voorseide personen den voornoemden Requirant van voorseide Matthijs de Smit 

gecocht heeft eenige quantiteyt mee voor zekere merckelycke somme van penningen, zonder 

dat hy deponent pertinentelyck conde verclaeren de juyste somme" Aldus verklaard ter pre-

sentie van Marinis Heyndricxsz Lantmeter en Laureys Romboutsz als getuigen. 

 

1.55 Testament tusschen mr. Fredrick ende zijn huysvrouwe
55

 

In den naeme Godts Amen, Compareerde d'eerzame mr. Fredrick Wagenaer, Chirurgijn en 

Tanneken Daens zijn tegenwoordige huisvrouw, "Tanneken Daens zieckelyck van lichaeme" 

Er was een eerder testament opgemaakt door notaris Pieter Levendale in het jaar 1595 "het 

welcke zylieden comparanten verclaerden met eendrachtigen wille gescheurt ende gebroken 

te hebben". Zij stellen elkaar aan als erfgenaam. Legaat aan de armen van Goes 3 pond 

vlaams. Aldus ter presentie van Willem Jansz Vos, graencooper en Vincent Adriaensz hant-

schoemaecker als getuigen. 
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1.56 Transpoort Adriaen Willemsz Versluys
56

 

Compareerde Adriaen Willemsz Versluys, de welke verliede getransporteerd te hebben aan 

Jan Cornelisz biersteker van de Rinck "sulcken somme van penningen alsser comen ende 

provenieren zullen van alsulcken meublen, huysraet die hy comparant verclaert binnen veer-

thien dagen ofte drye weecken te sullen vercoopen den selven Jan Cornelisz authoriserende 

by desen de penningen daer van procederende van den vendumeester Adriaen Gent te 

verschyndage als zyn eygen gelt te heeschen ...etc". Aldus ter presentie van Adriaen Schee-

resz en Huybrecht Jansz Stadtbode. 

 

1.57 Accoort Pieter Adriaensz Craemer en Cornelis Cornelisz schipper
57

 

Compareerde Pieter Adriaensz Craemer, nomine de wezen van Pieter Jobsz Cramer ter Goes, 

ter eenre en Cornelis Cornelisz schipper wonende te Oudelande ter andere zijde. accoord over 

een rentebrief die de wezen hebben ten laste van Anthonis Cornelisz schipper, broer van Cor-

nelis Cornelisz schipper voorseid.. De brief is gedateerd Oudelande 22-11-1594.. Hij zal in 

betaling nemen een obligatie inhoudende 38 £ 10 schellingen groten vlaams, verleden en ge-

tekend met het merk van Machiel Fransz in Ellewoutsdijk, tot profijt van Cornelis Cornelisz 

schipper spruitende van 5 jaar huur van 5 gemet4en 41 roeden wei gelegen in Syumonshoeck 

te Ellewoutsdijk. Idem een obligatie getekend met het merk van Bartel Cornelisz Heule, ten 

profijte van Cornelis Cornelisz schipper, inhoudende 8 £ groten vlaams, gesproten van huur 

van 3 gemeten land, gedateerd 12-12-1608, Idem een obligatie verleden ten profijte als voren 

van Jan Michielsz van Hove en Gillis Jonckheere, beide wonende te Ellewoutsdijk, inhou-

dende 27 £ groten vlaams spruitende over de koop van 4 gemeten terwe te velde gelegen in 

Symonshoeck in Ellewoutsdijk. Aldus gedaan ter presentie van Cornelis Jacobsz van Zunder 

en Harman Vervoort 

 

1.58 Attestatie Marten Jobsz
58

 

Compareerde Marten Jobsz, wonende op Heynkenssant (PAH: Heinkenszand), oud 28 jaar, 

die ter instantie van Pieter Eeuwoutss wonende in de Groe heeft verklaard "waerachtich te 

wesen dat hy deponent ses ofte seven weecken geleden ofte daerontrent den juysten dach on-

begrepen, aen eenen Marinis de Wagemaker, wonende binnen deser stede, heeft vercocht 

eenige esse boomen die stonden inden jongen boomgaert hem comparant ende den Requirant 

gemeene toebehoorende, voor een somme van drye ende dertich gulden den hoop eens onder 

sulcken Aldus gedaan ter presentie van Pieter Marinisz Mesouc en Geert de Coster, Stoel-

draeyer 

 

1.59 Testament besloten tusschen mr. Maerten Caesar ende zyn huysvrouwe
59

  

Compareerde de eerzame mr. Maerten Casar, advocaat en jonkvrouw Maria de Jonge, zijn 

huisvrouw, verklaren een besloten testament geschreven te hebben. Dit ter presentie van Pau-

lus vanden Dale en Jacob Jansz Blauduyve 
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1.60 Transpoort Barbara van de Schelde
60

 

Compareerde d'eerbare Barbara van de Schelde, voor haarzelf en vervangende Pieter en Da-

niel van de Schelde, haar broeders, en verklaarde overgedragen te hebben aan Huybrecht 

Jansz Stadtbode, eerst een obligatie, verleden en ondertekend door Jacob Cornelisz in 

Wolfaartsdijk, inhoudende 12 £ vlaams. gedateerd 13-6-1605. Idem een obligatie verleden en 

ondertekend door Anthony den Leertouwer, inwoner en burger van Goes, inhoudende 12 

£.vlaams.Aldus ter presentie van Guillame d'Hont en Cornelis Jacobsz Keyser. 

 

1.61 Quitantie Lysbet Jansdr
61

 

Compareerde Lysbet Jansdr, jegenwoordich binnen dese Stadt, verklaarde dat Huybrecht 

Jansz Stadtbode, enkele jaren tot 1608 de goederen van haar comparante ontvangen te hebben 

Rekening ter weeskamer gedaan. Aldus ter presentie van Jacob en Cornelis Jacobsz Keyser 

 

1.62 Procuratie Jacob Peckius
62

 

Compareerde d'eerzame mr. Jacob Peckius, advocaat voor den Hove van Holland, en heeft 

machtig gemaakt de eerzame Aerent Cousijn, procureur voor het gerecht en stad Zierikzee. 

Om in rechte te betrekken Cornelis Liens, doctor in de medicynen, om betaling te eisen van 

19 £ vlaams, betreft een obligatie van 23-2-1606 te Goes gepasseerd. Aldus ter presentie van 

Jacob en Cornelis Jacobsz Keyser 

 

1.63 Obligatie Mattheus Jans met borge
63

 

Compareerde Mattheus Jansz, te Wemeldinge, en bekende schuldig te zijn aan jonkvrouwe 

Maria Wouters, weduwe van mr. Heyndric Sonnis, in zijn leven advocaat te Middelburg, de 

somma van 11 £ 10 schellingen groten vlaams, over de rest van landpacht tot het jaar 1607 

incluijs. Ter presentie van Herreman Vervoort en Geeraert de Coster stoeldraeijer. 

 

1.64 Procuratie Lynkien Vermase
64

 

Compareerde Lynkien Vermase, weduwe van Herreman Jochimsz, inwonende poorteresse 

van Goes, en heeft machtig gemaakt Pieter Adriaensz Cramer, om in haar naam te manen en 

te ontvangen uitstaande schulden van diverse personen. Aldus ter presentie van Isaac van 

Driel en Mels Adriaensz cleermaker. 

 

1.65 Obligatie Christiaen Querynsz Sommersee
65

 

Compareerde Christiaen Querynsz Sommersee, inwoner en burger van Goes, en bekende 

schuldig te zijn aan Jan Eeuwoutsz wonende te Heynkenssant (PAH: Heinkenszand) de 

somma van 26 £ groten vlaams over geleverde gelde. Als onderpand een open schepen paey-

brief verleden te Goes door Gillis Jansz potvercooper, inhoudende 825 carolus gulden van 40 

groten vlaams 't stuk. Ter presentie van Pieter Adriaensz Bolle en Dignis Pietersz Rossel 
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1.66 Procuratie Charel en Wouter Lambrechtsz
66

 

Compareerden Charel en Wouter Lambrechtsz, enige erfgenamen van hun vader mr. Lam-

brecht Heijns, in zijn leven apotheecker te Goes. Zij hebben gemachtigd Willem Costens, in-

woner en burger van Goes, om te compareren voor wethouders van Goes om te leveren aan 

Willem Pietersz Cramer, burger van Goes, twee huizen die deze onlangs gekocht heeft. Aldus 

ter presentie van Pieter Adriaensz Cramer en Matheus van den Ende 

 

1.67 Obligatie Willem Jansz Smit
67

 

Compareerde Willem Jansz Smit, inwoner en burger van Goes, als borg en principaal voor 

Jan Jansz, brouwer in de drye claveren en belooft aan Adriaen Leyns z, ontvanger van de 

koopdag van Pieter Anthonisz, de somma van 6£ 14 schellingen twaalf mijten vlaams. Com-

pareerde meede Lovys de Whale, beenhouwer, biurger van Goes als borg voor Willem Jansz 

Smit. Aldus ter presentie van Geeraert de Coster stoeldrayer en Christiaen Cornelisz Oude-

camer 

 

1.68 Huywelycxse voorwaerde tusschen Cornelis Kelle en Mayken Jansdr.
68

 

In den name Godts aemen, Compareerde Cornelis Cornelisz Kelle, toekomende bruidegom, 

geassisteerd met Pieter Marinisz zijn couzijn en Maria Jansdr., geassisteerd met Johan 

Gandolff haar vader en Cornelis Laureysz haar zoon. Indien Cornelis Kelle voor Maria Jansdr 

zou overlijden, dan krijgt Maria alles wat zij ingebracht heeft en de rest moet verdeeld wor-

den tussen Maria en de erfgenamen van Cornelis Kelle. (PAH: verder gelden de normale ge-

bruikelijke regels.) Aldus gedaan ter presentie van Jan Meuss en Adriaen Willemsz Goeree, 

parochianen van Baarsdorp. O.a. ondertekend met de merken van Maria Jansdr en Jan 

Gandolffs. 

 

1.69 Obligatie Pieter Cornelisz, "waert tot Schrabbekercke"
69

 

Compareerde Pieter Cornelisz, "waert tot Schrabbekercke" (PAH: 's Heer Abtskerke), en ver-

klaarde schuldig te wezen aan Jan Cornelisz biersteker van den rinck, de somma van 18 £ 1 

schelling 11 groten vlaams, "gesproten over coop ende Leveringhe van delffsche bieren die 

hy Comparant tot op huyden date deser toe van den voorseiden Jan Cornelisz gehadt ende 

ontfangen heeft. In betalinghe van welcke 18 £1 sch.11 groten hy Comparant den voorseiden 

Jan Cornelisz in handen als pant metter minne gestelt heeft, soo hy Stelt mits desen, eene 

obligatie verleden ende geteyckent by Claes Jansz Slot, woonachtich binnen Schravenpolder 

(PAH: 's Gravenpoldser), tot proffytte van hem Comparant, inhoudende 21 £ 9 sch. groten 

vlaams, verschynende den 3en Decembris 1609 naestcomende". Aldus ter presentie van Claes 

Pietersz zackdrager en Cornelis Jacobsz van Cattendycke. O.a. ondertekend met het merk van 

Pieter Cornelisz Waert. en het merk van Claes Pietersz. 

 

1.70 Procuratie Maerten Antheunisz schipper
70

 

Compareerde Maerten Antheunisz schipper, inwoner en burger van Goes, en heeft machtig 

gemaakt Jan Jacobsz Schipper ter Vere om binnen Vere en alom elders daar "hy geconstitu-
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eerde soude mogen vinden ofte achterhalen de schuytte die hy Constituant over eenigjhe tyt 

aen eenen Anthony ..... schuytman verkocht heeft te doen arresteren ende houden tot der tyt 

ende wylen toe den voorseiden Anthony de reste van de gereede paye voldaen ende hekj 

Constituant hjier binnen deser stadt Goes eenen schepenen schultbrief van de koopende 

payementen met sufficante borgen volgende de besprekenj verleden sal hebben". Dit ter pre-

sentie van Jacob Bastiaensz en Gillis Jansz, arbeyders en burgers van Goes. 

 

1.71 Attestatie Jacob Marinisz blaeuverwer
71

 

Compareerde Jacob Marinisz blaeuverwer, oud 46 jaar, en Adriaen Jansz beenhouwer, oud 

44 jaar, beide inwoners en burgers van Goes, en hebben ter instantie van Jacques van de Mee-

re, biersteker van de pot met dfe croone, verklaard "dat sylieden op den 6en marty 1609 voor-

leden gewee4st zyn ten huysse van den voornoemden Adriaen Jansz beenhouwer, alwaer in 

de presentie van henlieden Comparanten Pieter Adriaeensz Bolle, makelaer, aen Abraham 

van de Putte, weert in t'schippershuys vercocht heeft den Last Delfs bier vuytten naem vande 

biersteker van den rinck voor achthien schellingen de tonne. Ende dat tselve bier ny den 

voorseiden Abraham van de Putte t'zynen contentemente tsy met een, twee meer of min ton-

nen sevens op gedaen zal mogen worden soo alst hem believen zal. Verclaerende voorts den 

voorseiden Adriaen Jansz beenhouwer, dat het bier vanden rinck hem insgelycx noch dage-

licx voor 18 sch. de tonne als boven by denj selven makelaer gereserveert wort. Ter presentie 

van Cornelis Jansz Black en Huybrecht Christiaensz zackedraegers. 

 

1.72 Attestatie Jeronmimus de Cock
72

 

Compareerde de eerzame Jeronmimus de Cock, "Stadthouder binnenden eylande van zuytbe-

velandt", oud 43 jaar, en Michiel van Schagen, inwoner en burger van Goes, oud 50 jaar, en 

hebben ter requisitie van d'eerzame Cornelis Adriaensz Smallegange en Daniel Noorthouve 

verklaard "dat nu geleden 12 ofte13 dagen, den juysten dach onbegrepen, hy Jeronmimus de 

Cock gecomen is vuyt Walcheren ten huysse van den voorseiden Michiel van Schagen met de 

Requirant in desen ende verclaert met hem gebrocht te hebben sekeren brieff van Leene met 

een transport daer aen geannexeert tot proffyte van Adriaen Cornelisz Smallegange ende An-

thony Daniels z Noorthouve. de requiranten respective zonen. Alwaer mede ten voorseiden 

huysse present is geweest eenen Joos Jansz Malfort, ende in contenantie comende vanden 

voorseiden brieven verclaerden zylieden Comparanten dat den voorseiden Malfort jegens den 

Requiranten zeyde: Laet my die brieven over, ic sal u een paer rosenobels geven ende alle de 

oncosten die gylieden ter cause van dien geleden hebt betalen, waerop den voorseiden Smal-

legange antwoorde: geeft ons u bruyne Cachelmerrye ofte 12 £ daer voren. Ende naer eenige 

woorden die tusschen parthien gevallen zijn, verclaeren zylieden Comparanten dat de requi-

ranten met den voorseiden Joos Malfort ten eynde zyn geaccordeert mits dat den voorseiden 

Malfort, aen den Requiranten zoude terstont betalen de bovengeschreven twee rosenobels met 

de oncosten die alreede ter cause van dien gevallenm syn ende noch zouden mogen vallen". 

Aldus ter presentie van Joos Jansz en Jan Joosz timmerluyden. 

 

1.73 Attestatie Jacob Jansz, arbeider
73

 

Compareerde Jacob Jansz, arbeider, wonende te Goes, oud 61 jaar, die ter requisitie van Sa-

charias Marinusz heeft verklaard "dat den requirant tot synnen huysse ses weecken ofte dae-
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rontrent gewoont heeft". Aldus ter presentie van Cornelis Laureysz en Pieter Bou-

wensz.burgers van Goes. 

 

1.74 Procuratie Davit Jobsz
74

 

Compareerde Davit Jobsz, voor hemzelf, Cornelis Pietersz voor hemzelf, en vervangende 

Janneken Pieters, Job Pietersz, Sara, Abigael Pieters en Pieter Pietersz, zijn broeders en zus-

ters en Beernaert Huybrechtsz, getrouwd hebbende Janneken Jobs, Jacob Marinisz Boone, 

getrouwd hebbende Tanneken Jobs voor haarzelf en vervangende Baldynken Jobs, Mag-

daleenken Jobs en de wezen vanm Jacob Jobsz, allen tesamen kinderen en erfgenamen van 

Coome Job Laureysz zaliger, Willem Huybrechts voor hemzelf, mede vervangende Grietken 

Huybrechtsdr. zijn zuster en Marinus Dignusz, zijn ooms zoon, Jan Loutsen voor hemzelf enn 

vervangende Pieter, Marinus en Jacob Loutsz, mitsgaders Adriaenken Loutsdr, zijn broeders 

eenen zuster, Joos Bastiaensz, getrouwd hebbende Agniette Jans voor haarzelf en vervangen-

de de nagelaten wezen van Mayken en Leenken Loys en Jan Ingelsz voor zichzelf en vervan-

gende Livynken Ingelsdr en Cornelis Ingelsz zijn broeder en zuster. Allen tesamen erfgena-

men van Agnette Jans zaliger. Zij hebben gemachtigd Pieter Boreel, wonende te Middelburg 

om binnen deze stad en elders alle processen, querellen en questien die gerezen mochten ziju 

te tegen het testament van Jacob Pietersz zaliger te behandelen. etc. Aldus ter presentie van 

Cornelis Adriaensz Mannee en Cornelis Fransz Eversdyc. 

 

1.75 Quijtscheldinge Jan en Abraham Laureysz
75

 

Compareerde Jan Laureysz, oud 22 jaar, en Abraham Laureysz, oud 20 jaar, beide gepro-

creerd bij Cathalyne van Borst zaliger, "dewelcken verclaerden alzoo Jan Laureysz haeren 

vader henlieden comparanten tot haere mondighe iaeren ende dagen opgebrocht, gealimen-

teert ende noch boven dien elcx een ambacht geleert hebben, Ende dat sylieden considereren-

den den soberen ende cleenen boel dieder ten overlyden vanden voorseiden Cathalyne van 

Borst haerlieder moeder overschietende was, verclaeren oversulcx sylieden Comparanten 

vuyt haeren vryen eygen wille zoo zeyden met tgunt voorseide, voor haer erven ende na-

comelingen vuer haer moederlycke erve ende successie meer dan te vollen betaelt ende vol-

daen te wesen, etc. Aldus ter presentie van Joos Benedictus en Christiaen Leulieur. 

 

1.76 Procuratie Jr. Anthony Maurycque
76

  

Compareerde Jr. Anthony Maurycque en heeft geconstitueerd sr. Geeraert Cornelisz Nieu-

poort wonende te Zierikzee, om in het land van Willemstad te manen, innen en ontvangen die 

de comparant competeren van landpacht van Jacob Jasperss zaliger sterfhuis in het land van 

Willemstadt. Ter presentie van Cornelis Pietersz en Geeraert de Coster stoeldrayer. 

 

1.77 Obligatie Pieter Adriaensz Bolle
77

 

Compareerde Pieter Adriaensz Bolle, inwoner en burger van Goes, en bekende ontvangen te 

hebben van Dirrick Jacobsz van Enckersloot, schipper, de somma van 25 £ 12 sch. groten 

vlaams over de koop van 32 veertelen ront coolsaets jegens 13 sch. 6 groten de veertel. Aldus 

verklaard ter presentie van Marinus Huybrechsz Boone en Michiel van Schagen. 
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1.78 Transpoort Jan Leulieurs
78

  

Compareerde Jan Leulieurs, coopman wonende tot Duynkercke (PAH: Duinkerken) en ver-

klaarde getransporteerd te hebben aan d.Heer Rentmeester Anthony Huyssens als voogd van 

de weduwe en wezen van wijlen Steven Beernaertsz zaliger en accoord met zijn broer Chris-

tiaen Leulieur. Is nog schuldig 75 £ 2 sch. 8 groten. Ter presentie van Pieter Adriaensz Bolle 

z Potvercooper. 

 

1.79 Protest Bartholomeeus Donder
79

 

Naerdien Bartholomeeus Donder als procuratie hebbende van Jr. Jan de La Salle, Heere van 

Crabbendycke, "my ondergeschreven openbaer Notaris by den Hove provinciael in Hollant 

geadmitteert, residerende binnen der Stadt Goes, versocht heeft omme zeker missive by den 

voorseiden Jr. Jan de La Salle aenden gemeenen coopers van Crabbendycke voorseid ge-

schreven, de selve coopers te hooren voren Lesen ende den Inhoude van dyen commuteren 

het welcke myne presentie aen Cornelis Gerritsz Bysterman, Cornelis Calloo, ende Pieter 

Cornelis in de drye haringen, gedaen zynde, gaeven voor antwoorde: den swager van Dheer 

(PAH: ik lees Jeins) heeft ons dach gegeven tot den aougst in Schuire wesen zal en sullen 

alsdan La Salle contentement doen ende ooc d'Heeren behoorden consideratie te manen op 

het groot ongeluck vanden dyck." etc. 

 

1.80 Transpoort Jacob Cornelis Bouwensz
80

 

Compareerde Jacob Cornelis Bouwensz, wonende te Waerde (PAH: Waarde) en verklaarde 

getransporteerd te hebben aan Pieter Cornelisz in de drye haringen, eerst 5£ vlaams, die Cor-

nelis Adriaensz Smalleganghe van staat en waterpenningen van de jaren 1605 en 1606 meer 

ontvangen had dan hij schuldig was. Idem 9£ 7 sch. vlaams die Jacob Stoffs wonende te 

Waarde van verlopen renten over de jaren 1606 en 1607 over levering van drie zakken bonen 

en over de jaarpacht van 3 gemeten 146 roeden land, verschenen Catharina 1608 ten achteren 

was aan de comparant. Idem 5£ 1 sch. 4 groten vlaams, die Matthys Jansz, secretaris van Ca-

pelle & Bieselinghe (PAH: Kapelle en Biezelinge) van de rest van een paybrief van de koop 

van een huis in de parochie van Biezelinge. En ten laatste 2 £ 13 sch. 4 groten vlaams die Jan 

Dignisz, wonende te Valckenisse (PAH: Valkenisse) schuldig is van wei huur. Aldus ter pre-

sentie van Davidt Crijnsz Lantbode en Teunis Theunisz metser. 

 

1.81 Procuratie Jan Vemmans alias Lalloe
81

 

Compareerde mr. Jan Vemmans alias Lalloe onderschoolmeester te Goes en heeft geconstitu-

eerd de eerzame Willem Boonen schoutet en meyer "binnen den dorpe van Olmen in Bra-

bant" om voor wethouders van Olmen te transporteren aan Jan Reintgens "als comparants ge-

rechte oom alle alzulcke gronden van erven by hem Constituant aen eenen Steven Reintgens 

in September ofte October 1608 lestleden vercocht ende by den voorseiden Jan Reintgens op 

den 4en Octobris 1608 genaerdert” voor 107 gulden die de comparant bekende ontvangen te 

hebben van Bartholomeeus Smolders, etc. Aldus ter presentie van Cornelis Mannee en Jan de 

Cloet. 
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1.82 Accoort Mattheus Jansz Onderwater
82

 

Compareerde Mattheus Jansz Onderwater, brouwer van de drye sterren tot Delft, ter eenre en 

Jacob Paschiersz Goebroeck, biercooper op Heynkenssant (PAH: Heinkenszand) ter anderen 

zijden. Zijn veraccordeerd. Gedeeltelijke betaling met een paybrief ten laste van Emanuel 

Cornelisz op Heynkenssandt die de biercooper zal overdragen als pand tot verzekering van 

zijn achterstallige schulden, schuldbrieven van door hem geleverde bieren aan: Marinus Leu-

nisz in drye weghen (PAH: Driewegen), 23 £ 10 sch.4 groten vlaams; Jacob de Waert in drye 

weghen 29 £ vlaams, Jan Maech in Ovesande (PAH: Ovezande) 17 £ ; Matthys Willemsz in 

Ovezant, 29 £ en Pieter  Dooman, getrouwd hebbende de weduwe van Willem de Wever 8 £ 

6 sch.8 groten. Aldus ter presentie van Joos Benedictus en Benedictus Joosz 

 

1.83 Substitutie Cornelis Adriaensz Smalleganghe
83

 

Compareerde d'eerzame Cornelis Adriaensz Smalleganghe, inwoner en burger van Goes, en 

verklaarde dat hij volgens de procuratie van Neelken Blaes Jansz, weduwe, verleden 15-12-

1607, "daervan den inhoude hier naer volcht van woorde te woorde: Op den 15en Decembris 

int iaer 1607 binnen dezer stede Goes voor my openbaer Notaris Compareerde Neelken Blaes 

Jansz weduwe, wonende in de Wynstraete binnen deser stadt, die constitueerde ende maect 

machtich by desen Cornelis Adriaensz Smallegange......etc". Substitutie door Cornelis Lucq, 

procureur voor het Hof van Holland. Aldus ter presentie van Daniel Noorthouve en Cornelis 

Cornelisz Kelle, burgers van Goes. 

 

1.84 Houwelicxe voorwaerde Ingel Jansz Gouweput ende Mayken Jans zynen 

huysvrouwe
84

 

In den name ons Heeren amen, Compareerde Ingel Jansz Gouweput, wonende te Irsicke 

(PAH: Ierseke), toekomende bruidegom ter eenre en Mayken Jans dr, geassisteerd met Pieter 

Matthysz in de Groe, "haeren gecoren voocht ende assisten in desen" ter andere zijde, "Als te 

weten dat soo haest t'bedde gescheyden sal wesen, t'zy daer kinderen by elcander geprocreert 

achterbluyven ofte niet sullen aende syde vanden voorseiden Ingel Jansz, toecomende bruy-

degom wederom comen ende keeren de nombre van ontrent dryendertich gemeten Landts, 

zoo zaylant als weye, gelegen binnen diversche prochien binnen den eylande van zuytbeve-

landt ende oock noch boven dyen alsulcke parthien van Landen die hem bruydegom by de 

doot ende afflivicheyt van Claes Jansz Gouweput synen broeder voor t'aengaen van desen 

huywelycke aenbestorven zyn, volgende de Cavelceel daer van te maken. Ende daer tegen 

sullen aen de zyde vanden voorseiden Mayken Jans toecomende bruyt comen ende keeren de 

nombre van ontrent derthyen gemeten Lants by de voorseide parthien respective ten huy-

welycke ingebrocht." Alle andere goederen half en half. Aldus ter presentie van Marinus 

Cornelisz Nelemans en Adriaen Mertsz 

 

1.85 Protest Aernout Lambrecht
85

 

Compareerde d'eerzame Aernout Lambrecht als gemachtde van de eerwaarde Heer den Bis-

schop van Brugge volgens de procuratie of commissie gedateerd 6-5-1609. "Verclarende hoe 
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dat eene Cathalyne fruitier weduwe wylen Louys de Wale, als Rentmeesteresse van de goe-

deren van Jr. Jan de La Salle, haer eenighe jaeren herwaerts in den voorseide qualiteyt heeft 

vervordert te verhuiren ende verpachten alle alsulcke Landen, thienden ende andere goederen 

in crabbendycke gelegen ende de penningen daer van procederende ontfangen aencommende 

den voorseide Heere Bisschop ende prelaet vanden Abdie vander Doest in Vlaenderen. Ende 

alsoe de articulen vanden Treffues ende insonderheyt het 20ste articul der selver expresselyck 

medebrengt dat de geestelycke goederen toebehoorende over gene zyde aen eenige collegien 

al noch onvercocht zynde zullen mogen zonder eenige rechtvorderinghe aenveert werden by 

de selve collegien. Ende mits dien den voorseide Comparant in den voornoemden qualiteyt 

niet en verstaet dat de voorseide Cathalyne fruytiers haer voorts aen meeer zal hebben te ver-

vorderen eenighe Landen, thienden, ambachten en andere goederen den voorseiden Bischop 

toebehoorende te verhuiren ofte eenichsints te onderwinden, Soo versochte hy Comparant 

daeromme dat ic my met getuigen nae tbehooren soude transporteren aenden voorseiden Ca-

thalyne fruitier ende de selve mits desen insinueren dat sy haer niet en sal vervorderen 

eenighe der voorseide goederen, thienden, Landen ofte ambachten ende het gevolge van dyen 

te verpachten, verhuiren ofte haer in eeniger manieren de zelve meer te onderwinden. Nemaer 

dat zy den comparant in den voorseiden qualiteyt daermede sal laten bewerden als met zyn 

eygen goet ende vermogens de voorseide articulen vande Treffues sonder eenich belet ofte 

molesta[tie] " etc. Aldus te Goes tgen cantoire van de notaris, ter presentie van Pieter Gillisz 

sydelakencooper en Luenis Borm ketelaer, burgers van Goes. De notaris heeft Cathalyne 

Fruitier bezocht en haar de insinuatie voorgelezen. Zij heeft daarop geantwoord "dat sy haer 

de saecke niet en was treckende ende dat zyt myn heere eerst verwittigen wilde". 

 

1.86 Protest Aernout Lambrecht
86

  

(PAH: vervolg) Compareerde Aernout Lambrecht als gemachtigde van de eerbare heere 

Bischop van Brugge, volgens de procuratie gedateerd 6-5-1609. "dewelcke verclaerde hoe dat 

sr. Jan Jacobsz Bom is bezittende ende gebruyckende de thiende in onse vrouwe polder toe-

behoorende den voorseiden heere Biscop van Brugge als Prelaet vanden Abdie vander Doest 

in Vlaenderen". Dan volgt dezelfde redenatie als hierboven. De notaris moet deze keer op be-

zoek by Jan Jacobsz Bom. Jan Bom heeft op de insinuatie geanmtwoord: "tis wel, ten is nie-

mant verboden te protesteren, ioc sal zyen wat my te doene staet"  

 

1.87 Procuratie mr. Adrianus Arnoldi
87

 

Compareerde mr. Adrianus Arnoldi, Rector te Goes en ziin huisvrouw Lysbet Adriaens. En 

verklaarden dat zij last (PAH: lees opdracht) gegeven hadden aan Anthony Willemsz van 

Seelst, oudste zoon van Lysbet, geprocreerd by Willem Anthonisz van Zeelst zaliger, Lijs-

bet's overleden man. "Omme te vercoopen mitsgaders naer tgebruyck aldaer geobserveert te 

Leveren ende in vryen eygendomme te transporteren alle alsulcke Leenhuys, Hoff, Erve ende 

met alle zynen gevolge ende toebehooren, gestaen ende gelegen binnen Boxstel in de Kerck-

strate aenden rooster heule". Aldus ter presentie van Pieter Gilisz en Jan Adriaensz Calloo. 

 

1.88 Obligatie Neelken Gillisdr
88

 

Compareerde Neelken Gillisdr, weduwe wijlen Jan Cornelisz Schoemaker te Wemeldinghe, 

geassisteerd met Pieter Fruitier, haar gecoren voogd. Verklaarde schuldig te zijn aan Cornelis 
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Jansz Boxmaker ten behoeve van Cornelis Jansz, de somma van 21 £ groten vlaams. Ter pre-

sentie van Cornelis Fransz timmerman en Pieter Adriaesz Bolle. 

 

1.89 Testament van Adriaenken Adriaens tot Abbekinderen
89

 

Inden naeme Godts Amen, compareerde Adriaenken Adriaens, wonende te Abbekinderen, 

"sieckelijck van lichame, etc." Mayken Machiels haar dochter, "ten respecte van de groote 

Lieffde, Diensten ende Weldaden" gedaan, wordt haar enige erfgename. Zij onterft haar 

voordochter Mayken Cornelisdr. geprocreert bij Cornelis Daensz, omdat die nooit naar haar 

geinformeerd had of haar bezocht heeft "in haer vuyttersten noot". Aldus ter presentie van 

Cornelis Jacobsz in den biecorff en Adriaen Huybrechtsz 

 

1.90 Attestatie Anthony Geertsz Timmerman
90

  

Compareeerde Anthony Geertsz Timmerman, inwoner en burger van Goes, oud 32 jaar, en 

heeft verklaard ter requisitie van Hans Ryckaerts van Gent, "dat hy deponent in huywelycke 

gehadt heeft Mayken Antheunis van der Meere, dewelcke hy Comparant verclaert nu meye 

voorleden drye jaeren overleden ende deser werelt gepasseert te wesen ende een kindt van 

haer behouden het welcke ooc eenigen tyt daer naer mede overleden is". Aldus ten cantoire 

van de notaris ter presentie van Mattheus van der Erve en Pieter Gillisz zydelakencooper. 

 

1.91 Testament van Neelken Stevens huysvrouwe van Lambrecht Jansz Schran-

den
91

 

In den naeme ons heeren Amen, Compareerde Neelken Stevens dr. de huisvrouw van Lam-

brecht Jansz Schranden schoonlakenwever, beide wonende te Goes "de comparante clouc, 

gesont ende wel te passe van lichaem wesende". Zij herroept een testament dat zij op 2-3-

1607 voor notaris mr. Hieronimus Grieuwaert gemaakt had. Zij "gont ende geeft" aan de ar-

men van Goes 20 schellingen vlaams. Zij geeft haar man Lambrecht Jansz haar "gereede, 

havelycke ende erffelycke goederen ..... geen vytgesondert". Mayken Claes haar half zuster 

en haar moeder Mayken Mertens zijn mede erfgenamen. Aldus ter presentie van Pieter Gillisz 

en Abraham Borm, inwoners van Goes. 

 

1.92 Obligatie Christiaen Leulieur
92

 

Compareerde Christiaen Leulieur, inwoner en burger van Goes, en verklaarde schuldig te we-

zen aan de voogden van Cornelis Jans z, Boxmaker, de somma van 34 £ vlaams van geleend 

geld. Aldus gedaan in het huis genaamd Cruijninghe, ter presentie van Pieter Adriaensz Bolle 

en Jan Dignisz glaesmaker, inwoners en burgers van Goes. 

 

1.93 Procuratie sr. Cornelis Antheunisz
93

 

Compareerde d'eerzame sr. Cornelis Antheunisz als gezworen voogd van de nagelaten wezen 

van wijlen sr. Willem Sagarus zaliger. Hij machtigt sr. Jacob Jacobsz en Ocker Gillisz Faes 

wonende te Sinte Maertensdyck, om ten behoeve van Ambrosius Sagarus, jongste zoon van 

Willem Sagarus te verzoeken aan Jacques Dallens, verheffing van de tienden die voornoemde 
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Ambrosius Sagarus als legaat gekregen had van Neelken Adriaens Cadams dr. liggende in 

Tholen, gemeen met de weduwe van Davidt Jacobsz zaliger.Welke tiende Neelken Adriaens 

geerfd had van haar moeder Mayken Joos, die dochter was van Joos Cornelisz en gehuwd 

was met Adriaen Cadam. Aldus gepasseerd ten huize van Cornelis Antheunisz ter presentie 

van Christiaen Leulieur en Olivier vanden Driessche cleermaker, beide inwoners en burgers 

van Goes. 

 

1.94 Protest Niclaes van den Bosch
94

  

Compareerde Niclaes van den Bosch, getrouwd hebbende Anna Delvaille, enjige dochter van 

Jacques Delvaille, wettige broeder van vrouwe Anna Delvaille, weduwe van wyle Antheunis 

van Ankau van Mars etc. Heere van Esselsteyn, Ridder, voor zichzelf en als procuratie heb-

bende van Everaert Delvaille, executeur van het testament van vroiuwe Anna Delvaille zali-

ger. Hij verklaarde dat de heer Maerten Masuer enige jaren de goederen van vrouwe Anna 

Delvaille had geadministreerd. Hij wil bewijs hebben van dese administratie. Aldus gepas-

seerd in 't schippershuys ter presentie van Abraham van de Putte en Laureys Adriaensz 

 

1.95 Procuratie Lysbeth weduwe wijlen Pieter Cornelisz
95

  

Procuratie Lysbeth weduwe wijlen Pieter Cornelisz te Goes, en heeft geconstitueerd Pieter 

Marinisz, inwoner en burger van Goes, om in haar naam binnen de parochie en  heerlijkheid 

van Crabbendycke (PAH: Krabbendijke) te manen en te ontvangen van diverse personen. Al-

dus gedaan ten cantoire van de notaris ter presentie van Pieter Gillisz en Willem Costens, 

beide inwoners en burgers van Goes. 

 

1.96 Procuratie Joos de Wolff en Jan Cornelisz Rinck ev
96

 

Op heden den Laesten Junio 1609 Compareerde voor my J.B.W. (PAH: Jacob Boudewijns 

Wisse) etc, ende in de presentie van de getuigen ondergenoemt Joos de Wolff, Jan Cornelisz 

Rinck getroudt hebbende Mayken Jans de Wolff ende Pieter Daniels, getroudt hebbende Bet-

ken de Wolff, alle kinderen van Jan de Wolff daer moeder aff was Janneken Gillis van Wa-

terschoot ende innewonende borgers deser stadt. Dewelcke in alder bester formen ende ma-

nieren soo zylieden best naer rechten vermochten, geconstitueert ende machtich gemaect 

hebben, Constitueren ende maecken machtich mits deWolff haerlieder swager, hem gevende 

volcomen macht, authoriteyt ende speciael bevel midts desen Omme vuyt haerlieder naeme 

ende van heuren weghe binnen het Landt van Waes ende alomme daert van noode wesen zal, 

te compareren voor alle wetten ende gerechten ende aldaer in arreste te nemen alle alzulcke 

parthien van Landen, rentebrievem als anders als hy geconstitueerde bevinden zal den voor-

noemden Jan ds Wolff toe te behooren, op de selve goederen te procederen ende heurlieder 

moederlycke erve ende successie daer aene te verhaelen in conformite van den Testamente by 

den voornoemden Jan de Wolff ende Janneken Gillis haerlieder vader ende moeder gemaect, 

van synen ontfanck quitantie te geven ende verlyuden in behoorlycken forme. Ende vooorts 

meer in rechte ende daer buyten alles te doene vorderen ende procureren dat behooren ende 

ten noode wesen zal als off zylieden constituanten zelver daer present ende voor oogen zynde 

zelver souden mogen ofte connen gedaen, alwaert ooc zoo dat de saecke heurlieden constitu-

anten eygene presentie ofte speciaelder macht dan dese behouffde met vordere macht ende 

authoriteyt om de rechte? cum potestate substituendi, Promittens de rato etc. Behoudelyck 
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dies dat de voorseide geconstitueerden gehouden zal zyn t'allen tyden als versocht wordende 

van synen ontfanck, handelinghe ende administratie rekeninge, bewys ende reliqua te doene. 

Alles sonder fraude. Consenteren etc. Aldus gedaen ende gepasseert ten huysse van den voor-

seiden Jan Cornelisz Rinck ter presentie van Paschier Vermeere ende Geert de Coster stoel-

drayers ende innewonende borgers deser stadt als getuigen hier toe versocht ende gebeden. 

Ende hebben de Comparanten mitsgaders getuigen voorseid de minute onder my notario be-

rustende respectivelycke onderteyckent. Actum ter presentie daghe maende ende jaere als bo-

ven. 

 

1.97 Quitantie Jan Claesz Schuytman
97

 

Compareerde Jan Claesz Schuytman, en bekende van zijn moeder Suzanna Pieters op reke-

ning van zijn vaders erve en successie ontvangen te hebben 110 carolus guldens van 40 gro-

ten vlaams 't stuk. Aldus gedaan ten huize van Suzanna Pieters, ter presentie van Pieter Cor-

nelisz Rontvis, schoemaker en Benedictus Joosz, inwoners en burgers van Goes. 

 

1.98 Huirceel bij parthien selffs onderteeckent
98

 

Compareerde d'Heer Aernoudt Lambrecht, als speciale last hebbende van den eerwaarde Hee-

re Bischop van Brugghen als Prelaet vanden Abdie van der Doest. Heeft verhuurd aan de 

Heer Tobias Wyxdorp, Capitein Mayor van Goes, "alle alzulck recht van thienden als de 

voorseide Abdie van der Doest heeft Liggende in onse Vrouwen polder. Item in de West-

veerpolder, Item in den grooten polder, Item eenen houck thiende gelegen in Kerckhouck en-

de eensdeels in balshalshouc, Item eenen houck thiende genaemt de bolthiende, alle tsaemen 

Liggende binnen de prochie van Waerde. Ende ten Laesten eenen hoeck thiende gelegen bin-

nen Waerde ende Valckenisse genaemt de sprinckthiende. Ende dat over den jaere ende aoust 

1609." Hij belooft te betalen de somma van 80 £. groten vlaams eens. d'Een helft Sinte Maer-

ten ende dander helft Lichtmisse 1609. 

 

1.99 Procuratie Magdalena van Geindertale
99

 

Compareerde d'eerbare Jonckvrouwe Magdalena van Geindertale, wonende te Goes. En heeft 

machtig gemaakt Willem Huybrechtsz, procureur postulerende voor Schout en Schepenen 

van de parochie van Heynkenssandt (PAH: Heinkenszand), om te transporteren voor wethou-

ders van Drije weghen (PAH: Driewegen) en doen arresteren "alzulcke groene vruchten te 

velde als oock meublen, huysraet, bestialen als anders alsser is berustende ende Liggende op 

Haer comparantes grondt, aencomende Adriaen Gillisz in Drye wegen". Dit om hieraan twee 

jaar pacht te verhalen. Aldus gedaan ten huize van de comparante ter presentie van Pieter 

Aendre (PAH: Dendre?) en Jan Harmansz, arbeiders wonende te Goes. 

 

1.100 Attestatie Adriaen Fransz Linnewever enz
100

 

Compareerde Adriaen Fransz Linnewever, oud 71 jaar, Dignus Jobs z., schrynwercker, oud 

34 jaar, Frans Adriaensz Linnewever, oud 26 jaar en Jan Thomasz backer, oud 24 jaar. Allen 

burgers en inwoners van Goes. Zij hebben ter instantie en requiaitie van Jan van Stichelen en 

Suzanna van Stichelen verklaard "dat de requirnanten over drye ofte vyerentwintich jaeren 
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onbegrepen hier binnen deser stadt gebrocht hebben een knechtken genaemt Willem Ver-

stichelen, welcken Willem Verstichelen zylieden deponenten verclaeren eendrachtelyck dat 

de requiranten altyt eerlyc onderhouden, gecleet, gereet, gealimenteert ende servetweven ge-

leert, mitsgaders gehouden hebben tot dat hy deser werelt overleden is, wesende nu geleden 

ontrent acht jaeren ofte daerontrent, ende hebben de Requiranten voornoemt daer een eer-

lycke begravinghe mede gedaen. Gevende voor redenen van wetenschap dat sylieden ende de 

requiranten altyt in een buerte ende strate gewoont, mitsgaders altyt met malcanderen gecon-

verseert hebbende". Aldus ten cantoire van de notaris ter presentie van Pieter Gillisz en Jacob 

Pietersz, arbeiders te Goes. 

 

1.101 Accort Pieter de Bischop en Jan Jansz, brouwer
101

 

Compareerde Pieter de Bischop, brouwer, als oom en gezworen voogd van de vier nagelaten 

wezen van Jan van der Beke, en Jan Jansz, brouwer, als man en voogd van Lynken de 

Vriendt, moeder van de wezen, beide inwoners en burgers van Goes. Die verklaarden "dat 

alzoo de voorseide weezen van haer vaders weghe eenighe goederen in de prochie van Erre-

wetegem (PAH: Erwetegem, 2 km. van Zottegem) in tlandt van Sottegem in Vlaenderen Lig-

gende hebben, daer de voornoemde Lynken de Vriendt haer Leven Lanck de bladinghe enm 

t'gebruyuck van mochte genieten ende in Vlaenderen ter plaetse daer de goederen Liggen ge-

comen zynde, verclaeren bevonden te hebben dat de schulden ongelycke meer bedroughen 

dan de goederen in dese coniuncture van tyde waerdigh zijn. Ende verclaeren overzulcx no-

pende de voorseide goederen met Daniel van der Beke, wonende in Vlaenderen, veraccor-

deert ende overcomen te wesen in der formen ende manieren naervolgende. Te weten dat de 

voorseide Daniel van der Beke sal aenveerden ende gebruycken ende zynen wille doen met 

alle de goederen die dse voorseide kinderen ter plaetse voorseid hebben Liggende, in sulcker 

vougen als de zelve belast zijn de schulden betalen ende een yder die yer op de voorseide 

goederen zoude connen pretenderen, te voldoen". Aldus gedaan ten huize van Jan Jansz 

Brouwer, ter presentie van Olivier Willemsz cleermaker en Isaac Snouck, schilder, inwoners 

en burgers van Goes. 

 

1.102 Testament van Jacquemijnken Jans, jongedochter buyten de gansepoorte
102

 

In den naeme ons Heeren amen, compareerde Jacquemijnken Jans, jonghedochter wonende 

buyten de gansepoorte, nu oud zijnde 39 jaar. Zij geeft aan de gemeene armen van Goes de 

somma van 20 schellingen vlaams. Al haar goederen geeft zij aan Beernaert Huybrechtsz 

boxmaker, burger van Goes."omme terstonts naer haer overlyden aen veert ende ten meesten 

pryse gebrocht mitsgaders gedistribueert te worden aen sulcke schamele ende arme Luyden 

diet hem goetduncken ende believen zal. Ende belangende haere goederen te Westmal in 

Brabant gelegen (PAH: Westmalle in de provincie Antwerpen in de Kempen) gunt ende geeft 

zy testatrice haere vrienden die ab intestato haer comparantes goederen sullen moeten erven. 

Omme alle deselve goederen geen vuytgesondert ofte gereserveert by de selve haere vrienden 

aenveert, gepaert gedeelt, genoten ende geproffyteert te worden naer costuyme. Aldus ten 

huize van de comparante ter presentie van Jan Bol, hovenier en Jan Segers z., Linnewever, 

beide wonende buiten de gansepoorte. 
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1.103 Quytscheldinge van zeecker paert ende deel in een paijbrief
103

 

Compereerde Jeremias Willemsz Rose, wonende op Maeslansluys (PAH:  Maaslandsluis - 

Maassluis) en Andries Trollenier, getrouwd hebbende Adriaenken Willems dr. beide kinderen 

van Willem Cornelisz Rose, in zijn leven burger van Goes. Zij verklaarden "dat yder van hen-

luiden comparanten op ende tot Laste van Jan Jans z. Wasschaert, timmerman, innewonende 

borger dese stadt sprekende gehadt hebben de somme van 22 £ 11 sch.8 groten vlaams, te be-

talen met 12 sch.6 groten siaers" Dit over de koop en levering van een huis gestaan "op den 

apperel" binnen Goes, genaamd den ouden Kerskorff, hen aanbestorven bij de dood van Jan 

Jansz schemaecker. Aldus ten cantoire van de notaris ter presentie van Jacob Ingelsz en Bal-

ten Pietersz Smit, inwoners en burgers van Goes. 

 

1.104 Attestatie onder eedt Aelken Jans dr.
104

 

Compareerde Aelken Jans dr. geboren van Delft, nu in Goes, oud 20 jaar, die ter instantie van 

haar moeder Stynken Jochims onder eed heeft verklaard "dat zy deponente overmits sy ende 

haer ander broeders ende zusters thuys niet wel en conden accorderen ende twisten waeren 

hier in Seelandt omme alle twisten te schouwen ende de voorseide haere moeder gerusticheyt 

aen te doen, is comen wonen. Ende verclarende voorts geene andre redenen te weten noch te 

hebben om vuyt haer moeders huys te gaen ende also zy deponente verstaet dat sommighe 

Luyden hun vervorderen te seggen dat haer stiefvader vleeschelyck met haer geconverseert 

ende zy haer door die oorzaecke vuyt haer moeders huys begeven heeft, verclaert tselve on-

waerachtich ende zulcx niet te wesen noch ooc van die clappernien ten tyde zy van Delft 

vertrock, niet geweten te hebben ende oock bovendien dat den zelven haeren stieffvader haer 

Leven noyt van soodanighe onredelycke ende onbehoorlycke dingen aengesproken heeft". 

Aldus ten cantoire van de notaris ter presentie van Jacob Crynss en Joos Jansz de Wolff, 

schippers en inwoners en burgers van Goes. 

 

1.105 Obligatie Claes Jansz cannonstabel
105

 

Compareerde Claes Jansz cannonstabel ende schipper tot Hulst en tegenwoordig zijnde in 

Goes, ter eenre en Jan Cornelisz Palinckman, schipper, inwoner en burger van Goes, ter ande-

ren zijden, Welke Jan Palinckman verklaarde aan voorseide Claes Jansz verkocht te hebben 

"den crabbeschuytte met seylen touwen taeckel gewant ende met alle haere andre gereet-

schappen gevolge ende toebehooren" Hiervoor heeft Claes Jansz in betaling gegeven "een 

cromsteven schuytte met seylen touwen taeckel gewandt ende alle haere andre gereetschap-

pen, gevolghe ende toebehooren". Hij betaalde aan Palincman de somma van 8 £ 67 schell. 8 

groten in de goesse markt 1609 en een verdere 10 £ groten vlaams in de goesse markt van 

1610 en ten laatste op 13-7-1610 de somma van 14 £. vlaams. Aldus gedaan ten huize van 

Palinckman ter presentie van Jacques Vermeere en Marinis Adriaensz Bonte, arbeiders, in-

woners en borgers van Goes. 

 

1.106 Procuratie Neelken Pieters dr
106

 

Compareerde Neelken Pieters dr, wonende te Goes, geassisteerd met mr. Jacob de Witte, bal-

juw van Goes, heeft geconstitueerd Franchois de Witte, procureur postulerende voor den Ho-

ve van Holland. om te handelen in het proces dat Neelken, de weduwe van Blaes Jansz, no-
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mine haar zoon Job Jobsz tot laste van haar constituante geinstitueerd is geweest, etc. Aldus 

ter presentie van Andries Harssinck en Jan Lenaertsz arbeiders en burgers van Goes. 

 

1.107 Testament tusschen Jan Jansz timmerman ende Tanneken Cleeuwerts zyn 

huysvrouwe
107

 

Inden naeme Godts amen, Compareerde Jan Jansz timmerman en Tanneken Cleeuwers zijn 

tegenwoordige huisvrouw, inwoners en burgers van Goes."clouck gesont ende wel te passe 

van lichame wesende". Stellen de langstlevende aan tot erfgenaam. Het huis waar zij in wo-

nen staande in het Noorteynde van Goes, met al het huisraad etc. Aldus gedaan ten huize van 

de testateurs ter presentie van Adriaen Antheunisz timmerman en Lucas Cornelisz cuyper, 

inwoners en burgers van Goes. 

 

1.108 Verklaring Janneken Joosdr
108

 

Compareerde Janneken Joosdr. oud 19 jaar, geassisteerd met Jan Segersz linnewever, haar 

gecoren voogd, en verklaarde dat zij voldaan was van de successie van haar vaderlijk goed, 

door haar moeder Grietken Pieters. Zij belooft ook haar moeder niet te molesteren over de 

goederen van haar stiefvader Jan Bol. Aldus ter presentie van Pieter Hansebout? smit en Cor-

nelis Claesz Hovenier 

 

1.109 Procuratie Cathalyne van Claerhout
109

 

Compareerde d'eerbare jonkvrouwe Cathalyne van Claerhout, filia Jonkheer Joris zuster van 

Joos, Heeren van de Hammes in Vlaanderen, geassisteerd met Jonkheer Jacob van Straessele, 

haar gecoren voogd, Zij heeft gemachtigd Anthony Huyssens, om te eisen, manen etc. ver-

scheidene personen in Zuidbeveland.  

 

1.110 Attestatie  Hans van Eecmael
110

 

Compareerde Hans van (PAH: ik lees Eecmael) wonende te Goes, heeft verklaard ter requisi-

tie van Pieter Bolbercg, burger van Goes, dat hij deponent 10 of 12 jaren geleden geweest is 

ten huize van Huybrecht Adriaensz, indertijd toebehorend aan de requirant, staande in de Pa-

pegaystraet.en verklaarde "daer inne gevonden te hebben den Licht st....? in t'oosten vuytco-

mende op Aert de Hoveniers plaetse voorts cort naer dat hy deponent in den voorseiden huys-

se was comen wonen dat tvoorseide Licht by Aert voorseid wel 14 dagen gestopt wert ge-

houden waerby hy hem aen Huybrecht Adriaensz voorseid dioe hem tselve huys verhuirt 

hadde. Omme daerinne versien te worden ende corts naerde voorseide veerthien dagen wert 

tselve Licht wederom geopent etc." Aldus ten cantoire van de notaris ter presentie van Lau-

reys Heyndricxsz schrynwercker en Abraham Borm, inwoners en burgers van Goes.  

 

1.111 Procuratie sr. Hans Corstens
111

 

Compareerde sr. Hans Corstens coopman tot Emden, tegenwoordig binnen Goes, voor zich-

zelf en procuratie hebbende van zijn broers en zusters "alles volgens de selve procuratie ge-

passeert voor Burgemeester ende Raet der stadt Emden in dato den 27en Juny 1609 inhou-
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dende van woorde tot woorde hier naer volcht: "Wij Burgemeester ende raet der stadt Emden 

doen hier met condt eenen yegelijcken dient behoort dat voor ons in propren persone gecom-

pareert ende verschenen zyn d'eerbare Henrick Corstens voor sich dan oock in den name zy-

nes broeders Davit Corstens daer voor de rato caveren de, mitsgaders Bartholomeus Zegers 

deser stadt borger als voocht ende wettighe momboir over syne elycke (PAH: eelice = wetti-

ge) dochter Johanneken Zegers soo hy by syne overledene huysvrouwe Tanneken Corstens 

ellyck geprocureert heeft." Heeft geconstitueerd zijn broeder en zwager Hans Corstens "als 

mede erfgenaem wesende, dsen zelven gevende irrevocabele macht authorisatie speciale 

brieven? ende generael gewelt over ende vuyt den naeme ende van Constiuanten weghen alle 

die Soo in Hollandt, Zeelandt ende Brabant ende samtelyck? executien? verhandene huysin-

gen landeryen renten ofte elders hoe de selve oock naemen hebben moghen geene ofte niet 

over al vuyt gesondert. Dewelcke hemluyden van haeren overleden ouderen met naemen Jo-

anneken de Backer ende Hans Corstens godtlyck aengeerft, hjet sy by rechte ofte in der gee-

de? te [verpachten, te verhuuren] (PAH:  is doorgestreept) aenveerden, te heyschen te vorde-

ren ende te maenen te verpachten, te verhueren te versetten te veralieneren, de daer aff co-

mende cooppenningen, soo wel als oock resterende huiren ofte pachten mette aencleve van 

dien te ontfangen, etc." ....... hebben wy Burgemeester ende raet voornoemt onse Stadt Secret 

Zegel wesentlyck? hier onder op drucken laeten, geschiet desen 27 juny 1609, was besegelt 

met den zegel in groenen wasse in placcate daer onder opgedruckt Heeft gesubstitueerd en in 

zijn plaats gesteld sr. Sacharias Fhey suykerbacker tot Antwerpen "Speciael omme van Jac-

ques Denysz brouwer in de weerlt binnen deser stadt te heeschen ende ontfangen alle al-

zulcke twaelff hondert carolus guldens " die hij schuldig is. In geval van weigering substitu-

eert hij mr. Jan de Ridder, procureur te Goes. Aldus ten cantoire van de notaris ter presentie 

van Pieter Bouwensz en Cornelis Pietersz, cleermaker, burgers van Goes. 

 

1.112 Accoort Hans Corstens
112

 

"Alsoo Hans Corstens voor zich zelven ende als volcomen procuratie hebbende van syne an-

dere broeders ende zusters, volgens de procuratie aen parthien verthoont ende geexhibeert ter 

eenre, ende Jacques Denysz, brouwer ende insonende borger deser stadt Goes ter anderen zy-

den. Omme merckelijcke redenen den voorseiden Hans Corstens daertoe moverende, op huy-

den veraccordeert zyn. Te weten dat den voorseiden Jacques Denysz in plaetse van 1200 ca-

rolus guldens hier boven in den contracte van date den 19en Septembris 1598 geroert, niet 

meer en zal betalen dan de gerechte derde paert van dien, te weten 400 carolus guldens." Me-

de ondertekend door de notaris. 

 

1.113 Accoort Jan de Wolff
113

 

Op huijden den 3en Augusti 1609 Compareerde voor my J:B:W. openbaer Notaris etc. In de 

presentie van de getuigen ondergenoemt, Jan de Wolff, als vader ende voocht van Janneken 

Jans de Wolff, oudt zynde drye jaeren en de halff, ter eenre ende Jan Cornelisz Rinck ter an-

deren zyden. Welcke Jan de Wolff verclaerde den voorseiden Jan Cornelisz Rinck de voor-

noemde Janneken Jansdr. aenbesteet, Gelyck den voornoemden Jan Cornelisz Rinck bekende 

den voorseiden Janneken Jans aengenomen te hebben op de conmditien enmde beloften hier 

naer geroert. Te weten dat den voorseiden Jan Cornelisz Rinck de voornoemden Janneken 

Jans dr. sal onderhouden van eten ende drincken, cleeden, reeden, alimenteren, Leeren, doen 

Leeren Lezen, schryven, handtwerck ende anders daer de selve niet ende bequaem toe wesen 

zal ende dat alles ter tyt toe de zelve gecomen zal wesen tot haere mondighe jaeren ende da-
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gen ofte haere cost waerdich zal zyn, voor welcke alimentatie, onderhoudinghe en Levering-

he de voorseide Jan de Wolff aenden voornoemden Jan Cornelisz Rinck voor hem zyn erven 

ende naecomelingen belooft heeft ende belooft mits desen Jaerlycx te betalen de somme van 

acht ponden vlaems geduirende tot de mondicheijt vanden voorseiden Janneken Jans ofte to 

dat zij haren cost waerdich zal wezen als boven. Dies heeft den voorseiden Jan Cornelisz 

Rinck geconditionneert ende besproken dat oft gebeurde ten overlijden van Maijken Jans zijn 

huijsvrouwe den voorseiden Janneken Jans noch onmondich waere dat in sulcken gevalle de 

voochden vanden zelve Janneken Jans gehouden zullen zijn den voorseiden Jan den Rinck 

zijn erven ende nacomelingen hier van te ontlasten ende de voorseide Janneken Jan aen een 

ander besteeden. Alle welcke conditien bespreken ende voorwaerden parthien ten wederzij-

den elc in zijn regard onder verbandt van haere personen ende goederen, roerende, onroeren-

de , presente ende toecomende belooft hebben ende beloven mits desen naer te comen ende 

onderhouden, te doen naercomen ende onderhouden ten euwigen daghe. Alles sonder fraude 

Consenterende hier van etc. gedaen ten huijsse vanden voorseiden Jan Cornelisz Rinck, pre-

sent Jan Gillisz ende Cornelis Dignemansz borgers deser stadt als getuijgen, etc.. t'besluijt als 

in andere contracten. 

 

1.114 Accoort Gysbrecht Heyndricxsz
114

 

Compareerde Gysbrecht Heyndricxsz getrout hebbende Tanneken Persoons, Carel Tulck als 

vader en voogd van zijn kinderen geprocreerd by Janneken Persoons en Anthony Persoons 

voor zichzelf en vervangende Titus en Mayken Persoons, broeder en zuster, verklaarden ge-

accordeerd te zijn te ontvangen zekere erfelijke rente van 4 £ 7 sch. 6 groten siaars, hen com-

peterende van Lieven vande Moortele, over koop en levering van een huis, erve en stede ge-

legen op het "sandt tot Gendt" genaamd de Frouwe. Gedaan ten huize van mr. Heyndrick 

Mispelblom, ter presentie van mr. Heyndrick en Hans Tambourijn, burgers van Goes. 

 

1.115 Attestatie ende verclaringe van te consenteren in den huywelyck
115

 

Compareerde Cornelia Blaes Jansz weduwe, wonende binnen dese stad, dewelke verklaarde: 

"dat zy van Job Jobsz haeren sone verstaen heeft dat hy gezint ende genegen was om sich 

selven ten huywelycke te begeven ende dat hy met Grietken Jans dr. wonende tot Rotterdam 

vereenicht was by soo verre het zyne moeder advoyeerde (PAH: toestemmen), versouckende 

daeromme dat de zelve zyne moeder ter sluyten van thuywelyck daermede by ende present 

wilde comen welcken volgenden de Comparante verclaerde haer tot Rotterdam Laten vinden 

hebben als wanneer tvoorseide huywelyck tussen Job Jobsz haeren sone ende Grietken Jans 

dr. met haer consent, wille ende begeerte gesloten ende gesolemniseert sy comparante om 

sekere affairen ten ondertrouwen vanden voorseiden haeren sone daer niet en can gecomen, 

versochte derhalven vriendelycke aen ministers aldaer de jonge Luyden daerom geen belet te 

doene, maer vryelijck daer mede voorts te Laten gaen als of zy comparante daer selfs present 

waere sonder eenich empeschement (PAH: beletsel) alsoot selve ten weersyden met de vrien-

den consent is toegestaen. Alles sonder fraude. Consenterende etc. gedaen ten huysse van de 

Comparante, present Cornelis Adriaensz Smallegange ende Pieter Adriaensz Craemer, bor-

gers deser stadr. Ende heeft etc. ..... 
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1.116 Substitutie Pieter Evertsz stuerman
116

 

Compareerde d'eersame Pieter Evertsz stuerman als last en commissie hebbende van Jan Pie-

tersz aan de notaris getoond. Verklaart schuldig te wezen aan Adriaen Hughe. de somme van 

55 gulden vlaems. "Ick Jan Pietersz bekenne schuldich te wesen aen d'eersamen Willem van 

Swinnen de somme van 36 gulden vlaems. Ick Jan Pietersz bekenne schuldich te wesen aen 

eersamen Corstiaen Jansz de somme van 27 gulden ende een halff vlaems, End ic Jan Pietersz 

Late volle macht aen Pieter Evertsz myn maentgelt te ontfangen. ende zal dan gehouden we-

sen te betalen myn schult die hier boven staet ende de reste datter overschiet zal gehouden 

wesen de voorseide Pieter Evertsz te betalen Tryn Lambrechtss myn moye ofte aen haeren 

man Jacob Heyndricxsz wonende te Ossaenen (PAH: Oostzaan) ende kerck. Ende dit hebbe 

ic met myn eygen hant onderteeckent met dit  x x x x  

      x x x  daer by stont en is myn merck, was noch 

onderteeckent Jan Heyndricxsz,m Cornelis Rymelant, als getuige Reynier Lambrechtsz.". Het 

betreft zijn maandgeld van de Oostindische Compagnie. Gedaan binnen de stad Arnemuiden 

ten huize van Leyn Leunisz, ter presentie van Nathaniel van Heusen en Daniel Govertsz bei-

de wonende te Arnemuiden 

 

1.117 Testament Pieter Hillewerve
117

 

Testament van Pieter Hillewerve ende Cathalynken Cornelisdr. zyn huysvrouwe 

Inden naeme Godts Amen, Cont ende kennelijck etc. Compareerde Pieter Cornelisz Hille-

werve en Cathalynken Cornelisdr. zijn wettige huisvrouw, wonende te Cappelle (Kapelle), 

beide "cloeck, gesont ende wel te passe" Cathalijnken casseert haar testament dat zij op 15-7-

1603 gemaakt heeft voor notaris Pieter Levendale. De langstlevende zal erven het huijs oft 

landthouve met drije gemeten boomgaerts daer oost aen liggende met alle sijnen gevolghe 

ende toebehooren daer sijlieden nu iegenwoordich in en op wonen, staende op ambachts-

heeren vroone tot Cappelle op Hillewerve binnen dese gemercken: oost Cornelis Cornelisz 

Hillewerve, zuijdt Capiteijn Potteij, west Aechte Wisses huijs ende noordt den heeren wech. 

Cathalijnken Cornelisdr. gunt, geeft ende legateert den voorseiden haeren lieven man 

mits desen haere twee beste goude ringen, te weten een diamant met een robijn mitsgaders 

haer silver slotelrijeme omme d'selve bij hem gebruijct behouden ende gebesicht te worden 

zijn leven lanck.geduirende ende naer den dcoot van den voorseiden haeren man gondt ende 

geeft zij testatrice t'voorseide legaet aen haer comparantes kindt ofte kinderen sooder eenighe 

int leven zijn, etc. De armen van Cappelle krijgen 50 £. Aldus gedaan ten huize van de testa-

teur ter presentie van Cornelis Bartelsz en Dignus Huybrechtsz, parochianen in Cappelle. 

 

1.118 Testament Matheus Bergen
118

 

In den naeme ons Heeren Amen, is gecompareerd de eerzams Matheus Bergen en Pieternella 

Pietersdr. zijn wettige huisvrouw, "ingesetenen poorter ende poortresse der stede vander To-

len (PAH: Tholen), beyde gesont van lichaemen, etc." Langstlevende erft."Soo huys, schuire, 

hoff, Landt, zandt, gout, zilver, gemunt ende ongemunt, Linnen, wollen, tin ende metael in 

ende vuytschulden " Nadat beide overleden zijn zal hun zoon Jacob Mattheusz erven "het 

huys staende beneffens syn ouders huys opt zuyteynde binnen der Tholen daer hy Jacob nu 

jegenwoordich inne woont, streckende met zyn erve viercant Lanx tot aenden dilve van Cor-

nelis Bartholomeeuszoons Hoff, mits dat tgroot huys daeer syne ouders in wonen zyn ? oos-
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drop? ende Lichten zal vry behouden sonder de zelve te mogen betimmeren, beletten, ofte 

behinderen in eenigher manieren". Jacob krijgt ook al het land dat zijn ouders bezitten, gele-

gen onder Poortvliet groot ontrent 8 gemeten. Hij krijgt ook het land gelegen in den Bronick 

en troodelandt onder de jurisdictie van Tholen. etc. Aldus gedaan ten cantoire van de notaris 

ter presentie van Jan Gandolphsz schout der parochie van Baersdorp (PAH: Baarsdorp) en 

Christiaen Boeschot de Jonge, schoemaker te Arnemuyden (PAH: Arnemuiden) 

 

1.119 Weer een procuratie Magdalena van Gindertalen
119

 

Compareerde Jonkvrouwe Magdalena van Gindertalen, geassisteerd met Jonkheer Anthony 

Maurycque haer gecoren voogd. Heeft geconstitueerd Anthonis Cornelisz Ooster "Slant van 

tsandt daer buyten" (PAH: dit is de naam van een parochie, ik denk Standaarbuiten). Aldus 

gedaan ten huize van de comparante ter presentie van Maerten Masuer en Davidt Jansz 

Schoudee, burgers van Goes. 

 

1.120 Procuratie Anthony Mauricque
120

 

Compareerde Jonkheer Anthony Mauricque, mitsgaders jonkvrouwe Clara en Magdalena 

Mauricque, geassisteert met de Heer Maerten Masuer, hun gecoren voogd en hebben gecon-

stitueerd Jonkheer Jacques Maurycque hun broeder, om in hun naam te Bruyssel (PAH: Brus-

sel) te vervolgen, eisen, innen etc. alle goederen, die haar samen met haar ooms en moyen 

aanbestorven zijn bij de dood van Jonkheer Anthony van Gindertalen, hun grootvader. Aldus 

gedaan ten huize van Jonkvrouw Magdalena van Gindertalen, ter presentie van Davidt Jansz 

Schoudee burger van Goes en Heyndrick :Philipsz wonende op Heynkenssandt (PAH: Hein-

kenszand). 

 

1.121 Obligatie Maerten Jansz schipper
121

 

Compareerde Maerten Jansz schipper te Delfshaven, tegenwoordig binnen Goes en bekende 

schuldig te zijn aan Jan Cornelisz Palinckman, de somma van 345 carolusguldens van 40 gro-

ten tstuk "Over coop ende leveringe van een crabbeschuyt met alle zijn gereetschappen, ge-

volge ende toebehooren, zoo de selve jegenwoordelyck zeylt ende rydt" . Aldus gedaan ten 

huize van Jan Cornelisz Palinckman, ter presentie van Cornelis Black en Matthys Matthyssen 

van Bergen als getuigen. 

 

1.122 Codicille Adriaen Cornelisz en Leunken Pietersdr
122

 

Compareerde Adriaen Cornelisz en Leunken Pietersdr. zijn huisvrouw, wonende te Scherpe-

nisse. Zij legateren aan hun zoon Pieter Adriaensz, boven de normale erfporties, de somma 

van 800 carolusguldens van 40 groten tstuk. Aldus gepasseert ten cantoire van de notaris ter 

presentie van Jacob Ingelsz en Josias Cornelisz Boone, beide burgers van Goes.  

 

1.123 Recepisse Lysbeth Maes
123

 

Compareerde Lysbeth Maes, huisvrouw van Cornelis Jobsz vander Welle, wonende te Mid-

delburg, tegenwoordig binnen Goes, en verklaarden uit handen van Claes Pietersz Olislager 
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tot Alckmaer (PAH: Alkmaar) ontvangen te hebben "de naergespecificeerde brieven die een-

en Cornelius Hillenius dienaer des goddelycken woorts tot Alckmaer voorseid van Cornelis 

Maes des comparantes vader in bewaringhe ende daerop hy Cornelis Maes de somme van 24 

gulden geleent gehadt heeft welcke geleende penningen den voorseiden Claes Pietersz Olis-

lager bekende vuyt handen van de Comparante ontfangen te hebben”. Eerst een rentebrief van 

15 schellingen siaers verleden by Andries Kesteloot ende Martino filia Christiaen vande Wer-

le zyne huysvrouwe tot proffytte van Pieter Logge Wynerdael Laet in de prochie van Tho-

roult voor Burgemeesters en Schepenen van de Heerlyckheyt van Lichtervelde in date 13en 

September 1570. Item een rentebrief verleden by Victor Eerenboudt ende Tanneken filia 

Rycquaert de Heere syn wyf tot behouff van Ryckaert Adriaensz Piers vry Laet binnen den 

ambochte van Breenhouc voor Schepenen Slants vande Vryen in date den 22en van wede-

maent 1554.(PAH: Juni). Ende ten Laesten eenen brieff van coop van zeven gemeten een Ly-

ne 32 Roeden Lants by Victor Eerenbout ende Tanneken filia Ruyckaert de Heere zyn wyff, 

verleden tot proffytte van Ryckaert Piersz voor Schepenen slants vande Vryen in date den 

14en meye 1555. Alles volgende de zelve brieven by my Notario gezien, daer van den voor-

seiden Cornelius Hillenius recepisse heeft gedaen". Aldus gedaan en gepasseert ten cantoire 

van de notaris ter presentie van Jan Pietersz en Gabriel Jansz, als getuigen  

 

1.124 Procuratie Jaquemyne Matthysz
124

 

Compareerde Jonkvrouwe Jaquemyne Matthysz, wonende te Antwerpen, tegenwoordig bin-

nen Goes, heeft geconstitueerd Jacob Minnaert, procureur postulerende voorden gerechte der 

prochien Cappelle ende Bieselinge (PAH: Kapelle Biezelinge) om te eisen etc.van Matthys 

Lambrechtsz "tot Laste van de goederen haer comparantes kinderen toebehoorende gelegen 

binnen der prochie van Bieselinghe". Aldus gedaan ten cantoire van de notaris ter presentie 

van Pieter en Abraham Bouwensz burgers van Goes. 

 

1.125 Procuratie Jaquemijntie Davit Jacobsz dr
125

 

Compareerde d'eerbare Jaquemijntie Davit Jacobsz dr. weduwe wijlen sr. Willem Zagarus 

zaliger, wonende te Goes, geassisteerd met sr. Cornelis Antheunisz, haar gecoren voogd, en 

heeft geconstitueerd mr. Jan Sanijn, wonende te Yperen (PAH: Ieper) om te eisen, manen en 

te ontvangen, "alsulcken Legaet van vyff hondert ponden grooten vlaems, haer Comparante 

by Jonckvrouwe Anna de Craene, huysvrouwe van Jonckheer Jacob van Prouyen, Heere van 

Vergieres etc., gegeven ende gelegateert volgende den testamente daer van voor Schepenen 

van Sinte Maertensdyck (PAH: St. Maartensdijk) gepasseert ende verleden op den 24en Ja-

nuario 1591, onderteeckent, J. Pigger". Aldus gedaan ten huize van sr. Cornelis Antheunisz, 

ter presentie van Jan Claesz Slot en Christiaen Leulieur, burgers van Goes. 

 

1.126 Accoort Jan de Wolff ev
126

 

Compareerde Jan de Wolff, ter eenre, Ende Joos Jansz de Wolff, Mitsgaders Jan Cornelisz 

Rinck, getrout hebbende Mayken Jans dr, Pieter Danielsz, getrout hebbende Lysbet Jans dr., 

Ende Cornelis Laureysz, getrout hebbende Josynken Jans dr, alle kinderen van voorseide Jan 

de Wolff, geprocreert aen Janneken van Waterschoot, ter andere syden. Was questie ende ge-

schil tusschen henlieden te rysen ter cause van voorseide kinderen moederlyck goet, gelegen 

in Vlaenderen in Diversche plaetsen, Ende omme alle processen te schuwen bekenden no-
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pende dien met den anderen in t'vriendelycke overcomen ende geaccordeert te syne in der 

formen ende manieren naervolgende, Te weten dat men alle de goederen t'sy waer die gele-

gen syn, soo Landen, huyssen, rentebrieven als anders, in t'openbaer zal laten vercoopen, 

welcke gedaen synde sal d'een helft van de penningen daer van geprocedeert by den voorsei-

den Jan de Wolff als vader ende blyffvene van zyn overleden huysvrouwe der voorseide kin-

deren moeder ende by den voorseide zyner kinderen halve zuster geprocreert aen Grietken 

Corte heeft ende heeft gelyck onder hun vyffven dander helft gepaert, gedeelt, genoten ende 

geproffitteert worden als naer behooren daermede sylieden goede vrienden gescheyden sullen 

wesen ende blyuft aen sonderheyt vorders ter cause voorseid tot Laste van haere vader te 

connen ofte mogen pretendeeren tenm eeuwigen daghe Doch is ten regarde vande voorseide 

Janneken Jans voorseid by de andere kinderen gecondditionneert ende onderbesproken oft 

gebeurde dat voorseide Janneken Jansdr. sonder kindt ofte kinderen achter te Laten aflivich 

werde Als oock ingevallede selve Janneken Jans by den voorseiden Jan de Wolff haerlieder 

respectyven vader ofte yemant anders by testamente ofte eeniger ander manieren eenighe 

schoonicheyt meer dan aen henlieden Comparanten gemaect werde dat de voorseide kinderen 

van Jan de Wolff geprocreert aen Janneken van Waterschoot in sulcken gevalle verclaert 

hebben ende verclaren mits desen dat zylieden vuyt crachte van desen sullen vermogen soo 

vele penningen als de voorseide Janneken Jans dr. vande vercochte goederen voren verhaelt 

genoten ende geproffiteert heeft vuyt des voorseiden Janneken Jans goederen trecken, genie-

ten ende proffiteren sonder weder seggen van yemande. Alle welcke conditien ende voor-

waerden de Comparanten ten wedersyden onder ende wederover belooft hebben ende belo-

ven midts desen elck in syn regard voor haer heuren erven ende nacomelingen te volcomen 

ende onderhouden, te doen volcomen ende onderhouden ten eeuwigen daghe Onder verbant 

van haerlieder personen ende goederen, roerende ende onroerende, presente ende toecomende 

onder renunchiatie van allen exceptien ende benefitien van rechten desen eenichsints contra-

rierenden Ende in sonderheyt den rechte seggende dat generale renunchiatie zonder voor-

gaende speciale is van onwaerde. Alles sonder fraude Consenterende etc. Aldus gedaen ende 

gepasseert ten huyse van Jan Cornelisz Rinck voorseid, ter presentie van Jan van Loo ende 

Cornelis Leynsz, schippers ende inwonende borgers deser stadt als getuygen hier toe etc. En-

de hebben de Contrahenten mitsgaders getuygen voorseid de minute onder my Notaris berus-

tende respectivelyck onderteyckent, Actum ter presente daghe maend ende Jaere als boven. 

My toirconden J. Boud. Wisse Nots publicus 

 

1.127 Procuratie Pieter Geertsz Brabander
127

 

Compareerde Pieter Geertsz Brabander, timmerman, wonende te Goes, halfbroer van vaders 

zijde van Adriaen Geertsz Brabander, heeft geconstitueerd Pieter Adriaensz Craemer, om zijn 

zaken te behartigen in Goes en elders, en speciaal van Adriaen Cornelisz Mannee rekening, 

bewijs en reliqua te eisen etc. Aldus ten cantoire van de notaris ter presentie van Jacob In-

gelsz en Balten Pietersz Smit, burgers van Goes. 

  

1.128 Obligatie Cathalynken Verhaelst
128

 

Compareerde Cathalynken Verhaelst huisvrouw van Evert Winckel pasteybacker, geassis-

teerd met Pieter Adriaensz Mannee, haar gecoren voogd en assistent, en verklaarde schuldig 

te zijn aan Magdaleenken Marcus, de somma van 5 £ en Jan Janss in de drye hammen de 

somma van 2 £ over geleverde winkelwaren. Aldus gepasseert ten huize van Jan Jansz voor-
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seid, ter presentie van Jan Danielsz graencooper en Cornelis Pietersz Cramer, burgers van 

Goes. 

 

1.129 Procuratie Maijken Ingelsdr ev
129

 

Compareeerde Adriaen Cornelisz Mannee, Abraham Claesz Schiptimmerman, getroudt heb-

bende Mayken Ingelsdr., Adriaen Adriaensz schoemaker, Fransken Hieronimus, Jan en Cor-

nelis Willemsz, Cornelis Hoochcamer, Job Cornelisz Kelleman getroudt hebbende Leunken 

Cornelisdr, Cornelis en Marinus Dominicus, voor zichzelf en zich sterk makende voor hun 

mede erfgenamen van wijlen Geert Jansz Backer zaliger, overleden te Goes 15-1-1595, 

machtigen Hieronimus Grieuwaert en Jan Arentsz Ruich wonende te Goes, om te aanvaarden 

een erfrente van 102 gulden die Geert Jansz Backer gekocht had op de Staten van Brabant en 

worden uitbetaald op het quartier van Antwerpen. De brief was verleden te Brussel op 10-7-

1576. Aldus gedaan en gepasseert in het huis genaamd Ryssel, ter presentie van Cornelis Ja-

cobsz van Zunder en Guillaume Jachelou in den bonten mantel, burgers van Goes. 

 

1.130 Attestatie Franchois van den Berge en Cornelis Adriaensz Mannee
130

 

2-9-1609 Compareerde de eerzame Franchois van den Berge, oud 25 jaar, en Cornelis Adri-

aensz Mannee, oud 24 jaar, hebben verklaard op verzoek van Mattheus van der  Erve, "hen-

lieden comparanten wel kennelyck ende indachtich te wesen dat zylieden deponenten den 

Requirant in desen Boudewyn de Windt ende Job Pietersz onder hun vyffven op den dach als 

syne p: Excellentie. hier binnen deser stadt quam in den gelidt gemarcheert zijn tot aen de 

hoochte al waer zylieden zynde ende syn Excellentie niet vindende bleven daer zitten ende 

quaemen terstondt (PAH: doorgestreept : by haer) vyff Jongers fray? met waeren haerlieder 

roers te dragen gegeven hebben ende wederom soo voorts te rugge marcherende ende de Jon-

gers achter hun gaende het welcke eenen Cornelis Panneboeter die in het gelidt achter haer-

lieden was gaende siende, zeyde iegens den Jongers gaet van voren ofte ic schieter ..nder daer 

naer hy zyn roer genomen hebbende ende heeft naer een van den iongers geschoten dat (zoo 

de Luyden seyden zyn been bloedende, Dat by den requirant gehoort zynde heeft hen ge-

vraecht wat hen moveerden sulcx te doene, zeyde den voorseiden panneboeter daerop ic be-

geert te doene ende gaff den requirant een oorebandt (PAH: oorvijg) ende rochten zoo aent 

worstelen ende int worstelen heeft den voorseiden panneboeter zyn rapier eerst vuytgetrocken 

Ende zyn daer naer gescheyden Eyndende hiermede haerlieder. Aldus gedaan en gepasseert 

in het huis genaamd De Boone, ter presentie van Vincent Adriaensz hantschoenmaker en 

Harmen Wijns, smit, burgers van Goes. 

 

1.131 Attestatie Jaquemijnken Jansdr. enz
131

 

Compareerde Jaquemijnken Jansdr. oud 84 jaar, Marinus Huybrechtsz Boone, oud 55 jaar, en 

Joos Jansz, oud 46 jaar, beide timmerluiden en inwoners van Goes. En hebben verklaard "dat 

zylieden deponenten wel gekent hebben eenen Geeraert Jansz Backer, die hier binnen deser 

stadt gestorven ende begraeven is ende verclaerden ooc mede met hen ter begravinge gegaen 

te hebben. Verclaeren voorts zylieden deponenten dat den voorseiden Geeraert Jansz Backer 

voor erffgenamen achtergelaten heeft de naergenomineerde personen, te weten Adriaen Cor-

nelisz Mannee ende Digneken Cornelis dr., gecomen ende gedecendeert van Jan Jansz Bac-

ker. Item Jaquemijnken ende Mayken Ingelsdr., gecomen ende gedecendeert van Ingel Jansz 
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Backer. Item Hieronimus Grieuwaert sone van Tanneken Jans de Backer, mitsgaders Jaque-

mijnken, Mayken, ende Janneken Macharis alnoch Cornelis (PAH: bovengeschreven:) Rogier 

Marinus?, ende Jaquemijne Vriese ende alnoch Witte Jobsz, Digneken ende Neelken Jobs, 

mitsgaders Pieter Jobsz gecomen ende gedecendeert van den voornoemden Tanne Jans de 

Backer. Item Franske, Hieronmimus, Jeronimus Janss Backers dochter, Ende Jan ende Corne-

lis Willemsz mitsgaders Leunken Hieronimus gecomen ende gedecendeert van Hieronimus 

Jansz Backer voorseid, Item Cornelis Hoochcamer, Leunken, Cathalyne ende Neelken Corne-

lis, gecomen ende gedecendeert van Cathalyne Jan de Backers. Ende Jan, Cornelis, Marinus 

ende Adriaen Dominicus, gecomen ende gedecendeert van Mayken Jans de Backer, alle 

broeders ende zusters geweest van den voorseiden Geeraert Jansz Backer. Alle welcke perso-

nen zylieden deponenten verclaeren wel te kennen ende wel te weten datse des voorseiden 

Geeraert Jansz Backer rechte erffgenamen zyn. Geven voor redenen van wetenschap dat 

zylieden deponenten altyt in de gebeurte vanden voorseiden Geert Jansz Backer over vele 

iaeren gewoont ende groote kennisse met hem gehouden hebben". Aldus gedaan in het huis 

genaamd De Boone ter presentie van Marinus Pachiersz en Cornelis Marinusx, timmerluyden 

en burgers van Goes. 

 

1.132 Quitantie Lucas van Horen
132

  

Compareerde sr. Lucas van Horen oudste zoon van mr. Mattheus van Horen, wonende te 

Gent, voor zichzelf en vervangende zijn broers en zusters. En bekende ontvangen te hebben 

van Willem Jansz Vos "alle alsulcke stucken, brieven, papieren, munimenten ende boucken 

als tot noch toe onder den selven Willem Jans Vos berust hebben ende zyn rakende de goe-

deren in Vlaenderen gelegen dewelcke eertyts toebehoort hebben Michiel Michielsz Horen, 

haerlieder oom”. Aldus gedaan ten huize van mr. Frederick Wagenaer ter presentie van Adri-

aen Andriessen Cuyper en mr. Frederick voorseid, burgers van Goes. 

 

1.133 Obligatie Adriaen Boel
133

 

Compareerde Adriaen Boel, wonende op de Zelcke en bekende schuldig te wesen aan Claes 

Jansz Smit de somma van 3 £ 16 sch. 10 groten vlaems, van geleend geld. Aldus ten cantoire 

van de notaris ter presentie van Jacob Ingelsz en Pieter Bouwens 

burgers van Goes. 

 

1.134 Testament van Job Cornelisz backer op Heynkenssant
134

 

Inden naeme Godts Amen, Compareerde Job Cornelisz Backer, wonende te Heynkenssant 

(PAH: Heinkenszand) "clouck, gesont ende wel te passe van Lichame etc". Hij vermaakt al 

zijn goederen aan Claesken Jobs dr., Maerten Jobsz en Blasynken Jobs dr., zijn kinderen elk 

in een vierde part. Het resterende vierde paert aan Neelken Jobs en haar kinderen, etc. Hij 

benoemt zijn zoon Maerten Jobsz, en Huybrecht Syumonsz, beide wonende in de parochie 

Heinkenzand tot executeurs van zijn testament. Aldus gedaan ten cantoire van de notaris ter 

presentie van Pieter Gillisz en Gysbrecht Joosz Stoeldrayer  
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1.135 Procuratie Cornelis Jansz Boone
135

 

Compareerde Cornelis Jansz Boone, burger van Goes, en heeft geconstitueerd mr. Davit van 

Oosten, om te compareren voor wethouders van Bergen op Zoom om daar te transporteren 

een half huis genaamd St. Tomas, gestaan in de Bosstrate. Aldus gedaan ten huize van de 

comparant ter presentie van Abraham van Benten en Huybrecht Willemsz, burgers van Goes. 

 

1.136 Attestatie Dirrick Govertsz
136

 

Compareerde Dirrick Govertsz, schipper van Rosendale (PAH: Roozendaal), oud 33 jaar, en 

heeft verklaard ter instantie van Anthony Marinisz Panneboeter, burger van Goes, en ver-

klaarde "dat nu vrydaghe voorleden hy deposant met syn schip op stroom liggende eenen Jan 

Jansz Kuytel ende den Requirant in dsesen hem aenboort gecomen zijn om seecker out schip 

dat hy deponent te coope hadde van hem te coopen ende in woorden vallende syn met loven 

ende byen soo verre gecomen dat den voorseiden Jan Jansz hem Comparant 24 £ vlaams daer 

voor geboden heeft, daerop hy deponent verclaert geantwoort te hebben dat het schip hem 

niet min als voor 26 £ vlaams aff en stont, waer iegens den voorseiden Jan Jansz antwoorde 

dat het schip hem niet meer dan als hy geboden en hadde weerdich en was ende dat hy daer 

niet meer aff en begeirde te vermaenen en ende sijn soo gescheyden sondert dat hy hem de-

ponenet meer aengesproken heeft. Verclaerende voorts hy deponent sanderdaechs aen Lant 

comende t'selve schip aenden Requirant voor 26 £ vlaams gereet gelt vercocht te hebben. Al-

dus ten cantoire van de notaris, ter presentie van Willem Costen en Jacob Ingelsz als getui-

gen. 

 

1.137 Attestatie Jan de Ridder, graencooper
137

 

Compareerde Jan de Ridder, graencooper, burger van Goes, 61 jaar oud, en heeft ter instantie 

en op verzoek van de eerzame Adriaen Andriesz Wiskerke heeft verklaard: "noch wel ken-

nelyck ende indachtich te wezen dat nu ontrent Kersmisse 1608 Lestleden den jaer ende iuys-

ten dach onbegrepen, hy deponent Jan Gandolfsz Schout van Baersdorp (PAH: Baarsdorp) en 

Pieter Adriaensz vander Gouwe, mitsgaders den Requirant in desen ende Matthys Baltansz 

Smit, wonende op Heynkenssant vergadert zyn geweest binnen deser stadt ten huysse ende 

herberghe genaemt de Zoutkeete, alwaer ter presentie vanden deponent ende de voorseide 

personen den Requirant ende Matthys de Smit voorseid, in woorden gevallen zijn om coop-

manschap van mee te doene, verclarende voorts hy deponent noyt geen woorden ofte condi-

tien by parthien hooren maken te hebben van vry ofte onvry gelt te bespreken". Gedaan te 

Goes ter presentie van Abraham van Benten en Laureys Romboutsz, burgers van Goes. 

 

1.138 Procuratie sr. Jan Slese
138

 

Compareerde sr. Jan Slese, ontvanger van de erfgenamen van Pieter Jansz vander Hooghe 

zaliger, en heeft geconstitueerd Geeraert Pauwelsz, procureur postulerende voor het gerecht 

van Wolffaeertsdyck (PAH: Wolfaardsdijk) om te manen en te ontvangen de 20 £ vlaams die 

Adriaen Cornelis Cauwe schuldig was aan de erfgenamen. Gedaan ter presentie van Geeraert 

de Coster en Gijsbrecht Joosz stoeldrayers, burgers van Goes. 
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1.139 Attestatie Hans Tambourijn en Jacques de Boot
139

 

Compareerde Hans Tambourijn, oud 50 jaar en Jacques de Boot, schoemaker, oud 30 jaar, 

hebben ter instantie en op het verzoek van Claes Lambrechtsz Smit, medeburger van Goes 

verklaard dat zij als goede mannen vergaderd zijn geweest ten huize van Hans Tambouryn, 

waar ook aanwezig was Joos van den Berghe en de requirant, en zijn geaccordeerd over de 

overname van een huis in de Lange Vorst, dat Joos van den Berghe van de requirant gekocht 

had, onder bepaalde voorwaarden. Verklaard ter presentie van Pieter Gillisz en Jacob Ingelsz. 

 

1.140 Testament van Mayken Jansdr
140

 

Inden naeme Godts Amen, Compareerde Mayken Jansdr. laatst weduwe van Jan van Sich.... 

(PAH: staat in de vouw van het boek) wonende te Goes. "zieckelijck van lichame te bedde 

liggende etc." Zij benoemt tot haar erfgenamen Mayken Stoffels en Gillis Stoffels, haar kinds 

kinderen, geprocreerd by haar dochter Tannken Jans. Zij kiest Huybrecht Jansz Stadtbode als 

executeur van haar testament. Gedaan ten huize van de testatrice ter presentie van Pieter An-

driesz Cuyper en Cornelis Dignusz Backer, burgers van Goes. 

 

1.141 Protest Huybrecht Lem Pietersz
141

 

Compareerde Huybrecht Lem Pietersz, "gesworen bode der stadt bergen op zoom" en ver-

klaarde dat hij op 14-2-1594 verkocht had aan Jan de Keyser Ellinck "de nombre van 16 ge-

meten drougen Lants wesende batenaerhede (?) met een halff gemet dyck, voor de somme 

van 109 £ 10 sch. groten vlaems volgende t'contract daer van by den voorseiden Jan de Key-

ser Ellinck onderteyckent".Verzoeken hiervan insinuatie te doen. Aldus ten cantoire van de 

notaris ter presentie van Pieter Gillisz en Jacob Ingelsz, burgers van Goes. 

Op 20-10-1609 is de notaris op bezoek geweest bij Cornelis en Isaack, kinderen van de bo-

vengenoemde Jan de Keyser Ellinck. Die gaven ten antwoord: "als Huybrecht hier lest was 

seyden wy hem dat wy tsamen eens over naer Hulst souden vaeren ende dat wy dan zouden 

sien off men conde accorderen, etc." 

 

1.142 Testament van Willem Jansz Pauw ende zyn huysvrouwe
142

 

In den naeme ons Heeren Amen, compareerde de eerzame Willem Jansz Pauw en Mayken 

Cornelis Blaeubeens dr. zijn tegenwoordige huisvrouw, beide inwoners en burgers van Goes, 

"Clouck ende gesont ende wel te passe van lichaeme, etc." De langstlevende erft. Indien 

Mayken Cornelis komt te overlijden, erft haar moeder Beleken Jans. Een legaat gaat naar 

haar zuster Janneken Cornelisdr. Aldus ten cantoire van de notaris ter presentie van Joos 

Joosz van Callenberghe en Clornelis Gortsz, burgers van Goes. 

 

1.143 Procuratie Eeuwout Hieronimusz
143

  

Compareerde Eeuwout Hieronimusz, getrouwd hebbende Martynken Adriaens en Pieter 

Adriaensz, mitsgaders vervangende Cornelis Adriaensz hun broeder, allen kinderen gepro-

creerd by Adriaen Mertsz Vrient bij Janneken Cornelis Cadam hebben geconstitueerd Huy-

brecht Jansz Stadtbode om voor en vanwege de testamenteurs van het testament van Cornelia 
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Adriaen Cadams, te eisen, achtervolgen, alle goederen die zij van Cornelia geerfd hebben. 

Aldus ten huize van de geconstitueerde, ter presentie van Adriaen Kelle en Pieter Pietersz, 

vleeshouders en burgers te Goes. 

 

1.144 Procuratie Cornelis Mattheusz Smalleganghe
144

 

Compareerde Cornelis Mattheusz Smalleganghe, wonende in de Groe, en heeft machtig ge-

maakt mr. Johan Smalleganghe, advocaat voor den Hove van Holland, om te compareren 

voor wethouders van Ovezande en daar te cederen, transporteren en over te leveren aan Fran-

chois van den Berghe, volgens het accoord daarvan gemaakt, etc. Aldus gedaan ten huize van 

de comparant ter presentie van Jan Leunisz en Teunis Jansz, Lantluyden 

 

1.145 Attestatie Jan Masuer
145

 

Compareerde de eerzame Jan Masuer, inwoner en burger van Goes, oud 49 jaar en Legier 

Pietersz, wonende te Oudelande, oud 41 jaaar, en hebben ter instantie van Andries Jansz, wo-

nende te Oudelande, verklaard: "Ende eerst den voorseiden Jan Masuer verclaert ende attes-

teert hoe dat hy is geweest tusschen paesschen ende meye 1609 lestleden, onbegrepen, ten 

huysse van Dirrick Jansz in Baerlant (PAH: Baarland), in 't gezelschap van Marinis Lenertsz 

Hollepolder, Pieter Hollepolder ende met meer andere, mitrsgaders den Requirant in desen, 

Ende dat hy aldaer gehoort heeft gehadt dat Marinis Lenaertsz Hollepolder voorseid, naer 

Loven ende bieden alle de Landen gelegen in sGravenpolder, aencomende den voornoemden 

Requirant gecocht heeft voor de somme van 1400 Carolusguldens den hoop, ende dat in vier 

payementen, etc." . Zij hadden ook gesproken over mangelinge met Pieter Hollepolder. Aldus 

gedaan in het huis Den Horen, ter presentie van Marinis Jansz Mesouck en Jan Jansz brou-

wer, borgers te Goes. 

 

1.146 Contract van mangelinge Damen Pietersz schipper
146

 

Compareerde Damen Pietersz schipper inwoner en burger van Goes, en Jacob Cornelisz 

schipper wonende te Bieselinge (PAH: Biezelinge) verklaarden hun schepen gemangeld te 

hebben onder bepaalde voorwaarden. Aldus ten huize van Jan Cornelisz Palinckman, ter pre-

sentie van Cornelis Pietersz schipper alhier en Loy Cornelisz schipper te Hoedekenskercken 

(PAH: Hoedekenskerke) 

 

1.147 Erffpacht met een transpoort
147

 

Compareerde de eerzame Cornelis Pietersz Cramer en Tobias Claesz, burgers van Goes, ter 

eenre en Ingel Huybrechtsz wonende aan den Oostdyck (PAH: Oostdijk) ter anderen zijden, 

en verklaarden aan Ingel verhuurd en verpacht te hebben ca. vier gemeten vroonland gelegen 

in Olsende aan de Oostdijck. Aldus gedaan ten cantoire van de notaris ter presentie van Pieter 

Gillisz en Jacques Rymelant, burgers van Goes. 
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1.148 Procuratie Jan Laureysz
148

 

Compareerde Jan Laureysz, inwoner en burger van Goes, en heeft machtig gemaakt Quiryn 

Cornelisz, wonende te Vlissingen, om te compareren voor wethouders der stad Aerdenborch 

(PAH: Aardenburg) in Vlaenderen, om aldaar te leveren een huis en erf gestaan te Aarden-

burg in de Marctstrate, dat de comparant bij dood van Betken Laureys, zijn zuster, weduwe 

van Pieter Schapelinck is aanbestorven. En is door Quirijn verkocht aan Dirrick Lotee, brou-

wer. Aldus gedaan ten cantoire van de notaris ter presentie van Jacob Ingelsz en Job Aerentsz 

metser, burgers van Goes. 

 

1.149 Procuratie Pieter van Breda ev
149

 

Compareerde Pieter van Breda, Jan Nolet, Gillis Geertsz Sabbinghe, Jan Heyndricxsz Hillen, 

schoemaker, Guillame D'hont en Job Pietersz, nomine zijn moeder Mayken Cornelis weduwe 

wijlen Pieter Jobsz Cramer, allen inwoners en burgers van Goes en hebben gemachtigd mr. 

Heyndrick Mispelblom, "Omme vuyt haerlieder constituantens naeme ende van haerlieder 

weghe int lant van Ceulen ofte Guillick ende alomme elders daert van noede wesen ende vin-

den zal eenen Heyndrick Jorisz horlogemaker in t'jaer 1607 inden September fugityff vuijt 

deser stadt vertrocken, te heysschen maenen, innen ende ontfangen alle alsulcke penningen 

als de selve Constituanten syn competerende vanden voornoemden Heyndrick Jorisz horolo-

gemaker volgende heurlieder specificatien". Aldus gedaan en gepasseerd ten huize van de 

geconstitueerde, ter presentie van Daniel Harmansz de Vriese en Pieter Adamsz arbeyders en 

borgers te Goes. 

 

1.150 Vuytcoop Grietken Jansdr
150

 

Compareerde Grietken Jansdr, weduwe wijlen Jan Joosz Smit, wonende te Goes op de Meu-

lendijck, geassisteerd met Pieter Adriaensz Craemer, ter eenre en Cornelis Willemsz rechte 

oom, mitsgaders Cornelis Lenaertsz vander Welle en Jacob Marinisz Blaeuverwer oud ooms 

en voogden van Teunken Jansdr. nagelaten weese van voorseide Jan Joosz Smit geprocreerd 

bij Mayken Teune van 'smoeders zijde, ter anderen zijden. Grietken Jansdr zal de wezen on-

derhouden leren lezen en schrijven etc.etc. Er is een pen paybrief van Dirrick Jasperss 

Cuyper, aankomende de wezen. Aldus gedaan in het huis genaamd De Maerminne ter presen-

tie van Cornelis Adriaensz Smallegange en Jacob Pietersz Wawelaer, burgers van Goes. 

 

1.151 Verclaringhe van een besloten testament
151

 

Compareerde Rachael Raets huisvrouw van Hans Lambrechtsz, wonende te Goes "Dewelcke 

Comparante verclaerde in desen gesloten papieren te wesen haer testament ende vuytterste 

wille by haer eygen hant” . Aldus ten cantoire van de notaris ter presentie van Willem Costen 

en Cornelis Crijnsz in de Trouwe, burgers van Goes. 

 

1.152 Coopcedulle Cornelis Lenaertsz Harincman
152

 

Compareerde de eerzame Cornelis Lenaertsz Harincman, wonende in Den briele (PAH: den 

Briel) ter eenre en Joffrouw Michiele Heymans, weduwe wijlen kapitein Jacques Tutler, ver-
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vangende haar kinderen uit kracht van het testament tussen de Comparante en haar overleden 

man gemaakt te Bergen op Zoom gepasseert voor Marcus Martensz en Jacques Antheunisz, 

schepenen van Bergen op Zoom op 9-12-1603, geassisteerd met de heer Maerten Masuer haar 

gecoren voogd ter anderen zijden, zijn geaccordeerd over "zekere landhouve, schuyren, bui-

ren, huysraet ende eenen steenen verkens back, mitsgaders ontrent 19 gemeten lants, Luttel 

min of meer gelegen in de prochie van Ellwoutsdijck (PAH: Ellewoutsdijk) in verscheyden 

stuken" verkocht aan voornoemde Harincman voor 2100 Carolusguldens gereed geld. 

Harincman zal in pacht houden een kwartier land aankomende de kerk van Ellewoutsdijk. 

Aldus gedaan ten huize van Huybrecht Jansz, stadtbode, ter presentie van Jan Jansz Brouwer 

en Jan Jansz Knooper, als getuigen. 

 

1.153 Testament van Mayken Cornelisdr
153

 

Inden Naeme Godts Amen, Compareerde de eerbare Mayken Cornelisz huisvrouw van Cor-

nelis Bartelsz, wonende te Cappelle (PAH: Kapelle) "cloeck, gesont ende wel te passe van 

Lichame etc.". Zij vermaakt aan haar zoon Adriaen Cornelisz Weye "alle hare gereede haef-

felycke ende erffelycke goeden, geen vuytgesondert" Mocht die komen te overlijden, zijn 

vrouw Neelken Adriaens dr. Aldus gedaan ten cantoire van de notaris ter presentie van Jan 

Bartelsz en Marinis Cornelisz Neleman als getuigen. 

 

1.154 Procuratie sr. Pieter Nicolaesz
154

  

Compareerde de eerzame sr. Pieter Nicolaesz geboren poorter van Goes en heeft geconstitu-

eerd zijn oom sr. Pieter Rymelandt om voor de weeskamer, waarvan hij zelf nog niet ontsla-

gen is, uitstaande zaken te regelen. Het betreft geschil met zijn broers en zusters over de erfe-

nis van zijn moeder. Aldus gedaan te Goes ten huize van de geconstitueerde ter presentie van 

Jaques Rymelant en Laureys Rombouts, burgers van Goes. 

 

1.155 Procuratie Job Jobsz
155

 

Compareerde Job Jobsz, wonende te Rotteram, heeft geconstitueerd de eerzame Cornelis 

Adriaensz Smalleganghe om land te leveren. Aldus gedaan in het huis genaamd Den gouden 

Leeu ter presentie van Niclaes Jansz Oostdyck en Harman Jansz Schoonhoven, burgers van 

Goes als getuigen. 

 

1.156 Procuratie Neelken Lenaerts dr
156

 

Compareerde Neelken Lenaerts dr. en verklaarde te jong te zijn om zelf haar zaken te behar-

tigen, en heeft daarom "haeren Cosijn" Cornelis Adriaensz Smalleganghe heeft gekozen als 

voogd. Aldus gedaan ten huize van Cornelis Adriaensz Smallegange ter presentie van Job 

Arentsz Metser en Huybrecht Willemsz Timmerman, inwoners en burgers van Goes als ge-

tuigen. 
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1.157 Testament van Job Jobsz timmerman en Grietken zyn huysvrouwe
157

 

Inden naeme ons Heeren Amen, compareerde de eerzame Job Jobsz Timmerman en Grietken 

Jans dr, zijn huisvrouw, wonende te Rotterdam, Langstlevende erft. Aldus gedaan in het huis 

genaamd Den gouden Leeu ter presentie van Niclaes Jansz Oostdyck en Cornelis Adriaensz 

Smalleganghe, burgers van Goes. 

 

1.158 Procuratie Jan Hillen
158

 

Compareerde Jan Hillen schoemaker en inwoner en burger van Goes, en heeft geonstitueerd 

zijn huisvrouw Tanneken Jansdr. "haer gevende volcomen macht, authoriteyt en speciael be-

vel mits desen, omme alle de goederen zoo Lant Houves, renten als anders in tlant van Luyck 

(PAH: Luik) ende alomme elders daer die gelegen zouden mogen wesen ende hem Compa-

rant met de voorseide syne huysvrouwe toebehoorende, te vercoopen". Aldus gedaan ten can-

toire van de notaris ter presentie van Ghijsbrecht Joosz ende Geeraert de Coster stoeldrayers. 

 

1.159 Testament van Job Ingelsz ende Magdaleene van den Brande
159

 

Inden Naeme Godts Amen, zijn gecompareeerd Job Ingelsz en Magdaleene vanden Brande, 

wonende tot Cappelle (PAH: Kapelle) "cloeck, gesont ende wel te passe van Lichame etc." 

Maken elkaar erfgenaam, de langstlevende erft. Aldus gedaan ten cantoire van de notaris ter 

presentie van de eerzame Wilm Costen en Jacob Ingelsz inwoners en burgers van Goes. 

 

1.160 Transport Cathalyne Fruytier
160

 

Compareerde Cathalyne Fruytier, weduwe wijlen Lowys Fruytier, geassisteerd met Pieter 

Fruytier haar zoon, gecoren voogd. en verklaarde aan Huybrecht stadtbode nomine d'Heer 

Commissaris Pachier de Vrient verkocht te hebben 5 gemeten land gelegen in de "Goesschen 

polder buyten der Neuse" (PAH: Terneuzen) "eertijts gedyct synde by Jan Piersz Cole voor 

de somme van twee ponden groten vlaems tgemet". Aldus gedaan ten cantoire van de notaris 

ter presentie van Willem Costen en Quiryn Marinisz, burgers van Goes 

 

1.161 Attestatie Pierken Adriaens
161

  

Compareerde Pierken Adriaens dr., huisvrouw van Emanuel Mertensz, soldeaat dienende on-

der capiteyn Gistelles in garnizoen liggende te Axel.,en heeft ter instantie van Aert Metsel, 

soldaat onder dezelfde compagnie verklaard "dat zy comparante voor den regter in desen tot 

Axel voorseid vuyt 49 binden ongeswingelt vlas schoon vlas geswingelt heeft acht ende twin-

tich steen”. Aldus gedaan ten cantoire van de notaris ter presentie van Claes van Haecht hoe-

maker en Laureys Heyndricxsz schrynwercker 

 

1.162 Transpoort Dirrick Woutersz
162

 

Compareerde Dirrick Woutersz tot Sinoutskercke, die overdraagt aan Pieter Marinisz 6 £ 16 

sch. groten vlaams "hem over reste van slote van rekeninghe gedaen den 7en april 1599 van 
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Geert Jansz tot Cattendycke (PAH: Kattendijke) competerende". Aldus gedaan ten cantoire 

van de notaris ter presentie van Cornelis Adriaensz Mannee en Geert de Coster stoeldrayer. 

 

1.163 Procuratie mr. Pieter Vitu
163

 

Compareerde de eerzame mr. Pieter Vitu, burger van Goes, en heeft machtig gemaakt mr. 

Gabriel Sanegreyn (PAH: Savegreyn?), procureur postulerende voor wethouders van Ste. 

Maertensdyck (PAH: Sint Maartensdijk) om te manen, eisen etc. alzulke penningen die hem 

toekomen van Pieter Artsz Cramer volgens "de schepenkennisse ende afrekeninghe daer van 

zynde". Aldus gedaan ten cantoire van de notaris ter presentie van Christiaen Leulieur en 

Geert de Coster stoeldrayer. 

 

1.164 Transpoort Cryn Jansz
164

  

Compareerde Cryn Jansz, wonende te Goes, en heeft overgedragen aan Huybrecht Jansz 

stadtbode "eenen openen hantschrifte geteyckent ende verleden by Janneken Marinisdr. ende 

Adriaen Splinters, op den 24en Octobris 1609, inhoudende de swomme van 22 £ 18 sch. 1 

groot 18 mijten, mentionerende van twee Jaeren Lanthuire ". Aldus gedaan ten cantoire van 

de notaris ter presentie van Cornelis Mannee en Cornelis Pieters Cramer. 

 

1.165 Attestatie Janneken Brouckaerts
165

 

Compareerde Janneken Brouckaerts dr. wonende te Bieselinghe (PAH: Biezelinge) oud 18 

jaar, welke ter instantie van Boudewyn de Wint heeft verklaard "dat zy deponente deur Laste 

van haeren vader aen Mayken Jans huysvrouwe van Jan den Rinck betaelt heeft twee ponden 

groten vlaems op rekeninghe van d'eerste paye van zeker accort dat de selve Mayken Jans 

met haer deponentes vader nopende geleverde bieren gemaect heeft. Als wanneer de zelffve 

Mayken Jans vraechde hoe dat het quam datse niet met meer gelt en brochte, waerop de de-

ponente verclaert geantwoort te hebben: ick zal binnen scht ofte veerthien dagen een stuck 

Lywaet in stadt bringen ende men sal u daermede de reste van de eerste paye voldoen. Ver-

clarende oock voorts dat zy het selffde stuc Lywaets achte ofte veerthien dagen daer naer ten 

huysse vande selve Mayken Jans gebreocht ende een tyt Lanck thaeren huysse berust heeft, 

ende is daer naer aen Cathalyne huisvrouwe van Pieter Adriaensz Bolle om te vercoopen ge-

geven ende met de penningen daer van gecomen de reste vande eerste paye voldaen". Gedaan 

ten cantoire van de notaris ter presentie van Cornelis Pietersz Craemer en Jacques Rymelant. 

 

1.166 Attestatie Cathalynken Symons
166

  

Compareerde Cathalynken Symons, huisvrouw van Pieter Adriaensz Bolle, oud 63 jaar, en 

heeft verklaard ter instantie van de eerzame Mattheus van de Grue en Boudwyn de Windt 

"waerachtich te wesen dat zy deponente in 't beginsel van desen jegenwoordichen Jaere 1609 

ontrent Vastenavont onbegrepen. ten versoecke van Jan Broeckaert tot Bieselinghe (PAH: 

Biezelinge) ten huysse van Jan Cornelisz Rinck gehaelt ende daer naer vercocht heeft seecker 

stuck Lynwaet groot ontrent de vyfftich ellen, dwelcke Mayken Jans, huysvrouwe van Jan 

den rinc voorseid in bewaringe hadde ende de suyvere penningen daer van gecomen verclaert 

zy Comparante aende selffve Mayken Janz deur Last van Broeckaert voorseide betaelt ende 
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gegeven te hebben". Aldus gedan ten cantoire van de notaris ter presentie van Marinis Jansz 

en Adriaen Cornelis Macharisz 

 

1.167 Transpoort paybrief Claes Jansz Slot
167

 

Compareerde Claes Jansz Slot, wonende in 's Gravenpolder, en heeft overgedragen aan Jan 

Jansz Backer, burger van Goes, een paybrief inhoudende "par reste over de helft de somme 

van 350 Carolusguldens van 40 groten tstuk, verleden bij Lambrecht Cornelisz Kelleman, tot 

profijte van Christiaen Pietersz" des Comparants voorsate ende Jan Fransz voor Schepenen 

van Oudelande op den 13 Maerte 1604. Aldus gedaan in het huis genaamd Den Werelt, ter 

presentie van Huybrecht de Munck en Adriaen Michielsz als getuigen. 

 

1.168 Vuytcoop Cornelis Jacobsz Foy
168

 

Op 6-11-1609 compareerde Cornelis Jacobsz Foij, wonende op Catshoeck, ter eenre en Jac-

quemijnken Cornelisdr. Palinckmans, grootmoeder, mitsgaders Jan Cornelisz Palinckmans 

als oom en voogd van drie nagelaten onmondige wezen van Cathalijnken Cornelisdr. Pa-

linckmans, overleden huisvrouw van  Cornelis Jacobsz, zijn veraccordeerd. Cornelis Jacobsz 

zal blijven in het volle bezit van de nagelaten goederen. Gedaan ten huize van Jan Cornelisz 

Palinckman, ter presentie van Cornelis Jansz Wagemaker en Marinus Adriaensz Bonte. 

 

1.169 Obligatie Jan Claesz schiptimmerman
169

 

Compareerde Jan Claesz, schiptimmerman, burger van Goes, en verklaarde schuldig te zijn 

aan Jan Cornelisz Palincman de somma van 10 pomd 13 schellingen vier groten vlaams, over 

reste van de coop en levering van een cromsteven schuijtte met alle zijne gevolghe ende toe-

behooren. Gedaan ten huize van Jan Cornelisz Palincman ter presentie van Cornelis Jansz 

Wagemaker en Marinus Adriaensz Bonte. 

 

1.170 Procuratie
170

  

Compareerden Jacob Quirijnsz  en Stoffel Jacobsz, beide schippers en inwoners van Goes, en 

verklaarden achtervolgende de procuratie bij Henrick Dirricxsz Bugge en Cornelis Machielsz 

brouwer in de drije haringhen tot Delfff (Delft) op 28-10-1608: Wij Dirrick Boudewijn, 

Schout van Hoogeveen onder de parochie van Nootdorp (d.i. in Zuid Holland,) Doeuwe Pie-

ters en Claes Jacobsz gezworens, doen cont dat voor ons gekomen ende verschenen zijn Hen-

rick Dirricxsz  Bugge en Cornelis Machielsz, brouwer in de drije haringhen tot Delff en heb-

ben gemachtigd Jacob Crijns en Christoffel Jacobsz wonende te Goes om te heffen, beuren en 

ontvangen schulden in den lande vander Goes en andere plaatsen. 

 

1.171 Solemnisatie van een besloten testament
171

 

Compareerde de eerzame Nicolaes Jansz Serelsdorp en Adriaenken Adriaensdr. zijn huis-

vrouw., wonende te Cloetinge (PAH: Kloetinge) hebben verklaard dat een toegevouwen pa-

pier hun beider testament is. Geschreven met hun eigen hand en mede ondertekend door mr. 
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Jacob Peckius en Philips Landtsbergen. Is nu door de notaris geregistreerd en voorzien van 

zijn cachet en handtekening. Aldus gedaan ten huize van mr. Jacob Peckius. 

 

1.172 Testament van Jan Crijnsz ende Berbelken Cubbaerts
172

 

Inden naeme Godts Amen, zijn gecompareerd Jan Crijnsz en Berbelken Cubbaerts, zijn huis-

vrouw, wonende buiten de Oostpoort, Berbelken "zieckelijck van Lichaeme" Jan Crijnsz "wel 

te passe". Zij stellen elkaar aan als erfgenaam, de langstlevende erft.  

Aldus gedaan ten huize van de testateurs ter presentie Abraham van de Putte en Jan Pietersz 

Schoelapper, burgers van Goes. 

 

1.173 Procuratie Guillame Dont en Tanneken de Backer
173

 

Compareerde de eerzame Guillame Dont en Tanneken de Backer zijn huisvrouw, wonende te 

Goes. en hebben gemachtigd Andries Sebrechs, hem gevende volkomen macht en authorisa-

tie, om te compareren voor wethouders van de stad Antwerpen om daar te leveren aan de ko-

per een zeker huis en erf gestaan te Antwerpen aan de Meerbrugge in't groenedal straetken 

Aldus gedaan ten huize van de Comparant ter presentie van Jan Jansz cleermaker en Claes 

Jansz Fraes, metser.  

 

1.174 Procuratie Cornelis Pietersz cuyper
174

 

Compareerde Cornelis Pietersz cuyper, heeft geconstitueerd de eerzame Geeraert Pietersz 

cuyper, zijn broeder, om op interest te lichten de somma van 32 £ groten vlaams en daarvoor 

als onderpand te verobligeren een stuk zaailand gelegen in de Goesche polder in Jan Moens-

hoek, groot 4 gem. 202 roeden. Gedaan te Goes in het huis genaamd Den Horen, ter presentie 

van Goossen de Bruyne en Willem Willemsz de Jonge.  

 

1.175 Testament van Cornelis Pietersz Cuyper
175

 

In den name Godts Amen, Compareerde de eerzame Cornelis Pietersz Cuyper, Jongman, oud 

25 jaar, en verklaarde "alsoo hy voorgenomen heeft met den wille des Heeren een reyse naer 

Oostindien te doene, ende dat hy vuyt zynen vryen eygen wille rypelyck bedacht, beraden 

ende wel overleyt sonder eenige vreese, persuasie inductie ofte inmengen van yemande (zoo 

hy zeyde overdenckende de broosheyt der menschelijken natuere ende datter niet zekerder is 

dan den doot ende niet onsekerder dan die vuyre ofte stonde) derselver geresolveert te syne 

omme den onvoorsienigen sterffdach voor te comen ende van deser werelt niet te scheyden 

sonder van syne tydelyke goederen hem by Godt almachtich genadelyck verleent, gedispo-

neert ende syn Testament, Laeste ende vuytterste wille gemaect ende geordonnert te hebben 

etc." Hij legateert aan zijn broers Geeraert en Entenis Pietersz Cuyper een stuk zaailand gele-

gen in de Goeschen polder in Hans Moershoek, groot 4 gem. 202 r, belendingen: oost des 

comparants moeder Jobken Geeraerts, zuid den heeren dijck, west Adriaen Andriesz en noord 

de weduwe van Adriaen Nouts. "Item gunt geeft ende legateert" aan Geeraert en Entenis Pie-

tersz zijn broers, de goederen die de comparant staat te erven van zijn moeder Jobken Geerts 

etc. etc. Aldus gedaan in het huis De Horen ter presentie van Goossen de Bruyne en Willem 

Willemsz 
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1.176 Attestatie Cryn Adriaensz. en Dignis Bonte
176

 

Compareerde Cryn Adriaensz. oud 61 jaar, en Dignis Bonte, oud 51 jaar, en hebben verklaard 

ter instantie van Marinis Willemsz "waerachtich te wesen dat zylieden deponenten Jasper 

Marinusz een jaar voor zyn doot onbegrepen, diversche reysen hooren seggen hebben dat 

Adriaen Andriessen beesten in syn vlas soo veel bederven ende schade gedaen hadden dat hy 

aen den selven Adriaen Andriesz niet veel en schicte van den Lantpacht te geven". Aldus ten 

cantoire van de notaris ter presentie van Jacob Pietersz mandemaker en Adriaen Boel. 

 

1.177 Attestatie Margariete Waes
177

 

Compareerde Margariete Waes, weduwe wijlen Anthony Waes, wonende te Goes, en heeft 

verklaard ter instantie van mr. Adriaen Standaerts, als gemachtigde van Jan de la Bassita, 

rentmeester van den Hertoghe van Aerschot op haere vrouwe waerheijt in plaetse van eede 

die zij bereijt is tallen tijde als versocgt te werden te doene etc dat 34 jaar in Goes gewoond 

heeft, daarvoor met haar man te Bergen op Zoom die daar gekocht heet een huis (jachthuis) 

etc. 

 

1.178 Insinuatie Jacob Peckius
178

 

Op verzoek van Jacob Peckius nomine de erfgenamen van smoederszijde van Aert Joriss 

mitgaders erfgenamen van Pieter Corneliss in de drije Haringen gaat de notaris naar de we-

duwe van Pieter voornoemd voor het inschakelen van goede mannen 

 

1.179 Attestatie Beernaert Huybrechtsz en Mels Adriaensz Leys
179

 

Compareerde Beernaert Huybrechtsz, oud 60 jaar en Mels Adriaensz Leys, oud 56 jaar, beide 

wonende te Goes. Zij hebben ter instantie van Naenken Wittebroots verklaard dat Maerten 

Lenaertsz, man van de requirante, is overleden haar achterlatend met zes kleine kinderen, 

waarvan de jongste maar 1 ½ jaar oud is. De Comparanten hebben de requirante en haar man 

diverse keren ondersteuning gegeven. Aldus gedaan ten huize van mr. Martinis Caesar, advo-

caat, ter presentie van mr. Martinis en Jan Adriaensz in traet. (PAH: lees in het rad) burgers 

van Goes.  

 

1.180 Procuratie Lenaert Jansz
180

 

Compareerde Lenaert Jansz, wonende in den grooten hoeck, heeft geconstitueerd Pieter Adri-

aensz Craemer om te manen, eisen en te ontvangen van diverse personen.  

Gedaan ten cantoire van de notaris ter presentie van Jacob Ingelsz en Cornelis Matthysz Wa-

gemaker, burgers van Goes. 
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1.181 Transpoort Symon Boel
181

 

Compareerde de eerzame Symon Boel, wonende thantwerpen (PAH: Antwerpen) "en ver-

claerde vuyt crachte van de procuratie by joncvrouwe Clara Cornelia Valdaura, nagelaeten 

weduwe van wijlen Henrick Boel, sijne moeder, volgende de zelffve procuratie gepasseert 

voor den notaris Cornelis vanden Bemde ende getuigen daer genoemt op den 17-11-1609 aen 

my notaris ende getuygen naergenoemt geexhibeert" getransporteerd te hebben aan de heer 

rentmeester Anthony Huyssens drie jaar renten en landpachten die zijn moeder was compete-

rende uit goed in zuid beveland. Aldus gedaan ten cantoire van de notaris ter presentie van 

Jacob Ingelsz en Gysvrecht Joosz, stoeldrayer, burgers van Goes. 

 

1.182 Testament van Arent Jansz ende Jobken Marcus
182

 

Inden name Godts Amen, Compareerde Arent Jansz Schipper en Jobken Marcus, burgers van 

Goes, Jobken "cloeck gesont ende wel te passe van lichaeme". Langstlevend testament. Hij 

heeft gelegateerd aan zijn halfbroers Ingel, Geert en Dierick Jansz, geprocreerd by zijn vader 

Jan Arentsz Ruich, de somma van 400 Carolusguldens en aan zijn vrienden van moeders zij-

de die zijn na te laten goederen ab intestato zouden moeten erven de somma van 4 £ 3 sch.4 

groten eens. In geval Jobken Marcus eerst zou komen te overlijden "gont geeft ende legateert 

aen haer broeders ende zusters de somme van gelycke 400 carolus guldens eens". Aldus ge-

daan en gepasseerd ten huize van de testamenteur ter presentie van Heyndrick Remeeus alias 

Cuppens en Pieter Adriaensz Craemers, burgers van Goes. 

 

1.183 Substitutie Jan de Backer filius Henricx
183

 

Compareerde Jan de Backer filius Henricx, wonende te Arnemuyden (PAH: Arnemuiden) en 

verklaard uit kracht van de procuratie die Josijnken de Backer filia Jans de Backer zijn doch-

ter op de 7de dezer gepasseerd heeft voor notaris en getuigen te Middelburg. Volgt een woor-

delijke transciptie van deze akte, waarin Jozyna de Backer filia Jans de Backer, "dienst-

maecht ten huisse vanden Heere Commissaris Aleman" machtig gemaakt heeft haar vader Jan 

de Backer filius Henrix, wonende te Arnemuiden "om te ontfangen ende recouvreren van Jo: 

Fredericq de Lutiano D'Everdinghe, wonende ter Goes, soodanige 220 £ vlaams, die de com-

parante zijn competerende volgens de obligatie van de Lutanio getekend op 1-5-1608. Als 

getuigen Commissaris Aleman en Tomas Dollimy arbeyder was ondertekend D. Croone, 

nots. publ. Is gesubstitueerd mr. Jan Smalleganghe, advocaat om de Lutiano te manen. Aldus 

gedaan in de herberg De Zoutkeete ter presentie van mrs. Johannes de Knuyt en Hieronimus 

Smallegange medicyn. 

 

1.184 Attestatie Jan Jansz cleermaker
184

 

Compareerde de eerzame Jan Jansz cleermaker, oud 36 jaar, burger van Goes, en heeft ver-

klaard op verzoek van Pauwels Fruytier, mede kleermaker, "dat de voorseide requirant zijn 

Ambacht by hem deponent geleert ende zyn Leeriaren volcomentlyck volbracht, mitsgaders 

zijn meester wel voldaen heeft". Gedaan ten cantoire van de notaris ter presentie van Jacob 

Ingelsz en Pieter Gillisz als getuigen. 
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1.185 Coopcedulle Cornelis Laureysz burger
185

 

Compareerde de eerzame Cornelis Laureysz burger en wonende te Goes, ter eenre en Claes 

Jansz wonende buiten Horen tot Woggelom (PAH: w.s. Wognum) als oom en voogd van de 

nagelaten wezen van wijlen Pieter Jansz, zijn broeder, in zijn leven gewoond hebbende bin-

nen het eiland van Zuytbeverlant (PAH: Zuid Beveland) in Baersdorp (PAH: Baarsdorp) ter 

anderen zijde.Verklaarde "welcken Claes Jansz inde qualiteyt voorseid, verclaerde aenden 

voornoemden Cornelis Laureysz vercocht, Gelyck den selffven Cornelis Laureysz bekende 

vanden voorseiden Claes Jansz gecocht te hebben vier gemeten en halff Landts geleghen in 

Baersdorp voorseid in twee diversche stucken in Spapen ende Zuyderbylhoeck. Mitsgaders 

noch de capitale Leeninghe by den voorseiden Pieter Jansz aenden lande van Zeelandt gedaen 

bedragende tcapitael van vyff ponden groten vlaems". Aldus gedaan in het huis genaamd de 

Wyngaertrancke, ter presentie van Jan Jacobsz Bom en Gillis Jansz Lurkens. 

PAH: In de overlopers van Baarsdorp staat Pieter Jansz als Pieter Jansz Hollander en deze 

baande in 1599 land in Papenhoek en Zuiderbijlhoek, waarvan Lauris Bouwense eigenaar 

was. In 1606 staat ditzelfde land op naam van Pieter Jansz Hollander, dat dan gebaand wordt 

door de erfgenamen van Cornelis Laurissen en in 1613 geregistreerd staan met als eigenaar 

Cornelis Laurissen met zijn jonge wees. Lauris Bouwense was vermoedelijk Lauris Bouwen-

se Wicxdorp, zoon van Boudewijn Laurisse Ossewaarde. (Zie Harthoorn, Baarsdorp, Heer-

lijkheid, Poeldorp, Monument.) 

 

1.186 Attestatie Margriete Waes, weduwe wijlen Anthony Waes
186

  

Compareerde Margriete Waes, weduwe wijlen Anthony Waes, wonende te Goes, en heeft 

verklaard ter instantie van mr. Adriaen Standaerts als gemachtigde van Jan de la Bastita 

Rentmeester van de Hertoge van Aerschot, dat zij met haar man 24 jaar lang in Goes ge-

woond heeft en dat zij daarvoor in Bergen op Zoom gewoond heeft, waar haar man een huis 

en pakhuis gekocht had genaamd Cleyn Zeelandt, het woonhuis staande op de hoek van de 

vuylbeeck en het pakhuis in het straatje van de vuylbeeck naast het huis van Willem de Bal-

lemaker. Haar man had het pand belast met een erfelijke rente van 12 carolus guldens en tien 

stuivers tot 20 stuivers brabants de gulden aan Jacques de Causenier wonende te Edigem 

"oock wel wetende dat markeryn de la Bastita op den voorseiden huysse ende packhuisse 

iaerlycx heeft gehadt een rente van 14 carolusguldens ende vyf stuyvers”. Aldus gedaan ten 

huize van de deponent ter presentie van Pauwels de Visscher, cleermaker en Jan Cornelisz 

Leertouwer. 

 

1.187 Procuratie mr.  Fredericq Wagenaers
187

 

Compareerde de eerzame mr.  Fredericq Wagenaers, Chirurgijn, burger van Goes en heeft 

geconstitueerd de eerzame Floris de Jonckere, wonende te Gendt (PAH: Gent), om zeker stuk 

land gelegen buiten de stad Gent op de Dermonsche strate (PAH: Dendermondse straat?) 

groot 437 roeden etc. Aldus gedaan ten comptoire van de notaris, ter presentie van Cornelis 

Pietersz en Jacob Marinusz Boone, cramers. 
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1.188 Procuratie Cornelis Adriaensz Vrient
188

 

Compareerde Cornelis Adriaensz Vrient, zoon van Adriaen Mertsz Vrient, wonende in 

tbruchse vrye (PAH: het Vrije van Brugge) genaamd Schore in Vlaenderen (Vlaanderen), 

heeft geconstitueerd Huybrecht Jansz stadtbode, om van de testamenteurs van het testament 

van Cornelia Adriaensdr Cadams, te eisen, achtervolgen, verzoeken en aanvaarden alle goe-

deren die de comparant met zijn broers en zusters gegeven zijn.  

Aldus gedaan ten cantoire van de notaris ter presentie van Gusbrecht Joosz stoeldrayer en Ja-

cob Jacobsz Keyser. 

 

1.189 Verclaringe van een jongman wie zijn rechte erffgenamen zijn
189

 

Compareerde Jan Adriaensz, ionckman (PAH: jongeman) oud 24 jaar, heeft verklaard "met 

de eerste bequame wint" naar Oostindie te willen reizen en heeft dienst genomen op het schip 

genaamd der Goes, van de Oostindische Compagnie, als botelier, waarvan schipper is Corne-

lis Reygersz. In geval hij deze reis niet mocht overleven stelt hij aan tot zijn erfgenamen: 

Adriaen Adriaensz, Lucas Adriaensz, Mayken Adriaensz getrouwd met Cornelis Onder de 

Meule te Kloetinge en Jaquemynken Adriaens getrouwd met Cornelis Marinusz te Cloetinghe 

(PAH: Kloetinge), zijn broers en zusters, mitsgaders Adriaenken Huybrechs zijnde een kind 

van Leunken Adriaens zaliger. Aldus gedaan in het huis genaamd Den Horen ter presentie 

van Goossen de Bruyne en Marinis Adriaens Bonte. 

 

1.190 Verclaringhe van een vuytterste wille, Jan Adriaensz.
190

 

Compareerde Jan Adriaensz van Goes, "in handen hebbende dat jegentwoordich toegevou-

wen papier verclaerde daerinne gesloten te syne zynen vuyttersten wille by de hant van my 

notairs geschreven ende met syn eygen merck ende naem onderteykent". Gedaan in het huis 

Den Horen ter presentie van Goossen de Bruyne en Marinus Adriaensz Bonte. 

Noot: zie het testament hiervoor. 

 

1.191 Attestatie Marten Adriaensz Backer
191

 

Compareerde Marten Adriaensz Backer, wonende te Goes ten huize van Dirrick Cornelisz 

Backer, burger van Goes, oud 20 jaar, en heeft verklaard ter instantie van de eerzame Tobias 

Wixdorp Capiteyn Maioor en burger van Goes, "dat hy deponent nu maendage avont wesen-

de den 28sten december 1609, lestleden, op de groote marct alhier ontrent den negen vuiren 

met den yswagen rydende, gehoort heeft datter volck was die jegens den anderen harde 

woorden hadden ende daerby comende heeft gezien dat het dene den Requirant ende tandere 

Marinus Andriesz was, ende dat den voorseide Marinus Andriesz jegens den Requirant zeyde 

trect den opsteker gelyck ik hebbe ghy honsvot als ghy zyt. waerop den requirant zeyde: gaet 

henen ende laet my met vreden. Daerop den selffven Marinis Andriesz antwoorde: wel laet 

my mede met vreden, waerom slaet ghy my ende ghy syt eem honsvot, trect den opsteker ge-

lyck ik hebbe. maer ghy verlaet u op u schermen(?) ende ick passe daer niet opag. waerop 

den requirant zeyde zyn degen in de hant hebbende en comt my niet naerder dan dit lanck en 

is, ick segge seyde den voorseide Marinis dat ghy trecken sout gelyck ick hebbe ghy honsvot 

als ghy syt, daerop den Requirant seyde zecht ghy dat ick een honsvot ben, ende heeft den 

voorseiden Marinis Andriesz met syn degen geslagen dat het seere bloede ende t'mes vuyt 
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Marinis hant viel ende den Requirant deurgaende heeft den voorseiden Marinis het mes van-

den aerden opgenomen ende isser mede achter den Requirant geloopen Gevende hy deponent 

voor redenen van wetenschap dat hy tot twee diversche reysen den voorseiden Marinis An-

driesz by den arm genomen heeft en geseyt: com Marinis laet ons gaen ende laet den man 

met vreden ende siende dat hy hem met schoonspreken niet en conde verwinnen, vreesende 

dat hy oock wat van bystaen mochte crygen is wat van henlieden .... deen syde geweken ende 

heeft de zake zulcx voorschreven is aengesien zonder ijet vorders te weten". 

Aldus gedaan in het Schippershuys ter presentie van Dirrick Cornelisz Backer en Abraham 

vander Putte, burgers van Goes. 

 

1.192 Procuratie Magdalena van Gindertalen
192

 

Compareerde de eerbare jonkvrouwe Magdalena van Gindertalen, wonende te Goes, en heeft 

geconstitueerd de eerzame Jonkheer Anthony van Gindertalen haar broer, wonende te Brus-

sel, om voor de magistraat van Brussel te compareren en te cederen en transporteren "al-

zulcken recht ende actie als haer Comparante is competerende in zeecker huyssinghe gestaen 

tot Brussel voorseid by tschuttershoff, genaemt thuys van Phalis. Aldus ten huize van de 

Comparante ter presentie van sr. Franchois vande Perre en Jonkheer Anthony Maurique 

 

1.193 Procuratie Marinis Cornelisz Schipper
193

 

Compareerde Marinis Cornelisz Schipper, wonende binnen de parochie van Ellewoutsdijck 

en heeft machtig gemaakt mr. Adriaen Jonge Dirrixsz, procureur postulerende voor den Hove 

van Holland om jegens Cornelis Bastiaensz, wonende binnen de parochie van Everinghe 

(PAH: Everinge) "te verweren ende sustineren alsulcken proces daervan hy Comparant voor 

Schout ende Schepenen van Ellewoutsdijck getriumpheert heeft" etc. Aldus gedaan ten huize 

genaamd Den Gouden Leeu, ter presentie van Jan de Jonge en Jan Jansz Vlaminc. 

 

1.194 Attestatie Magdaleenken Jans
194

 

Compareerde Magdaleenken Jans oud 60 jaar, wonende te Goes, welke heeft verklaard ter 

instantie van Jan Boldersz "dat sy nu geleden drye ofte vier iaren onbegrepen diversche rey-

sen Jozynken Philips Calpheris, huysvrouwe van Jan Jansz Boogaert, ten tyde dat de selve 

Josynken zieckelyck te bedde was liggende, wesen besoecken ende onder andere gehoort 

heeft dat den voornoemden Josynken in presentie van den voorseiden Jan Jansz Boogaert 

zeer swaerlyck zuchtende als wanneer den selven Jan Jansz iegens haer zeyde: waerom Jo-

synken sucht ghy zoo swaer zydy ergens in beswaert, tsy in het Testament ofte anders. Wae-

rop de voornoemde Josynken zeyde: ick ben wel te vreden dat ghy het Testament houdt maer 

voldoet ende overcomt in tvriendelycke met myn vrienden. Daerop voornoemde Jan Jansz 

zeyde: wel Jozynken weest daerinne gerust, ick belove u dat ic uwe vrienden zal voldoen, 

sulcx dat sy niet en zullen connen clagen". Gedaan ten cantoire van de notaris, ter presentie 

van Job Arentsz metser en Anthony Hebberecht backer, als getuigen. 
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1.195 Testament van Mayken Dirrixsdr. van Schoonhoven
195

 

Compareerde Mayken Dirrix dr. van Schoonhoven, wonende te Goes ten huize van Adriaen 

Leynsz. Comparante is ziekelijk. Zij legateert aan Adriaen Leynsz 4 £ vlaams. Aan Sytken 

Andries haar nicht 100 carolusguldens van 40 groten vlaams het stuk, Erfgenaam van al haar 

goederen haar Lysbeth Cornelisdr. haar zusters kind, huisvrouw van Andries Joossens wo-

nende te Schoonhoven gedaan ter presentie van Jan Jansz Knooper en Willem Jansz Pauwe 

als getuigen. 

 

1.196 Testament van Joris Weyns en Martynken van Dale
196

 

In den name Godts Amen, Compareerde de eerbare Joris Weyns, silversmit en Martynken 

van Dale zijn huisvrouw, "Joris zieckelijck van lichaeme; Martynken cloeck, gesont ende wel 

te passe van lichame". Zij stellen elkaar aan tot erfgenaam, langstlevende krijgt als legaat 

usuus fructum, vruchtgebruik van een huis te Goes, staande in t'suyteynde, waarin sr. Pauw-

els van den Dale, de vader van Martynken is overleden. Erfgenamen Mayken en Adriaenken 

Weyns, hun kinderen, die de langstlevende belooft te onderhouden. Aldus gedaan ter presen-

tie van Aernout Heys en Joos Joosz van Callenberghe als getuigen. 

 

1.197 Testament Lambrecht Jobsz Bylmaker
197

 

Testament van Lambrecht Jobsz Bylmaker en Pachynken Willems, zijn huisvrouw. "Cloeck, 

gesondt ende wel te passe van lichaeme" Zij stellen elkaar aan tot erfgenaam. Langstlevende 

krijgt het vruchtgebruik van de goederen. Indien Lambrecht Jobsz eerst komt te overlijden 

krijgen de erfgenamen van vaders en moeders zijde een legaat van 850 carolusguldens van 40 

groten het stuk. Bij vooroverlijden van Paschijnken moet Lambrecht betalen aan Adriaenken 

Eymans haar zuster de somma van 400 carolusguldens van 40 groten het stuk.Zij krijgt ook 

een ronde gouden ring die gekomen is van de ouders van de testatrice. Aan Adriaenken de 

Nokere, dochter van voorseide Adriaenken Eymans de zilveren riem van de testatrice en aan 

Berbel de Nokere, ook dochter, de waarde van deze zilveren riem.. De kinderen van Adriaen-

ken en Berbel krijgen 400 carolusguldens van 40 groten het stuk. Gedaan ten huize van de 

testateuren ter presentie van Heyndrick Huybrechtsz Molenaer en Jan Claesz Slot als getui-

gen. 

 

1.198 Codicille Adriaen Jansz Mandemaker ende Lysbet Jans zyne huysvrouwe
198

 

Inden Name Godts Amen, Compareerden Adriaen Jansz Mandemaker en Lysbeth Jans, zijn 

huisvrouw. Lysbeth "zieckelijck van lichaeme, Adriaen wel te passe" Zij maken elkaar erfge-

naam. De armen van Goes krijgen 20 schellingen. De langstlevende krijgt als legaat het huis 

in de Langen Vorst waar zij momenteel in wonen voor de tijd van drie jaar, waarna het gaan 

moet naar de gerechte erfgenamen van de overledene. Lysbeth Jansdr heeft een dochter Lys-

beth Jobs, waarover zij als administrerend voogd aanstelt: Adriaen Laynsz te Goes, als voogd 

Laureys Jobsz, Lysbeth Jobs halfbroer. Gedaan ten huize van de comparanten ter presentie 

van Jan van Ecke, linnewever en Jan Vervoort, cleermaker, burgers van Goes. 
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1.199 Testament van Jaquemynken Jacobs, weduwe wylen Job Antheunisz
199

 

Inden Name Godts Amen, Compareerde Jacobmijnken Jacobsdr, weduwe wijlen Job Antheu-

nisz, wonende te Goes, "sieckelijck van lichaeme". Zij legateert aan de armen van Coudorpe 

een stuk zaailand van 1 gemet 11 roeden, gelegen in Coudorpe.op Scheedulve. Aan de vrien-

den van de testatrice die haar goederen ab intestato zouden moeten erven 100 pond groten 

vlaams. De overschietende goederen moeten gaan naar Clasynken, de natuurlijke dochter van 

Jacob Claesz wijlen de zoon van de testatrice. Gedaan ten huize van de testatrice ter presentie 

van Marinis Cornelisz Neleman en Adriaen Anthonisz Gabrielsz, timmerman. 

 

1.200 Vuytcoop Jan Leynsz Tekenburch
200

 

Compareerde Jan Leynsz Tekenburch als vader van zijn twee wezen, nagelaten door 

Fransynken Jansdr. zijn overleden huisvrouw, genaamd Lynken Jans en Leyn Jansz, ter eenre 

en Cornelis Fransz, timmerman, oud oom en Willem Leynsz cuyper, cosijn en voogden van 

de twee wezen, allen wonende te Goes. Hij belooft de wezen te zullen onderhouden.en bij 

mondigheid uitreiken twee dubbele ducaten. Als hypotheek heeft Jan Leynsz verobligeerd 

zijn huis gestaan te Goes in t'zuyteynde genaamd Middelburg. Gedaan ten huize van Cornelis 

Fransz Timmerman, ter presentie van Pieter Adamsz en Ismael Melchiorsz, burgers van 

Goes. 

 

1.201 Obligatie Adriaen Heyndricxsz schipper
201

 

Compareerde Adriaen Heyndricxsz schipper te Middelburg, en bekende schuldig te wezen 

aan Jan Cornelisz Palinckman, de somma van 220 Carolusguldens van 40 groten het stuk. 

gesproten van de levering van een "crabbeschuyte met alle haere gevolghe ende toebehoren". 

Palinckman belooft te geven "een stucke wants te weten den dagelycxe cabel. Item den voor-

staghe, den wintreep, den taeckel, de spriettaeckel ende ten laesten twee ofte drye hoottou-

wen, welcke want den voorseide Jan Cornelisz zal mogen vercoopen ofte laten taxeren ende 

zal den prijs van dien in minderinghe vande voorseide 220 gulden op den dos geteyckent 

worden". Aldus gedaan ten huize van de voorzeide Jan Cornelisz, ter presentie van Cornelis 

Adriaensz Bonte en Huybrecht Costens, burgers van Goes. 

 

1.202 Pachtceel Anthony Adriaensz Cloetinge
202

 

Compareerde Anthony Adriaensz wonende te Cloetinghe (PAH: Kloetinge) en Marcus 

Spruyt, wonende te Cattendijcke (PAH: Kattendijke). Adriaan verklaarde aan Marcus ver-

pacht te hebben de stukken land die hem ten deel gevallen zijn bij het overlijden van de zus-

ter van zijn huisvrouw, voor de somme van 6 £ 10 schellingen groten vlaams sjaers. Aldus 

gedaan in het huis De Zoutkeete, ter presentie van Lieffven Borm en Harreman Wijns smit. 

 

1.203 Vuytcoop Mayken Jans, weduwe wijlen Bastiaen Fernandus
203

 

Compareerde Mayken Jans, weduwe wijlen Bastiaen Fernandus, wonende buiten de Se-

reynskinderen poorte (PAH: 's Heer Hendrikskinderenpoort) ter eenre en Jan Jansz Dorst, ge-

trouwd hebbende Machelyne Basteans, Tanneken Bastaens en Ferdinandus Bastiaensz,, 
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voorkinderen van Basteaen Fernandus, voor zichzelf en van wege Basteaen Basteaens, Saer-

ken en Grietken Basteans, hun halfbroer en zusters, geprocreerd bij Basteaen Fernandus. Zij 

zijn geaccordeerd met Maywen Jans over de nalatenschap van Basteaen Fernandus.De jong-

ste wees Grietken is drie jaar oud. Etc. etc. Aldus gedaan ten huize van Mayken Jans, ter pre-

sentie van Mels Adriaensz cleermaker en Willem Leynsz, vleeschouwer, burgers van Goes. 

 

1.204 Attestatie Leunis Kelleman en Anthony Adriaensz
204

 

Compareerde Leunis Kelleman, oud 46 jaar, en Anthony Adriaensz, oud 27 jaar, beide wo-

nende te Cloetinghe (PAH: Kloetinge), en hebben ter instantie van Lyeven Borm ketelaer en 

inwoner en burger van Goes, verklaard "henlieden deponenten wel kennelyck ende in-

dachtich te wesen, Ende eerst den voorseiden Anthony Adriaensz dat nu geleden desen winter 

twee jaeren in february hy seponent geweest is tot Cloetinghe voorseid, ten huysse vanden 

voorseiden Leunis Kelleman vergeselschapt met Harreman Wyns ende Cornelis Geertsz, 

Smits ende borgers deser stadt, Mitsgaders Marinis Legiersz, Jan Laureysz, Marinis Laureysz 

ende den Requirant in desen, alwaer ten laesten mede in t voorseide geselschap gecomen is 

Jan Geertsz, iegenwoordich Secretaris tot Cattendijck (PAH: Kattendijke) ende naer dat hy 

een weynich by t voorseide geselschap geweest hadde, heeft gesecht issser niet te huiren ofte 

schuiren ick vercoop yemant 50 zacken zaets, waerop den voorseiden Cornelis Geertsz zeyde 

op wat conditie, wel zeyde den voorseiden Jan Geertsz op myn hielick nes, antwoorde Corne-

lis Geertsz, ghy moecht bruydegom wesen dan ofte ghy bruydegom zyt ofte niet, Loof eens 

het zaet op conditie dat ghy sult een echte vrouwe trouwen ende daer een kindt aen winnen 

ende tselffve op bringen dat het can seggen ic comme om tgelt van tzaet, daer op den voor-

seiden Jan Geertsz zeyde, ick Love vyfftich zacken toe mits dat Corstiaen Borm voor de beta-

linghe sal borghe blyven zoo haest ick tzaet gelevert hebbe den zack zaet ten besten ende den 

armen vyff schellingen.. Soo ist met Loven ende bieden zoo verre gecomen dat den Requirant 

in desen ende den voorseide Jan Geertsz op alle voorgaqende conditien veraccordeert zyn tot 

acht gulden min byff stuyvers yder zack, dus zal des voorseiden Jan Geeretsz vader borghe 

moeten blyven voor de Leveringhe vanden voorseide 50 veertelen zaets die den voorseiden 

Jan Geertsz gehouden was te Leveren goesche iaermarct in Augusto 1608 in drye dagen van-

den goeschemarct weecke. Ende den voorseiden Leunis Kelleman verclaert, attesteert ende 

affirmeert tgelach daer van ontfangen te hebben ende dat hy diversche reysen naer tdoen van-

de coopmanschap de selve in manieren voorseid heeft hooren verhalen". Aldus gedaan in het 

huis De Zoutkeete, ter presentie van mr. Jacob Minnaert, wonende tot Capelle (PAH: Kapel-

le) en Cornelis Kervinck wonende te Bieselinge. 

 

1.205 Attestatie Corstiaen Leulieur, oud 60 jaar, en Heyndrick Jobsz
205

 

Compareerde Corstiaen Leulieur, oud 60 jaar, en Heyndrick Jobsz, oud 33 jaar, burgers van 

Goes en hebben ter instantie van Pieter Adriaensz Bolle medeburger van Goes, verklaard: 

"dat zylieden opden vyffden novembris 1609 Lestleden geweest hebben tot Cruyninghe 

(PAH: Kruiningen) inde Swane, vergeselschapt zynde met de Secretaris Jan Storm, Dignus 

Meeusen ende den Requirant in desen met meer andre, Alwaer den voornoemden Heyndrick 

Jobsz verclaerde gecomen te wesen omme de goederen van den voorseiden Dignis Meeusz te 

executeren. Verclaerende voorts zylieden deponenten gehoort te hebben dat den voorseiden 

Dignis Meeuwsz aen voornoemde Jan Storm ernstelyck versochte dat hy voor hem borghe 

soude willen blyffven voor drye ofte vier penningen vlaams die den voorseiden Heyndrick 

Jobsz pretendeerde my comt noch ontrent zes ponden schellingen ende penningen van Pauw-
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els vanden Dale van weghen Joncvrouwe Franchoise de Carion, ick sal u daerop assigneren 

(PAH: op iemand bewijzen). Immers ten lesten door veel bidden heeft hem Jan Storm voor-

den voornoemden Dignis Meeusz borghe geconstitueert. Ende verclaert den voornoemden 

Carstiaen Leulieur ordonnantie op Pauwels van den Dale van drye ponden schellingen ende 

penningen zelver geschreven ende den voorseiden Dignis Meeusz onderteyckent te hebben. 

etc". Aldus gedaan te Kruiningen ter presentie van Claes Jansz Cousmaker en Harrent Mari-

nisz, burgers van Goes. 

 

1.206 Contract Jacob Crynsz biersteker
206

 

Compareerde Jacob Crynsz biersteker ofte biercooper vande drye haringhen ter eenre en 

Adriaen Machielsz waert, wonende te Goes, ter anderen zijden. "welcken Adriaen Machiels 

heeft belooft zoo hy belooft mits desen de helft van alle de bieren die coopen zal vanden 

voorseiden biersteker te bieren ende op te doene zoo lange hy tappen ende den voorseiden 

biersteker biersteken zal ende datse by andre weerts op gedaen ende vercocht worden. Doch 

oft gebeurde dat een van de contrahenten vuyt zyn neringhe scheedde oft quaeme te sterven, 

zal den voorseiden Adriaen Michielsz gehouden zyn, gelyck hy belooft by deeen alle zyne 

achterstellen te betalen binnen drye achtereenvolgende halffve iaeren, alle halve iare een der-

de paert te rekenen vandes eerstes overlyden ofte vuytscheyden aff tot de effectuele betalinge 

toe. Dies heeft de voorseide biersteker belooft aenden voorseiden waert te laten volgen zes 

tonnen biers boven eene verwonnen acte die hy tot des voorseiden waerts laste is hebbende, 

inhoudende 14 £ vlaams, makende saemen 20 tonnen biers die stille zullen blyffven staen zoo 

langhe hy weert vanden voorseiden bierstekers bieren zal, alles onvermindert des voorseiden 

bierstekers goet recht ende ende proceduiren van selve acte ende wort verstaen die in haer 

geheel te blyffven. Ende alle de bieren die den voorseiden waert boven tgunt voorseid, zal op 

doen meer als twintich tonnen stille zullen mogen blyven staen daerinne ende tot verseker-

heyt van tgunt voorseid heeft hy Adriaen Machielsz als speciale hypoteecque verbonden ende 

verobligeert drye bedden met vyff dekens ende voorts alle de huysraet des voorseiden Adri-

aen Machielsz toebehoorende. Omme alle de achterstellen daeraen te verhalen, etc." Aldus 

gedaan ten huize van Claerken Schilders, ter presentie van Jan Beuckelaere ende Jan Jansz 

Schoemakers en borgers van Goes. 

 

1.207 Attestatie Teunken Marinusdr
207

 

Compareerde Teunken Marinusdr. huisvrouw van Jan Cornelisz geseyt trompetter. En heeft 

verklaard ter instantie van Jan Andriesz wonende op Heynkenssant (PAH: Heinkenszand) 

"dat nu inde goesche iaermarct lestleden thaeren huysse vergadert zyn geweest Pieter Crynsz 

ende den Requirant in desen met meer andre verclarende voorts de Comparant dat den voor-

seiden Pieter Crynsz sander daechs daer aen wederom thaeren huysse gecomen is ende ge-

secht: ick hebbe gisteren een huys van Jan Andriesz gecocht, ick zalt gelach betalen ende 

gaen achterwaert ende heeft tgelach gesonden door zynen knecht. Tegen den avondt is den 

voorseiden Pieter Crynsz wederom by haer deponente gecomen ende gesecht: zy willen my 

overstryden dat ick thuys om gereet gelt gecocht hebben ende ick zegge neen. Waerop de 

Comparante verclaert geantwoort te hebben: Pieter Crynsz ick ende myn man hebbent u gis-

teren aff gevraecht ende ghy seydet dat ghyt om gereet gelt gekocht hadt den voorseiden Pie-

ter Crynsz antwoordende zeyde ick en hebbet om geen gereet gelt gekocht, ick zal teghen 

hem te rechte gaen, ick wil den coop den coop houden". Aldus gedaan ten cantoire van de 

notaris ter presentie van Huybrecht Jansz stadtbode en Gillis Jansz, burgers van Goes. 
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1.208 Testament tusschen Vincent Claesz Hovenier ende Cristyne Reyniers zyn 

huysvrouwe
208

 

Inden naeme Godts Ament Cont ende kennelyck zy eenen yegelycken etc. Compareerde Vin-

cent Claesz Hovenier en Cristyne Reyniers zijn huisvrouw, burgers van Goes, Vincent "zieck 

van lichaeme ende den voornoemden Cristyne Reyniers wel te passe wesende", Zij stellen 

elkaar aan tot erfgenaam. In geval Vincent eerst zou overlijden, belooft hij aan Tanneken 

Cents, Ingel en Marinus Centsz, voorkinderen van vincent, geprocreerd bij Neelken Marinis, 

voor hun vaderlijk goed uit te reiken 150 carolusguldens van 40 groten vlaams het stuck. 

Christynken zal deze en hun beider kinderen onderhouden. Claes Cents is een kind van hen 

beiden. Gedaan ten huize van de testateurs, ter presentie vzn Aernout Heijs en Pieter Wils 

Smit, burgers van Goes. 

 

1.209 Procuratie Jan Buyens
209

 

Compareerde Jan Buyens, burger van Goes en heeft machtig gemaakt Jan Cornelisz Rinck en 

Pieter Danielsz, medeburgers van Goes, "Omme vuyt zyns Comparants naeme ende van zy-

nen tweghen in tlandt van Waes enbde alomme elders alle alzulcken landen, rentebrieffven 

als andre goederen die zylieden geconstitueerde zullen connen becomen, hem Constituant 

toebehoorende, te vervolgen, aenveerde ende ten meesten oirbaer te gebruycken, dezelve te 

vercoopen, veralieneren aen zulcken persoon ofte personen alst henlieden geconstitueerde 

goetduncken zal." Aldus gedaan ten huize van Jan Cornelisz Rinck ter presentie van Lenaert 

Govaertsz Schuytman en Pieter Jansz Nap, arbeyder, burgers van Goes. 

 

1.210 Attestatie Job Arentsz en Jacques Jansz
210

 

Compareerde Job Arentsz, oud 45 jaar, en Jacques Jansz, oud 40 jaar, burgers van Goes, en 

hebben verklaard ter instantie van Cornelis Huge Heyt, "dat zyne deponenten ten versoecke 

van den Requirant op den 15den deser iegenwoordiger maent gegaen zyn ten huysse van Pie-

ter Jansz Byle, tot Cruyninghe (PAH: Kruiningen) Omme zekeren regenback by den Requi-

rant gemaekt te verbeteren, daer gecomen zynde hebben beginnen te graeven omme de 

...isitae? te doene ende verclaren dat den voorseide Pieter Jansz Byle t'zelffve henlieden da-

delyck en de oock noch op van daghe wettelyck verboden heeft, zeggende: ick en begeere 

niet dat ghylieden aenden back in t minste comt ofte roert." Gedaan ten cantoire van de nota-

ris ter presentie van Cornelis Pietersz en Jacob Marinisz Boone, craemers, borgers van Goes. 

 

1.211 Procuratie Goossen de Bruyne
211

 

Compareerde Goossen de Bruyne, getrouwd hebbende Tanneken Calpheris en Philips Cal-

pheris, voor hemzelf en als gezworen voogd van de kinderen van Pieter Calpheris en hebben 

geconstitueerd en machtig gemaakt Jan Boldersz, vleeshouder en burger van Goes, "om te 

vervolgen, aenveerdenende heysschen van 't sterffhuys van Jan Jansz Boomgaert, eertijts in 

huwelijk gehad hebbende Jozynken Calpheris, alle alzulcke goederen als haer Constituanten 

met de doot vanden voornoemden Jozynken Calpheris, haerlieder zuster aenbestorven zyn, 
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etc." Aldus gedaan ten huize van Bruyne ter presentie van Cornelis Kruuck, wonende te Bie-

selinghe (PAH: Biezelinge) en Geert Jacobsz te Wemelingen (PAH: Wemeldinge). 

 

1.212 Testament tusschen Cornelis Jacobsz ende Mayken Boudewyns
212

 

Inden naeme Godts Amen, Cont ende kennelyck etc., Compareerde de eerzame Cornelis Ja-

cobsz en Mayken Boudewyns dr, "wettige getroude luyden" wonende te Goes, Cornelis is 

"cloeck gezont ende wel te passe" Mayken "zieckelyck van lichaeme". Zij verklaren dat tus-

sen hen huwelijkse voorwaarden zijn gemaakt. Zij stellen elkaar aan tot erfgenaam. De 

langstlevende krijgt de grote landhoeve met schuur en hof met 6 gemeten 143 roeden boom-

gaert daar achter aanliggende, idem een wei genaamd de Corteweykens, groot 4 gemeten 250 

roeden. Idem een stuk zaailand zuid aan de boomgaard, groot 1 gemet 150 roeden, idem een 

stuk zaailand west aan het zelfde land, groot 241 roeden, idem west aan een stuk zaailand 

groot 1 gemet 135 roeden, idem idem een stuk zaailand genaamd Metsers meet, groot 2 ge-

meten 63 roeden, alle tesamen liggende te Abbekinderen in de Oosthoec. En tot slot dfe twee 

oude bruine paarden met een nieuwe beste wagen. De langstlevende moet direct na het over-

lijden van een van hen, aan Berbelken en Cathalynken Cornelis dr. de kleine landhoeve met 

schuur en hof en 4 gemeten 61 roeden jonge boogaard, west en noord aan, overdragen. Idem 

nog een gebroken wei west aan de boomgaard genaamd de Hageweye, groot 6 gemeten 48 

roeden, alle tesamen liggende in Abbekinderen in de Oosthoec. Idem nog de helft van een 

wei in de Groe, waarvan de wederhelft toekomt aan Jacob Boudewijnsz Wisse, groot voor de 

helft 2 gemeten 2 1/2 roede. Tot slot een wei in het Westambacht van Cappelle (PAH: Kapel-

le) aan het einde van tHooge wegelinck, groot 2 gemeten 42 roeden. Etc. etc. Gedaan ten hui-

ze van de testateurs ter presentie van Cornelis Jansz Boone en Jan Jansz. Backer. 

PAH: is Mayken Boudewijnsdr. een zuster van Jacob Boudewijnsz Wisse? 

 

1.213 Attestatie Marinis Willemsz Olislager
213

 

Compareerde Marinis Willemsz Olislager, oud ontrent 35 jaar, wonende te Goes, en heeft op 

verzoek van Maerten Masuer, Adriaen Andriesz Wiskercke, en Dignis Ketelaer, burgers en 

inwoners van Goes, verklaard: "hoe dat dheer Balliu deser Stede, zynen naeme hem onbekent 

zijn in Martio 1609, den precdusen dach hem ontgaen, wel tot twee dagen toe hem heeft ge-

vonden ontrent de craye mole als oock ontrent de mole genaemt den hasewindt. dar de com-

parant op was werckende binnen welcke twee dagen hy bailliu ontrent de voorseide twee mo-

lens dickmaels ende menich maels over ende weder was wandelende ende den comparant 

tzelve wel merkende wiste niet wat tzelffve te beduyden hadden, ten lesten ende daer naer 

smergens vroech is den zelven heer bailliu gecomen inde huysinge daer den Comparant by de 

mole inne was wonende, ende vindende zyne nichte Pieternelleken Harremans ionge dochter 

zynde maekte met haer eenighe contenantie (PAH: gelaat, gedrag) zoeckende zoot scheen 

haer wel alleene te willen spreken doch de gelegentheyt tzelve niet mede brengende is weder 

wech gegaen ende ontrent den elff uren wederom by de voorseide mole met synen dienaer 

Blaes gecomen ende byde stone blyffven staen heeft den selven zynen dienaer om hem depo-

nent gezonden seggende dat hy eens soude comen by den Heer Bailliu die hem ontrent de 

Craye mole was verwachtende twelck hy Comparant oock was doende ende naercomende 

ende by den Heer Bailliu gecomen synde vraechde hem off Pieternelleken by hem woonde, 

Daerop hy comparant zeyde dattet zyne nichte zynde oversulcx hem was met haer moeder 

comen besoecken den bailliu tselve verstaende versochte aen hem Comparant dat hy syn 

nichte naden middach ontrent den twee ofte dry uren wilde senden in synen boogaert buyten 
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de Seerheyns-kinderenpoorte voegende daer by dattet niet tot haerer schade maar wel tot 

haerder bate syn zoude. Den comparant thuys comende heeft tzelffve versoeck zyn nichte 

Pieternelleken aengesecht, dan die sulcx hoorende maecte swaricheyt omme aldaer te gaene, 

doch hy Comparant met syne huysvrouwe haer inducerende overmits naer zyns bedenckens 

dattet zelve versoeck was ofte soude mogen wesen omme haer tot cameniere te huiren is 

eyntelyck derwaerts gegaen. Verclaert voorts hy Comparant dat zelve zyne nichte weder 

thuys comende is geweest seere vertoorn?t ende soo gealtereert dat sy in twee dagen ..val... 

weder op haer deghe was ende heeft hem Comparant gaen verhalen haer wedervaren zeggen-

de: Cosyn ende nichte hadde ickt geweten ghy en soudt my daer niet gecregen hebben, dae-

rinne den deponent ende syn huysvrouwe beyde seere verwondert zynde ende haer voorts de 

redenen van sulcx affvragende verclaerde hoe dat zy innne den boogaert ende voorts int zo-

mer huysken comende ende aldaer noch daer buyten dheer Baillius huysvrouwe niet ziende 

maer dheer bailliu alleene quaet achterdencken was crygende ende daer over verslagen wor-

dende meende wederom vuyt te gaene, dan dheer bailliu tselffde merckende greep haer by de 

cleederen ende seyde Pieternelleken siet wat neder ick zal u seggen waerom ick u ontboden 

hebbe, seggende met eenen: ziet Pieternelleken icjk hebbe u langhe bemint, iae al van doen 

ghy tot mr. Philips woondet, wout ghy my met u mynen wille laten doen, ick soude u gelt en-

de goets genoech geven ende doen hebben dat ghy u leven lanck geen gebreck hebben en 

soudet, ick en can geen kinderen aen myn wyff winnen dan ick zout u noch soo wel claren als 

menich ionckman, daerop zy antwoorde heer bailliu ghy hebt den huysvrou bemint de die 

ghy syt den rechter die andre van sulcx behoort te straffen ende wet ghy tzelver doen verha-

len weder hy bailiu als voren dat hyt soowel doen soude als menich Jonckman, daerop zy an-

dermael antwoorde myn heere ick en vrage u naer sulcx niet ende siende dat hy haer tottet 

selffve met goedicheyt niet en conde gecrygen sochte haer vorders met gewelt daer toe te 

brengen, haer oneerlyck aentastende ende sulcx dat hy tot zynden quaden wille gecomen sou-

de hebben ten ware zy t selve door haer hart spreken ende het groot getier met luyde roepen 

belaet hadde, houdende evenwel haer by de handen zoo vaste dat sy van hem niet en conde 

ontcomen tot aldertyt zy hem geheel diere ende sterck belooft hadde dat zy van dit stuck ende 

syne begeerte met niemandt en soude spreken ofte reppen dwelck zy bedwonghen was te be-

loven omme daer dore vuyt zyne handen t'ontcomen. Verclarende voorts hy Comparant noch 

wyders dat hy nu maendaghe ende oock saterdaghe laestleden aengesproken was by twee 

personen hem onbekendt ende oock naer syns bedunckens geene inwoonders deser stede 

zynde, de welcke hem vraechden off het stuck dat zy verstaen hadden dat dheer bailliu met 

zyne nichte Pieternelleken begaen zoude hebben waerachtich was ofte niet mitsgaders off sy-

ne nichte daer van eenige bekentenisse gedaen hadde, daerop hy antwoorde dattet 

waerachtich was ende oock daer van bekentenisse by syne nichte gedaen was dewelcke tselve 

hoorende versochten aen hem deponent dat hy tselve zoude willen secreet houden ende soo 

vele te weghe brengen dat zyne nichte tselffve wilde herroepen, belovende hem soo vele daer 

voor te geven dat hy in geen iaer ofte twee en soude gebreck hebben. Doch alsoo hy tselffve 

haer niet wilde contenteren versochten datse naerder met hem daer van mochten spreken sou-

den met zyne nichte daer van sochte handelen ende zyn soo van hem deponent gescheyden 

sonder datse hem tot noch toe meer aengesproken hebben". Aldus gedaan ten huize van Adri-

aen Andriesz, ter presentie van Willem Marinisz Zoute en Jasper Jason greelmaker, beide 

burgers van Goes. 
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1.214 Attestatie Cornelis Adriaensz Smalleganghe
214

 

Compareerde Cornelis Adriaensz Smalleganghe, burger te Goes, oud ontrent 39 jaar, en heeft 

verklaard: "dat inden zomer 1608 hy deposant by den boogaert van Jacob de Witte dien tyt 

bailliu deser Stadt Goes liggende hadde ontrent vyff ofte zes ackers groene wicken die hy ten 

behouve van zyne paerden iegens den aougst daer hadde gehouden ten welcken tyde des de-

posants knape daerontrent comende ploughen heeft bevonden dat die meest al waeren gesne-

den ende van t velt gehaelt, t'welck den knape hem deposant comende te kennen geven es 

zeer smalyck te vreden geweest ende vernomen hebbende dat den knecht vanden voorseiden 

Jacob de Witte t'selffve hadde gedaen.. Es ten huyse van den bailliu gecomen hem clagende 

t'ongelyck dat hy hem hadde gedaen, zeggende dese ofte diergelycke woorden: Heer Balliu 

ick meende onder uwe schaduwe beschermt te zyn mits myn goet soo nae by het uwe was 

gelegen, maer dat ghy selffs van ander lieden goet het uwe maect, dat en behoort alzoo niet 

ofte geeft het landt u niet looons genouch. Daerop den bailliu zeyde dat hy de wicken hadde 

gehaelt voor de veulens van S:E:, den deposant antwoorde dat hy wel versekert was dat S:E: 

niet en begeert datmen voor zyn paerden yemants vruchten zoude stelen daer den Bailliu op 

antwooorde: ghy zyt een onbeleeffden buffel, ick zalt u noch wel te passe brengen, zonder 

hem vorder contentement te doene ende alnoch heeft gedaen dan dat des Baillius huysvrouwe 

zeyde: ghy moecht de veulens de wicken ten eersgate vuyt douwen". Aldus ten huize ge-

naamd Den Horen, ter presentie van Anthony Huyssen en Adriaen Adriaensz Schoemaker, 

burgers van Goes. 

 

1.215 Attestatie Marinis Lambrechtsz
215

 

Compareerde Marinis Lambrechtsz, burger te Goes, oud 45 jaar, en heeft verklaard op het 

verzoek van Maerten Masuer, Adriaen Andriesz Wiskercke, en Dignis Ketelaer, "dat hij in-

den Jare 1600 aengenomen hadde te leren off betrecken eenen Lichondt aencomende Capi-

teyn Lanckvelt den welcken hy Capiteyn Gistelles hadde geschoncken daer aff hy deponent 

bedonghen hadde acht ponden vlaems ofte 50 gulden, den juysten somme hem vergeten 

zynde welcken hondt Jacob de Witte, in die tyt Bailliu deser stadt Goes van hem Marinis wil-

de coopen zoo hy seyde voor den Graeff van Exser, doch alsoo hy deponent den selffden niet 

en wilde vercoopen, seggende dat en waere niet wel gedaen soude ick my konnen verant-

woorden, Antwoorde Jacob de Witte Leert voor hen eenen anderen off zecht dat hy gestolen 

es, een dach ofte twee daer naer is hy Marinis den hondt quyt geworden twelck merckende es 

gegaen ten huysse vanden den voorseiden Bailliu vragende off syn volck geenen verkeerden 

hondt thuys gebracht en hadden, daerop hem geandtwoort werrt dat zy van geenen hondt en 

wisten, middelertyt Marinis vernemende naerden hondt des avonts in eenen zack buyten de 

poorte hadde gedragen alwaer hij den selffven vuyt den zack gedaen met een lonte gebonden 

zynde ende overgegeven heeft aen Matthys ende Pieter Stellenaer, schuytelieden die den 

selffden hondt naer Ziericzee tot mr. Quintens hebben gevoert ende van vracht genoten 14 

schellingen 8 groten, twelck hy deponent vernomen hebbende es des anderen daechs nae 

Ziericzee gevaeren enden ten huysse van mr. Quinten gecomen synde heeft de kinderen ende 

het jonckwyff gevraecht off Lenaert die - in die tyt den voorseiden Bailliu diende - daer een-

en hondt gebracht hadde, die zeyde Jae ende staet int achterjysken met eenen Raeckel (PA: 

MNW is niet duidelijk hierover, vermoedelijk een staak) gebonden, waerop hy deponent ant-

woorde ick wilde den hondt wel hebben, seyden: den hondt en mach van hier niet gaen off 

moesten breeder bescheet hebben ende es hy Marinis nae mr. Quinten gaen sien den welcken 

sander daechs by het gevanghen huys ontmoetende seyde: my es eenen hondt ontvoert die 
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tuwent nu op de vorste camer es gedaen, soo my u jonckwyff ende kinderen gezecht hebben, 

wiltet my wedergeven, Seyde mr. Quinten dat moeste blycken indien ick antwoorde hy depo-

nent u mocht houden staende ende yemant aenden officier senden, ick zoudt doen blycken. 

Dan is soo nae huys gecomen eenen Lenaert des baillius knecht aengaende seyde ghy zyt een 

fyn gezelle dat ghy mynen hondt ontvoert, daerop Lenaert antwoorde ick zal dat myn heere 

zeggen, Marinis seyde seghet uwen schoonen Heere. Dan Bailliu een halff vure daer naer 

Marinis ontboden hebbende vraechde hem zecht ghy my aen dat ick uwen hondt ontvoert 

hebbe, daerop Marinis antwoorde Jae, den bailliu zeyde dat es Leugen t'was mynen hondt 

met een ooghe die eenen meester tot Ziericzee opde breebrugge staende vermeten hadde te 

genesen. Marinis zeyde indient uwen hondt hadde geweest ghy en hadt het by nachte niet 

derven schepen ende 14 schellingen 8 groten voor vracht geven. ghy soudet wel by daegh om 

5 schellingen off twee gulden laten voeren hebben. Seyde hy Bailliu ghy schelm, ghy liecht, 

gevende hem twee ofte drye slaghen ende stiet hem ter deuren vuyt, waer deur hy Marinis 

ontstelt zynde seyde: ghy stuck schelms, comt buyten ende slaet my hier. Ende alsoo den 

bailliu de deure sloot es Marinis wech gegaen ende mr. Guillame dienaer des G ontmoetende 

heeft hem tselffde geclaecht, daerop hy met woorde stelt u te vreden, hy es u te machtich, 

Verclarende voorts Marinis dat syn overleden huysvrouwe hem verclaert heeft dat eenen Isa-

ack, knecht vanden Bailliu, eenen hondt die hy meende geleert te syn, maer was ongeleert, 

savonts opde Vischmarct dat de voorseide zyn huysvrouwe soch(?) niettegenstaende zy zeer 

riep, opgenomen heeft ende alzoo de selve zyn vrouwe deas anderdaechs int huys genaempt 

De Claver neffens den Bailliu quick luysterende heeft den hondt hooren toeren. Waer deur es 

int huys van den bailliu gegaen zeggende: ghy rabauwen, geeft my mynen hondt die ghy gis-

teravont gestolen hebt, deure welcke woorden den bailliu inde zale comende vraechde: wat es 

hier te doen, daerop dem knecht ende des baillius Cosyn aldaer zynde van Dordrecht ge-

comen seyde dese vrouwe zecht dat wy haeren hondt gestolen hebben, waerop den bailliu 

zeyde comt hier ende haelten haer inde plaetse Leydende alwaer de vrouwe meenende het 

huysken open te doen daer den hondt in was, zeyde den bailliu, daer en es niet in dat uwe is, 

haer nemende by den arm stare(?) wech waer deur de vrouwe ontstelt zynde zeyde: ghy 

hondtsdieff geeft my mynen hondt, ick zal wel wech gaen, ghy en hoeft my niet wech te ste-

ken, zeyde den bailliu, zecht dat niet meer off ick scherer(? PAH: deze pagina is niet scherp) 

u voor u gadt, zeude de vrouwe indien ghy dat doet ick zal u desen bierketel in u backens 

slaen, zeyde den bailliu Laet u man comen nae den hondt sien, zeyde de vrou ghy hondsdief 

ghy mocht myn man slaen als ghy laest dedet Eenighe tyt daer naer heeft Joos Cappelle aen 

Marinis verclaert dat hy den voorseiden hondt tot Dordrecht ten huysse van des Baillius Co-

syn off zyn vader gezien hadde ende dat hy hem dien hondt presenteerde te geven overmits 

hy niet geleert was. Eyndigende etc". Aldus gedaan ten huize genaamd Den Horen ter presen-

tie van Anthony Huissen en Adriaen Adriaensse Schoemaker, burgers van Goes. 

 

1.216 Attestatie Wouter Lambrechtsz
216

 

Compareerde Wouter Lambrechtsz, ou 37 jaar, die op verzoek van Maerten Masuer, Adriaen 

Andriesz Wiskercke en Dignis Ketelaer, heeft verklaard: "dat hy ontrent baeffmis 1604 zeker 

boogaerden wachtende by eenighe van Middelburg gehuirt ende met eenen iongen Lich hondt 

nae den boogaert comende heeft den bailliou ende zynen knecht Isaack gemoet met veel win-

den (PAH: windhonden?) ende andere honden. Ende es zynen voorseide hondt met de zelffve 

in stadt geloopen, twelck missende peynsde tselve thuys by Berbele Pieters daer hy deponent 

mede belooft was geloopen te zyne alzoo zy den zelfven hondt opgehouden hadde en den 

hondt daer niet vindende es des avonts gaen Luysteren off hy tot den ballius niet en was ende 
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alsoo hy den selven niet en hoorde verclaert des morgens vroech aende poorte gegaen te syne 

om te vernemen offer yemant den selffven Lich hondt nae walcheren mochte voeren ende 

tselve niet vernemende es hy deponent gecomen tot den baillius ontrent dhacht vuiren (PAH: 

8 uur) smorgens vragende aenden jonckvrouwe off daer geenen verkeerden hondt was ge-

comen, daerop zy zeyde neen ende het jonckwyff mede voren comende heeft hy deposant 

gevraecht off Isaack thuys was, zeyde neen, hy es vuytgegaen, waer deur hy deponent quaet 

vermoeden drygende es na thooft gegaen ende onder weghe den Bailliu ontmoetende met zyn 

dienaers hoorde dat Hans den eenen dienaer zeyde: hy gaet na thooft es de selffden dienaer 

geloopen deur de stadt Sereynskinderen poorte (PAH: 's Heer Hendrikskinderenpoort) vuytte 

na den Gelderloosen dyck den deponent voorts gaende heeft Heyndrick Jorissen die hen ge-

moete gevraecht off hy opt hooft geenen witten hondt gezien hadde met een bruyne plecke 

opt ooghe, Seyde ick en hebbe opt hooft geen gesien dan int Noortoort is my een bootken 

gemoete aencomende Breeckhals daer Isaack des baillius knecht ende eenen cleenen jongen 

in waeren met eenen hondt met een bruyne lappe opt ooghe endxce met roode plecken opt 

Lyff, die nae Cats voeren, een dach ofte twee daer nae heeft hy producent den bailliu aenge-

sproken ende hem synen hondt geeischt die hy laten stelen hadde, Daerop den Bailliu zeyde: 

ick en hebbe dien hondt niet gestolen, den deposant zeyde ghy hebt hem doen stelen ende 

naer Cats laten voeren met het bootken van Breeckhals, den Baillius zeyde ghy zult dat woort 

swygen off ick zal u zetten daer ghy sonne off moene zult zien, den deposant zeyde ghy hadt 

beter myn broot vuyt myn tresoor mogen stelen. Den baillius van hem scheydende ende sey-

de den deposant: ghy syt eenen honsdieff ende zult eenen sterffven, es eyntelyck wech ge-

gaen vier ofte vyff maenden daer naer heeft hy deponent tot Ziericzee den hondt gevonden by 

twee jonghe lieden die hem tgemoete quaemen ende heeft hen genomen ende vast gebonden, 

de jongelieden de hont niet willende laten volgen zeyde hy deposant: den hondt es mijn ende 

gaende met den hont daer den jonckman woonde, vraechde hem hoe hy aenden hondt was 

gecomen, seyde hy is my gegeven by mr. Quinten om dat ick met hem int velt gegaen hebbe 

ende na veel woorden heeft den hondt gecregen ende thuys gebracht, ende gaende voorby mr. 

Quintens deure hebben de kinderen geroepen aenden hondt, daerop hy deposant vraechde 

kinderen kendt ghy den hondt, zeyden jae, t'is onse hondt, Isaack heeft hem hier gebracht, dat 

hy deposant Isaack heeft verweten, hem noemende hontdieff, Eyndigende." Aldus gedaan in 

het huis genaamd Den Horen, ter presentie van Anthony Huyssen en Adriaen Adriaensz 

Schoemaker, burgers van Goes. 

 

1.217 Obligatie Dignis Gertsinus?
217

 

Compareerde Dignis Gertsinus? wonende te Hoedekenskerke en bekende schuldig te zijn aan 

Cornelis Cornelisz Haverhoeck de somma van 38 £ groten vlaams van koop van een gebro-

ken weye, groot 2 gemeten 54 roeden met de vruchten daarop liggende, gelegen in de Haver-

hoeck. Aldus gedaan in het huis genaamd De Corenblomme, ter presentie van Pieter Adri-

aensz Bolle en Gabriel Claesz Speelman, burgers van Goes. 

 

1.218 Attestatie Job Arentsz en Jacques Jansz
218

 

Compareerde Job Arentsz, oud 45 jaar en Jacques Jansz, oud 40 jaar. beide metsers, burgers 

van Goes, en hebben ter instantie van Cornelis Huyge, mede metser verklaard:" dat zy nu 

maendaghe voorleden andermael geweest zijn tot Cruyninghe (PAH: Kruiningen) omme den 

Regenback van Pieter Jansz Byle te visiteren ende daercomende zeyde de voornoemde Pieter 

Jansz Byle: ick en begere aenden regenback niet gecomen ofte geroert te hebben, de back is 
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goet ende dichte, ghylieden mochten bederven ende ondichte maken". Gedaan ten cantoire 

van de notaris ter presentie van Willem Osens en Lieffven Borm, ketelaer, burgers van Goes. 

 

1.219 Procuratie Sebastiaen de Witte
219

 

Compareerde de heer Rentmeester Sebastiaen de Witte, penninckmeester van de subsidie 

over den eylande van Zuytbevelant, burger van Goes.en heeft geconstitueerd de eerzame 

Alexander de Witte, zijn Cozijn, wonende te Antwerpen. Om in zijn naam te eisen en te ont-

vangen van Franchois Breugel, rysleveraer aan het land van Zuidbeveland, mede wonende te 

hantwerpen 12 Franse Croonen van 12 schellingen tstuck, hem gegeven door Jan Jansz 

Knooper voor teerkosten. Gedaan in het huis genaamd De Zoutkeete ter presentie van Tobias 

Wixdorp en Harman Jansz Schoonhoven. 

 

1.220 Procuratie Marinis Domisz
220

 

Compareerde Marinis Domisz wonende in de Groe, broeder en Louys de Wale, beenhouwer, 

burger van Goes, Cosyn van Neelken Domis dr., wonende t'ouwerkercke in Duyvelandt 

(PAH: Ouwerkerk, Duiveland), en verklaarden: " dat alzoo eenen Cornelis Jacobsz nu gele-

den vyfthien maenden ofte daerontrent onbegrepen, in den vechtspel Jacob vande Walle des 

voorseiden Neelken Domis man, zoo gequetst heeft datter de doot naer gevolcht is. Ende 

naerdien zylieden vande selve Neelken verstaen dat zy geresolveert is in t' vriendelycke met 

den misdadigen te comen in accorde, verclaerden t'zelffve in tgeheele ofte deele voor zoo ve-

le henlieden aengaen ofte raken mach niet te willen beletten, maer authoriseren ende geven 

haer aboluyt bevel mits desen omme alles in de voorseide zake te doene zulcx haer goetdunc-

ken ende believen zal. Belovende onder verbandt van haerlieder personen ende goederen, 

roerende ende onroerende, presente ende toecomende voor goet vast gestade ende van waer-

den te houden ten eeuwigen daghe alle tgene by de voorseide Neelken Domis in t' gunt voor-

seid, gedaen ende gecontracteert zal worden zonder daer yet iegens te doenhe ofte te doen 

doene in rechte noch daer buyten". Gedaan ten cantoire van de notaris ter presentie van Cor-

nelis Jansz Boone en Huybrecht Jansz stadtbode, burgers van Goes. 

 

1.221 Testament van Adriaenken Jans dochter
221

 

Inden naeme Godts Amen, Cont ende kennelyck, etc., Compareerde Adriaenken Jans dr. wo-

nende te Goes, "zieckelyck van lichaeme zynde, etc."inden eersten aen Abigael hare dochter 

haere twee beste keurssen, Item geeft aen Michiel haeren sone eenen silveren penninck die 

men de kinderen om den hals hanct ende geeft aen Cornelis haeren ionxten zone haeren ron-

den gouden rinck. Ende alle haere resterende goederen, geen vuytgesondert heeft zay ge-

maect, gegonnen ende gegeven aenden voorseiden Abigael, Michiel ende Cornelis Jansz, ge-

procreert by Jan Adriaensz. Mitsgaders aen Aernoutdyne Jans, haere Kinderen ende aen Ca-

thalynken Jans dr. haer kint geprocreert by Jan Jan Piersz haeren sone ende die noch by hem 

gecreert souden mogen worden, omme tgedeelte dat de voorseide haer kints kindt ofte kin-

deren toecomen zal, ter weescamer deser stadt bekent gemaect ende naer costuyme ende 

usantie vande selve weescamer tot des voorseiden kindt ofte kinderen meesten proffytte gere-

geert ende gade geslagen worden". Gedaen ten huijse van testatrice (testante) present Jan 

Vervoort cleermaecker ende Lambrecht Jans Schrander, borgers deser stadt. 

 

                                                 
219

 RAZE 2043, fol. 276, 1-3-1610 
220

 RAZE 2043, fol. 277, 2-3-1610 
221

 RAZE 2043, img 9978, img 9979, fol. 278, 2-3-1610 



 - 65 -  

 

1.222 Contract van mangelinghe
222

 

Compareerde Pieter Andriesz Cuyper en Leunken Jobs, zijn huisvrouw, burgers van Goes, ter 

eenre en Carstiaen Jobsz Tekenborch en Mayken Jacobs dr., zijn huisvrouw ter anderen zijde, 

en hebben verklaard dat diverse percelen land gelegen in Capelle (PAH: Kapelle), Irsicke 

(PAH: Yerseke) in verscheidene hoeken liggende: "den voorseiden Carstiaen Jobsz wel gele-

gen (PAH: geregen?) zynde" "eerst een stuck zaylandt gelegen in Irsicke op Hoochcampe, 

groot 2 gemeten 52 roeden. Item 3 gemeten 83 roeden gelegen in Capelle, by henlieden ge-

cocht van Stelleman. Item een weye groot 837 roeden gelegen aen Soutewech, Item noch een 

stuck zaylant gelegen in Noorthoec groot 1 gemet 6 roeden belast wesende met 8 schellingen 

siaers., Item noch inden selven hoec een stuck zaylandt groot 296 roeden ende ten lesten noch 

aldaer een stuck zaylandt groot 400 roeden, alle liggende in Cappelle, bedragende saemen de 

nombre van 11 gemeten 174 roeden." Deze moeten geruild worden voor een aantal percelen 

in Wemeldinge toebehorende Carstiaen Jobsz en Mayken Jacobs, als volgt: "In den eerste in 

Wemelinge in Houyhoec zaylandt 525 roeden. Item een weye aen tcrommewegelinck groot 1 

gemet 3 roeden, Item in Reephouck zaylandt groot 1 gemet 16 roeden, noch aldaer 281 roe-

den, noch aldaer 424 roeden, noch gecomen van Witte Bartelsz de helft van twee stucken 

groot over de helft 1 gemet 61 roeden, liggende gemeene met Foort Jacobsz groot over de 

helft 500 roeden gemeen met denselven Foort ende ten laesten een vroonken groot 222 roe-

den gelegen op Deurloo, te saemen groot 9 gemeten 232 roeden". Hierna volgen de condities 

van de mangeling. Gedaan in het huis genaamd De Wyngaertrancke, ter presentie van Lieven 

Pietersz Backer en Mattheus Jansz, burgers van Goes. 

 

1.223 Attestatie Pieter Cornelisz
223

 

Compareerde Pieter Cornelisz, wonende te Schrabbekercke (PAH: 's Heer Abtskerke), oud 34 

jaar, en heeft ter instantie van Pierken Jacobs dr. huisvrouw van Jan Drossert verklaard: "dat 

nu in de Hoedekenskerxe kermisse (PAH: Hoedekenskerke) laestleden ontstaen is zeecker 

vechtspel tusschen Huybrecht Stepper ende Huybrecht Andriesz, alwaer mede by hen un 

compagnie is geweest des Requirantes man ende secht wel gesien te hebben dat ter wijlen 

den voornoemden Huybrecht Stepper ende Huybrecht Andriesz int vechten waeren, Jan 

Drossaert op twee steps weechs niet ontrent haer noch hantdadich aenden selve geweest en si, 

oock niet gesien te hebben dat den voorseiden Drossert een bloot mes in zyn hant heeft ge-

hadt voor ende aleer Marinis Ingelsz hem gesmeten heeft. Eyndigende etc." Gedaen ten huize 

van Martius Caesar, present den selffven Caesar en Jacques Blaeubeen, borgers van Goes. 

 

1.224 Verclaringe van een besloten testament
224

 

Compareerde de eerzame Franchois van de Perre, "zieckelijck" en Margarita de Luteano, zijn 

huisvrouw, "wel te passe", "Welcken Franchois vande Perre in handen hebbende dit iegent-

woordich toegev ouwen papier, gecachetteert met den Signette van hen Comparanten ende 

verclaerden gezamentlyck ende eendrachtelyck daerinne begrepen te wesen haerlieder beyder 

Testament, Laeste ende vuytterste wille met heure naemen ende gewoonlycke signaturen 

goetwillichlyck onderteyckent, etc." Gedaan te Goes ten huize van de testanten, ter presentie 

van Adriaen van de Perre, coopman en Franchois Nolet stadtbode tot Middelburg in Zeeland 
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1.225 Attestatie Neelken Henricx dr
225

 

Compareerde Neelken Henricx dr., geboren "so zy verclaerde" te Halteren in Brabant, wo-

nende te Seraeskercke (PAH: 's Heer Arendskerke) oud 47 jaar, die verklaarde ter instantie 

van Jan Cornelisz Rinck, in huwelijk hebbende Mayken de Wolff, eertijds getrouwd geweest 

zijnde met Jan Jansz, wonende te Goes, "dat Herman Heyndricxsz haer broeder in huwelyck 

gehadt heeft Adriaenken de dr. van Digne Hanne Geerts, haer vaders naem haer deponente 

ontgaen zynde, gewoont hebbende by de mole van Halteren. Verclarende voorts wel te weten 

dat den voorseiden Jans Jansz, Mayken de Wolffs overleden man, is geweest eenige sone en-

de erffgenaem van Jan Heyndricxsz mede haer deponentes ende oock des voorseiden Herman 

Heyndricxsz broeder geweest zynde, geven redenen van wetenschap dat Heyndrick 

Heyndricxsz geseyt Heynken Hermans en Mayken Jans dr. gezeyt Maie Hermans des voor-

seiden Herman ende Jan Heyndricxsz mitsgaders haer deponentes vader ende moeder ge-

weest zyn, in haer leven tot Halteren gewoont hebbende, welcken Heyndrick Hermansz ver-

claerde zy deponente tot Halteren voorseid ende de voorseide Maie Hermans hier binnen de-

sen eylande binnen de prochie van Vlake gestorven ende begraeven te zyne." Aldus gedaan 

ten huize van de requirant ter presentie van Jan Ponce Hospes, wonende te Cloetinghe (PAH: 

Kloetinge) en Jan Pietersz cleermaker, burger te Goes. 

 

1.226 Attestatie Joris Mattheusz
226

 

Compareerde Joris Mattheusz, wonende te Valckenisse (PAH: Valkenisse), oud 35 jaar, en 

heeft ter instantie van Cornelis Adriaensz Calloo, burger van Goes, verklaard:"dat den Requi-

rant nu inden voorleden somer corts naer dat de ambachsheeren van  Crabbendijcke (PAH: 

Krabbendijke) haere thienden vermaect hadden, gecomen is tot Valckenisse ten huysse van 

Adriaen Claesz, weert, in tgeselschap van Jan Danckersz, Adriaen Claesz voorseid, Hubrecht 

Ingelsz ende hem deponent, welcken Jan Danckersz ende Adriaen Claesz gehuirt hadden de 

thiende vande zuytoosthoec in Crabbendijcke. Ist eyntelinghe gebeurt dat den Requirant de 

voorseide thiendenaers onderlinghe vraechde off zy met hem wilden accorderen nopende de 

thiende van zyn vlas dat hy inden voorseiden hoeck hadde liggende, waerop den voorseiden 

Adriaen Claesz zeyde: ghy moeste soo wel van u als van Cornelis Lievensz vlas accorderen, 

antwoorde den Requirant: ick wil wel van myn vlas accorderen, maer ick en begeere niet 

Cornelis Lievens met te doene te hebben ende zyn soo gescheyden sonder datter eenich 

accdoort gevallen is". Gedaan ten cantoire van de notaris ter presentie van Symon Janss Kete-

laer en Geert de Coster, stoeldrayer, burgers van GOes. 

 

1.227 Codicille Sara Mais dr
227

 

In den naem Godts Amen, Cont ende kennelyck etc, Compareerde Sara Mais dr., huisvrouw 

van Jacob Dirrixsz Turck "zieckelyc van lichame etc." Zij legateert aan haar moeder Claerken 

Mollyns al haar kleren, linnen en wollen en haar juwelen, "clenodien en properheden". Aldus 

gedaan ten huize van Claerken Mollyns, ter presentie van Hans Beuckelaer en Jan de Cloet, 

inwoners van Goes. 
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1.228 Attestatie mr. Martinis Caesar
228

 

Compareerde mr. Martinis Caesar, Advocaet, inwoner en burger van Goes, oud 29 jaar, en 

heeft verklaard ter requisitie van Pierken Jacobsdr., huisvrouw van Jan Drossert: "dat hy de-

ponent nu inden zomer laestleden, den precysen dach onbegrepen, gereyst is geweest met 

Hieronimus de Cock ende mr. Adriaen de Jonge naer der Neusen (PAH: Terneuzen), zulcx 

dat hy wesende ten huyse van Capiteyn Arbout aldeaer gecomen is seecker persoon den 

welcken zeyde te syn van de vrienden van Huybrecht Steppers, den voorseiden Hieronimus 

de Cock al oock hem deponent aensprekende omme te weteen ofter geen middel en soude 

mogen genomen worden dat den voornoemden Huybrecht Stepper weder ten Lande zoude 

mogen comen. (img 9981) Als oock dat hij nu ontrent geleden veerthien dagen aengesocgt is 

geweest van een Jacques de Jonge Bailiu tot Baerlant ofter geen middel ende souden mogen 

gevonden werden omme vanwegen den voorn. Huijbrecgt Steppers remis ter impetrere. Eijn-

digende hiermede zijne dispositie verclaerende gedaen ten cantore van mij notaris, present 

Jacob Engels ende Willem Costen borgers deser stadt. 

 

1.229 Testament Robijna Roberts
229

 

Testament Robijna Roberts weduwe van Pieter Pieters Mae jegenwoordicg zijnde binnen de-

se stadt als mij notaris wel bekent, welcke comparante sieckelijck van lichame maer nocgtans 

haer volcomen verstant memorie ende vijf zinnen over al wel machticg ende gebruickende 

zoo ons claer gebleken, heeft verclaert …… Margarita Pieters 300 ponden eens als oock haer 

testatrices meublen cleeren, juwelen ende cleinodien bovendien haar lening van 50 ponden 

kwijtgescholden, haar zonen Adriaen ende Pieter Pieters hebben al genoten van deze goe-

deren boven hun vaderlijck goet, de laatste moeten ook betalen aan Magdalena Thomas duare 

(PAH: douariere) 3 ponden, Stoffel Jans haer peter zone van Jan de Portier 2 pond, aen de 

armen der stad Middelburg 30s ende aen de armen der stadt Goes 30s, als in andere testamen-

ten gedacgtenisse van Philips Dominickel (PAH: Dominicus). Ter presentie van Adriaen 

Adriaensz Schoemaker en Jan van Fryllenberch, inwoners van Goes. 

 

1.230 Substitutie Jr. Anthonius du Pin
230

 

Compareerde Jr. Anthonius du Pin, wonende te Mechelen dewelcke verklaarde dat hij vol-

gens de procuratie van sr. Bartholomeus Cuchim(?) koopman te Ceulen (PAH: Keulen) op 

23-7-1609 op hem Comparant gepasseerd en verleden, heeft gesubstitueerd Mr? Trycens, 

procureur postulerende voor het gerecht van Middelburg, om te compareren jegens Adolph 

Spiers, etc. Gedaan ten huize van sr. Pieter Rymelant, ter presentie van sr. Pieter Rymelant en 

Jacques Rymelant, burgers van Goes. 

 

1.231 Procuratie weer Jr. Anthonius du Pin
231

 

Compareerde Jr. Anthonius du Pin, wonende te Mechelen, en heeft geconstitueerd mr. Jan de 

Ridder, procureur postulerende voor burgemeesters en schepenen van Goes, om de zaken van 

Jr.Anthonius te behartigen. Gedaan ten huize van sr. Pieter Rymelant, ter presentie van sr. 

Pieter Rymelant en Jaques Rymelant, burgers van Goes. 
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1.232 Substitutie Mariken Coninx
232

 

Compareerde Mariken Coninx en verklaarde dat volgens de procuratie van Pieter Verhaghe, 

haar man, gepasseerd voor Notaris Jacob Dirrixsz Apsou binnen de stad Vere op 1-7-1600, 

stelt en substitueert mets desen Joos Benedictus, procureur postulerende voor burgemeesters 

en schepenen van Goes, om te compareren voor de gerechten waar dit nodig is en in rechte te 

betrekken de erfgenamen van Mattheus Machielsz Baerlandt. Gedaan binnen de stad Goes ter 

presentie van Aron Deens, koopman te Middelburg en Cornelis Dirrixsz timmerman, burgers 

van Goes. 

 

1.233 Procuratie Daniel de Renialme
233

 

Compareerde de eerzame sr. Daniel de Renialme, koopman te Middelburg en heeft geconsti-

tueerd de eerzame mr. Martinus Caesar, advocaat, burger van Goes, om te manen, ontvangen 

etc. Aldus gedaan te Goes ter presentie van Goossen de Buyne en Jan Splinters, burgers van 

Goes. 

 

1.234 Verclaringe van een besloten testament
234

 

Compareerde Marinis Dominicus en Neelken Pietersdr. zijn huisvrouw, wonende te Hoede-

kenskercke (PAH: Hoedekenskerke). "Ende een van hun beyden Comparanten in handen 

hebbende dit iegenwoordich toe gevouwen papier, daer van den inhoude by my Notaris in de 

presentie van de getuigen ondergenoemt henlieden voorgelesen is. Ende verclaerden een-

drachtelyck daerinne besloten te wesen haerlieder beyder Testament, Laeste ende vuytterste 

wille etc." Aldus gedaan te Goes ter presentie van Mattheeus Jansz timmerman en Gillis Lur-

kens, cleermaker, burgers van Goes. 

 

1.235 Procuratie Adriaen Andriaensz schoemaker
235

 

Compareerde de eerzame Adriaen Andriaensz schoemaker en Jan Jansz Brouwer, inwoners 

en burgers van Goes, en hebben geconstitueerd Adriaen Jonghe Dirrixsz, procureur postule-

rende voor den Hove van Hollant om te compareren voor het Hof en daar te vervolgen het 

proces dat zij uitstaande hebben tegen Jan Drossert cum suis. Gedaan ten cantoire van de no-

taris ter presentie van Jacob Ingelsz en Willem Costen, burgers van Goes. 

 

1.236 Transport Dominicus Cornelisz
236

 

Compareerde Dominicus Cornelisz, wonende te Cloetinge (PAH: Kloetinge) en bekende ver-

kocht te hebben aan Huybrecht Jansz stadtbode 15 ponden 15 sch. groten, "als hem noch 

competeren van een Willebort Lenaertsz tot Schrabbekerkcde (PAH: 's Heer Abtskerke) bo-

ven seker 15 £ 10 sch. by hem vanden voorseiden Willebort ontfangen, gesproten over coop 

van 588 1/2 roeden zaylant gelegen in Schrabbekercke". Gedaan ten cantoire van de notaris 

ter presentie van Davit Aertsz schoemaker en Andries Adriaenss cleermaker, burgers te Goes. 
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1.237 Procuratie Pieter Adriaensz Timmerman
237

  

Compareerde Pieter Adriaensz Timmerman, burger van Goes, en verklaarde geconstitueerd te 

hebben mr. Martinus Caesar, advocaat en burger van Goes, om te manen en te ontvangen van 

Maerten Jansz "eertyts gewoont hebbende in de Poel binnen desen eylande van Suytbevelant 

en in 't minnelycke te accorderen etc." Gedaan ten cantoire van de notaris ter presentie van 

Pieter Gillisz en Jacob Ingelsz, burgers van Goes. 

 

1.238 Presentatie my Notaris
238

 

"hebbe my Notaris met getuigen na behoiren getransporteert tot Sinte Maertensdyck (PAH: 

St.Maartensdijk) aenden persoon van Jacob Jacobsz ende hem van alle tgene hier boven ver-

haelt gedaen Lecture". Aldus binnen Sint Maartensdijk ter presentie van mr. Martinus Caesar, 

advocaet en mr. Pieter Vitu, doctor, beide wonende te Goes. 

 

1.239 Procuratie Job Engelsz en Magdalena vanden Brande
239

 

Compareerde Job Engelsz en Magdalena vanden Brande Willemsdr, wijlen zijn huisvrouw 

wonende te Cappelle (PAH: Kapelle), als erfgenaam onder andere van wijlen Anthonius van-

den Brande, oom van Magdalena. En heeft geconstitueerd Jan Verhouven, heurlieder Cosijn 

en mede erfgenaam wonende tot Aerschot en mr. Joos de Greve, procureur postulerende in 

den Rade van Brabant, om uit haar naam te compareren voor de Raad van Brabant en daar de 

zaak te behandelen die zij gaande hebben tegen de Heere van Broechem, Melchior van 

Cortbempde en Hans den Molder van Zanthoven te appelleren etc. Gedaan ten cantoire van 

de notaris ter presentie van Jacob Marinisz Boone en Geert de Coster, stoeldryaer, burgers 

van Goes. 

 

1.240 Attestatie Cornelis Jacobsz Serelsdorp
240

  

Compareerde Cornelis Jacobsz Serelsdorp, oud 62 jaar, Pieter Jacobs, oud 59 jaar en Pieter 

Matthysz, oud 49 jaar, beide wonende in de Groe, en hebben verklaard op verzoek van Cor-

nelis Cornelisz Meulman, mede wonende in de Groe, dat "zylieden deponenten nu in meye 

ofte Junij 1609 laestleden, onbegrepen met den voornoemden Requirant ende Anthonij Kem-

pe wonende in Sgravenpolder (PAH: 's Gravenpolder), geweest zyn binnen deser stadt ten 

huysse genaemt Den Horen om zeker coopmanschap van hondert zestien veertelen rontsaet 

die den voorseiden Anthony Kempe van den Requirant gecocht hadde aff te helpen maken. 

Accoord. Gedaan ten huize genaamd Den Horen, ter presentie van Marinis Matthysz wage-

maker en Goossen de Bruyne, burgers van Goes. 

 

1.241 Attestatie Leunis Cornelisz Kelleman
241

  

Compareerde Leunis Cornelisz Kelleman, wonende te Cloetinghe (PAH: Kloetinge), oud 46 

jaar, en heeft op verzoek van zijn broer Cornelis Cornelisz Kelleman verklaard: "dat nu gele-

den thien ofte elff jaren onbegrepen, hy deponent wonende tot Sgravenpolder (PAH: 's Gra-

venpolder) by hem gecomen is Pieter Lenaertsz Hollepolder ende hem deponent by de mou-

we nemende zeyde: waer woont u broeder Cornelis Kelleman ofte Mijnheere, hy heeft over 
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eenigen tyt een gemet lants van my gecocht ende en geeft my niet ick zoude zyen off wy sou-

den connen accorderen dat ick het lant wederom aen my hadde. Verclarende hy deponent den 

voornoemden Hollepolder by synen broeder gebrocht te hebben ende hem thuys vindende 

zijn soo alle drye te saemen gegaen tot onder de Luiffe daer iegenwoordich Pieter Pietersz 

Vuyst woonachtich is ende hebben aldaer vant overlaten van tvoorseide landt gesproken ende 

finalyck geaccordeert in zulcker vougen dat de voorseide Hollepolder het voorseide gemet 

lants wederom aen hem soude hebben, mits dat daermede betaelt ende gesmolten zouden zyn 

alle tgene zylieden doentertyt met malcanderen vuytstaende hadden soo van bier, excysen, 

imposten als anders". Gedaan ten huize genaamd Den Bruynvisch, ter presentie van Symon 

Andriesz, burger van Goes en Jan Jansz Bay, wonende te Schrabbekercke (PAH: 's Heer 

Abtskerke). 

 

1.242 Testament van Joos Benedictus ende Leunken Henricx zyn huysvrouwe
242

 

Inden naeme Godts Amen, Cont ende kennelyck etc., Compareerde Joos Benedictus en 

Leunken Hendricx, wettighe getroude luyden wonende te Goes, Joos ziekelijk, Leunken wel 

te passe. "Dat naer de door van hem testateur synen zone Benedictus Joosz, zal aenveerden 

ende behouden zyns Testants conterfeytsel ende naerde doot van haer testatrice begeert sy dat 

Neelken Joos sal aenveerden ende behouden haer testatrices conterfeytsel." Zij stellen elkaar 

aan tot erfgenaam. Na dood van een van hen moet de ander uitkeren aan Neelken Joos, Bene-

dictus Joos, Anthony Joosz en Heyndrick Joosz, hun beider kinderen de somma van 4 £ ieder. 

Geertruyt en Cathalynken Joos, mede hun kinderen krijgen ook elk 4 £. Gedaan ten huize van 

de testateurs ter presentie van Cornelis Franssen vander Straten en Carstiaen Leulieur, bur-

gers van Goes. 

 

1.243 Procuratie Hans Crock en Mayken de Vos
243

 

Compareerde Hans Crock vleeschouwer en Mayken de Vos, zijn huisvrouw, wonende te 

Antwerpen, voor zichzelf en als "testamentelycke momboir van de nagelaten weese wylen 

Cornelis Bordincx genaempt Janneken Bordincx, wonende tot Amsterdam, daer moeder af 

was Digna de Vos". Zij hebben geconstitueerd Jan Jansz cleermaker, burger van Goes, om de 

goederen van deze wees op Zuid Beveland te administreren. Aldus gedaan ten cantoire van 

de notaris ter presentie van Pieter Gelisz en Blaes Adriaensz, burgers van Goes. 

 

1.244 Quitantie Franchois Cornelisz
244

 

Compareerde Franchois Cornelisz, getrouwd hebbende Jaquemynken de Cock, wonende te 

St. Tomas in Artoys, (PAH: Saint Thomas, Artois) en Michiel de Cots, als voogd van de na-

gelaten wezen van wijlen Raes Seys, waar moeder van was Mayken Langetee wonende te 

Honschoten. Zij verklaren ontvangen te hebben van Joris Gillisz Koy, burger van Goes, de 

somma van 27£ groten vlaams en twee gouden ringen ter waarde van 2£ vlaams, hun van 's 

moeders zijde aanbestorven bij het overlijden van Jacquemyne Gysbrechs dr. Joris belooft te 

betalen aan Denys de Meyere van Yperen (PAH: Ieper), bleyker (PAH: bleker) wonende bui-

ten de stad Haarlem in het dorp Overveen. Aldus gedaan ten huize van Joris Koy ter presentie 

van Hans Tambouryn en Claes Lambrechtsz Slootmaker, burgers van Goes. 

 

                                                 
242

 RAZE 2043, fol 300, 24-3-1610 
243

 RAZE 2043, fol. 302, 24-3-1610 
244

 RAZE 2043, fol. 303, 24-3-1610 



 - 71 -  

1.245 Procuratie Cornelis Jansz Boone
245

 

Compareeerde Cornelis Jansz Boone, inwoner en burger van Goes, en heeft geconstitueerd de 

eerzame mr. Pieter Vitu, medicyn ordinaris te Goes, om met de eerzame Davit van Oosten, 

Rentmeester van de armen te Bergen op Zoom "nopende de huiren ende reparatien vande 

helft van een huys gestaen tot Bergen voorseid in de Boschstraet genaempt St.Thomas, hem 

constituant voor deen helft en de voornoemde armen d'ander helft toebehoort ". Gedaan ten 

cantoire van de notaris ter presentie van Willem Costen en Abraham van Benten, burgers van 

Goes. 

 

1.246 Transpoort Aechken Symons
246

  

Compareerde Aechken Symons, weduwe wijlen Jan Jansz, wondende te Schravenpolder 

(PAH: 's Gravenpolder) geassisteerd met Volkert Femmes haar oom als gecoren voogd. Ver-

klaren getransporteerd te hebben aan Adriaen Adriaensz schoemaker, burger van Goes, "alle 

alsulcke penningen als haer Comparante vanden Inventaris by haer op den 17en febr. 1610 

gemaect zyn competerende, bedragende 88 £ 15 sch. 8 d. Gedaan ten cantoire van de notaris 

ter presentie van Pieter Gillisz en Jacob Ingelsz, burgers van Goes. 

 

1.247 Transpoort Magdalena van Gindertalen
247

 

Compareerde Jonkvrouwe Magdalena van Gindertalen, wonende te Goes, "verclaerde by de-

sen te approberen ende aggreeren soo zy approbeert ende aggreert by desen de overlatinghe 

van haere houve by Jonkheer Philips van Gindertalen haeren broeder volgende de vorengaen-

de conditien gedaen". Hij heeft overgedragen aan zijn zuster 400 Carolusguldens, etc. Gedaan 

ten huize van jonkvrouwe van Gindertalen ter presentie van Jr. Anthony Maurycque en Cor-

nelis Cornelisz eygenaer overnemer van de houve. 

 

1.248 Transpoort Jan Cornelisz Trompetter
248

  

Compareerde Jan Cornelisz Trompetter, schuytman en burger van Goes, en heeft getranspor-

teerd aan Pieter Adriaensz Craemer, mede burger van Goes, "de opene hantschrift over dan-

der zyde int witte van desen begrepen geteyckent ende verleden by Andries Harssinck als 

principael ende Jan Jansz timmerman in de Caprave als borg tot proffytte van hem comparant 

op den lr4sten Martij 1609". Gedaan in het huis genaamd Den Horen, ter presentie van Goos-

sen de Bruyne en Stoffel Jacobsz timmerman, burgers van Goes. 

 

1.249 Procuratie Jacques Denysz brouwer
249

 

Compareerde Jacques Denysz brouwer, inwoner en burger vaan Goes, en heeft geconstitu-

eerd mr. Martinis Caesar, om in Vlaanderen te vervolgen en te ontvangen etc., de baten van 

zeker huis met de hofstede en 8 gemeten land, gestaan in de heerlijkheid van Haverschot in 

Vlaenderen (PAH: Vlaanderen) buiten Caperyck (PAH: Kaprijke), "eertyts toebehoort heb-

bende Andries van de Velde, hem comparant als actie ende transpoort hebbende van Jan Wit-

te, eertyts biersteker van Watervliet competerende, ende oock alomme elders daer hy gecon-

stitueerde sal connen becomen ofte vinden den persoon ofte goederen van Dierick Pietersz 
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schipper, geboren van Kasante (PAH: Cadzand) ende Fransynken Adriaens dr. syne huys-

vrouwe, alles breeder vuytwysende de bescheeden daer van zynde". Gedaan ten cantoire van 

de notaris ter presentie van mr. Jan van Stichelen en Laureys Adriaensz, burgers van Goes. 

 

1.250 Attestatie Marinis Willemsz Quispelmaker
250

 

Compareerde Marinis Willemsz Quispelmaker, oud 72 jaar, Jan de Cloet, oud 52 jaar en Jas-

per van der Horst oud 50 jaar, allen burgers van Goes, en hebben op verzoek van Francyne 

Vermeulen, weduwe wylen Jacob Guillames Babelare wonende te Leyden verklaard: "eerst 

den voorseiden Jan de Cloet dat nu geleden negen jaeren ofte daerontrent onbegrepen, een 

Francois Lampaert schoelapper, Suzanneken Jans zyns deponents dochter ten huywelycke 

genomen ende in de kercke van Cloetinghen (PAH: Kloetinge) binnen desen eylande van 

zuytbevelant getrouwt heeft welcke Susanneken hy deponent verclaerde noch iegenwoordich 

in levene te wesen ende haer to Amstelredam (PAH: Amsterdam) onthoudende, welcke voor-

seide depositie den voornoemden Marinis Willemsz ende Jasper van der Horst mede depo-

nenten gezamentlyck verclaerden waerachtich ende henlieden oock wel kennelyck ende in-

dachtich te wesen. Gevende voor redenen van wetenschap dat zylieden ten trouwen ende in 

de bruyloftfeeste van den voornoemden Franchois Lampaert ende Susanneken geweest zyn. 

Verclarende oock vorders zylieden deponenten noyt eenighe oneere vanden voornoemden 

Susanneken gehoort te hebben dan dat zy haer altyts gecomporteert ende gedragen heeft als 

een vrouwe met eeren schuldich is en behoort te doene". Gedaan ten cantoire van de notaris, 

ter presentie van Cornelis Jansz Boone en Blaes Adriaensz, schoemaker, burgers van Goes. 

 

1.251 Borchtochte Pieter Adriaensz Bolle
251

 

Compareerde Pieter Adriaensz Bolle, burger van Goes, als borg voor Adriaen Pietersz Bolle, 

zijn zoon, voor de somma van 1100£ vlaams "over soo de waterpenningen over den jaere 

1610 onder Waerde ende Valckenisse (PAH: Waarde en Valkenisse).zijn bedragende, ver-

bindende daerinne hy Adriaen Pieterss Bolle tot verzekerheyt eerst zyn huys genaempt de 

Croone gestaen binnen deser stadt in de Papegay strate. Item noch twee huyssen nevens mal-

canderen mede binnen deser stadt in de Cortevorst aende doopers kercke ende ten laesten een 

paybrief inhoudende 808 gulden verleden by Adriaen Versluys tot profytte van hem Compa-

rant". Gedaan ten huise van Adriaen Pietersz Bolle ter presentie van Adriaen Claesz en Jan 

Heyndricxsz, prochianen in Waerde ende Valckenisse. 

 

1.252 Procuratie Guillame de Hondt ende Tanneken de Backere
252

 

Compareerde Guillame de Hondt ende Tanneken de Backere zijn huisvrouwe wonende te 

Goes, en hebben geconstitueerd hun Cousyn Andries Sebrechs, om binnen Antwerpen of el-

ders te eisen, ontvangen etc. alle goederen, penningen en resten van renten etc. die hen com-

paranten toekomen van diverse personen. Aldus gedaan ten cantoire van de notaris ter presen-

tie van Jacob Marinisz Boone en Cornelis Masuer, craemers en burgers van Goes. 

 

                                                 
250

 RAZE 2043, fol. 309, 28-3-1610 
251

 RAZE 2043, fol. 310, 29-3-1610 
252

 RAZE 2043, fol. 311, 29-3-1610 



 - 73 -  

1.253 Procuratie Pieter de Windt en Susanneken Vos
253

 

Compareerde Pieter de Windt en Susanneken Vos, zijn huisvrouw, burgers van Goes, en heb-

ben geconstitueerd Boudewyn de Windt, hun zoon, om te eisen en vorderen etc. "alle al-

zulcke penningen, resten, gebreken, huisen, hoven, gronden van erven, ende alle andere goe-

deren als zulieden Constituenten hebben staende, liggende ende ten achteren zyn, soo binnen 

als buyten Gendt (PAH: Gent) ende alomme elders in Vlaenderen (PAH: Vlaanderen) daert 

noodich wesen zal". Aldus gedaan te Goes, ten huize van de constituanten ter presentie van 

Cornelis Antheunisz en Cornelis Jacobsz Keyser, burgers van Goes. 

 

1.254 Protest met procuratie Jacob Jansz Wale
254

 

Compareerd Jacob Jansz Wale, wonende te Wolfaertsdijck, en verklaarden "dat hy is by 

Burchmeesters ende Schepenen der stadt Middelburch in Zeelandt opden 25en Marty 1610 

ter instantie van eenen Maerten Willemss coopman aldaer, in huywelyck hebbende de wedu-

we van Niclaes Pietersz als possesseur van zeker huys ende hoffstede by hem Comparant ge-

cocht van Jr. Jan van Cats, mitsgaders twee gemeten ende halff boomgaert by hem comparant 

gecocht van Heyndrick Adriaensz Nissepat ende Cornelis Adriaensz Smalleganghe, Cura-

teurs vanden sterffhuyse van Macharis Cornelisz, alles liggende in Wolffaertsdyck voorseid, 

gecondemneert in de somme van 65 £ 8 sch. 1 d. vlaams als reste van meerder somme vol-

gende den paijbrieff gepasseert voor Burchmeesters ende Schepenen voornoemt in date den 

25en novembris 1599, Ende oock dat hy Comparant op den 29en Martij 1610 daer aen vol-

gende is gesommeert om de voorseide somme binnen 24 vuiren promptelyck te voldoen, etc." 

Hij heeft geconstitueerd mr. Adriaen de Jonghe, advocaet te Middelburg om in zijn naam te 

compareren voor Burgemeesters en Schepenen van Middelburg. Etc. etc. (PA: Dit is een lan-

ge akte). Actum den 2en April 1610 was onderteyckent Johan Pieters van Cats, ao. 1610, Ac-

tum opden 1en April 1610 present Jacob Ingelsz en Pieter Gillisz, burgers van Goes. De nota-

ris heeft bezocht Heyndrick Adriaenszs Nissepat met getuigen Matthys Jansz, secretaris te 

Bieselinghe (PAH: Biezelinge) en Querijn Marinisz, burger van Goes. Ook bezocht hij Cor-

nelis Adriaensz Smalleganghe 3-4-1610, ter presentie van Jacob Ingelsz en Pieter Gillisz. 

 

1.255 Attestatie Maerten Masuer en Cornelis Baltensz
255

 

Compareerde sr. Maerten Masuer, oud 56 jaar, en Cornelis Baltensz, oud 47 jaar, burgers van 

Goes, en hebben verklaard op verzoek van mr. Jacob Baerlandt, "dat Jan Willemsz Baerlandt 

deser weirlt overleden is ende achtergelaten heeft twee sonen daervan den Requirant eene is 

ende Willem Jansz Baerlant inden Jare 97 in November in Italien gestorven ende overleden 

zynde den anderen was. Gedaan ten cantoire van de nortair, ter presentie van Andries Adri-

aensz en Blaes Adriaensz, schoemakers en inwoners van Goes. 

 

1.256 Attestatie Maerten Masuer en Cornelis Baltensz
256

 

Compareerde Maerten Masuer, oud 56 jaar, en Cornelis Baltensz, oud 47 jaar, burgers van 

Goes, en hebben op verzoek van mr. Jacob Baerlandt verklaard: "dat den Requirant in huy-

welycke is hebbende Marija Cornelis Jaspersz dochter van Cornelis Jaspersz, die met haeren 

broeder Cornelis Cornelis Jaspersz eenighe erfgenaem is van Cornelis Jaspers" 

. 
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1.257 Procuratie Cornelis Cornelis Jaspersz van Schuylen
257

 

Compareerde Cornelis Cornelis Jaspersz van Schuylen, wonende te Goes, en heeft geconsti-

tueerd zijn zwager mr. Jacob Baerlandt, om in Antwerpen, Hulst en elders in Brabant en 

Vlaanderen "van alzulcke renten als hy met den voorseiden zynen zwager op de stadt Ant-

werpen en Hulst voorseide en andere heeft sprekende". Gedaan ten cantoire van de notaris, 

ter presentie van Frederick van Hoven en Adriaen Andriesz, inwoners van Goes. 

PAH: Abelmann heeft in zijn "grafzerken in de groote of Maria Magdalena kerk, een aantal 

fragmentgenealogien opgenomen van de familie van Baarland(t), maar hierin komen boven-

staande personen niet voor. Een Cornelis Jaspersz (Schuyle) is begraven in de groote kerk 

van Goes op 21-9-1594. Deze had een dochter Maycken (Maria) van Schuylen, c.1586/87-

Antwerpen juni 1672, die trouwde maart 1606 met Jacob Adriaansz van Baerlant, heer van 

Sint Philipsland en Dirksland (1582-Goes 1662) En een zoon Cornelis Cornelisz van Schuy-

len (1588/9-??), zie Abelmann, graf 24, pag. 22 

 

1.258 Procuratie Claes Lucas
258

 

Compareerde Claes Lucas, wonende te Schravenmoer (PAH: 's Gravenmoer) en heeft gecon-

stitueerd Pieter Adriaensz Craemer om te compareren voor schepenen van Goes en daar ten 

profijte van Franchois de Backer te transporteren zijn huis gestaan in de Papegaysstrate, dat 

hij op 30-3-1610 aan Franchois verkocht had. Gedaan ten cantoire van de notaris ter presentie 

van Willem Costen en Pieter Adriaensz Bolle, burgers van Goes. 

 

1.259 Procuratie Lambrecht Jobsz, zeylmaker
259

 

Compareerde Lambrecht Jobsz, zeylmaker, wonende te Goes, en heeft geconstitueerd Pas-

chynken Willemsdr, zijn huisvrouw om te compareren voor wethouderen der stadt Goude 

(PAH: Gouda) in Hollandt en aldaar ten behoeve van Heyndrick Hermansz Herberts te trans-

porteren de helft van een huis, dat hem aanbestorven is bij het overlijden van zijn moeder 

Neelken Lambrechsdr, gestaan in Gouda op de Botermarct nevens de Zoutkeete. Gedaan ten 

cantoire van de notaris ter presentie van Cornelis Fransz vander Straten en Huybrecht Jansz 

stadtbode als getuigen. 

PAH: De Zoutkeete zal w.s. de naam van een huis zijn, omdat het niet waarschijnlijk is dat er 

in Gouda op de botermarkt een zoutkeet stond. 

 

1.260 Procuratie sr. Jehan Baptista Musaert
260

 

Compareerde sr. Jehan Baptista Musaert, wonende binnen Bruyselen (PAH: Brussel), ter as-

sistentie van mr. Joos Musaert, zijn vader en hebben geconstitueerd de eerzame Anthony 

Huyssens, burger van Goes, om aldaar bij aan de rentmeester van Bewesterschelt te verheffen 

zekere ambachtsheerlijkheid en thiende liggende in Seraeskercke (PAH: 's Heer Arendsker-

ke), Heynkenssant (PAH: Heinkenszand) en Ovezant (PAH: Ovezande) "hem constituant 

overgeset by transpoorte van Jonkvrouwe Catharina Charlois, weduwe wijlen mr.  Jan van 

Halle, zyne grootmoeder en verder alles te doen wat nodig is. Gedaan in het huis genaamd 

Den Gouden Leeu ter presentie van Niclaes Oosdyck en Misack(?) Holleman, burgers van 

Goes. 
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1.261 Ratificatie Lynken Dignis
261

 

Compareerde Lynken Dignis weduwe wijlen Pieter Willem Jansz, wonende te Goes, en ver-

klaarde "te aggreeren ende ratificeren" de verkoop van twee rentebrieven in houden ende te-

samen 6 gulden siaers als bij Davidt Pietersz en Willemijnken Pietersdr, naar kinderen, ge-

daan is jegens Ruth Jacobsz, nu zondag laatstleden 22-3-1610. Gedaan ten huize van de com-

parante ter presentie Niclaes vande Putte en Cornelis Jacobsz Keyser, cleermakers en burgers 

van Goes. 

 

1.262 Presentatie ?
262

 

PAH: het is mij niet duidelijk waar deze akte op slaat.  

"Achtervolgende welcke Procuratie hebbe my Notaris ondergeschreven met getuigen na tbe-

horen getransporteert aenden persoon van Maerten Masuer ende aen hem versocht te willen 

verclaren voor wat somme van penningen hy vuytgewonnen ende gesanseert (PAH: gechan-

geert, geruild?) heeft de elf gemeten lants luttel min of meer metten boogaert ende alle zynen 

gevolge inde procuratie vermelt etc." Hij doet afstand van land en erven tot profijte van Bou-

dewijn Bouwens. Na lecture gaf ...? ten antwoord: het gaet mijn swager Pieter Jansz van Oos-

ten soo wel aene alst my doet. Gedaan ter presentie van Daniel Noorthouve en Mattheus van 

den Erve, burgers van Goes. 

 

1.263 Procuratie Charles de Couterel
263

 

Compareerde Charles de Couterel, Heere van Lessebosch en heeft geconstitueerd mr. Jacob 

Rycke, burger van Goes, om te transporteren "alzulcke parthien van landen als hy constituant 

op gisteren den 6en deser openbaer ter bode binnen deser stede heeft vercocht, etc. Gedaan te 

Goes in het huis genaamd De Zoutkeete, ter presentie van Pieter Adriaensz Craemer en Adri-

aen Gentman, burgers van Goes. 

 

1.264 Testament van Hugho Joossz ende zyn huysvrouwe
264

 

Inden naeme Godts Amen, Cont ende Kennelijck etc., Compareerde Hugo Joosz en Janneken 

Marinis, "wettighe getroude Luyden wonende binnen deser stede". "Hugo zieckelijck van Li-

chaeme ende Janneken Marinis wel te passe wesende", maken elkaar erfgenaam, met name 

genoemd een boomgaerdeken gelegen in het Noortambacht van Cloetinghe (PAH: Kloetinge) 

groot 200 roeden aan Schipperswegelinck. Zij stellen na de dood van de langstlevende als 

erfgenaam door de man zijn dochter Mayken Huyge en zijn vrouw Mayken Jansdr. haar zus-

ters kind. Gedaan ten huize van de testateurs ter presentie van Jacob Marinisz Blaeuwverwer 

en Symon Andriesz pasteybacker, burgers van Goes. 

 

1.265 Testament van Adriaen Adriaenss schoemaker ende zyn huysvrouwe
265

 

In den name Godts Amen, Cont ende Kennelijck etc., Compareeerde de eerzame Adriaen 

Adriaensz schoemaker en Jacquemyne Jacobs dr, "Adriaen Adriaensz cloeck gezondt ende 

wel te passe wezende, Jacobmyne zieckelijck zynde", zij stellen elkaar aan tot erfgenaam. 

Langstlevende moet de kinderen onderhouden en aan Susanna, Lidia en Pieternelle Adriaens 
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uitkeren de somma van 300 £ vlaams eens. Aldus gedaan ten huize van de testateuren ter pre-

sentie van mr. Philips Lansbergen en Pieter van Eyck, tyckwever, burgers van Goes. 

 

1.266 Presentatie met protestatie Pieter de Hondt
266

 

Compareerde Pieter de Hondt, voor zichzelf en vervangende zijn broer Paschier de Hont, 

wonende te Hulst in Vlaanderen, broers en enige erfgenamen van Margrietken de Hondt, 

huisvrouw geweest van Dignus Jobsz schrynwercker, burger van Goes, en verklaarde dat hy 

met zijn broer in voorleden Goesche markt in Augustus 1609, binnen deze stad gekomen is 

om de erfenis van hun zuster te vervolgen "ende den voornoemden Dignus Jobsz aengespro-

ken te hebben ende henlieden niet te willen wetende segghende daer ende is niet overgescho-

ten en hadder slechs al meer geweest ofte diergelijcke woorden, ende zijn zoo van hem ge-

scheyden zonder vorder contentement te cryghen, verzoeckende dienvolgende aen my notaris 

dat ick my zoude met getuigen na tbehoiren transporteren aenden persoon vanden voorseiden 

Dignus Jobsz ende hem andermael aff vraeghen off hy begeert met den voorseiden Compa-

rant int vriendelycke nopende den erffgenisse voorseid te accorderen ofte by faulte van die 

dat hy wel expresselyck jegens den zelven is protesterende van de costen, schaden ende inte-

ressen alreede geleden ende noch te lyden, etc. Aldus gedaan ten cantoire van de notaris ter 

presentie van Cornelis Fransz vander Straten en Abraham van Benten, burgers van Goes. 

Welcken volgende hebbe my notaris, etc. lecture gedaan, Dignus gaf ten antwoord: Ick zal se 

te rechte staen ende sy sullen my mede bewys doen van Grietkens vaderlyck goet," ter pre-

sentie van Cornelis Fransz vander Straten en Jan Calloo stadtsbode als getuigen. 

 

1.267 Procuratie Pieter Geertsz Brabander
267

 

Compareerde Pieter Geertsz Brabander, die geconstitueerd heeft Pieter Adriaensz Cramer, 

om alle gronden van erven die hij heeft openbaar ter bode te verkopen. Aldus gedaan ten can-

toire van de notaris, ter presentie van Abraham van Benten en Mattheus vanden Erve, burgers 

van Goes. 

 

1.268 Procuratie Cornelis Mertensz
268

 

Compareerde Cornelis Mertensz, burger te Arnhem, die heeft geconstitueerd Huybrecht Jansz 

stadtbode, omk te vervolgen, eisen, aanvaarden etc. "alsulcke heerlicheden ende thienden met 

hunnen gevolge mitsgaders gronden van erffven als hem Constituant met den doot van Lys-

beth Jans, zyne nichte, huysvrouw in haer leven van Aert d'oxterat(?) aenbestorven zyn gele-

gen in monsterhoec binnen den eylande van zuytbevelant. In wiens goederen hy verclaerde 

hem een gerechte twaelfde paert te competeren". Aldus gedaan in het huis Den Horen ter pre-

sentie van Goossen de Bruyne en Jan Boldersz vleeshouder., burgers van Goes. 

 

1.269 Transpoort Christiaen Vermuyden
269

 

Compareerde de eerzame Christiaen Vermuyden, die verklaarde getransporteerd te hebben 

aan sr. Pieter Willeborts "synen Cosyn woonachtich tot Bergen opden Zoom" eerst een rente-

brief van 8 gulden 10 stuivers "sprekende op een block lants gelegen binnen baerlebussche 

ofte oudenbosse, groot ontrent zes gemeten, genaempt den Carstaenienboom, nu toebe-
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hoorende de erffgenamen van Severdonck. Item noch een rentebrieff sprekende binnen Ro-

sendale opt huys daer Lynken Segers iegenwoordich op woont, van 20 stuyvers siaers, 

verschynende alle Kersmisse in dat den 4en novembris xiiij
c
 xciij (PAH: dat is 1493!) met 

twee transpoorten daer deure getransfixeert. 

Item noch een obligatie gesproten vuyt zeker accoort by hem Comparant gemaect met Geert 

Adriaensz den Jongen Servoye wonende tot Ruckven opende t'affleggen van een rentebrief 

van 3 gulden 5 stuyvers siaers, verschynende baeffmisse 1610 naestcomende inhoudende 

noch par reste 35 gulden onderteyckent met den naem vanden voornoemden Gerrit Adriaenss 

opden 29en meye 1609. Item noch een obligatie gesproten vuyt gelycke accoort by hem 

Comparant gemaect met Jan Deins Schoudt tot Rockven voorseid nopende t'affleggen van 

een rentebrieff van 4 gulden siaers inhoudende de somme van 60 gulden te betalen deen helft 

baefmisse 1609 ende dander helft baefmisse 1610 daer aen volgende onderteeckent met den 

naeme vanden voorseiden Jan Deins opden 29en meye 1609. Ende ten laesten alzulcken actie 

alse de kinderen van Ingelken van Rien saliger is aenbestorven met de doot van Hughe Car-

stiaens". Gedaan ten cantoire van de notaris ter presentie van Gillis Geertsz Sabbinghe en 

Geert de Coster, stoeldrayer, burgers van Goes. 

 

1.270 Procuratie Willem Mertensz Dryewegen
270

 

Compareerde de eerzame Willem Mertensz Dryewegen als voogd van de twee jongste wezen 

van wijlen de heer Rentmeester Willem Jobsz, zaliger en heeft geconstitueerd de eerzame 

Pieter van Vosselen, om met mrs. Johan Vermerren(?) advocaet en Cornelis vander Pel, pro-

cureur, te compareren voor den reaetsheer mr. Pieter Cauwenberch(?) als commissaris ge-

voecht zynde omme op dem laesten deser maent april den voornoemden Constituant ende 

Huybrecht Woutersz in huywelyck hebbende de weduwe van den voornoemden Willem 

Jobsz Impetrant ende Cornelis Adriaensz Calloo ende Pauwels Willemsz Goeree, zoo hy pro-

cedeert .... te hooren ende vereenigen ist doenlyck ofte vorder te procederen conform d'acte 

vanden 2en deser maent laestleden etc. etc.”. Aldus gedaan ten huize van de comparant ter 

presentie van mr. Hieronimus Smallegange medicyn deser stede en Cornelis Legiersz, bur-

gers van Goes. 

 

1.271 Protest mr. Jan Boreel
271

 

Compareerde de eerzame mr. Jan Boreel en verklaarde: "alzoo op den 27en aprillis laestleden 

in publicque vercoopinghe van thienden bij mevrouwe van Wackene gedaen, onder andre 

parthien worden geveilt de helft van zeker 52 gezeyt de 45 gemeten thiende in cloetinghe 

(PAH: Kloetinge)., ende dezelve was gecocht by hem Comparant voor de somme van 590 £ 

vlaams ende corts daer nae de wederhelft vande zelve parthie geroepen wordende ende ge-

coocht zynde ter somme van 550 £ vlaams, den voorseiden Boreel hebbende binnen gezon-

den den vendumeester Cornelis Adriaensz Smalleganghe om de vrouwe vercooperse aff te 

vragen off haere Ed: belieffde den vryen cooper deser parthie te laten voor zulcken prys als 

de wederhelft was vercocht etc. etc." (fol 335) versoeckende hiervan aen mevrouwe voors de 

inuatie gedaen ende van haer antwoorde notulen gehouden te worden binnen der stede Goes 

ten huijse van Dignus Ketelaer ter presentie van Michiel Pieters Glaesmaecker ende Coenradt 

Jordaen woonende op Noortbevelandt als getuigen hierover geroepen welcke volgende heb-

ben mij notaris voors. getransporteert ten huijse van mr Jacob Rijcke aen den persoone van 

vrouwe van Wackene voors. ende haer van alle tgene voors. is gedaen lecture ende gelaten 

hebbende copie daeraff voor antwoorde de vendumeester ende heeft noit last gehadt om de 
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partije in questie te laeten voor de prijs gelijck de voorgaende wederhelft gegolden hadde 

maer ten contrairie dat hij die zoude doen roepen ende dat men hem twoort ofte volle last gaff 

ende daermede van mevrouwe schuldicg is, wederom de vendumeester binnengeroepen is 

ende gevraecgt oft hijt wel verstaen hadde waerop hij zeijde dat indien hij hem geabuseert 

hadde dat hijt zijn meesters zoude goed zeggen  de voors. partij voortgeroepen ende lange 

verhoocgt geweest ende finale vercocgt zonder eenicg tegenzeggen ofte beledt van ijemande 

gelijck het nocgtans wel hadde behoren te geschieden indien er ijemandt ijet daer jegens had-

de tegen te zeggen, oversulcks is de partije in questie eijndelinge als meestbiedende aen Cor-

nelis Balthasar gebleven den welcken mevrouwe kent voor haeren cooper. Ter presentie van 

Boudewijn de Wint ende Jan Franss Visser cleermaecker ende heeft den comparant mitgaders 

getuigen voors. de minute onder mij notaris berustende respectivelijck onderteijckent 

 

1.272 Procuratie van Boreel
272

 

Mr Jan Boreel verleent Dignus Ketelaer procuratie om bovengenoemde kwestie met me-

vrouwe van Wackene af te handelen. Gedaan ten huize van Dignus Ketelaer ter presentie van 

Michiel Pietersz glaesemaker en Coenraet Jordaen, wonende op Noortbevelant. 

 

1.273 Procuratie Margriete van Provyn Jans dr
273

 

Compareerde de eerzame Jonkvrouwe Margriete van Provyn Jans dr., weduwe wijlen de heer 

burchmeester Davidt Jacobsz saliger, poorteresse van Goes, en heeft geconstitueerd "de eer-

zame Heer Loys Vlaminck Cannonnick, haren Cosyn, woonachtich tot Yperen (PAH: Ieper) 

in Vlaenderen", om haar bezittingen, liggende in Ieper te administreren. Gedaan ten huize 

van de comparante ter presentie van de eerzame Jacob Jacobsz en Ocker Gallisz., my notaris 

wel bekend. 

 

1.274 Testament van Lucas de Cuyper ende zyne huysvrouwe
274

 

Inden naeme Godts, Amen, Compareerde Lucas Cornelisz Cuyper ende Mayken Geraerts, 

"wettelycke getroude luyden, beyde cloeck ende gesondt ende wel te passe wesende". Zij 

stellen elkaar aan tot erfgenaam. De langstlevende krijgt een legaat van alle "cleederen, ju-

weelen en lyffve halse ende hooffde, mitsgaders t' beste bedde met zyn toebehoiren.... Item 

het gebruyck van een huys gestaen ende gelegen binnen deser stadt binnen dese gemercken: 

oost ende west sheeren strate, zuyt Hans Tambouryn en noort henlieden comparanten". Le-

gaat aan Geeraert Claesz, des voorseiden Maykedn Geerts voorkindt. Gedaan ten cantoire van 

de notaris ter presentie van Jacob Janz Braengendyck en Pauwels Jacobsz Braengendyck, 

burgers van Goes. 

 

1.275 Substitutie Lenaert Bronsaert
275

 

Compareerde Lenaert Bronsaert woonachtig te Antwerpen "den welcken Comparant heeft 

achtervolgende den letteren van procuratie by Jonkvrouwe Margarita van Cauwenhove, zyne 

huysvrouwe ende Jonkvrouwe Maria van Cauwenhove, haar zuster, op 6-5-1609 gepassee3rd 

voor notaris Henrick van Cantelbec te Antwerpen. Heeft nu gesubstitueerd mr. Martinis Cae-

sar, advocaat, wonende te Goes, om te vervolgen, tzy metter minne ofte rechte alle alzulcke 
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goederen als Jonkvrouwe Adriana de (PAH: ik lees Timo) als voorseid, Jonkvrouwe Maria? 

Griete ende Anna grootmoeder by fidecommis aen Lucas van Couwenhove naergelaten heeft, 

alles vuytwysende de codicille by den voornoemden Jonkvrouwe Adriana de Timo op den 

vyffden dach der maent January 1565 voor notaris ende getuigen gemaect, zoo gelegen bin-

nen desen eylande van zuyt bevelandt als binnen Wolffartdyck (PAH: Wolfaartsdijk), ende 

ten dien eynde te compareren voor alle Heeren Hoven Wetten Rechten ende rechteren etc.". 

Aldus gedaan ten huize van Martinis Caesar ter presentie van mr. Martinus chirurgyn en Ja-

cob Blaeuduyve, burgers van Goes. 

 

1.276 Attestatie Cornelis Lenaertsz vander Welle ende Niclaes Jansz Oosdyck
276

 

Compareerde Cornelis Lenaertsz vander Welle, oud 49 jaar, en Niclaes Jansz Oosdyck, oud 

47 jaar, beide burgers van Goes, en hebben verklaard ten verzoeke van Willem Adriaensz 

Oosdyck, medeburger van Goes, "dat op den 20en Aprillis 1610 lestleden ten huysse 

genaempt Den Gouden Leeu, vergadert zyn geweest den Requirant in desen, Pieter Adriaensz 

Craemer, Adriaen Splinters met zyn vr. (PAH: vrouw of vrienden?) ende zylieden deponen-

ten als wanneer den voornoemden Requirant ende Pieter Adriaensz Craemer in woorden zyn 

gecomen van tcoopen van den paybrieff die Adriaen Splinters voorseid tot des regts proffytte 

verleden heeft over coop ende leveringhe vanden huysse gestaen aende oostzude vande marct 

alhier inhoudende boven de gereede paye de somme van 463 £ 7 sch. 8 d., op welcken brieff 

den voornoemden Adriaen Splinters aenden Requirant alvoren in betalinghe gegeven hadde 

alzulcke 188£ vlaams ofte daer ontrent onbegrepen, verschynende met 10£ siaers, gesproten 

over coop ende leveringhe vanden huysse genaempt Duizent Vreesen, etc.". Aldus gedaan in 

het huis genaamd Den Gouden Leeu, ter presentie van Jochim Herremansz en Cornelis Ja-

cobsz van Zundert, burgers van Goes. 

 

1.277 Contract van t over laten van de helft van een boomgaert
277

 

Compareeerden Pieter Adriaensz Craemer en Adriaen Splinters, burgers van Goes, en ver-

klaarden dat zij tesamen van Jacob Marinisz Blaeuwverwer en Cornelis Lenaerts vander Wel-

le, medeburgers van Goes, gecocht hebben zekere boomgaert groot 800 roeden, waarvan 2 

gemeten gelegen zijn in Cloetinghe (PAH: Kloetinge) en de resterende 200 roeden in Goes. 

Gedaan ten cantoire van de notaris ter presentie van Willem Costen en Cornelis Jacobsz van 

Zundert, burgers van Goes. 

 

1.278 Attestatie Adriaen Splinters en Cornelis Lenaertsz vander Welle
278

 

Compareerden Adriaen Splinters, oud 50 jaar, Cornelis Lenaertsz vander Welle, oud 49 jaar, 

Willem costen, oud 48 jaar, Cornelis Jacobsz van Zunder, oud 47 jaar en Pieter Adriaensz 

Cramer, oud 42 jaar, allen inwoners van Goes, en hebben verklaard ten verzoeke van Job 

Arentsz Metser "dat zylieden op den 9en february 1610 by ende present geweest zijn ten 

huysse van Goosen de Bruyne, daer mr.Jan van Stichele in heurlieder presentie verclaerde dat 

hy den coop vanden huyse by den Requirant iegens Adriaen Pieterszs gedaen, overgenomen 

hadde ende dat hy daer voren aenden Requirant belooffde te betalen 26 £ vlaams ende zyn 

dochter een dobbel ducaet, mits dat den Requirant hem zoude maken zeker metselwerck. " 

De getuigen verklaarden dat dit waar was. Gedaan ten cantoire van de notaris ter presentie 

van Jacob Marinisz Boone en Pieter Mesouck, craemers en burgers van Goes. 
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1.279 Procuratie Job Arentsz
279

 

Compareerde Job Arentsz, burger van Goes, en heeft geconstitueerd Pieter Adriaensz Crae-

mer, om te ontvangen "alzulcken huys als hy Constituant gecocht heeft van Adriaen Pietersz 

alias Jongenboer, ende oock tselve huys wederom wech te leveren, cederen ende transporte-

ren aen ende ten proffytte van mr.Jan van Stichelen, alles volgende conditien etc.". Gedaan 

ten cantoire van de notaris ter presentie van Cornelis Lenaertsz van der Welle en Davidt 

Quirynsz Lantbode, burgers van Goes. 

 

1.280 Procuratie Abraham van Benten
280

 

Compareerde Abraham van Benten, burger van Goes, en heeft geconstitueerd mr. Martius 

Caesar, advocaat wonende te Goes "om van zynentweghe binnen der stadt Gendt (PAH: 

Gent) in Vlaenderen en eenen Jacques Alewyn, woonachtich binnen der stadt Ghendt voor-

seid, te heeschen, manen, innen ende ontfangen alzulcken 13 £ vlaams als des voorseiden 

Alewyn hem Constituant van verteerde montcosten schuldich is, volgende dobligatie daer van 

zynde " Gedaan ten huize van de Comparant ter presentie van Gillis Jansz Lurkens, cleerma-

ker en Jacob van Rossen handt schoemaker, burgers van Goes. 

 

1.281 Ratificatie Jacob van Rossen en Gillis Jansz Lurkens
281

 

Compareerden Jacob van Rossen en Gillis Jansz Lurkens cleermaker, in huwelijk hebbende 

Josynken van Rossen en verklaarden "by desen te ratificeren ende approberen alle alzulcken 

vercoopinghe ende leveringhe van een huysse gestaen binnen der stede Nieupoort in Vlaen-

deren, by Centynken Seys, haerlieder moeder aen eenen Pieter Waverain vercocht". Gedaan 

ten huize van Abraham van Benten ter presentie van Benten en Foort Piersz, burgers van 

Goes. 

 

1.282 Testament Neelken Jansdr
282

 

Inden naeme Goedts Amen, Compareerde Neelken Jansdr. huisvrouw van Pieter Fruitier, 

burger van Goes, zij is ziekelijk. Zij stelt Pieter aan tot haar erfgenaam. Die moet Cathalyn-

ken Fruitiers, hun dochter onderhouden (PAH: de gewoonlijke zaken als te leren lezen en 

schrijven, een handwerk te leren tot haar mondige jaren). Gedaan ten huize van de testateu-

ren, ter presentie van Pieter Willemsz Cramer en Guillame van Greinmerghe, burgers van 

Goes. 

 

1.283 Contract Gillis Matthysz
283

 

Compareerde Gillis Matthysz, wonende in Schravenpolder (PAH: 's Gravenpolder), ter eenre 

en Jan van Noordenbroeck ter andere zijde en zijn veraccordeerd over een zekere hoeve of 

hostede gelegen in 's Gravenpolder, met drie kwartier erf waar de hofstede op staat en ontrent 

25 gemeten baninghe daarmee gaande waar Gillis Mattheusz tegenwoordig op woont. Ge-

daan ten huize van Heyndrick Mispelblom, ter presentie van Michiel Pietersz Glaesmaker en 

Rogier Vitu, Appoteecker, burgers van Goes. 
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1.284 Attestatie Jacques vander Meeren
284

 

Compareerde Jacques vander Meeren, burger van Goes, en heeft geconstitueerd Jacques van 

Schoonhoven, wonende thantwerpen (PAH: Antwerpen) en Jacques Keckeman, wonende te 

Aelst (PAH: Aalst) in Vlaanderen, om in zijn naam "metter minne ofte rechte binnen der ste-

de Aelst voorseid ende alomme elders te vervolgen, heeschen, aenveerden ende in te vorde-

ren alle alzulcken goederen, geen vuyt-gesondert hem Constituant aenbestorven zynde met de 

doot van Anthonis vander Meere filius Jans zynen oom, etc.". Aldus gedaan in het huis ge-

naamd Cruyninghe. ter presentie van Adriaen Fransz en Joris Stevensz van Gelder, burgers 

van Goes. 

 

1.285 Quitantie Jacques Vermeeren
285

 

Compareerde Jacques Vermeeren, burger van Goes, en bekende uit handen van Jacques van 

Schoonhoven en Anna Custoers, zijn huisvrouw, in diverse "reijsen" ontvangen te hebben de 

somme van 160 Carolus guldens van 40 d. vlaams tstuk "daer van hy Comparant de 36 gul-

den ontfangen heeft ten tyden Sara Custoers zyns Comparants overleden huysvrouwe noch in 

leven was ende rest naer haer overlyden. Ende dat over een gerecht achstedeel vuyt de goe-

deren de voornoemde Sara Custoers met de doot van Jeronimus de Craen aenbestorven zynde 

ende geldende", dienvolgens hij comparant de voorn Jacques van Schoonhoven ende Anna 

Custoers zijne huijsvrouw ende alle anderen anderen quijtende , behouven daervan vrij ende 

quijtte mits desen ten eeuwicgen daecge belovende de selve haeren erfven ende naercomelin-

ge voor alle maninghe ende quelleringedie ter dier oorzake hier namaels zouden mogen val-

len te garanderen ende bevrijden onder verbintenisse van zijns sijnen persoone ende goederen 

jegenwoordicge ende toecomende, etc. Mede gecompareert mr Jan van Stichelen rechte 

voocgt ende Jan Beuckelaere toeziende voocgt van Suzanna Vermeeren Jacquesdr daer moe-

der aff was de voors. Sara Custoers zijne huisvrouw. Gedaan in het huis genaamd Cruyninghe 

ter presentie van Adriaen Franszn Heyst en Joris Stevensz van Gelder, burgers van Goes. 

1.286 Transport Jacob Cornelisz Dyckgrave
286

 

Compareerde Jacob Cornelisz Dyckgrave, prochiaen te Waerde (PAH: Waarde) en heeft ge-

transporteerd aan Pieter Adriaensz Craemer ten behoeve van en procuratie hebbende van 

Lynken Herremans, 14 £ vlaams die hem Comparant competeren van Laureys Adriaensz, 

burger van Goes."over reste van een iaer boogaert huire". Gedaan ten cantoire van de notaris 

ter presentie van Jacob Marinisz Boone en Pieter Marinisz Mesouck. cramers en burgers van 

Goes. 

 

1.287 Attestatie Jan Splinters en Joos Jansz Malfroit ed
287

 

Compareerde Jan Splinters, oud 45 jaar, Joos Jansz Malfroit, oud 35 jaar en Tanne Thomas, 

huisvrouw van Jan Lievensz, oud 24 jaar en hebben op verzoek van Symon Andriesz ver-

klaard "hoe dat op den goevrydach laestleden thaeren huyse vergadert zyn geweest den Re-

quirant in desen, Pieter de Voet, Langhe Jan, Laureys Machielsz en Cornelis Jansz, den voor-

noemden Symon Andriesz wech gaende heeft iegens haer deponente gezecht: ick hebbe die 

luyden myn mee besteet in te doene, Lapse vyff vaenen biers, ick zalse u betalen, welcke vyff 
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vanen getapt zynde zeyde zy deponente: goemannen Symon Andriesz heeft my belast 

ul[ieden] niet meer als vyff vaenen te tappen, zoo ghy meer belieft getapt te hebben zoude 

gylieden selffs moeten betalen, zeyden wy willen thien vanen opde mee verdrincken, wiltse 

Symon niet betalen wy en sullen de mee niet in doen ende sullen tgelach zelver betalen. Ende 

de voorseide Jan Splinters ende Joos Jansz verclaerden hoe dat ten bywesen van henlieden 

deponenten op den derden paeschdach laestledem by den Requirant gecomen is de voor-

noemde Langhe Jan den welcken iegens den Requiranjt zeyde, ick hebbe Laurens Machielsz 

gesproken ende zoo ghy de acht vaenen die qy opde mee verdroncken hebben niet betalen en 

wilt, zoo doet met u goet dat u belieft, wy ontslaen u". Gedaan ten huize van Jan Lievensz ter 

presentie van Cornelis Jacobsz van Zundert en Jan Thomasz Backer, burgers van Goes. 

(PAH: een vaan is een maat, speciaal voor bier, meestal 4 mengel of 8 pint.) 

 

1.288 Substitutie Jacob Rycke
288

 

Compareerde de eerzame Jacob Rycke, burger van Goes, en heeft geconstitueerd d'Edele en-

de mogende Heere Jonkheer Charles van Bourgoignen, Heere van Wackene, voor hem zelf 

en als voogd van zijn onbejaarde broeders en zusters, blijkende bij een zekere brief van Con-

stitutie en procuratie van 23 April 1610, gepasseerd voor schepenen van de parochie van 

Wackene. Zij substitueren mr. Willem van Dyck, secretaris der stadt Ziericzee (PAH: Zierik-

zee), om aan de Heer Br (burgemeester?) Cornelis Bartelsz te leveren, cederen en trasporte-

ren al zulke partijen landen die Bartelsz op 1-5-1610 gekocht had uit de landen van de Heer 

van Wacken gelegen in Capelle in Duyvelant (PAH: Kapelle in Duiveland). Gedaan ten huize 

van de Comparant ter presentie van Mattheus vander Erve en Cornelis Pietersz Craemer, bur-

gers van Goes. 

 

1.289 Substitutie weer Jacob Rycke
289

 

Compareerde de eerzame Jacob Rycke, burger van Goes en heeft geconstitueerd de Edele en 

Mogende Heer Jonkheer Charles van Bourgoignen, Heere van Wackene. Als voren, maar nu 

gesubstitueerd door Pieter Claesz. Gedaan ten huize van de Comparant ter presentie van Jan 

de Visscher, cleermaker en Jacob Marinisz Blaeuverwer, burgers van Goes. 

 

1.290 Borchtochte Adriaen Dirricxsz Verstelle
290

 

Compareerde de eerzame Adriaen Dirricxsz Verstelle, burger van Goes "Den welcken Com-

parant verclaerde dat hy verzekerheyt vande getrouwicheyt die Cornelis Vermuen zyn 

schoonsoone aen sr. Guillame Bert, Coopman tot Amstelredam (PAH: Amsterdam) gehouden 

is te doene hem selffen stelt ende Constitueert soo hy stelde ende Constitueerde by desen, 

borghe als principael ter somme van 400 £ groten vlaams". Gedaan ten cantoire van de nota-

ris ter presentie van Pieter Gillisz Pluym en Jacob Ingelsz, burgers van Goes. 

 

1.291 Contract Pieter Cornelisz Theer
291

 

Op heden den 23en Meye 1610 Compareerde voor my J:B:W: openbaer Notaris etc. ende in-

de presentie van de getuigen ondergenoemt, Pieter Cornelisz Theer, woonachtich binnen Hul-

sterambacht ende iegenwoordich zynde binnen deser Stede Goes, ter eenre ende Jan Corne-
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lisz Rinck, borger alhier, ter andere zyden. Dewelcke Comparanten verclaerden met malcan-

deren veraccordeert ende overcomen te wesen nopende den coop van een schuytte met 

ganckboorden, die den voorseiden Pieter Cornelisz verclaerde eertyts gemangelt te hebben 

iegens Daen Jacobs, wonende touden bosch (PAH: Oudenbosch) welcke schuytte den voor-

noemden Pieter Cornelisz bekende aen Jan den Rinck vercocht, gelyck den selffven Jan den 

Rinck verclaerde de zelve schuytte gecocht te hebben voor de somme van 63 £ 14 sch.groten 

vlaams, mits ende onder sulcken conditie dat den voornoemden Pieter Cornelisz in betalinge 

nemen zal, Gelyck hy neemt mits desen eerst alzulcke 29 £ 14 sch.groten vlaams die den 

voorseiden Jan Cornelis Rinck sprekende heeft op ende tot Laste van eenen Anthony Le-

naertsz, wonende in Hulsterambacht ende eertyts gewoont hebbende binnen de prochie van 

Irsicke (PAH: Yerseke). Item noch alzulcke 19 £ vlaams als den selffven Jan den rinck heeft 

sprekende tot Laste van eenen Adriaen Versluys, wonende inden Parckpolder in Hulsteram-

bacht (PAH: Perkpolder), welcke twee respectyffve sommen den voorseide Jan Cornelisz 

Rinck gehouden is, gelyck hy belooft midts dezen den voorseiden Pieter Cornelisz Theer bin-

nen een maent ofte zes weecken naer date deser te transporteren ende optedragen voor zijn 

eygen penningen. Bekende voorts den voorseiden Pieter Cornelisz Theer de resterende pen-

ningen vanden voorseiden Jan Cornelisz Rinck in gereeden gelde ontfangen te hebben. Ver-

clarende hy Pieter Cornelisz aende voorseide schuytte geen recht5, actie noch eygendom 

meer te hebben, noch te behouden ten eeuwigen daghe. belovende overzulcx den voorseiden 

Jan Cornelisz Rinck daer van voor alle namaninghen ende querelleringen te bevryden ende 

garanderen. Ende is oock hy Pieter Cornelisz gehouden den voorseiden Jan Cornelisz Rinck 

goede waerborchbrieff te leveren. Alles etc. gedaen ten huysse van Jan Cornelisz Rinck, pre-

sent Pieter van eyck ende Willem Jacobsz Loose, burgers deser stede als getuygen. My t'oir-

conden J. Boud. Wisse Nots. publ 

 

1.292 Testament van Lysbeth Willems
292

 

Inden name Godts Amen, compareerde Lysbeth Willems, weduwe van Jan Jansz Beenhou-

wer, wonende te Goes, "cloeck ende gesondt ende wel te passe" Zij nomineert tot erfgenamen 

Jan en Adriaen Jansz Beenhouwer, mitsgaders Janneken Jans haar zoons en dochter ende 

kinderen van Claerken en Elisabeth Jans, mede haar dochters geweest, vijf staken.Claerken 

had eerder ontvangen de somma van 62 £ vlaams van een schepenbrief gepasseerd voor 

schepenen van Baerlant (PAH: Baarland) en een obligatie daarvan zijnde. Adriaen Jansz 

Beenhouwer de somma van 40 £ vlaams en Janneken Jans 28 £ vlaams. Gedaan ten cantoire 

van de notaris ter presentie van Willem Costen en Pieter Gillisz, burgers van Goes. 

 

1.293 Procuratie Adriaen Splinters
293

 

Compareerde Adriaen Splinters, burger van Goes, en heeft geconstitueerd Willem Costen om 

te compareren voor Bailliu, Burgemeesters en Schepenen van Goes om aan Pieter Adriaensz 

Craemer te transporteren een huis gestaan aan de oostzijde van de markt (PAH: geen naam 

vermeld). Gedaan ten cantoire van de notaris ter presentie van Willem Braenge en Cornelis 

Lenaertsz van der Welle, burgers van Goes. 
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1.294 Contract Jonkheer Fredrick de Lutiano
294

 

Compareerde de heerzame Jonkheer Fredrick de Lutiano en Jonkvrouwe Magdalena van 

Gindertalen, ter eenre, mitsgaders sr. Jan Lelibooms, wonende te Mechelen, voor zichzelf en 

procuratie hebbende van Lancelot Verstrepen, Hoofsmeyer der stadt van Thienen, gepasseerd 

voor Schepenen van Thienen op 23-4-1610 en procuratie hebbende van mr. Philips van Baer-

le en Jonkvrouwe Magdalene van Baerle zijn zuster, mitsgaders mr. Heyndrick Sulz en mr. 

Jan vander Strepen "appoteecquaris" gepasseerd voor Schepenen van Mechelen op 20-4-1610 

en ten laatste als procuratie hebbende van Paschier van Hove mulder en Jan van Malder ge-

passeerd voor Schepenen van Mechelen op 31-12-1609. De comparanten verklaarden dat zij 

door bijwezen en "tusschen spreken" van de eerzame Willem Maertensz Dryeweghen en Pie-

ter Rymelant in het minnelijcke zijn overkomen en veraccordeerd nopende alle de verloopen 

renten tot den jare 1610 incluis. Te weten ende eerst tverloop van een vyffden deel in een 

erffelycke rente van 48 gulden siaers. Item van een rente van 18 gulden siaers en ten laatste 

van een rente van 36 gulden siaers staande ten laste van de goederen van Everinghe uit welke 

rente de voornoemde Lelibooms is competerende de somma van 5 £ 2 schell. groten 

vlaams.Te weten in de rente van 8 £ siaers gecomen van Heyndrick van Mekenborch vader 

van de huisvrouw van mr. Jan vander Linde een vijfde part, bedragende 9 gulden 12 stuivers 

siaers. Item de helft in een rente van 18 gulden siaers vercregen bij Jonkvrouwe Christyne 

van Religem, bedragende 30 schellingen groten vlaams, waarin de andere helft Paschier van 

Hove en Jan van Malder competeren. En ten laatste competeert de comparant in de rente van 

36 gulden vercregen bij Joris Verstrepen de somma van 2 £ vlaams siaers. in welke rente van 

36 gulden Lancelot Verstrepen voorseid is competerende 15 gulden siaers en Jonkheer Phi-

lips van Baerle met Magdalena zijn zuster 6 gulden siaers. Mitsgaders mr. Heyndrick Sulz 

met mr.  Jan van Strepen "apoteecquaris" te Mechelen 3 gulden siaers, makende tesamen de 

voorseide somma van 36 gulden, etc. Alles gedaan ten huize van Jonkvrouwe van Ginderta-

len ter presentie van goedemannen als getuigen. 

 

1.295 Testament van Leunken Antheunis dr
295

 

Inden naeme Godts Amen, Compareerde Leunken Antheunis dr. wonende te Goes "wel te 

passe wezende", Blijft van waarde een legaat dat zij eertijds aan haar broeder Cornelis An-

theunisz had gegeven. Zij stelt tot erfgenamen Anthonij, Mayken en Adriaenken Oliviers haar 

kinderen, mitsgaders de kinderen van haar dochter Pieternelleken Quirijns, etc. Aldus gedaan 

ten cantoire van de notaris, ter presentie van Pieter Gillisz en Jacob ...elsz Schotman, burgers 

van Goes. 

 

1.296 Procuratie Anthony Geertsz timmerman
296

 

Compareerde Anthony Geertsz timmerman, burger van Goes,eertijds in huwelijk gehad heb-

bende Mayken Antheunisdr. en heeft geonstitueerd mr. Martinis Caesar, advocaet wonende te 

Goes., om binnen Vlaanderen, in de buurt van Gendt (PAH: Gent) en alom elders te eisen, 

aanvaarden, vorderen etc. alzulke goederen die Mayken Antheunis aanbestorven zijn van 

haar vaders zijde. Gedaan ten cantoire van de notaris ter presentie van Jacob Ingelsz en 

Geeraert Dignisz, burgers van Goes. 
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1.297 Transpoort Joos Malfroit
297

 

Compareerde Joos Malfroit filius Jans wonende te Goes en verklaarde ten profijte van de 

Heer Charles de la Laine, Heer van Zantbergen, overgedragen, gecedeerd en getransporteerd 

te hebben de somma van 43 £ 13 sch. 4 d.vlaams als hem is competerende van Jan Denys fi-

lius Jans zijn zwager volgens obligatie van 9-4-1610. Gedaan ten huize van de comparant ter 

presentie van Mattheus Dierkens burger van Goes en Hans Buyteman als getuigen 

 

1.298 Testament van Philips Dominicle ende Margareta Pieters zyn huysvrouwe
298

 

Inden naeme Godts Amen, Compareerde de eerzame Philips Dominicle goutsmit en Margari-

ta Pieters dr. zijn huisvrouw, wonende te Goes, "cloeck ende gesondt ende wel te passe". Zij 

stellen elkaar aan tot erfgenaam. Philips legateert aan de kinderen van Mayken Dominicle 

zijn zuster 500 carolus guldens van 40 groten het stuk, En aan zijn broer en zuster Pieter en 

Jozijnken Dominicle samen 200 carolusguldens. Testatrice geeft aan haar broers Adriaen en 

Pieter Pietersz de somma van 5 £ groten vlaams en de kinderen van Pieternella, dochter van 

Willem Pietersz Maes, haar nicht de somma van 50 carolus guldens eens. Gedaan ten huize 

van de comparanten ter presentie Adriaen Adriaensz schoemaker en Jan van Frillenberch, 

tinnegieter, burgers van Goes, 

 

1.299 Procuratie Jan Jansz Bouwens
299

 

Compareerde Jan Jansz Bouwens, wonende op Ossenisse, heeft geonstitueerd Jacob Jansz 

Bouwens zijn broeder, om ten profijte van de Heer Jan Lambrechtsz te leveren, cederen en 

transporteren "alle alsulcke landen by den voorseiden geconstitueerde ende syn moeder aen-

den selffen Jan Lambrechtsz vercocht, gelegen op Bersant by Breskens in de prochie van 

Schoondijke henleden gezamentlijck toebehoorende 

gedaan ten cantoire van de notaris ter presentie van Geert Jansz en Gysbert Joosz, stoeldray-

ers en burgers van Goes. 

(PAH: w.s. Baarzande, in 1616 is de grond herwonnen in 3 polders, Groot-, Klein- en Jong-

Baarzande, van der Aa) 

 

1.300 Attestatie Jan Adriaensz Drossert en Maerten Gillisz Frombout
300

 

Compareerde Jan Adriaensz Drossert, oud 40 jaar, en Maerten Gillisz Frombout, wonende in 

de parochie van Baarland, oud 34 jaar, en hebben op verzoek van Abraham van de Putte, 

burger van Goes, verklaard verklaren dat zij lange jaren gekent hebben Marcus Marinuss in 

zijn leven mede woonende in de voors. prochie die heel arm was, verclaren voorts dat in zijn 

sterfhuijse gevonden was 100£ vlaems aen geld. Dit geld was in zijn huis op tafel geteld ende 

“oock dat de selven Marcus in teijnde van sijn leven tzijnen gedorssen heeft”. Ter presentie 

van Pieter Adriaens Bolle ende Leunis Jan Stoffels als getuigen. 

 

1.301 Pachtzeel Hans Maes
301

 

Compareerde de heerzame Hans Maes, wonende in S Gravenhaghe (PAH: Den Haag) voor 

zichzelf en vervangende de erfgenamen van Pauwel en Joris Maes, ter eenre en sr. Pauwels 
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de Vos, burger van Goes, ter andere zijden. Comparanten hebben verpacht 73 gemeten 124 

roeden "soo saylandt als weye gelegen in Ellewoutsdyc (PAH: Ellewoutsdijk) in diversche 

hoecken, voor de tijt van drye achtereenvolgende iaeren, beginnende met Catharina 1610 en-

de expirerende Catharina 1613. Gedaan in het huis genaamd Den Bruynvisch, ter presentie 

van Willem Jansz Pauw en Cornelis Digtnisz, burgers van Goes als getuigen. 

 

1.302 Testament van Franchijnken Jans Stepereerts dr
302

 

In den naeme Godts Amen, Compareerde Franchijnken Jans Stepereerts dr. geboren van No-

keren, "cloeck gesondt ende wel te passe wesende". Zij legateert aan Tanneken en Lysbeth 

Jans Steperaerts, mitsgaders de kinderen van Janneken Steperaerts, haar zusters, de somma 

van 20 schellingen groten vlaams, die zij zullen ontvangen van Andries Ketelaer, hun zwager. 

Zij geeft aan Nicodemus Steperaert, haar broeder van halven bedde haar beste zwarte keurs 

met haar bruine veurschot. Haar andere goederen moeten gaan naar Pieter Bolberghe "haer 

goeden vrient" of diens erfgenamen. Gedaan ten cantoire van de notaris ter presentie van Jan 

Jansz Nolet en Cornelis Roonthoren, cleermaker, burgers van Goes. 

(PAH: Nokere ligt in de provincie Oost-Vlaanderen, 10 km. van Oudenaarde) 

 

1.303 Procuratie Herreman en Jan Vervoort
303

 

Compareerde Herreman en Jan Vervoort, burgers van Goes, voor zichzelf en vervangende 

Servaes Vervoort, mitsgaders de kinderen van Suzanna, Andries, Janneken en Geert Ver-

voort, hun broers en zusters, allen erfgenamen van Jan Vervoort, hun vader. Zij hebben ge-

constitueerd en gemachtigd Philips Groenrys, wonende te Antwerpen, om een erfelijke rente 

van 15 Carolus guldens siaers, staande op een huis genaamd tPaternoster, gestaan t'handtwer-

pen op den Cleynen Lauwenberch en op een huis er naast staande en verder af te handelen. 

Gedaan ten cantoire van de notaris ter presentie van Pieter Gillisz en Jacob Ingelsz. 

(PAH: er staat steeds Vernoort, maar halverwege de akte staat de naam een duidelijke “v” 

van Vervoort.) 

 

1.304 Attestatie Digne Pauwels
304

 

Compareerde Digne Pauwels, wonende te Goes, oud 57 jaar, en heeft op verzoek van Janne-

ken Adriaens dr., weduwe wijlen Jan Jansz Boogaert, wonende te Goes verklaard "dat zij de-

ponente by Josynken Philips dr. in haer leven huysvrouwe vanden voorseiden Jan Jansz Boo-

gaert, ten tyde die selve in haer dootbedde was liggende, ontboden geweest is donderdaechs 

te voren soo de zelve dyssendachs daer aen overleden was, nu geleden vier jaeren ende halff 

ofte daer ontrent onbegrepen als wanneer zy deponente verclaert dat de selve Jozynken Phi-

lips jegens haer deponente dese ofte diergelycke woorden seyde als te weten zecht tegen my-

nen man die doenter tyt op den coopdach van Coome Symon was, dat hy een tonneken biers 

op doe ende dat hy met myn vrienden een vriendelycke maeltyt ete ende drincke, want zy en 

zullen anders niet hebben. Verclarende voorts sondaechs daer aen volgende ontrent ten thien 

vuiren gehoort te hebben dat den voorseiden Jan Jansz jegens den zelffve Jozynken zeyde: 

zyt ghy beswaert in het Testament dat wij tusschen malcanderen gemaect hebben, zegget vrij, 

ick zalt halen ofte doen halen ende scheuret in stucken ofte ick zalt scheuren, waer op Jozyn-

ken antwoorde: neen ick, zeyde Jan Jansz wederom begeirt ghy dan dat ick u vrienden elck 

een gedenckenisse geve ende zyt ghy dan daerinne gerust, waerop zy zeyde: Jae zonder datter 
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gedistingueert wert hoe luttle ofte vele dat hy de vrienden geven zoude, Eyndigende etc." 

Gedaan ten huize van de requirante ter presentie van Jacques Denysz brouwer en Joos Jansz 

brouwer als getuigen. 

 

1.305 Attestatie Jan de Ridder en Cornelis Martini
305

 

Compareerde mr. Jan de Ridder, oud 72 jaar, Cornelis Martini, oud 67 jaar en Pieter Niclaesz 

Ovezant, oud 50 jaar, burgers van Goes, en hebben op verzoek van Catharina Meskens vrou-

we vanden convente Hierusalem buyten Bieselinghe (PAH: Biezelinge) verklaard "dat die 

voorseide Catharina Meskens altyt gehouden is geweest ende noch gehouden wordt voor 

Pryoryne ofte Vrouwe vanden voorseiden conventie van Hierusalem buyten Bieselinghe, 

Eyndigende etc." Gedaan ten cantoire van de notaris ter presentie van Cornelis Masuer en 

Geert de Coster als getuigen. 

 

1.306 Vuytcoop Willem Trapelare
306

 

Compareerde Willem Trapelare schoemaker ter eenre en Jan Trapelare, zijn zoon, ter andere 

zyden. Jan is met zijn vader Willem overeengekomen over zijn moederlijk goed. Willem 

moet zijn zoon onderhouden tot "hy zynen cost waerdich zal zyn"  

gedaan ten cantoire van de notaris ter presentie van Daniel Trapelare en Adriaen Jacobsz 

Voorzee, als getuigen.  

In de marge staat: daer moeder af was Neelken Jans dr. nu oudt zynde over de 14 jaren, zoo 

hy zeyde. 

 

1.307 Attestatie Job Jacobsz Wagemaker en Janneken Geertsdr
307

 

Compareerde Job Jacobsz Wagemaker, oud 19 jaar, en Janneken Geertsdr. oud 17 jaar, alle 

wonende ten huize van Marinis Mathys Wagemaker by Sereynskinderenpoorte (PAH: 's Heer 

Hendrikskinderenpoort) en hebben op verzoek van mr. Harrent Chirurgyn en burger van 

Goes, verklaard "dat nu geleden twaelff ofte derthien dagen onbegrepen, gebeurt is dat den 

Requirant, gaende naer Sereynskinderenpoorte ende ontrent de poorte comende is Theeus 

Weyts hondt van achter gecomen ende heeft den Requirant toegeschoten zonder eenich getier 

ofte geluyt te slaen ende heeft hem een groot stuck vuyt den mantel gebeten, zonder dat den 

Requirant den hondt occasie gaff om hem yet te misdoene. Gevende zylieden voor redenen 

van wetenschap dat zylieden met haere oogen aengezien ende verclaert oock de voorseide 

Janneken Geerts tstuck zelffs opgeraept te hebben, eyndigende etc." Aldus gedaan ten huize 

van voorseide Marinus Matthysz, ter presentie van Jacob Jansz Smit en Paschier Dignisz 

hantschomaker als getuigen. 

 

1.308 Presentatie Jonkheer Willem van Cats
308

 

"hebbe ick J:B:W openbaer notaris etc., ter presentie vande getuigen onderschreven, gedaen 

dese naerbeschreven insinuatie aen Jonkheer Willem van Cats, te weten hoe dat van wegen 

Jonkheer Ockeren Peckius ende haere kindren, aen Jonkheer Magnus tot Middelburg in 

Zeelandt, vercocht is eene rente van 4 £ 10 sch. groten vlaams siaers ten laste van Mevrouwe 

de huysvrouwe van Jonkheer Willem van Cats voorseid, etc”. Aldus gedaan binnen de pro-
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chie van Capelle (PAH: Kapelle) ter presentie van Cornelis Claesz en mr. Floris de 

Vleeschouwere als getuigen. 

 

1.309 Contract Joncker Hermes van Winghene
309

 

Compareerde Joncker Hermes van Winghene, schiltknape, Heere van Roo montenberch etc., 

als man en momboir van Jonkvrouwe Marie de Lives te voren weduwe wijlen Heer Gillis de 

Vendeville. "en hem sterc makende iegens een yegelyck die eenich recht oft actie zoude wil-

len pretenderen totte naer beschreven houve ter eenre ende mr. Gabriel Steydlin schiltknape, 

Advocaet postulerende inden souverainen Raet van Brabant, ter anderen zyde, Te kennen ge-

vende dat de selffde Vendeville den 13en der maent July 1579 heeft gecocht van Philips van 

Ommeslaghe, zeker houve mette huysingen, schuren, stallen ende andre heure appendentien 

ende dependentien gelegen inden Vryen polder onder tresort der prochie van Cruyninghen 

(PAH: Kruiningen) binnen den eylande van zuytbevelandt, groot 182 gemeten 198 roeden, 

ende dat ter somme van 1309£ 3 schellingen vlaams, etc. etc. de Heer van Winghene belooff-

de voor die van Antwerpen te stellen sufficante cautie binnen den tyt van eendrer maent naer 

date deser by den persoon van Jonckheer Henrick van Varick, Ridder etc., merckgrave der 

selver stadt van Antwerpen". 

(PAH: dit is een zeer uitgebreide akte, die ik niet in zijn geheel heb willen opnemen. Een 

kwestie van arbitrage voor het Hof van Holland). Aldus gedaan te Goes ten huize van Claes 

Jansz Oostdijck ter presentie van Cornelis Adriaensz Mannee, burger van Goes en Leureys 

Hen, als getuigen. 

 

1.310 Substitutie sr. Lous Elsevier te Leijden
310

 

Compareerde sr. Lous Elsevier, wonende te Leyden (PAH: Leiden) en verklaarde dat hy 

"achtervolgende de procuratie van Loys Elsevier zynen zone op den 7en Jully 1610 op hem 

gepasseert ende verleden voor den Notaris Pieter de Handtschoewercker ende de getuigen 

daer genoempt by my notaris gesien ende gelesen. Ende vuyt cracht vanden clausule van sub-

stitutie daerinne begrepen heeeft .... etc., in zyn plaats gestelt mr. Jan de Ridder, procureur 

postulerende voor Burgemeesters en Schepenen van Goes. Om te ontvangen twee obligaties 

inhoudende respect. 22 £ en 6 £, sprekende ten laste van mr. Michiel Baerlandt, Bailliu van 

Goes. Gedaan ten cantoire van de noraris ter presentie van Cornelis Gortsz en Albert Feyt, 

burgers van Goes. 

 

1.311 Transport Jacob Willemsz Ketelaer
311

 

Compareerde Jacob Willemsz Ketelaer, wonende te Elfsdyck (PAH: Ellewoutsdijk) en heeft 

overgedragen aan sr. Cornelis Harinckman, wonende te Goes, alzulke 14 £ groten vlaams die 

de comparant competeren uit zekere Inventaris bij Harinckman gemaakt betreffende de 

"groene vruchten". Aldus gedaan in het huis genaamd De Boone, ter presentie van Jan Jansz 

Brouwer en Joos Jansz timmerman, burgers van Goes. 
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1.312 Procuratie Leunken Antheunisdr
312

 

Compareerde Leunken Antheunisdr. wonende te Goes en heeft geconstitueerd Faes Laurensz 

op Heynkenssant (PAH: Heinkenszand) om te compareren voor wethouders van Heinkens-

zand en daar ten profijte van Quirijn Langemeere te transporteren een stuck land, groot 1 ge-

met 26 roeden door Cornelis Laurensz aan de voorseide Langemeere uit naam van de compa-

rante verkocht. Gedaan in huize van de comparante ter presentie van Gillis Janss Lurckens en 

Pauwels Braenge, burgers van Goes. 

 

1.313 Procuratie mr. Frederick Waghenaers
313

 

Compareerde mr. Frederick Waghenaers Chirurgyn en burger en inwoner van Goes, voor 

zichzelf en als vader en voogd van Frederick Waghenaers, zijn enig kind, geprocreerd bij 

Tanneken Daens, en heeft geconstitueerd Joris de Jonckere, procureur binnen de stad Gendt 

(PAH: Gent), om daar te leveren aan Jan Rietmans, 437 roeden land, die hij met zijn zoon 

gemeen heeft liggende bij de Dendermonsche strate, naast het erf van Jan de Grutere Heer 

van Loovelde, ter eenre en Jan Dorislage ter andere bij Floris de Joncker uit naam van de 

comparant verkocht. Gedaan ten cantoire van de notairs ter presentie van Pieter Gillisz en 

Jacob Ingelsz als getuigen. 

 

1.314 Verclaringhe van een testament
314

 

Compareerde de eerbare Margariete van Provyn weduwe wijlen de Heer Davidt Jacobsz, "de 

welcke in handen hebbende dit iegenwoordich toegevouwen Instrument, toegesegelt met den 

signette van den voorseiden haer overleden man, verclaerde daerinne belsoten ende begrepen 

te wesen haer Testament, Laeste ende vuytterste wille by een anders handt beschreven ende 

met haren eygen naeme onderteyckent". Zij verzoek te notaris dit document te solemniseren. 

Gedaan te presentie van de Heer Steven Adriaen Huysen en Matthys Joosz, schrynwercker, 

burgers van Goes. 

 

1.315 Attestatie Frans Jan Maurisz
315

 

Compareerde Frans Jan Maurisz, Bailliu der prochie van Hoedekenskercke en heeft op ver-

zoek van Beernaert Oliviersz, wonende te Brussel, "die hem zeyde ten deele erfgenaem te 

wesen van eenen Aert Jorisz, int laeste van zyn leven gewoont hebbende binnen der voorsei-

de prochie en verklaarde "dat den voorseiden Aert Jorisz in den Jare 1590 in february binnen 

der voorseide prochie overleden ende by faulte van eenige middelen nae te laten by de arm-

meesters der voorseide prochie ter aerden gedaen ende begraven is, als oock blyckende by de 

rekeninghe vande zelven armen gedaen over den Jaere 88 by my notaris ende getuigen gesien 

ende gelesen". Aldus gedaan ten cantoire van de notaris ter presentie van Geert de Coster en 

Gysbrecht Joosz, Stoeldrayers en burgers van Goes. 

 

1.316 Contract over meestoven in Goes
316

 

Compareerde de eerzame personen Pieter Geertsz Vernissius, Joris Weyns getrouwd met 

Martynken van Dale, Denys van Dale, Adriaen Andriesz, Pieter Rymelant en Jacob Rycke, 
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voor zichzelf en vervangende Pieter Nicolaesz Ovezandt en verklaarden: "hoeveel ijder van 

hen Comparanten es competerende inden eygendom ende iaerlyxe proffytten van de mee-

stoven gestaen onder de Jurisdictie vanden Stadt Goes, te weten de oude stove aldaermen 

naer thooft gaet ende die nieuwe stove staende tusschen het bolwerck buyten de oostpoorte. 

Te weten Pieter Geertsz Vernissius vyff schellingen vier groten vlaaams te ponde. Item Joris 

Weyns ende Denijs van Dale yder 2 schellingen 8 d. te ponde. Item Adriaen Andriesz vier 

schelllingen te ponde. Item Pieter Rijmelant twee schellingen acht grooten te pond, Item Ja-

cob Rycke eene schelling vier grooten te ponde ende ten laesten Pieter Niclaesz Ovezandt 

gelijcke 1 schelling 4 grooten te ponde, maeckende saemen de voorseide gedeelten 20 

sch.gr.vlaams. Vorders hebben zy Comparanten mede gelijckelijck verclaert dat soo veel als 

aengaet den hondert ende 40£ 14 schellingen, 9 d. 8 (mijten) verschynende in twee termynen 

te weten in meye 1611 ende 1612 die betaelt moeten worden aen Franchois Melsz ende Huy-

brecht Jansz Palinck, vuytwysende de leveringhe aen Pieter Geeertsz Vernissius gedaen ende 

dat over reste vande tweederde parten van de oude stove by den selffden Vernissius van hen-

lieden gecocht ten proffytte vande bovengemelde gemeene portionarissen geaccordeert te zij-

ne met den voorseiden Vernissius, dat den boeckhouder van de nieuwe stove ofte in cas de 

stoven alle beyde wercken de boeckhouders saemen gelyckelyck voor hunlieden zullen beta-

len van haeren ontfanck de resterende paijementen vande oude stove boven verhaelt, etc." 

Aldus gedaan in het huis genaamd Den Horen ter presentie van Goossen de Bruyne en Pieter 

Marinusz, burgers van Goes. 

 

1.317 Procuratie Magdalena van Gindertalen
317

 

Compareerde de eerbare Jonkvrouwe Magdalena van Gindertalen, wonende te Goes en heeft 

geconstitueerd Jan Rafelsz, procureur postulerende voor het gerecht van Zierikzee."om rech-

telyck te constringeren ende produceren den persoon van Pieter de Slootmaker, wonende tot 

Zierikzee voorseid ende alle andre die eenighe kennisse zouden mogen hebben van ... dat 

Jonkheer Trysteram Jhane deser werelt passeerde pmme getuichenis der waerheyt te geven op 

war vuire ende tyt den selffden Jhane overleden es". Gedaan ten huize van de Comparante ter 

presentie van Jonkheer Anthony Mauricque en Adriaen Jansz wonende Seraeskercke (PAH: 

's Heer Arendskerke) als getuigen. 

 

1.318 Vuytcoop Janneken Adriaens dochter
318

 

Compareerde Janneken Adriaens dochter wonende te Goes, weduwe wijlen Jan Jansz Boo-

gaert, geassisteerd met Pieter Adriaensz Craemer, mede inwoner van Goes, ter eenre en An-

thony Pietersz vande Putte., smit, getrouiwd hebbende Leunken Symonsdr., half zuster van 

moeders zijde van voornoemde Jan Jansz, ter andere zyden. Zijn veraccordeerd dat Janneken 

Adriaens zal blijven hebben possessie van alle goederen van het sterfhuis en beloofde aan 

Antony te betalen de somma van 36 £ vlaams in termijnen. Zij verbindt hiervoor het huis daar 

zij in woont genaamd De Drye Worsten en al haar andere goederen. Gedaan ten cantoire van 

de notaris ter presentie van Jacob Ingelsz en Hans van de Voorde mesmaker, burgers van 

Goes. 
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1.319 Procuratie Symon Steenaerts
319

 

Compareerde Symon Steenaerts, wonende te Pynaker (PAH: Pijnacker bij Delft) en Cornelis 

Steenaerts, wonende bij de Sereynskinderpoorte buyten deser Stede (PAH: 's Heer Hendriks-

kinderenpoort). Zij hebben geconstitueerd Pieter en Jan Steenaerts, hun broers Om van Ghys-

brecht Clauwaert en Michiel Durinck,wonende te Exaerde in Vlaenderen te eisen, manen, 

innen en ontvangen 2 £ 13 sch. over de koop van al hun actie en gerechtigheid die zij met de 

dood van Jan Haeck aanbestorven zijn, volgens het bescheet daar van zijnde gepasseerd voor 

de Schepenen van Exaerde. Gedaan ten cantoire van de notaris ter presentie van Charel de 

Graeve en Jacob Ingelsz, burgers van Goes. 

 

1.320 Testament van Helena Claes
320

 

Inden naeme Godts Amen, Compareerde Helena Claes dr. weduwe van Adriaen Foortsz 

Rhijn, eertijds wonende te Wemeldinge en nu binnen Goes, "gesont ende welvarende". Zij 

institueert haar zoons Geeraert en Huybrecht Adriaensz, mitsgaders de kinderen van Tanne-

ken en Neelken Adriaens ende kinderen van Janneken Adriaens, allen kinderen van de testa-

trice,"verclaerende zonder dat zy Testatrice verstaet dat Adriaenken Jansdr., nagelaten weese 

van haer dochter Neelken Adriaens dat iegenwoordich met haer is woonende, yet van haere 

erffenisse aff gecort zal worden ten regarde dat zy testatrice de selffve gehouden ende geali-

menteert heeft". Gedaan ten cantoire van de notaris, ter presentie van Pieter Gillisz en Jacob 

Ingelsz, De testatrice verklaarde niet te kunnen schrijven. 

(PAH: de details van dit uitgebreide testament heb ik niet genoteerd). 

 

1.321 Transport Jacob Cornelisz Piersz
321

 

Compareerde Jacob Cornelisz Piersz, wonende te Baerlandt (PAH: Baarland) en bekende aan 

Jan Adriaensz int Radt verkocht te hebben een open schepen paybrieff verleden voor schepe-

nen van Baarland door Marinus Engelsz schipper ten behoeve van de comparant, op 17-4 

1610, inhoudende boven de gereede payen de somma van 90 £ vlaams. Gedaan ten cantoire 

van de notaris ter presentie van Huybrecht Jansz Stadtbode en Marinis Willemsz Quispelma-

ker, burgers van Goes. 

 

1.322 Attestatie Davidt Roelants en Albrecht Feyt
322

 

Compareerde Davidt Roelants, oud 39 jaar en Albrecht Feyt, oud 28 jaar, burgers van Goes, 

en hebben op verzoek van Berbelken Pieters weduwe wijlen Herreman de Swarte, in zijn le-

ven soldaat geweest "dat den voorseiden Herreman de Swarte hier binnen deser Stede overle-

den is November 1607 ontrent Sinte Merten (PAH: 11 november) den iusten dach onbegre-

pen ende dat de voornoemde Requirante nagelaten weduwe van voorseide Herreman behou-

den hebbende twee kinderen ende altyt zeer zieckelyck ende impotent zijnde. Ende compa-

reerde mede ten desen de voorseide Berbel Pieters ende heeft verclaert zoo zy verclaert by 

desen de maent daerinne den voorseiden haren man overleeden is, van dHeer Rentmeester 

Oosdyck ontfangen te hebben. Gedaan ten cantoire van de notaris ter presentie van Pieter Gil-

lisz en Jacob Ingelsz, burgers van Goes. 
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1.323 Huirceel Pieter Adriaensz Cramer
323

 

Compareerde de eerzame Pieter Adriaensz Cramer, ter eenre en Lieven Borm Ketelaer, ter 

andere zijde, beide inwoners van Goes, Pieter verklaarde aan "Lieffven" Borm verhuurd te 

hebben een huis staande aan de oostzijde van de groote markt voor de tijd van 2 achtereen-

volgende jaren., ingaande mei 1611, voor de somma van 17 £ 10 sch. sjaers. Present Jacob 

Engels ende Geraert Jans stoeldraijer, borgers deser stadt 

 

1.324 Testament Willem van Grimbergen
324

 

Langstlevend testament van Willem van Grimbergen en Francijnken Jaspaerts zijne wettige 

huijsvrouw woonende binnen deser stede van Goes. Armen deser  stadt 2£ vls. Gedaan ter 

presentie van Albert Feyt boeckbinder en Pieter Fruitier, cleermaker, burgers van Goes. 

 

1.325 Testament Willem Trappelaer en Tanneken Jansdr
325

 

Testament van Willem Trappelaer (PAH: er staat Trapelard) en Tanneken Jansdr zijne huijs-

vrouwe woonachticg binnen deser stede van Goes, Willem gezond en Tanneken sieckelijck. 

Als Willem eerst overlijdt, zinj erfgenamen zijn zoon en dochter Jan en Sara Trappelaere sa-

men met Tanneken. Als Tanneken eerst overlijdt dan Jacquemijne Jansdr haar halfzuster van 

svaders zijde 6s 8gr vls ende aen haere kinderen int generale van smoeders zijde. Gedaan ten 

huize van de testateurs, ter presentie van Jan Cornelisz Rinck en Jacob de Backer landtbode, 

burgers van Goes. 

 

1.326 Procuratie Jehan Peters van Cats
326

 

Compareerde de eerzame Jonkheer Jehan Peters van Cats, wonende te Goes, en heeft ver-

klaard op verzoek van "syne moye Jonkvrouiwe Adriaeny tSwaerts, weduwe wylen Jonkheer 

Hieronimus van Pottelberch, woonachtich temden in oostvrieslant (PAH: Embden) en ver-

klaarde aangenomen te hebben de rechte voogdij van Emanuel van Pottelberch, geheel inno-

cent en Janneken van Pottelberch noch onbeiaert zynde.Zij authoriseren dienvolgende sr. 

Josue van Pottelberch Greffier tot Evergem in Vlaenderen des voorseide Jonkheers 

schoonsone, omme aen ende ten proffytte van ...... (PAH: niet ingevuld) Verhage te leveren, 

cederen ende transporteren naer tgebruijck aldaer geobserveert alle alzulcke gronden van 

Erffven, Rentebrieffven als andre goederen als de voorseide weduwe binnen de Heerlickheyt 

van Beveren ende alomme elders in Vlaenderen heeft liggende., soo wel die by Jonkheer Joos 

ende Joris Musaert aen selffden Verhage vercocht zyn". Gedaan ten huize van de comparant 

ter presentie van Allaert van Renssen en Adriaen Cools, craemers en borgers van Goes. 

 

1.327 Procuratie Jehan Peters van Cats
327

 

Compareerde Jonkheer Jehan Peters van Cats, wonende te Goes en heeft geconstitueerd En-

gelbert Verreycken, President van de Rekenkamer "haerder hoochedelen ende lande van 

Geldre etc., zynen neve om in synen naeme ende van synen twegen t'aenhooren, passere ende 

sluyten alsulcken rekeninghe als alnoch vuytstaende ende te doene heeft Jan Jacobsz van al-

zulcken ontfanck bewinde ende administratie als den zelven gehadt heeft canden sterffhuysse 
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wylen mevrouwe van Poucques etc.". Gedaan ten huize van de constituant ter presentie van 

Marinis Jansz en Willem Jansz Pauwe, burgers van Goes. 

 

1.328 Attestatie Huybrecht Cornelisz ev
328

 

Compareerde Huybrecht Cornelisz, oud 53 jaar, Jacob Jansz Blaeuduyve oud 48 jaar, Neel-

ken Harrens, huisvrouw van Harrent Schailledecker oud 42 jaar, Jaquemijnken Cornelis dr. 

oud 23 jaar en Martynken Huybrechs, oud 16 jaar, allen wonende te Goes. Zij hebben te re-

quisitie van Jacques Denysz brouwer verklaard, "Eerst den voorseiden Jacob Blaeyduyve, 

Jaquemijnken ende Martynken verclaeren haerl. aensiene nu in deze laetstleden zaetaoust ge-

schiet te sijne dat twee manspersonen zeer bij drancke zijnde met een vrouw haere naeme 

henlieden onbekent zijnde savents tusschen zes ofte zeven uren onbegrepen vooren in Coe-

poorte deser stede wesende ende eenen Jacob comende rijden met des requirants paert om 

tselve naer de weije te voeren wesende tusschen Tobias Claess ende den opperel diversche 

reijsen roepende “wacht u wacht u” als wanneer tusschen die poorte ende de asback twee 

cleijne kinderen waeren out vier ofte vijff jaeren dit selve paert geweken hebben zoo ist nu 

zulcx dat de voors. Jacob met tpaert al voorts rijdende de voors. personen seer naer gecomen 

is eer datse omgesien ofte vuijt de weege gegaen zijn hebben de selve manspersonen tpaert 

willen wijcken de voors. vrouwe tegen tlijff gelopen datse ter aerde gevallen is liggende op 

haeren rechterarm die gequetst was met thooft int oosten ende de voeten int westen ende met-

ten val tpaert verschrocken liep tenden haer voeten omme ende zij zijlieden deponenten met 

haere drijen toegeloopen ende hebben de voors. vrouwe op geholpen hij Blauduijve haer vra-

gende overmits tpaert tenden haer voeten omme geloopen was ofte haer benen geen letsel en 

hadden waerop zij ten leste antwoorde neen ende verclaerende de voorts Huybrecht Neelken 

Jacquemijnken ende Martijnken bij den voors. vrouwe geweest te sijne als haeren arm ver-

maect werde als wanneer zijlieden dezelve vrouwe hebben hooren verclaeren dat zij van 

tpaert niet gequetst maer dattet van de val gecomen was zeggende dese woorden tegen haeren 

man die zeer tierde ende baerde swijcgt stille die jongen nocg tpaert ende hebbent mij niet 

gedaen maer ick hebt gevallen, verclaerende voorts den voors. Blauduijve dat hij 

dijssendaecgs daeraen de selfven vrouw voor heere Bailliu Baerlantt van wagen zien gaen 

heeft naer de Suijvelmarct in d’eene handt hebbende een kevij (PAH: kooi) met hoenderen, 

eijndigende hiermede haerlieden depositie etc. (als in andere attestatien gedachticg gedaen 

ten huijse van de requirante. Present Jacob Franss van der Strate (PAH: Verstraten) ende Go-

vaert Govaerts arbeijder borgers deser staede als getuijgen. 

 

1.329 Procuratie Jonkheer Antheunis du Pin
329

 

Compareerde Jonkheer Antheunis du Pin wonende te Mechelen en heeft geconstitueerd mr. 

Martius Caesar advocaet om te verkopen twee rentebrieven "d'eene hondert carolus guldens 

ende dander van 63 gelycke guldens ende 15 stuyvers, erffelyck losbaer den penninck 16e 

staende ten laste vanden Tol van Zeelant bewesterschelt" etc. Gedaan ten huize van den voor-

seiden Martius Caesar ter presentie van sr. Michiel de Corne (PAH: of Corve?) en Jan Corne-

lisz Huyssen als getuigen. 
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1.330 Substitutie sr. Symoen Roel
330

 

Compareerde de eerzame sr. Symoen Roel (PAH: Voel?), wonende tHantwerpen (PAH: 

Antwerpen) en verklaard "achtervolgende de lettren van procuratie by Jonkvrouwe Clara 

Cornelia Valdaure nagelaten weduwe wylen Henrick Voel syne moeder opden 17en Novem-

bris 1609 voor den notaris Cornelis vanden Bempde ende de getuigen daer genoempt binnen 

der stadt Antwerpen voorseid" en hebben gesubstitueerd Pieter Niclaesz Ovesant burger van 

Goes, om aan Cornelis Balthazar en Cornelis Laureysz te transporteren "alzulcke parthien 

van landen als by de zelffve nu dyssendage voorleden binnen dese stede Goes openbaer ter 

bode gecocht zyn, de voorseide Subs(t)ituants moeder toebehoirende". Gedaan ten cantoire 

van de notaris ter presentie van Jacob Ingelsz en Stoffel Jacobsz, burgers van Goes. 

 

1.331 Contract sr. Cornelis Leliboom
331

 

Compareerde de eerzame sr. Cornelis Leliboom wonende te Mechelen als actie en transpoort 

hebbende van Jonkheer Jacob de Riddere sequester van het sterfhuis van wijlen de heer 

Rombout van Mokenborch, van 1/5 part in de erfelijke rente van 8 £ vlaams sjaars, inden jae-

re 1526 beloofd door de voogden van Jonkvrouwe Elisabeth van Renesse ten behoeve van 

Heyndrick van Mokenborch, vader van de huisvrouw van mr. Jan vanden Linde, Item als 

transpoort hebbende van Elisabeth Cleymans weduwe wijlen Jonkheer Jan Nonne, mitsgaders 

van Jan Cleymans d'oude ende van Jan ende Joos Cleymans desselfs Jans kinderen, van een 

erffelijcke rente van 20 sch.groten vlaams siaers. Item als transpoort hebbende van Anna van 

Loven met Jan Verhouven haeren man ende momboir van een erffelijcke rente van gelijcke 

20 sch.groten vlaams siaers, beyde vuyt een erffelijcke rente van zes £ vlaams siaers, mede in 

den jaere 26 by de voochden van Jonkvrouwe Elisabeth van Renesse belooft ten behouve van 

Joris Verstrepen. Item als actie voor d'eenhelft ende oock procuratie voor dander helft heb-

bende van de erfgenamen van Cristyne van Religem (?)van eene erffelicke rente van drye £ 

vlaams siaers, inden voorseide jare 26 by den voornoemden voochden belooft ten behouve 

van de zelve Cristine van Religem. Item als procuratie hebbende van Jonkheer Lancelot van-

der Strepen hooftmeyer der stadt ende quartier van Thienen gepasseert de selffve procuratie 

voor Burgemeesters, Schepenen ende Raedt der stadt Thienen voorseid op den 23en April 

1610 van een erffelijcke rente van twee £ thien schellingen inde voorseide rente van zes pon-

den vlaams. Ende ten laesten als procuratie hebbende van mr. Philips van Baerle ende jonk-

vrouwe Magdalena van Baerle zyne zuster van 20 sch. groten siaers erffelijcke rente mitsga-

ders van mr. Heyndrick Sulz ende mr. Jan vander Strepen apoteecquaris tot Mechelen voor 

10 sch. groten vlaams, samen 30 sch. mede vuyt de voorseide rente van ses ponden vlaams 

siaers, gepasseert de selffve procuratie voor Commissaris, Schepenen ende Raet der stadt van 

Mechelen opden 21en April 1610; alle by my Notaris gesien Ende heeft den voorseiden Leli-

boom bekent ende bekendt mits desen ten vollen ende al vernoucht te zyn van Jonkheer 

Fredrick de Lutiano ende Jonkvrouwe Magdalena van Gindertalen weduwe ende boelhoutster 

van Jonkheer Adolff vande Waerde van het capitael met den verloopen van dien vande naer-

volgende renten" (PAH: deze pagina is onduidelijk) en beschrijft voornamelijk de renten zo-

als boven). Gedaan ten huize van Jonkvrouwe van Gindertalen ter presentie van Marinis 

Huybrechtsz Boone, timmerman en Pauwels Masuer als getuigen. 
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1.332 Testament van Stynken Pieters dr
332

 

In den naeme Godts Amen, Compareerde, Stynken Pieters dr., weduwe van Lenaert Camal 

(Canal? Caval? wonende te Goes, ) "zieckelijck zijnde". Zij legateert aan de armen van Goes 

20 schellingen. groten vlaams. "Ende wat is belangende haere vrienden zoo van svaders als 

smoeders zyde die ab intestato haere goederen moeten erven, alsoo zy Comparante verclaerde 

geene te kennen noch te weten, heeft aende zelve gegeven ende gelegateert 3 schellingen 

vlaams onder hun allen eens, sonder meer bevelende de selffve hun daermede te contentee-

ren." Zij heeft geinstitueerd Huybrecht Cornelisz, burger van Goes, en indien hij overleden is 

Martynken Huybrechs zijn zuster. Gedaen ten huijse van testante in presentie van Jacques 

Denijs brouwer ende Lieven Buijs inwoonders deser stede 

 

1.333 Pachten van zaailand in Schrabbekercke
333

 

Compareerde Franchois van Berghe ter eenre ende Jan Jans woonende ter Voortrappen ter 

andere zijden. Frans verpacht zaailand driekwartier en 13 roe in Schrabbekercke achter de 

houve van Jan Jans voor de tijd van Catharina 1610 tot Catharina 1617 voor 20s den hoop. 

Getuigen Michiel en Hubrecht Jooss stoeldraijers  

 

1.334 Testament van Cornelis Adriaens Smalleganghe ende zyn huysvrouwe
334

 

Langstlevend testament van d'eersame Cornelis Adriaensz Smallegange ende Digneken Cor-

nelis dr. syne huysvrouwe, borgers deser stede. Welcke Cornelis Adriaensz Smalleganghe 

sieckelijck ende de voorseide Digneken wel te passe zynde, gaende ende staende daert haer 

belieffde ende haerlieder verstant memorie ende vyff sinnen beyde over al wel machtich ende 

volcomentlyck gebruyckende zoo mij notaris ende getuigen claerlyck gebleken is. Dewelcke 

Comparanten verclaerden dat zylieden overdenckende de broosheyt des menschen leven ende 

datter niet sekerder en is dan die doot ende niet onsekerder dan dure ofte stonde der selffer, 

hebben omme den onvoorsienigen sterffdach voor te comen vuyt haerlieder vryen onbe-

dwongen eendrachtighen wille ryperlyck voordacht beraden ende wel overleyt zonder 

eenighe vreese persuatie ofte quaet ingeven van yemande zoo zy zeyden gemaect ende geor-

donneert maken ende ordonneren haerlieder testament laeste ende vuytterste wille inder for-

men ende manieren naervolgende. Eerst ende alvoren wederroepende doodende casserende 

ende te niette doende alle voorgaende testamenten codicillen donatien ofte andre testa-

mentelycke dispositien die zylieden voor desen eenichsints gemaect ende gepasseert mogen 

hebben de selve by desen verclarende in alle haere poincten ende articelen crachteloos Beve-

lende haere zielen soo wanneer die vuyt haerlieder sterffelycke lichaem scheyden zullen aen-

den eenigen verlosser onsen Heere Jesu Christum ende haer doode lichaemen den buyck der 

aerden Ende comende voorts tot haerlieder voorgenomen dispositie van goederen hebben 

omme de groote lieffde diensten ende weldaden die zylieden alreede malcanderen gedaen en-

de bewesen hebben ende noch doen ende bewysen zullen zoo langhe Godt de Heere geliefven 

zal henlieden samen int leven te gesparen malcanderen over ende weder over reciproce die 

lanxstlevende van henlieden onder de lasten ende reserven hier naer verclaert gemaect ge-

gonnen ende gegeven, maken gonnen ende geven in rechtelycken vryen eygendomme over-

mits desen alle de gereede landen ende erffelycke goederen, geen vuytgesondert ofte gereser-

veert die de eerste van helieden overlydende met de lanxtlevende gemeene deser werelt ruy-
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men ende achterlaten sal Omme alle deselve goederen geen vuytgesondert ofte gereserveert 

by de lanxtlevende van henlieden naerde doot vanden eerst aflivighe geadvueert? beseten ge-

bruyct ende daermede gedaen ende gedisponeert te worden als met zijn ofte haer vrij eijgen 

goedt waerinnen zijlieden comparanten malcanderen over ende weer over reciproque de 

langstlevende haere erfgenaemen genomineert geinstitueert ende verclaert hebben nomineren 

institueren ende verclaeren huere erfgenaemen met volle rechte ende titule voor zoo veel als 

noot zij midts desen dies hebben zijlieden comparanten malcanderen over ende wederover 

belast ende expresselijk midts desen geordonneert dat de lancxte aen gehouden zal zijn ge-

lijck zijlieden wel ende getrouwelijck over ende wederover geloven midts desen heurlieden 

comparanten samen kinderen namelijck Geertruijt, Neelken Adriaen Mattheus, Willemijnken 

ende Maeijcken Smallegange ende de kinderen die noch hij heurlieden samen geprocreert 

souden mogen werden te alimenteeren cleeden, reeden naer zijn ofte haere staet de selfve te 

leeren ofte doen leeren leesen schrijven een ambacht hantwerck ofte anders daer zijlieden en-

de ijder van henlieden int ende bequaem toe weesen zullen alles ter tijde toe dat de selve kin-

deren gecomen sullen weesen tot haerlieder mondige jaeren ende daegen ofte ten huwelijcken 

staete. Als wanneer de lanxtlevende van henlieden comparanten gehouden zal wesen gelijck 

zijlieden wel ende getrouwelijck geloven midts desen aen ijeder van heurlieder bovengeno-

mineerde kinderen ende die kinderen die naer desen noch samen geprocreert zullen worden 

vuijt te reijcken te betalen 12 ponden gr vls eens daervooren de voorn lancxtlevende van 

heurlieden gehoude3n zal zijn behoorlijcken zekeringhe voor schepenen te verlijden met spe-

ciale ende generaele verbant als naer costuijme is alle tgene voors. is, hebben zijlieden com-

paranten de selve Geertruijt Neelken Adriaen Mattheus Willemijnken ende Maeijcken Smal-

legange ende de kinderen die bij heurlieder comparanten noch samen geprocreert zullen wor-

den haere erfgenaemen verclaert ende geinstitueert verclaeren ende institueren haere erfge-

namen midts desen als eens kinds deel ende portie erven ende versterven op het andere ende 

sulcx opt lancxtlevenste ende in cas alle heurlieden comparanten samen kinderen quamen af-

flijvicg te worden voor hun modige jaeren ende daegen zal alles tgene voors is weer comen 

erven ende versterven op de lancxtlevende van heurlieder comparanten omme alle selve bij 

den voorn lancxtlevende onder hem behouden besten gebruijct ende daermede gedaen ende 

gedisponeert te worden als met zijn ofte haer vrij eijgen goedt soo lange de lancxtlevende int 

leven blijft ende alle naerder doot van welcke lancxtlevende zal in zulcken schijn de gerechte 

helft van allen de goeden die de selve lancxtleven achtergelaten ende deser werelt ontruijmen 

zal geen vuijtgesondert wederom comen erven ende versterven op de rechte erfgenamen van 

eerst overledene van heurlieder comparanten die daerinne naer costuijme (fol 410) van lande 

van Zeelandt gerechtigt zullen zijn, doch is haerlieden comparanten verstant intentie ende 

vuijterste meijninghe oft gebeurde dat de lanxtlevende van henlieden comparanten hem ofte 

haer wederom te huwelijck begaeve dat de selve lanxtlevende in zulcke gevalle in alle tgene 

boven verhaelt is ongehouden zal zijn ende ontslaen mits dadelijck ende zoo haest de lancxt-

levende van henlieden comparanten hem ofte haer ten huwelijcken state begeven heeft ende 

zelfve haere samen kinderen ende de kinderen die noch ongeboren zijn en die bij huerlieden 

comparanten nocg te samen geprocreert worden in vrijen eijgendomme te laten volgen ende 

over te leveren de gerechte helft van alle de goederen die d’eerste overledene met de selve 

lanxtlevende gemeene achtergelaten zal hebben de selfve Geertruijt Neelken Adriaen Mat-

theus Willemijnken ende Maeijcken Smallegange haerlieder samenkinderen ende de kinderen 

die herlieder samennoch geprocreert spouden mogen worden omme haerlieden haere erfge-

namen institueren nomineren ende verclaeren mits desen verclaeren zijlieden comparanten de 

voors. haerlieden samen kinderen soo geboren ende ongeboren met het gene voors. is van 

heurlieder vader ofte moeder erve en successie wel voldaen ende geensints bij dese haerlieder 

comparanten dispositie in huere legitieme portie gecedeert ofte int minsten vercort te sullen 

wesen. Alle twelcke voors. is de comparanten ten aanhoren van getuijgen duijdelijck voorge-
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lesen zijn verclaerden tselve te weesen haere testament laetsten ende vuijterste wille die zij-

lieden willen ende mits desen ordonneren dat naert overlijden van eerste overledene ven hen-

lieden stadt grijpen ende volcomen effect sorteren zal zoot best naer rechten subsisteren 

mach. ? (ut ante)  Gedaen ten huize van comparanten, ter presentie van Guillaume Spildooren 

en Heijndrick Marinusz, burgers van Goes getuijgen ende aengesien de voorn. Digneken ver-

claerde dat zij niet schrijffen can, versocht aen voors. getuijgen dese briefvens mij notaris tot 

meerdere kennisse mee te willen onderteijckenen.  

 

1.335 Attestatie Niclaes Willem Symonsz
335

 

Compareerde de eerzame Niclaes Willem Symonsz oudt br (PAH: burgemeester?) der stede 

Zierikzee, oudt 70 jaar, en heeft op verzoek van mr. Jacob Peckius en Jonkvrouwe Livina(?) 

zijn huisvrouw schoonvader en moeder van Jonkheer Boudewyn en Marinis vande Waerde 

des voorseiden Jonkvrouwe Livina? zonen en als oom en moye vande nagelaten weesen van 

Jonkheer Adolph vande Waerde " dat hy met mr. Maerten Willemsz zynen broeder als na-

maegen van Jonkheer Maerten dende Waerde, beneffens neer andre arbitreurs genooyt is ge-

weest over seecker vuytsprake byde selfve arbitres vuuytgesproken den 28 Augusti 1585 tot 

beslechtinghe ende nederlegginghe van diversche actien ende processen die tusschen den 

voorseide Jonkheer Merten van de Waerde ende mr. Willem vander Goes, als getrout heb-

bende syne zuster Jonkvrouwe Anna van de Waerde, geresen waren ende dat den deposandt 

hem noch wel kennelyck is dat int formeren vande voorseide vuytsprake alsdoen mede regard 

genomen is geweest op zeker testament ofte prelegaet by Jonkvrouwe Jaquemyne vande 

Waerde als voorseides Maerten vande Waerdes vrouws moeder gemaect aenden voornoem-

den Anna haere dochter, vermeldende vande helft van zeker zeventich gemeten landts lig-

gende inden Selnissen polder in zuyt bevelandt omme haere noottrufticheyt iaerlycx ende zoo 

langhe als zy leefde daer aff te mogen genieten, daer van de wederhelft by Jonkheer Boude-

wyn van de Waerde haren overleden man eenighen tyt te voren aenden voornoemden voren 

vuyt gemaect was, alles breeder blyckende by den testamente vanden voornoemden Jonkheer 

Boudewyn daer van zynde ende so veel aengaet het prelegaet van Jonkvrouwe Jaquemyne 

vande Waerde en is noijt int proces noch oock noch niet te voorschyne gebracht alsoe wel het 

selffve by mr. Willem vander Goes in rechte was versocht geweest als oock wyder ende 

breeder is blyckende byde attestatie opden 8en aprillis 85 by Jonckvrouwe Soetken Jacob 

Danielsz weduwe voor den Notaris Gillis Yemantsz Poppe ten versoecke van Jonkheer Maer-

ten van de Waerde verleden daer toe den Comparant hem om de vortheyt wille is referende.". 

Aldus gedaen ten huize van mr.  Jacob Peckius ter presentie van Adriaen Geertsz timmerman 

en Jacob Jansz Blaeuduyve cleermaker. 

(PAH: Livina = Levina Marinusse Ockerse, zie genealogie van de Waerde in Hart-

hoorn/Baarsdorp pag. 251) 

 

1.336 Procuratie Mari van Goorle
336

 

Compareerde de eerbare Jonkvrouwe Mari van Goorle, huisvrouw van Jonkheer Frederick de 

Lutiano, wonende te Goes, geassisteerd met mr. Rogier Vitu apoteecquarius haar gekoren 

voogd. en heeft geconstitueerd den voornoemden Jonkheer Frederick de Lutiano haar man, 

om een vierde part in de hoeve groot 54 gemeten en enige roeden met de huysinghe daarop 

staande, gestaan en gelegen op het Vrye van Rysele in Oude Capelle en Casenkens kercke 

(PAH: vermoedelijk bedoeld Kaaskerke in West Vlaanderen, ook genoemd volgens de Seyn 

Casinskerke, Casenskerke of Caeskinskercke; Oudekapelle ligt of 4 km) als den selven Luti-
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ano vercocht heeft aen Heer Joos vanden Broecke tot Yperen, toebehoorende dander drye 

vierendeelen Davidt de Clercq. Over een rente van 20 schellingen siaers op een huis binnen 

Damme in Vlaenderen toebehoord hebbende mr. Franchois Nantius "alle de voorseide Luti-

ano aenbestorven zynde int jaer 68 byt overlyden van Jonkvrouwe Geertruyt van Wulven sy-

nen moeder, haer aengecavelt vuyt tsterffhuys van Agnietken van Wulven dochter van Jonk-

heer Vincent van Wulven haren broeder int jaer 67 volgende de cavelceel daer van aen my 

Notaris geexhibeert, etc.". Aldus gedaan ten huize van de Comparante ter presentie Michiel 

Pietersz glaesmaker en Matheus Jansz arbeyder, burgers van Goes. 

 

1.337 Procuratie Cornelis Adriaensz Smalleganghe
337

 

Compareerde Cornelis Adriaensz Smalleganghe, burger van Goes, en heeft geconstitueerd 

Cornelis Pietersz inden Oyevaer zijn zwager, om te compareren voor wethouders van de pa-

rochie Capelle en Bieselinghe (PAH: Kapelle Bieselinge) en daar ten profijte van Reynier 

Claesz ter Hoffstede te transporteren 8 gemeten 168 roeden weye liggende in het Westam-

bacht van Capelle. Gedaan ten huize van de Comparant ter presentie van Jasper Huyge en 

Hendrick Marinisz, burgers van Goes. 

 

1.338 Attestatie Hieronimus Adriaensz ed.
338

 

Compareerde Hieronimus Adriaensz, oud 27 jaar, Franchois Adriaensz, linnewever, oud 27 

jaar, Adriaen Andriesz, wagemaker, oud 26 jaar en Jacob Jacobsz Keyser, oud 23 jaar, allen 

inwoners van Goes, en hebben op verzoek van Jan de Ridder, graencooper en burger van 

Goes verklaard "dat nu dyssendaghe laestleden als wanneer openbaerlyck ter bode by den 

vendumeester Pieter Adriaensz Craemer geroepen wert zeker huys genaempt Den Ro-

sencrans, toebehoorende Adriaen Jansz Mandemaker met zyn overleden huysvrouwes erffge-

namen, gebeurt is dat den voorseiden vendumeester tselffde huys roerende zeggende: ick 

hanghe dit, is eenen Cornelis Matthysz waghemaker byden vendumeester gecomen zeggende: 

thuys is vercocht, waerop den vendumeester seyde: wat zecht ghy antwoorde andermael laet 

ons gaen binnen thuys is vercocht willecom zeyde den vendumeester moet den coopman zyn 

verclarende zylieden Comparanten voorts niet gehoort te hebben dat voorseide Cornelis 

Matthysz ofte yemandt anders t'zelve huys daer te voren gemijnt heeft. Gedaan in het huis 

Den Horen ter presentie van Goossen de Bruyne en Cornelis Jansz Vriese schoemaker, bur-

gers van Goes. 

 

1.339 Attestatie Jan Jansz waert tot Wiskercke
339

 

Compareerde Jan Jansz waert tot Wiskercke (PAH: Wissekerke) oud 26 jaar, die ter requisitie 

van Cornelis Laureysz inwoner van Goes, verklaard heeft "dat tusschen lichtmisse ende vas-

tenavont lestleden den juysten dach hem ontgaen zynde te zynen huysse hebben zitten 

drincken den Requirant, Jan Cornelis Geertsz beenhouwer, Jan Teunisz ende hy deponent als 

wanneer den voorseiden Requirant aen Jan Cornelis Geertsz naer loven ende bieden vercocht 

heeft zeker drye gemeten hondert ende ettelycke roeden landts liggende in out Seraeskercke 

(PAH: Oud 's Heer Arendskerke) voor 36 £ grooten vlaams tgemet". Gedaan ten cantoire van 

de notaris ter presentie van Heyndrick Marinisz en Pieter Jansz, inwoners van Goes. 
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1.340 Procuratie Lysbeth Macharis weduwe
340

 

Compareerde Lysbeth Macharis weduwe wylen Pieter Cornelisz in de drye haringhen ter 

Goes, geassisteerd met Pieter Adriaensz Craemer haar gekoren voogd, en heeft geconstitu-

eerd Joos de Heere procureur postulerende voor de magistraat van Vere "om voor de selve 

magistraet ende te verweren alzulcken proces als zy Comparante aldaer heeft ongedesideert 

hangende iegens Capag. Johan Coopvaerder, haer Comparantes goet recht voor te staen, be-

schudden, verdedigen ende verantwoorden. Gedaan ten cantoire van de notaris ter presentie 

van Adriaen Gentman en Geert Jansz Stoeldayer. 

 

1.341 Attestatie Adriaen Pietersz Bolle
341

 

Compareerde Adriaen Pietersz Bolle, oud 27 jaar, en heeft verklaard ter requisitie van Jan 

van Stichelen "dat nu geleden ontrent een jaer den juysten tyt hem deponent ontgaen synde, 

tsynen huysse hier binnen deser stadt in Cruyninghe vergadert zyn geweest den Requirant, 

Jacques Dyckgraeve (PAH: Jacob Corneliss Boudewijns), Lauris Adriaensz ende Davidt 

Quirynsz, als wanneer den voornoemden Lauris Adriaensz ende Jacques Dyckgraeve in 

woorden waeren omme te accorderen van huere van des voorseiden Jacques dyckgraeve’s 

boogaert. Gedaan in het huis genaamd Cruyninghe ter presentie van Pieter Adriaensz Bolle 

en Adriaen vande Putte, burgers van Goes. 

 

1.342 Procuratie Adriaen Willemsz Versluys
342

 

Compareerde Adriaen Willemsz Versluys en heeft geconstitueerd Adriaen Andriesz Wis-

kercke om te compareren voor de magistraat van Goes en daar ten profijte van Jan Leynsz 

Tekenborch te leveren een huis gestaan in de Langen Vorst te Goes, genaamd De Coren-

blomme, aan Jan Leyns verkocht volgens de condities gemaakt bij de Schout van Hontenisse 

in Hulsterambacht. Gedaan ten huize van Adriaen Andriesz, ter presentie van Lenaert Paer-

decooper en Davidt du Jardyn, inwoners van Goes 

 

1.343 Procuratie Jonkheer Anthony Maurique
343

 

Compareerde Jonkheer Anthony Maurique en heeft geconstitueerd Tobias Wixdorp, procu-

reur postulerende voor de magistraat van Goes, om zaken te regelen met de 3 weesmeesters. 

Gedaan ten huize van mr. Martinus Caesar ter presentie van Willem Adriaensz Oosdyck en 

Jacob Blaeuduyve, cleermaker, burgers van Goes. 

 

1.344 Procuratie Steven Willemsz
344

 

Compareerde Steven Willemsz, wonende te Vlissingen, en heeft geconstitueerd Huybrecht 

Jansz, Cornelis Fransz vander Straten en Jan Calloo, stadtboden van Goes, om te compareren 

voor de magistraat van Goes en daar ten profijte van Willem Willemsz te transporteren de 

helft van een huis staande in de Magdalenestrate te Goes, waarvan de wederhelft toebehoort 

aan voorseide Willem Willemsz voor 100 £ grooten vlaams. Gedaan ten cantoire van de nota-

ris ter presentie van Pieter Gillisz en Adriaen Gentman, burgers van Goes. 
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1.345 Procuratie Jan de Riddere
345

 

Compareerde Jan de Riddere, graencooper en zijn huisvrouw Christyne van den Ende, bur-

gers van Goes, voor zichself en als procuratie hebbende van Rafael vanden Ende, broer van 

Christyne, en verklaarden aan Abraham d'Oosterlinck, hun cosijn te Gent overeengekomen te 

zijn hem authoriteit te geven om uit naam van de Constituanten te leveren aan Joos de Boodt 

een huis gestaan in Gent in de Nieupoortstrate zonder ende en ook aan Jan Pietersz een huis 

staande aan Sint Jans Brugge binnen Gent, verkocht aan Joos de Boodt. Gedaan ten huize van 

de Constituanten ter presentie van Pieter de Pape en Christiaen Leulieur, burgers van Goes. 

 

1.346 Testament van Digneken Wynants
346

 

Inden naeme Godts Amen, Compareerde Digneken Wynants wonende te Goes in de Valcke, 

ziekelijk en verklaarde "hoe dat Pieter Valcke haeren man thaerder groot leetwesen zonder 

eenighe redenen oft occasie haer verlaten ende met hem gedragen heeft, zoo aen waeren als 

anders ontrent 15 ofte 16 gulden ende haer Comparante latende in groote lasten ende schul-

den zitten (gelyck als yder meer dan te vele bekent is). Soo heeft zy Comparante omme tot 

haere voorgenomen dispositie van goederen te comen in den eersten in rechten vryen eygen-

domme voren vuyt gemaect gegonnen ende gegeven, maect, gont ende geeft voren vuyt mits 

desen aen Pieter Pietersz haer jonxte kindt de somme van 25 £ vlaams omme tselffve vuyt 

haere gereetste na te laten goederen geproffiteert ende genoten te worden. Ende in alle haere 

Testatrices resterende goederen geen vuyt gezondert ofte gereserveert die zy stervende deser 

werelt ontruymen zal heeft zy Comparante hare erffgenamen verclaert genomineert ende ge-

constitueert Neelken, Cuiniere, Leunken en Pieter Pietersz haere kinderen". Gedaan ten huize 

van de Comparante, ter presentie van Gillis Geertsz Sabbinghe en Joos Jansz Timmerman, 

burgers van Goes. Verklaarde niet te kunnen schrijven. 

 

1.347 Attestatie Boudewyn de Windt
347

 

Compareerde Boudewyn de Windt, oud 28 jaar, en Mattheus vanden Erve, oud 25 jaar, bur-

gers en inwoners van Goes, en hebben ter requisitie van Jonkheer Maerten Hauweel, Heer 

van Haverschot verklaard "wel te weten dat Catharina van Raemdonc des voorseiden Mat-

theus vanden Erves moeder ende Boudwyn de Wints schoonmoeder eertyts in huywelycke 

gehadt hebbende Michiel Horen, noyt stuyver ofte duyt en heeft genoten noch geproffiteert 

gehat vande goederen die den voorseide Michiel Horen ende Maerten Damme hadden liggen 

in Vlaenderen, alsdoo alle de selffve byde huywelyxe voorwaerde die tusschen den voorseide 

Michiel Horen ende Catharina van Raemdonck gemaect is aen Michiel Horens gemeene 

erffgenamen gemaect waren met alle de schulden commeren ende lasten die Michiel voorseid 

in Vlaenderen hadde ende alle de goederen actien gerechticheeden ende schulden die hier te 

lande waren heeft de selffve Catharina vuyt crachte van de voorseide huywelycxe voorwaer-

de in vryen eygendomme behouden en aenveert ende anders geene". Gedaan ten huize van 

Martinus Caesar ter presentie van Caesar en Jacob Jansz Blaeuduyve, burgers van Goes. 

 

1.348 Substitutie Jonkheer Franchois Vilain
348

 

Compareerde Jonkheer Franchois Vilain als speciale procuratie hebbende van Jonkvrouwe 

Suzanna Serhendricx geseyt Vruntschap, gepasseerd voor schepenen van gedeele Raet ende 
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Paysierders (PAH: vrederechters, MNW) der Stede van Gent by my Notaris gesien ende ge-

lesen den welcken heeft vuyt crachte vande clausele van de substitutie daerinne begrepen in 

zyne stede gestelt ende gesubstitueert Adriaen Leynsz burger van Goes. Gedaan in het huis 

Den Horen ter presentie van Jonkheer Ferdinandus Ruychroch en Goossen de Bruyne als ge-

tuigen. 

 

1.349 Insinuatie mr. Jacob Rycke
349

 

Hebbe ick onderschreven openbaer Notaris met de getuigen naergenoemt, ten versoecke van 

mr. Jacob Rycke, ontfanger vanden Heere van Wacken my getransporteert ten huyssse ende 

aenden persoon van mr. Jacob Peckius ende hem geinsinueert ende gepresenteert dat hy van 

weghen zyn swager mr. Maerten Rosa, griffier vanden Hoogen Rade in Hollant zoude comen 

ontfangen het capitael van seven ponden groten vlaems siaers als den voorseide Rosa tot laste 

vanden Heere van Wacken ende zyne goederen is hebbende met de verloopen van dien etc." 

Deze heeft geantwoord: alsoo de rente my niet aen en gaet ende dat ick geen last noch procu-

ratie en hebbe om tgelt te ontfangen ben van meninghe myn swager Rosa de welcke die rente 

is competerende van dese insinutaie by myne missive particulierlyck te sullen adverteren". 

Aldus gedaan binnen Goes, ter presentie van mr. Martinus Caesar advocaet en Jacob Blaeu-

duyve cleermaker, burgers van Goes. 

 

1.350 Insinuatie aan Pieter Hollepolder
350

 

Als voren heeft de notaris zich begeven naar Pieter Hollepolder en hem een soortgelijke insi-

nuatie gepresenteerd, die als antwoord gaf: ick zal hem te rechte staen, ick en ben niet van 

meyninghe tgelt anders tontfangen dan achtervolgende mynen brieff alsoo ick meene dat de 

clausulen daerinne begrepen niet te vergeeffs gestelt en zijn". Aldus gedaan te Goes, ter pre-

sentie van Jacob Blaeuduyve en Herman Jansz Schoonhoven, burgers van Goes. 

 

1.351 Contract Franchois vanden Berghe
351

 

Compareerde Franchois vanden Berghe ter eenre en Cornelis Knuyt wonende in Eversdyck 

(Eversdijk) ter andere zyden. Bekende Cornelis Knuyt aaangenomen en voorseide van den 

Berghe aanbesteed te hebben den Inventaris die hij gehouden is en beloofde te maken. Betreft 

200 carolus guldens. Is eveneens gecompareerd Jan Andriesz wonende te Eversdyck als borg. 

(PAH: het is mij niet duidelijk om welke inventaris dit gaat). Gedaan in het huis genaamd 

Den Gouden Leeu, ter presentie van Davidt Quirijnsz, lantbode en Jacob Blaeuduyve, burgers 

van Goes. 

 

1.352 Procuratie mr. Jacob Peckius
352

 

Compareerde mr. Jacob Peckius, getrouwd hebbende Jonkvrouwe Livina Marinus Ockersdr, 

en heeft geconstitueerd zijn broer Lieven Peckius, mitsgaders Matthijs vanden Ancker om te 

innen en te ontvangen de helft van de verlopen rente die hij met de voornoemde Lieffven 

Peckius van wegen zijn huisvrouw gemeen is. Het betreft een rentebrief ten laste van de stad 

Shertogenbosche (PAH: 's Hertogenbosch) van zekere lijfrenten "ten lyffve" van Adriana 

Claes Herremans, mitsgaders Zoete en Cornelis Jan Herremans "alles breeder blyckende by 
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de voornoemde cavelynge". Gedaan ten cantoire van de notaris ter presentie van Albrecht 

Feyt, boeckbinder en Anthony Hebberecht backer, burgers van Goes. 

 

1.353 Quitancie Tanneken Cornelis dr. en Cornelis Adriaensz Bemme
353

 

Compareerden Tanneken Cornelis dr. en Cornelis Adriaensz Bemme schipper in huwelijk 

hebbende Mayken Jansdr.en bekenden voldaan te zijn door Cornelis Jansz Heuman(?) van de 

koop van het heudeschip dat voorseide Cornelis Jansz tegenwoordig is varende genaamd 

thenken. Hij moet aan Boudewijn Leynsz schipper 26 gulden betalen "als hy opt zelffve hen-

ken noch sprekende heeft". Gedaan ten cantoire van de notaris ter presentie van mr. Hieroni-

mus Smallegange, medicyn en Davidt Quirijnsz, lantbode, burgers van Goes. 

 

1.354 Procuratie Jonkheer Anthony Mauricque
354

 

Compareerde Jonkheer Anthony Mauricque, en heeft geconstitueerd Jonkheer Hieronimus 

van Ghindertalen, wonende te Zevenberghe (PAH: Zevenbergen) "hem gevende volcomen 

macht, authorieyt ende speciael bevel mits desen omme vuyt zyns Constituants naeme ende 

van zynen tweghe tzy vuytter handt ofte openbaerlyck ter bode te vercoopen verrueren en 

veralieneren ontrent 20 gemeten landts die hy Comparant gemeene heeft liggende in Sinte 

Martenspolder, iegenwoordich gebruyct wordende by Jan Pietersz Roeyenbaert aen zulcken 

persoon ofte personen ende voor zulcken somme van penninghen als hem geconstiueerde ge-

raetsaemst duncken ende den Constituant proffitabelst wesen zal". Gedaan ten contoire van 

de notaris ter presentie van Geert de Coster en Gerrit Zegersz van Wyck als getuigen. 

 

1.355 Procuratie Jan Cornelisz Palinckman
355

 

Compareerde Jan Cornelisz Palinckman schipper en burger van Goes, en heeft geconstitueerd 

Hendrick Jansz Backer wonende te Spyckenisse (Spijkenisse) zijn zwager, om te innen en te 

ontvangen "alzulcke penningen als hem Constituant van een Gerrit Claes Sas, schipper wo-

nende tot Schiedam syn competerende over coop van een smal craveelschip volgens den 

Schepen brieff daer van zynde". Gedaan ten huize van de Comparant ter presentie van Her-

man Jansz Schoonhoven en Jan Vermeulen cleermakers als getuigen. 

 

1.356 Insinuatie met protestatie sr. Anthonis van Luthem
356

 

Compareerde sr. Anthonis van Luthem als procuratie hebbende van de weduwe en erfgenaam 

van wylen mr Anthonis van Bourgoingen in syn leven Heere van Wacken etc. en verklaarde 

dat Tomas van Rynbroeck als procuratie hebbende van de heeren tresoriers der stadt Middel-

burg in Zeelant vuyt crachte van de selve met consente heeft doen arresteren alle de geprove-

nieerde penningen van vercochte goederen van wylen den voorseiden mer Anthonis ende dat-

zoo binnen deser stede van der Goes als daer buyten als te weten in Walcheren ende tot 

Ziericzee, niet wetende nochtans de weduwe ende erfgenamen voorseid met wat fondament 

ofte redenen de voornoemde heeren tresoriers sulcken merckelycke somme van penningen 

zyn arresterende als grootelycx excederende haere pretentien". Aldus gedaan ten huize van 

mr. Jacob Rycke ter presentie van Marinis Jansz en Jan Fransz Visser, burgers van Goes. 
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De notaris is hierop naar Middelburg gegaan om de tresoriers te bezoeken. De tresorier Wil-

lem Brouwer was niet thuis bevonden en hebben een kopie van insinuatie achtergelaten. De 

tresorier Jacob de Waert was ook niet thuis en hebben ook een kopie voor hem achtergelaten. 

Jochim Hermansz en Bartholomeeus Schaex(?) backer als getuigenh. Tresorier Adriaen van 

de Perre was evenmin thuis en hebben een kopie achtergelaten met als getuigen Jochim Her-

mansz en Jasper van Driel. 

 

1.357 Insinuatie met protestatie
357

 

"Ick Maerten Rosa Griffier van de Hoogen Rade van Hollant, Zeelant en Vrieslandt verclare 

dat alsoo my in eygendom is competerende een lyfrente van seven ponden vlaems siaers, los-

baer den penninck 16e, geconstitueert by Heer Adolph van Bourgoigne, ridder, Heere van 

Wackene, van Capelle etc. ende gehypoteeckqueert op 44 gemeten 141 roeden landts gelegen 

inden Nieuwen polder genaemt den Loysen polder binnen haer gemercken als eerst 16½ ge-

met 14½  roeden oost de Vrouwe van Hames, west Cornelis van Opinen, Suyt St.Anthonis 

polderdyck, noort de geule aldaer. Inde derde parthie vant gelandt van Ovesandt (Ovezande) 

18½  gemet 44½  roeden Oost de Vrouwe van Hames, west Cornelis van Opynen, Suyt den 

Blasencop noort de vroonen van Ovezant. Noch acht gemeten op Heynkenssandt (PAH: 

Heinkenszand), van oosten commende groot acht gemeten 82 roeden oost Bouwen van de 

Weerde, west de vroonen van Heynkenssandt, Suyt de kreke, noort Pierken polderken ende 

voorts generalyck opde vordere onroerende goederen vanden selven Heere van Wackene daer 

voren Jacques Cormeth in syn leven poorter ter Goes als desselffs Heeren gemachtichde oock 

syn persoon ende goederen in zynen prive naeme heeft verbonden ende verobligeert, breeder 

volgende de rentebrieff daervan zynde in date des 19en Jully 1556; tenemael opleggende en-

de betalende de voorseide erffelycke losrente van seven ponden vlaems in goeden gepermit-

teerden gelde sulcx als by des keysers permissie van date den 11en July 1548 is geaccordeert 

te weten den Carolus gulden tot 21 stuivers, den Philipsgulden tot 27 stuivers den gouden 

Real tot 63 stuivers, den halven reael to 30 stuivers, den dobbelen stuyver voor 4 d. ende den 

stuyver voor 2 d.  

(PAH: de waarde van de Philipsgulden en de Gouden Reaal is precies gelijk aan wat in Enno 

van Gelder's boekje De Nederlandse Munten staat). (PAH: de rest van deze uitgebreide akte 

heb ik niet opgenomen). 

 

1.358 Attestatie Cornelis Jan Doensz ev.
358

 

Compareerde Cornelis Jan Doensz, oud 48 jaar en Corstiaen Cornelisz Oudecamer, oud 39 

jaar, beyde schepenen ende wethouders binnen der prochie vander Nisse, hebben op het ver-

zoek van Jacob Geertsz, mede woonachtig in Nisse verklaard: "dat den requirant door groote 

excessive omgelucken. zoo van brandt, verlies van beesten, ziecten, crencten ende andre cat-

tivicheden met zyne huysvrouwe zedert eenige Jaeren herwaerts overcomen, tot saecken der 

adientie gecomen zynde niet machtich wesende zyne crediteuren op verre na te voldoen, 

sulcx dat hy genoechzaem insolvent is ende nu beyde gecomen wesende aen haeren dagen 

ende verscheyden cattincheden onderworpen zynde zoo van artyck (artyck, artike, arthritike, 

podagra) quade voeten als anders hem niet langer stuyver ofte duyt te winnen. Gedaan in het 

voetbogenhof ter presentie van Hans Beernaerts en Jacob Dignissen Landtbode, burgers van 

Goes. 

 

                                                 
357

 RAZE 2043, fol. 430, ? 
358

 RAZE 2043, fol. 432, 2-11-1610 



 - 104 -  

1.359 Procuratie Digneken Bonts dr
359

 

Compareerde Digneken Bonts dr. geassisteerd met Willem Costen, en heeft geconstitueerd 

Cornelis Adriaensz Smalleganghe om binnen Goes en alom schulden van diverse personen te 

eisen, mannen, innen en te ontvangen, haar goederen te "regeeren" en administreren etc. Ge-

daan ter presentie van Jacob Ingelsz en Pieter Gillissen als getuigen. 

 

1.360 Attestatie Cornelis Jansz
360

 

Compareerde Cornelis Jansz woonachtich ter Schore, oudt 40 Jaeren, die verklaard heeft ter 

requisitie van Claes Jansz Causmaker (ik lees Causmater, PAH: Nicolaes Jans Cousmaecker), 

dat hij acht dagen geleden, op Zaterdag, geweest is in de parochie Schore, en "aen hem depo-

nent versocht heeft hem te willen het Zaetlandt van Arent Jacobsz, gelegen binnen de voor-

seide prochie in Crayhoeck, dienvolgende verclaert hij deponent met den Requirant gegaen te 

zijne ende hem een stucxken ofte weye gewesen te hebben maer niet wetende de juyste groot-

te. Ic voorts bij den Requirant versocht hem te willen wysen de weye van Arent Jacobsz, lig-

gende inden zelven hoec, verclaert hem gewesen te hebben den weye vuytgepudt, liggende 

met den dijck gemeene in twee diversche stucken. Aldus gedaan ter presentie van Cornelis 

Cornelisz Meulman en Heyndrick Mauritsz. 

 

1.361 Aanbesteding inventaris
361

 

Compareerde Franchois vanden Berge ter eenre en Engel Claesz, wonende te Gravenpolder 

(PAH: 's Gravenpolder) ter andre zijden en verklaarde aanbesteed te hebben de inventaris die 

de voornoemde Engel zal maken "schier ende halff meye 1611”. Als speciale hypotheek "de 

beternisse van syne houve, bestiaelen ende alle zyne goederen, mitsgaders noch 3 gem. 100 

roeden landts liggende int Corenpolderken west aenden voorseide houve, belast wesende met 

20 sch. siaers". Aldus gedaan in het huis genaamd Cruyninghe, ter presentie van Anthony 

Gabrielsz in Sgravenpolder en Job Arentsz metser, burger te Goes. 

 

1.362 Huywelycxe voorwaerde van Davit Joriss ende Gabrielken Adriaens
362

 

In den Name Godts Amen Cont ende kennelijck zy eenen yegelijck etc., dat op 5-11-1610 

verschenen is Davidt Jorisz toecomende bruydegom ende Gabrielken Adriaens dr. weduwe 

van Laureys Romboutsz, geassisteert met Gerrit Adriaensz haeren broeder. Is gecondition-

neert dat zoo langhe zy bruyt in tleven wesen zal, haere vyff kinderen by namen Mayken, 

Adriaenken, Romboudt, Tanneken ende Cathalynken Laureys sullen gehouden ende opge-

bracht worden vuyt den gemeenen boedel tot hare mondige jaeren. Gedaan ten huize van de 

toekomende bruid ter presentie van Dirrick Groenvelt en Boudewyn de Windt. 

 

1.363 Quitantie Jan Rymertsz Timmerman
363

 

Compareerde Jan Rymertsz Timmerman en inwonende burger van Goes en bekende en ver-

klaarde van Doen Pietersz aangenomen hebben te maken en leveren alle de materialen van 

een "huys gestaen buyten deser stede opde Westzelcke, noort aent huijs van Cornelis Ly-

pemont, voor de somme van 500 carolus guldens en halff van 40 g.vlaams tstuck.............. 
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noch te leveren een cruys kesyn ende zolder venster". Aldus gedaan ten huize van Pieter van 

Eck ter preenstie van Pieter voorseid en Willem Leynss Cuyper. 

 

1.364 Coopcedulle Boudewyn de Windt
364

 

Wij openbaer Notaris etc. Boudewyn de Windt, burger van Goes, als procuratie hebbende van 

Pieter de Windt en Susanneken de Vos, zijn vader en moeder, ter eenre en Pieter Andriesz, 

wonende te Moerbeke int Landt van Waes, ter andre zyden, en verklaarde verkocht en Pieter 

gekocht te hebben "eene houve met een boomgaerdeken ende drye stucken landts, waer van 

de twee stucken zyn zaylandt ende tandere weye alle 2van St. Baes daer voren den voorsei-

den Pieter Andriesz belooft heeft ... aenden voorseiden Boudewyn de Windt te betalen ... de 

somme van 45 pond grooten vlaems ende eenen dobbelen ducaet aen vercoopers moeder" etc. 

Aldus gedaan ten cantoire van my notaris ter presentie van Jochim Harmanss en Matheus 

vanden Erve. 

 

1.365 Procuratie Johan Pieters van Cats
365

 

Compareerde jonkheer Johan Pieters van Cats, inwonende burger deser stede, en heeft gezon-

stitueerd Gillis van Ipelare, Secretaris ende Arnoudt Adriaensz, Stadthouder tot Rosendale, 

geauthorisserd en op speciaal bevel om te verheffen en te ontvangen "zeker Leenken groot 3 

gem. ofte daerontrent, hem constituant aenbestorven by 't overlyden van Jr. Charles Pieters 

van Cats, zynen vader staende tselffve te verheffen onder die van Calmthoudt" etc. Aldus ge-

daan ten zuize van de comparant ter presentie van Sebastiaen Hoochcamer en Marinis Jans-

sen. 

 

1.366 Procuratie Magdalena van Gindertalen
366

 

Gecompareerd jonkvrouwe Magdalena van Gindertalen, wonende te Goes, en heeft geconsti-

tueerd Jan Maecht wonende in Ovezandt (Ovezande) om te compareren voor wethouders van 

Driewegen "en aldaer in rechte te betrecken eenen Adriaen Gillissen woonachtich int bosch 

van Dryewegen "ende by alle behoorlycken ende gewoonen middelen van rechte te constrin-

geren tot betalinghe van alle alzulcke verschenen Landtpachten van 21 gem. Landts liggende 

int voorseide bosch jegens vier groten afslaensgelt siaers gepacht synde als hy met haer Con-

stituante alreede tachteren is over de jaeren 1607, 1608 ende 1609 etc." Aldus gedaan ten 

huize van de comparante ter presentie van Marinis Huybrechtsz Boone en Harrent Marinisz. 

 

1.367 Procuratie Willem Adriaensz en Claes Cornelisz
367

 

Compareerde Willem Adriaensz en Claes Cornelisz schepenen binnen de prochie van Hoede-

kenskercke als opper en Huybrecht Jansz stadtbode als toeziend voogd van Jan Keyser El-

linck, onmondige wees van Jan de Kayser Ellinck, daer moeder aff was Tanneken huisvrouw 

van voorseide Keyser Ellinck, mitsgaders Izaack de Keyser Ellinck "zoo voor hem zelven 

ende vervangende ende hem sterckmakende voor Pieter, Jacob ende Mayken Keyser Ellinck 

zijn broeders ende suster, dewelcke in alder bester formen ende manieren hebben geconstitu-

eert ende machtich gemaect .....sr. Charles Quackelbeen, coopman tot Middelburch in 

Zeelant, om alle alzulcke goederen, gronden ende erffven, rentebrieven, obligatin ende gene-
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ralijck alle andre actien ende gerechticheeden als dezelve hebben liggende ende vuijtstaende 

binnen Hulsterambacht ende generaelijck in geheel Vlaenderen, te vervolgen, heeschen, aen-

veerden etc. Aldus ten cantoire van mij notaris ter presentie van Marinus Willemss quispel-

maker ende Huybrecht Joosz stoeldraijer. 

 

1.368 Transport Heijlken Claes dr
368

 

Compareerde Heijlken Claes dr. weduwe wijlen Cornelis Gillisz, wonende te Hoedekensker-

ke, geassisteert met Jan Pieter Lamssen ende bekende verkocht te hebben aan Huijbrecht 

Jansz Stadtbode de vier eerste payementen vuijt den payementen sprekende ten laste van Jan 

Matthijsz Tholenaer als principael ende Jacob Jansz Dominicus als borge. Aldus ten cantoire 

van mij notaris ter presentie van Marinus Willemsz Quispelmaker ende Gijsbrecht Joosz, 

stoeldraijer. 

 

1.369 Attestatie Crijn Marinisz ende Cornelis Sijmonsz
369

 

Compareerde Crijn Marinisz oud 39 jaar, ende Cornelis Sijmonsz, oud 33 jaar, beide wonen-

de te Sinoutskercke, en hebben verklaard ter requisitie van Crijn Jansz, wonende te Schrab-

bekercke (PAH: 's Heer Abtskerke) waerachtich te wesen dat den requirant inden vlasougst 

1609 op den reepvloer ontboden heeft Maijken Dignus weduwe van Jacob Andriesz ende 

haer gevraecht wat dat hij met het vlas doen zoude off hijt voorde Landthuere opt velt zoude 

laten staen ofte niet overmits dat t'zelffve soo slecht was, zeijde de voorseide weduwe daerop 

inde presentie van henlieden deponenten: ick en weet met het vlas niet te doene dan ruijmt 

het landt, ghij en zult maer die helft vande huere betalen. Aldus gedaan int Wageschodt, ter 

presentie van Hubrecht Cornelisz en Cristiaen Cornelisz Oudecamer, wonende ter Nisse. 

 

1.370 Overeenkomst Franchoijs van de Berge met Cornelis Leenaerts
370

 

Compareerde Franchoijs van Berge ter eenre ende Cornelis Leenaerts woonachticg tot 

Schrabbenkercke (PAH: ’s Heer Abtskerke) ter anderen zijden welcken van berge bekende 

van voors. aengenomenterwijl deselfve Cornelis Leenaerts verclaerde de voors. van berge 

aenbesteet te hebben zekeren inventaris die de voors. Cornelis Lenaerts hem van Berge be-

loofde ende gehouden is sterck te maecken 200 ponden vls boven tontfanckloon jegens 3 

schelling te ponde bij voors. van Berge daervan bedongen mits ende onder zulcken conditie 

dat van berge aen Cornelis Leenaerts dadelijck gehouden is te betalen ende vuijt te reijcken 

de somme van 64 ponden vls dewelcke de voors. Cornelis Leenaerts mits desen bekende vuijt 

handen van voors. van de Berge ontvangen te hebben ende bovendien de voors. Cornelis 

Leenaerts costeloos ende schadeloos te houden jegens zijn crediteuren ende vanwege de 

voors. Cornelis Leenaerts daeraff te spreecken de somme van van 200 ponden vls wel-

verstaende dat daerinne gerekent zijn de voors. 64 ponden vls bij de voors. Cornelis Lee-

naerts alreede ontfangen ende is voorts geconditioneert ende oversproken dat den voors. van 

de Berge gehouden zal zijn gelijck hij belooft mits desen alle de penningen die den inventaris 

bij Cornelis Leenaerts te maken meer bedragen zal als 200 ponden vls ende tontfanckloon aen 

voors. Cornelis Leenaerts ofte zijne actie hebbende promptue te betalen Goesche jaermarct 

augusti 1611 naestcomende, dies is de voors. Cornelis Leenaerts gehouden ende belooft mits 

desen schier ende licgtmisse naestcomende zijne houve met alle tgevolcg mitsgaders oock de 

paijementbrieven daervan de vercooper der selfver verleden worden te vercoopen voor gereet 
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ende contant gelt. Item is Cornelis Leenaerts voorts gehouden schier ende half maerte alle 

zijne bestialen ende groene vruchten half meije naestcomende te vercoopen ende alle daervan 

nut mitsgaders van voors. paijementbrieven procederende zal de voors. van berge in minde-

ringe van voors. beloofden inventaris ontfangen totverzeeckerheijt van de volcominghe van 

alle tgene voors. is beoofde de voors. Cornelis Leenaerts te stellen goede sufficante borgen 

ter contentemente van van de Berge die oock borghe sal wesen als eijgen schult, etc. Gedaen 

ten huijse van voors. van de Berge ter presentie van Willem van Benthem ende Geeraert de 

Coster borgers deser stede 

 

1.371 Attestatie Jan van Fryllenbergh
371

 

Compareerde Jan van Fryllenbergh, tinnegieter, inwoner en borger van Goes, en heeft ver-

klaard ter requisitie van Philips (PAH: ik lees Dommicle) ende Margarita Pietersdr. zijn huis-

vrouwe waerachtich te wesen dat hij deponent ten tijde Robina Robrechs weduwe van Pieter 

Pietersz Mae hier binnen dese stede ten huijsse van Regten zieckelijck zijnde bij de selve di-

versche reijsen geweest is ende verscheijden propoosten met haer gehouden hebbende ende 

onder andere hem verclaert heeft dat zij lange ende vele met henlieden te coste gegaen hadde 

voegende dese ofte diergelijcke woorden in substantie zij en zijn mij niet gehouden de cost 

om niet te geven zoo lange ic de macht hebbe om te betalen daer omme de groote vrunt-

schappen die mijn dochter mij altijt gedaen ende bewesen heeft ben van meijninghe mijn tes-

tament te maken ende mijn dochter vijfftich ponden vlaems voren vuijt te geven. Ende het 

testament dat ick maken zall dat doen ick vuijt mijn vrijen onbedwongen wille ende zalt met 

mijn naem onderteijckenen. Verclaerde voorts hij deponent dat die voornoemde Robina hem 

claechsgewijse zeijde ende verclaerde dat hare sonen Adriaen ende Pieter Pietersz Mae 

(PAH: of Man?) jegens haer geleeft hadden niet als kinderen maer als Tirannen en haer 

merckelijck groote sommen van penningen gecost jae meer wech hadden dan henlieden 

comen soude ende dat oock bij haren jonxten sone haer onlanx geleden sulcken verdriet aen-

gedaen ende zulcken stuck was dat het schande zijn zoude te verhalen, t'welck haer leven van 

haer herte niet gaen en zoude dat hare sonen om die oorsaken ende omme dat zijlieden haer 

dikwels voort heeft gestooten hadden ende alleen haeren troost aen haere dochter gehadt 

heeft in vijff jaeren vande goederen die boven tgene zij aen haere cdochter bij Testament ge-

ven ende maken wilde overschieten zouden niet en sonden gemeten noch proffiteren. Gedaan 

ten cantoire van de notaris ter presentie van Willem Costen en Jacob Ingelsz 

 

1.372 Attestatie Legier Pieters op verzoek van Pieter Hollepolder
372

 

Compareerde Legier Pieters woonachticg binnen de prochie van Oudelande oudt 39 jaere oft 

daerontrent dewelcke ter instancie ende versoucke van d’eersame Pieter Hollepolder ….. ver-

claert dat in de aoust maent 1608 hem deponent tusschen Oudelande ende Drijewegen is een 

Jacob Jans Veerman geseijt groen Coppen als doen woonachtich in Baerlant ende hem bij de 

den deponent aff gevraecht zijnde waer dat hij heen wilde, zeijde de voors. groene Coppe ick 

wil gaen naer Drijewegen om Pieter Hollepolder te spreecken die daer op zijn houve is ter 

oorzake hij mijn goedt dat op zijn landt licht heeft doen arresteren ende hem zeggen dat hij 

geen voorder oncost en doet dat hij zijne wille met het goet doet, ick en bent niet machticg te 

betalen. Eijndigende hiermede etc. gedaen ten cantoire van mij notaris present Geert de Cos-

ter ende Gijsbrecht Jooss stoeldraijers als getuigen 
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1.373 Attestatie Cornelis Jans Buijs ende Jan Marinus biersteker
373

 

Compareerde Cornelis Jansz (PAH: ik lees Buys) oudt 45 jaren ende Jan Marinisz biersteker 

oudt 39 jaren en hebben verklaard ter instantie van Antheunis Mattheusz Bruijne, dat nu 

dijssendaeghe voorleden drije weecken gebeurt is dat den requirant ende Joos de Wolff je-

gens den anderen hadden ende hij Cornelis Jans dat hoorende is bij den requirant gegaen ende 

hem in den arm nemende zeggende com schipper laet ons gaen naer huijs ende een weijnich 

voort gegaen zijnde draijde de requirant sich vuijt de arm van hem deponent om op een half 

vat dat daer stont te gaen zitten ondertusschen ? huisvrouwe van Joos de Wolff vuijtgecomen 

ende zeijde ick ben geen quaiste? onder de kiste …….. alle tgene voors. is, verclaerde den 

voors. biersteker mede waerachticg te weesen, sulcx wel gehoort ende verstaen te hebben, 

gevende hij biersteker voor redenen van wetenschap dat als de requirant de vpoors. woorden 

seijde de huijsvrouw van Joos de Wolff de requirant met den korf diversche reijsen gesmeten 

heeft ende hadde hij deponent niet geweken zoude selfss slagen met de korff gecregen heb-

ben. Eijndigende zijlieden deponenten hiermede haere depositie ende verclaeren. Gedaen  in 

de Zoutketen, ter presentie van Cornelis Jansz Neleman en Sarel de Grave als getuijgen 

 

1.374 Procuratie Loys Le Cock
374

 

Compareerde sr. Loys Le Cock, woonachtich te Bergen Henegouwe en heeft geconstitueerd 

Jan Jansz Brouwer inwonende burger van Goes, om te mogen te eisen, manen etc. een 12de 

part in de gemeene ambachtsheeren tienden liggende in ’s Gravenpolder. Gedaan in de zout-

keete ter presentie van Jan Antheunisz Bruijne schipper en Cornelis Jan Doensz 

 

1.375 Attestatie Cornelis Ponce Noon
375

 

Compareerde Cornelis Ponce Noon
376

, wonende te Yerseke en heeft verklaard ter instantie 

van mr. Marinis Joosz, chirurgijn binnen Goes, waerachtich te wesen: dat nu int midden van-

den voorleden zaytijt de requirant ter presentie van hem deponent zijn huijsvrouwe ende 

jonckwijff aen Adriaen Huijbrechts dochter ... zijnen knecht geboot den voer stroo aenden 

dijck te voeren, daerop den selffven Adriaen seijde ick wil u landt wel zaijen ende ploegen 

maer wilt ghij mij sulcken werck geven dat en begere ick niet te doene. Den requirant zeijde 

andermael dat hij sulcx doen soude alsoo ic u meester ben en sal ic u niet gebieden tgene ick 

oock te doene hebbe andtwoorde ende seyde den voirseide Adriaen tot diversche reijsen dat 

hijt niet doen en wilde, dat den requirant naer een ander sien soude die zulcx dede ende dat 

hij des requirants paerden niet meer en begeerde te volgen ende is zoo vuijt den dienst van 

den requirant gescheijden die ten dien tijde noch over seven oft 8 gemeten onbegrepen niet 

gesayt en hadde. Aldus ten cantoire van de notaris ter presentie van Pieter Gillisz en Liefven 

Born ketelaer. 

 

1.376 Attestatie Leijn Joosz geswore zoutmeter
377

 

Compareerde Leijn Joosz geswore zoutmeter deser stede, oud 70 jaren, dewelke ter 

instantie ende versoecke van Agata Marinis dr. weduwe van Adriaen Noutsz verklaard en ge-

attesteerd heeft dat hij deponent opden 20en october 1610 bij den requirant verzocht is ge-

weest om ½  quarter wit zoudt dat zij aen Jan Heijndricxsen van Sommelsdijck vercocht had-
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de te meten ende verclaert hij deponent de requirante gesecht te hebben ick ben gereet dan de 

arbeijders zijn in ander werck ende en willen om zoo cleijnen Loon in dit werck niet comen 

dan meet gijt met u volck en doegen? schepe en haelt mij een briefken vanden Impostmees-

ter, twelcke bij den requirante hem gelevert is. Aldus ten huize van de reauirante ter presentie 

van Jan Bruijne en mr. Harrent chirurgijn als getuigen. 

 

1.377 Procuratie Pieter Eeuwoutss
378

 

Compareerde Pieter Eeuwoutss woonachtich in de Groe, in huijwelijck hebbende Sijtken 

Laureijs dr. en heeft geconstitueerd mr. Martinis Caesar, advocaet wonende te Goes en Job 

Weelmans procureur postulerende voor Schout ende Schepenen van Heijnkenssant (PAH: 

Heinkenszand), om te compareren voor Schoudt ende Schepenen voornoemt en aldaer te ver-

soecken dat alsulcken boomgaert als hij constituant ende Maerten Jobsz binnen der voorseide 

prochie gemeene ghebben liggende ter bode sal vercocht worden, alsoo den zelven Maerten 

Jobsz in weijgeringe is om te laten geschieden ende aldaer den voirseiden Maerten Jobsz met-

ter minne ofte met alle behoirlijcke middelen van rechte daer toe dienende tot tgene voirseit 

is te gedoogen te dwingen ende constringneren.Aldus ten contoire van de notaris ter presentie 

van Geert Jansz en Geert de Coster stoeldraijers. 

 

1.378 Contract Huijbrecht Jansz Stadtbode
379

 

Compareerde Huijbrecht Jansz Stadtbode deser stede ter eenre ende Bastiaen Cornelisz On-

derdijck ter anderen zijden. Bastaan verkllarde dat enige tijd geleden van Huijbrecht gecocht 

heeft zeker vier gemeten drie quartier landts liggende in twee diversche srucken in Oudelande 

int Oostende van Huijge Costens hoec. Aldus gedaan in het huis genaamd de Fortuijne, ter 

presentie van Heijndrick Mispelblom en Huijbrecht Cornelisz ter Nisse 

 

1.379 Contract sr. Pieter Cornelis Matthijsz
380

 

Compareerde sr. Pieter Cornelis Matthijsz burger van Goes, ter eenre en Basteaen Cornelisz. 

Onderdijck ter anderen zijde en verklaarde aan Pieter verkocht te hebben het gewas dat pro-

venieren zal van negen gemeten ofte daerontrent coolzaet, liggende in de Cruiningenpolder 

aen malcanderen in eenen block voor derthien schellingen vier groten vlames der zack. Aldus 

ten huijse van mr. Heijndrick Mispelblom, ter presentie van Jacob Pietersz in Sgravenpolder 

en Hubrecht Cornelisz, wonende ter Nisse. 

 

1.380 Procuratie Cornelis Palinckman schipper
381

 

Compareerde Cornelis Palinckman schipper, en inwonende burger van Goes, en heeft 

gesconstitueerd Huijbrecht Jansz Schepoes(?) wonende te Delft, om te mogen eisen etc. van 

eenen Jan Baltesz wonende te Delft volgens een obligatie etc. Aldus ten huijse van de compa-

rant ter presentie van Pieter Adriaensz, bode en Guillame Casteleijn, schoenmaker. 
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1.381 Attestatie Claes Bouwensz
382

 

Compareerde Claes Bouwensz eertijts gewoont hebbende in Drijewegen (PAH: Driewegen) 

en nu in Goes, heeft verklaard ter instantie van Jr. Fredericq de Lutiano, wel gekent te hebben 

d'eerbaere Jonckvrouwe Geertruijt van Wulven Ambachtsvrouwe van Ellewoutsdijck, 

Coudorpe ende Everinghe, des requirants moeder en dat zij Jonckvrouwe de zuster was van 

Joncker Vincent van Wulven haeren broeder, in sijn leven ten huijwelijck gehadt hebbende 

een dochter van Middelburgh in Zeelandt haeren naeme hem onbekent. Gedaan ten huijse van 

de deponent ter presentie van Jacques Denijss brouwer en Anthony vander Putte, smit 

 

1.382 Testament mr. Jacob Peckius
383

 

Compareerde mr. Jacob Peckius, advocaet wonende te Goes, zieckelijck te bedde liggende, 

maer nochtans etc, verklaarde specialijck te buijten gaende de huijwelijcxe voorwaerden tus-

schen hem ende jonkvrouwe Livina Marinus sijne huijsvrouwe. Geeft ende legateert aen 

beijde zijne schoonzonen de somma van 100 Carolus guldens te weten ijder 50 £. vlaems. 

Legateert aan Livina den tocht, bladinge ende usumfruct van de goederen die zal achterlaten. 

Gedaen ten huijse van de testateur ter presentie van Adriaen Jacobs Voorsere? Timmerman 

ende Job Arents metser als getuijgen 

 

1.383 Testament Maeijcken Jorisdr
384

 

Testament van Maeijcken Jorisdr, zieckelijck maar goed van verstant etc. Erfgename Maeijc-

ken Anthoniesdr haar dagelijkse kleren en 20 schellingen. Verdere erfgenamen de kinderen, 

haar halfbroers en zusters,  van Joris Heijndricks haar vader . Gedaen ten huijse van voors. 

Joris heijndricks ter presentie van Cent Geerts ende Jan de Munck.  

 

1.384 Testament Claes Corneliss molenaere ende Willemijnken Anthoniesdr
385

 

Testament van Claes Corneliss molenaere en Wullemijnken Anthoniesdr zijne huijsvrouwe 

woonachticg te Hoedekenskerke, beiden gesont. geven aan armen van Hoedekenskerke twee 

veertelen terwe. Vermeld een stuk zaailand gelegen in het oostende van Slabbecorne ge-

meene met de armen van Wemelinghe bij haerlieder Comparanten gecocht van den armmees-

ters van Zoutelande, groot 2 gem. 50 r., noch aldaer een stuck zaylants groot een gemet 17 r. 

binnen dese gemercken oost 't voorseide landt, zuijt ende noort den dijck, ende west Pieter 

Rijckaert. Ten lesten noch aldaer eens stuck zaylandts groot 2 gem. 105 r., binnen deze ge-

mercken oost ende west den voors. Pieter Rijckaert, zuijt den dijck ende noort Catharina 

Boys ende de erffgenamen van Cornelis Hartsz. Ende ingevalle dat de voorseide Neelken 

Marinis dr. mitsgaders 't kindt ofte kinderen aen haer geprocreert quaemen te sterven sonder 

kindt ofte kinderen achter te laten in sulcken gevalle haerlieder comparanten vuijtterste wille 

dat de voorseide parcheelen van landen in rechten vrijen eijgendomme sullen wesen en blij-

ven ende wederom keeren aen de zijde van de lanxtlevende van haerlieder comparanten. Ge-

daan ten comptoire van de notaris ter presentie van Pieter Gillisz en Jacob Ingelsz, borgers 

van Goes. 
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1.385 Testament Fransijnken Frans dr.
386

 

Compareerde d'eerbaere Fransijnken Frans dr. huijsvrouwe van Jacob Jansz Braengendijck, 

zieckelijck te bedde liggende. maer nochtans etc. Legateert aan de armen van Goes 20 schel-

lingen grooten vlaems. legateert aen haer man het beste bedde, aen Susanna Croone haere 

dochter twee paer slaeplakens, een dosijn servetten, twee paer fluijmen, ende een ammelaken 

alle vant beste. Aen Janneken Jacobs haer jonxste dochter twee paer slaeplakens ende twee 

paer zaxkens mitsgaders haer beste huijcke ende hoet. Item gont ende geeft aen Cornelis 

Croone ende Franchois Jacobss Braengendijck ider een van de middelbare silver schalen bij 

haer comparante achter te laten, Voorts aen Janneken ende Franchoisken de somme van hon-

dert pondem vlaems onder hun beijden. Aldus ten huijsse van de testatrice ter presentie van 

d'eersame (onleesbaar) ende Cornelis Gortsz, borgers van Goes. 

NOOT. DEZE PAGINA IS NIET BIJZONDER SCHERP EN HEB IK EVEN OVERGE-

SLAGEN. 

 

de volgende is een attestatie van Lijsbeth ..... weduwe van Pieter Cornelisz in de drije haring-

hen, out 62 jaar., verklaring vcor Gandolff Harrentsz Schaliedecker, in verband met de huwe-

lijkse voorwaarden van Pieter Adolfsz en Neelken Wille3ms 

 

dan volgt een attestatie van 7-12-1610 van Cornelis Michielsz, oud 50 jaar en Dignis Huij-

brechtsz, oud 44 jaar,  

img. 6484, RAZE 2043, fol. 460. 

eind van vorige akte die ik even overgeslagen heb 

 

1.386 Attestatie Leijn Jansz Smit ev
387

 

Op heden den 7e Decembris 1610 compareerde voor mij J.B.W. openbaer notaris etc. ende 

inde presentie vande getuigen ondergenoemt Leijn Jansz Smit, oudt 50 Jaeren, Marinus Ja-

cobsz oudt 50 Jaeren ende Huijbrecht Cornelisz, oudt 39 Jaeren ofte elck daerontrent, alle 

woonachtich binnen der parochie vander Nisse, Dewelcke ter instantie ende versoecke van 

Jacob Jansz Braenendijck, biersteker geweest van Lucas Christiaenss, brouwer inde dubbelen 

swaert tot Delff op haere respectijffve manne waerheijt in plaetse van eede die zijlieden be-

reijt zijn tallen tij des versocht zijnde te doene, verclaeren attesteren ende affirmeren voor den 

gerechte waerheijt mits desen waerachtich te wesen dat zijlieden wel gekent hebben eenen 

Dignis Commersz hem binnen de voorseide prochie genererende met cleijne bieren vuijt te 

tappen, verclaeren voorts zijlieden deponenten dat den selven Dignis Commersz insolvent 

ende enigen tijtt vuijt de voorseide prochie vertrocken is ter oorsake dat hij merkelijcke pen-

ningen over leveringhe van cleijne bieren aenden Requirant ten achteren was, eijndigende etc. 

Gedaen int gesaechde wagenschot present Cristiaen Cornelisz Oudekamer ende Maerten 

Melsz woonachtich binnen der Nisse. 

 

1.387 Attestatie Geeraert Danckersz ende Janneke Cornelisse Dijckwel
388

 

Compareerde Geeraert Danckersz, oudt 54 Jaeren, ende Janneke Cornelisse Dijckwel, oudt 

51 Jaeren, beijde woonachtich in de prochie van Capelle en hebben ter instantie ende requisi-

tie van Pieter Gertsz Brabander verklaard, dat nu ....sicke iaermarct 1610 geleden denender-

tich Jaren onbegrepen, Jobken Jans dr. de huijs vrouw van Gerrit Adriaensz Brabander in 
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haer craembedde overleden is, verklaren ook dat zij twee kinderen nagelaten heeft met namen 

Janneken en Aert Geertsz, welcke Aert Geertsz dochter tijt ende noch lange na date dat den 

voorseide Geert Adriaensz Brabander hem wederom ten huijselijck begaen hadde een cleijn 

kindt was dat ineen langen rock liggende oudt zijnde naer haere gissinge ontrent twee ofte 

drije jaeren onbegrepen, verclarende voorts de voorseide Janneken Cornelis waerachtich te 

wesen ende wel te weten dat den voorseiden Aeriaen Geertsz de jonxte van de voorseide twee 

kinderen was ende oock dat den voorseide Geert Adriaensz ontrent anderhalf jaer naert over-

lijden vanden voorseiden Jobken Jans hem wederom ten huijsewlijcke begeven heeft. Aldus 

gedaen in de prochie van Capelle ten huijse genaemt de Zwane, present Pieter Dirricxsz 

Timmerman ende Adriaen Jochemss vleeshouder beijde wonende te Capelle. 

 

1.388 Quitantie Lijsbeth Niclaesdr
389

 

Compareerde Lijsbeth Niclaesdr. huijsvrouw van Engelbert Nolpe, wonende te Berchen int 

Landt van Guilick en tegenwoordig in Goes, geassisteerd met Cornelis Quirijnss inde Trou-

we, de comparante verklaarde uit handen van haar moeder ontvangen te hebben de somme 

van 20 £ Vlaams, haer aenbestorven van haar vader Niclaes Gabrielss, wel verstaende dat in-

de voorseide 20 £ vlaams begrepen zijn seker seven ponden vlaems die noch t'ontfangen 

staen tot Zuitvliet in Brabant van eenen offstede ende alsoo deur de ongestaecheijt des tijts 

soude connen geijnt noch ontfangen worden, belooffde zij Comparante in zulcken gevalle 

voor haren erven ende nacomelingen haer aenpaert wederom te restitueren ene aen haer moe-

der te vergoeden. Aldus gedaan in de Horen, present Goossen de Bruijne en mr.  Carel Tulck, 

beorgers van Goes. 

 

1.389 Transpoort Joos Janss Malfroit
390

 

Compareerde Joos Janss Malfroit inwonende burger van Goes en verklaarde aan Huijbrecht 

Jansz stadtbode verkocht te hebben de somme 23 £ vlaams vuijt eenden meerder obligatie 

verleeden bij Jan Jansz timmerman tot proffijtte vanden comparant op den 22 junij 1610, ter 

cause ende over coop van een gemet 23 r. mee liggende inden Goeschen Polder voor die 

somme van 20 £ vlaams gereet gelt, dienvolgende heeft hij comparant dezelve 23 pnden vls 

aen de voors. Hubrecht Jans gecedeert, getransporteert ende overgedragen cedeert transpor-

teert ende draecgt over midts desen etc. Gedaen ten cantore van mij notaris in presentie van 

Jan Adriaens Stael ende Jacob Pieters als getuijgen 

 

1.390 Vuijtcoop Geert Stoffels
391

  

Compareerde Sara Boudaens weduwe wijlen Geert Stoffels woonachticg binnen deser stede 

geassisteert met Joris Gilliss Koij schipper haeren gecoren voocgt ende assistent in desen ter 

eenre ende Heijndrick Leenaerts woonachticg t’Antwerpen ende jegenwoordicg binnen deser 

stede als naeste bloetvriendt van Stoffel Geerts nagelaeten weese van den voors. Geert Stof-

fels nu oudt zijnde 8 jaere ter andere zijde dewelcke comparanten verclaeren overzien ende 

bevonden te hebben dat deze staet van goederen bij de voors. Geert Stoffels achtergelaten 

niet bestant genoucg en was om de voors. weese daerop te onderhouden ende bekende over-

zulcx met malcanderen nopende de voors. weeses vaderlijcke erve en successie overcomen 

ende accordeeren zij in der formen ende manieren naervolgende te weten dat de voors. Sara 

Boudaens haeren prouffijte ende laste zal behouden ende aenveerden alle de goederen vuijt 
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ende inschulden geen vuijtgesondert bij den voors. Geert Stoffels met haer achtergelaeten 

mits dat den zelven Sara Boudaens gehouden zal zijn ende belooft midts desen de voors. 

Stoffel geerts haeren zoone te houden alimenteeren, cleeden, etc. Gedaan ten huize van Joos 

Mattheeusz en Glimmer(?) van den Driesche cleermaker en borgers van Goes. 

 

1.391 Obligatie Pieter Adriaensz Cramer
392

 

Compareerde Pieter Adriaensz Cramer, borger van Goes, en bekende schuldig te zijn aan 

Mayken Jochims dr. weduwe van Cornelis Adriaensz Kelle, de somme van 88 £ vlaams. En 

ook nog eene verwonnen acte tot last van Pauwels de Vos inhoudende 11 £ 4 schell. gr. 

vlaams. Volgen verdere condities 

 

1.392 Procuratie Cornelis Adriaensz Smalleganghe
393

 

Compareerde Cornelis Adriaensz Smalleganghe ende Daniel Noorthouve borgers van Goes 

en verklaarden geconstitueerd te hebben Maerten Masuer inwoner van Goes: hem gevende 

volcomen macht authoriteijt ende speciael bevel mits desen omme vuijt haerlieder Constitu-

anten naeme ende van haerlieder weghe te compareren voor Leenmannen van Zeelandt ende 

aldaer aen ende ten proffijtte van mr. Jacques Baerlant, te leveren cederen ende transporteren 

etc. alzulcken aenpaert ende gedeelte ambachts ende Ambachtsgevolch als zijlieden compete-

rende zijn hebbende inde Ambachtsheerlijckheijt van Eversdijck, volgens den brieff daer van 

zijnde ende staende opde namen van haerlieder Comparanten respective kinderen Adriaen 

Smallegange ende Antonij Danielsz Noorthouve, bij henlieden aenden voorseiden Baerlant 

vercocht voor de somme van 39 £ vlaams gereet gelt. Gedaan ten comptoire van de notaris ter 

presentie van Cornelis Mannee en Cornelis Noortdijck, burgers van Goes. 

 

1.393 Procuratie Willem Rijcxsz
394

 

Compareerde Willem Rijcxsz voor hem selven ende Izaack Jansz, zoo voor hem zelven ende 

vervangende zijn zuster Hester Jans, beijde woonachtich tot Middelburch in Zeelant, mitsga-

ders Davidt Aertsz schoemaecker mede voor hem selven als vervangende zijn broeder Daniel 

Aertsz ende oock voorts mede gezamentlijck ten desen vervangende ende hun sterck maec-

kende voor Geerdijne ende Cornelis Fransz mitsgaders de kinderen van Cornelis Willemsz 

Speecke, Samen ten deele erffgenamen zoo zijlieden zeijden van smoeders zijde van wijlen 

Cornelis Pietersz Schotelman saliger, binnen der stadt Bergen op Soom overleden zijnde 

haerlieder oudt moyen zone, dewelcke hebben geconstitueert ende machtich gemaeckt Pieter 

Cornelisz cleermaker haerlieder mede erffgenaem, gevende volcomen macht ende authoriteijt 

om te heeschen, aenveerden ende in te vorderen alle goederen in het sterfhuis van Cornelis 

Schotelman en alle de goederen te vercoopen. Aldus ten cantoire van de notaris ter presentie 

van Jacob Ingelss en Lem Bom 

 

1.394 Procuratie Cornelis Pietersz ende Jacob Marinisz Boone
395

 

Compareerde Cornelis Pietersz ende Jacob Marinisz Boone in huwelijk hebbende Tanna Jobs 

dr., en vervangende de andere kinderen en kindskinderen van wijlen Mayken Pieters weduwe 

van Loone Job en hebben geconstitueerd Pieter Adriaensz Cramer en Adriaen Gentman ven-
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du meesters van Goes alle goederen nagelaten door Maijken Pieters te verkopen. Gedaan ten 

cantoire van de notaris ter presentie van Jan Fransz Visscher en Jacob Ingelsz 

 

1.395 Testament Clara Mollijns
396

  

In den naeme Godts Ament, etc. compareerde 6-1-1611 Clara Mollijns wonende te Goes, 

zieckelijck zijnde, nochtans etc. …… vuijt haeren vrijen onbedwongen wille etc. voorts te 

extenderen als hiervooren int testament folio 454. Zie  Heeft aangesteld als erfgenamen Pieter 

Hans en Niclaes, mitsgaders Maijken Mollijns en de kinderen van Maximiliane Mollijns, haar 

broers en zusters. 

Aan de armen van Goes 10 sch. gr. vlaams boven tgene zij aenden selven armen verdient 

heeft over een halff jaer een schamel kindt gehouden te hebben genaemt Willemijnken Claes 

Boijs, welcke houdenisse zij Comparante den selven armen is quijtscheldende ende remitte-

rende mits desen. Item aen Janneken Mollijns haere moije woonachtich tot Brussel in de 

Harnasch straet ofte bij haere aflivicheijt aen haere dochter Neelken alsulcke 8 carolus gul-

dens en een half als haer Comparante is competerende van Claerken Jesters, huijsvrouwe van 

Michiel de Man, wonende inde Pierpotstraete te Antwerpen vuijt crachte van zeker Testa-

ment gemaect bij haer Comparantes overleden mans moeder. Item aen Maijken Bonte haer 

gebuerwijff de somme van 5 schellingen gr.vlaems Item aen Pieter Mollijns haeren broeder 

haeren bijbel ende testament. Item aen Sijnken huijsvrouwe vanden seelven Pieter Mollijns 

haer silver, item alles onvermindert desselfs Pieters erfdeel. item aen haer zuster Maijken 

haet tasschen metten zilveren ketting daer mitsgaders twee lijwande halsdoecken item aen 

Gedeon Jans haer peter 20s gr vls, item begeert zij comparante expresseleijck dat naer haer 

afflijvicgheeijt binnen deser setde aen diversche oude mannen ende vrouwen daert van node 

wesen zal vuijtgedeelt zullen worden met schellingen ofte halve guldens 3 ponden vls daertoe 

zij is emploijerende haeren broeder Pieter ende ten lesten aen Janken Schotte van Cortrijck 

haeren dagelijcx quaet swart keurs metten swarten baij met haer dagelijcx swart capootken 

met bondt daerinne. Alles twelck voors. de comparante ten aenhooren van de getuijgen dui-

delijck voorgelezen zijn verclaerende andermael tzelve te weesen haer testament laetste ende 

vuijterste wille twelck zij begeert ende mits desen ordonneert dat volcomen effect sorteren 

zal zoot alderbest naer rechten susbsisteren macg niettegenstaende etc? (voorts te extenderen 

als hiervooren int testament fol 341?). Gedaen ten huijse van comparante in presentie van 

Carstiaen Sommersee ende Jan Beuckelaere borgers deser stede 

 

1.396 Mangeling van schepen
397

 

Compareerde Jan Cornelisz Palinckoper schipper en borger van Goes ter eenre en Jan Jansz 

Speck schipper van Bieselinghe, ter andere zijde, betreft mangeling van schepen. Gedaan ten 

huize van de voornoemde Palinckman ter presentie van Joris Gillisz Loy en Jan Jansz van 

Oosterhoudt, schippers. 

 

1.397 Huijwelijcxe voorwaerde Bartholomeus Musschebroeck
398

 

In den naeme Godts Amen, etc., op 10-1-1611 compareerden Bartholomeus Musschebroeck, 

toecomende bruijdegom ende Barbare Guillaems dr., geassisteert met Guillaem Dont haeren 

vader, toecomende bruit. Langstlevend contract. Gedaen ten huijse van Guillaume Dont ter 

presentie van Jan Jans cleermaecker ende Lieven Arents borgers deser stede 
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1.398 Testament Marcus Leuniss en Janneken Hercx
399

 

Gecompareerd Marcus Leuniss ende Janneken Hercx (Ercx?, Heijndricks?) zijne huijsvrouwe 

wonende binnen deser stede aen het Nissepat, welcken Marcus gesont ende wel te passe ende 

Janneken zieckelijck, zijne ende haere beijden verstant memorie ende vijff sinnen overal wel 

machticg ende volcomen gebruijckende, etc. Langstlevend testament, enige en universele 

erfgenamen hij man, Jacquemijnken Marcus, zijne dochter en zij vrouw Laureis Janss de Pau, 

haer zones kindt. 

 

1.399 Insinuatie Jr. Fredericq de Lutiano
400

 

Compareerde Jr. Fredericq de Lutiano, ende verclaerde dat hij vuijt crachte van zekeren staet 

bij Jr. Jan Jhane aen Job Antheunisz ende Willem Claesz als voochden bij pretensie van de 

kinderen van J.vr. Geertruijt van Wulven op den lesten october 1569 overgelevert, alles vol-

gens den zelven staet alreede betaelt heeft ende noch betalen moet aen Jan Leliboom cum 

suis ende noch meer andere rentieren eenighe merckelijcke sommen van penningen gesproten 

vuijt de oude lasten eertijts gestaen hebbende ende noch stende opde landen van Everinghe, 

toebehoort hebbende Agneta van Wulven, doch alzoo alsnu tot zijne kennisse gecomen is dat 

die medeerfgenamen van smoeders zijde van die voorseide Agneta als mede de erfgenamen 

van Jr.Jan Jhane gehouden zijn te betalen ende helpen dragen den Last der zelver t'achterheijt 

ende oock mede dat hij Comparant over Langhe Jaren een groot gedeelte der goederen van 

Everinghe door het maeken van den selven staet bij den voorseiden Jan Jhane in huijwelijck 

gehadt hebbende J.vr. Geertruit van Wulven des Comparants vrou moeder was heeft moeten 

derven conform de bescheeden daer van zijnde, etc. Hij zonder transporte aan Jvr. Magdalena 

van Gindertalen weduwe ende boedelhoudster van Jr. Adolph van Weerde, geinstitueert 

erffgenaem van Jr. Boudewijn van Waerde, zijnen zone, die universele erffgenaem was van-

den voorseide Jr.Jan Jhane zijn grootvader, etc. Aldus gedaen te Goes ten contoire van de no-

taris ter presentie van Jacques Vermeeren en Cornelis Blaubeen, borgers van Goes, en ter 

presentie van Jan Fransz Visscher en Cornelis Blaubeen. 

 

1.400 Assignatie (PAH: aanwijzing, bewijzing) Jan Marinusz Gort
401

 

Compareerde Jan Marinusz Gort wonende te Vlake en bekende schuldig te zijn aan Adriaen 

Antheunisz timmerman en borger van Goes, 13 £ gr. vlaams eens gesproten soo van des 

comparants zones montcosten als verschote penningen verschenen meije 1610, en heeft hier-

voor in volle betalinge gegeven een paijbrief verleden bij Jan Teunisz in caneel(?) voor Sche-

penen van Baerlant en Hoedekenskerke over koop van landen. Dienvolgende heeft de compa-

rant overgedragen (PAH: niet gespecificeerd) ten cantoire van de notaris ter presentie van 

Geert de Coster en Gijsbrecht Joosz. 

 

1.401 Attestatie Lijnken de Vrient
402

 

Compareerde Lijnken de Vrient, huisvrow van Hans de Brouwer, borger van Goes, oud 50 

jaar en heeft verklaard ter requisitie van Stoffel Snellaert op haere vrouwe waerheijt, haer 

noch wel indachtich te wesen dat nu geleden 16 jaren onbegrepen, Maijken van Sichelen bij 
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haer Comparante gecomen is ende haer gebracht heeft een damaste serviette daer eenich gelt 

in genaijt was, sonder dat zij deponente weet hoeveel, versoekende aenden deponente dat zij 

tzelve zoude willen bewaren ende Soo ist nu zulcx dat zij deponente tselve eenigen tijd lanck 

in haere bewaernisse gehat hebbende, dat Maijken van Sichele zieckelijck wert, zij deponente 

ontroert wezende met tselve gelt vraechde mr. Guillam dienaer des woorts binnen deser Stede 

om raet hoe zij daerinne handelen zoude, die haer zeije gaet draget wederom ter wijle zij haer 

verstant noch heeft, noch heeft vercalert zij comparante dadelijck derwaerts gegaen te zijne 

ende jegen se zelve Maijken van Sichele gesecht te hebben, ziet Maijken ick hebbe soo lang-

he t'gelt bewaert ende nu dat ghij zieck zijt daer is u gelt wederom ende neempter nu noodruft 

aff, zeijde Maijken van Zichele jegens haer deponente bewaret noch ende zoo ic come te 

sterven geeftet mijn dochter die daermede tegenwoordech was, sij en heeft noch niet van haer 

vaderlijck goet gehadt. Zeijde zij deponente ick en begere tgelt niet langer te hebben ende 

comt ghij te sterven tgelt comt u man zoo wel toe als u doet, ick en weet van ue dingen niet 

ende heeft haer tgelt op haer bedde gegeven ende is zoo deur gegaen. Aldus ten contoire van 

de notaris ter presentie van Jacob Ingelsz en Willem Costen. 

 

1.402 Attestatie Janneken Machiels de hekelstrijge
403

 

Compareerde Janneken Machiels de hekelstrijge, oudt 66 jaren (PAH: hekelsterigge = hekel-

ster vlas of hennepkamster, MNW), Janneken Willems huisvrouw van Marinis Harrentsz, oud 

61 jaar, Leunken Pieters, huisvrouw van Cornelis Claesz, oud 44 jaar, Josijnken Jans, huis-

vrouw van Cornelis Crijnsz, oud 43 jaar, Janneken Cassiers, oud 38 jaar, Nelken Jacobsdr. 

huisvrouw van Mels Martensz, oud 31 jaar en Huijbrechtken Adriaens huisvrouw van Corne-

lis Rijcke, oud 30 jaar, en hebben verklaard ter instantie van Maijken Jacques dr. op haere 

vrouwe waerheijt, dat zij altzamen geweest zijn ten huise vanden voorseiden Marinis Har-

rentsz alwaer de Requirante in arbeije ofte in barens noot was, gaende als wanneer ende 

insonderheijt in haeren vuijtersten noot hebben zijlieden deponenten de Requirante hooren 

verclaeren dese naervolgende woorden te weten dat Abraham van Benten (bij wien de Requi-

rante bevrucht was) savonts vuijt te gaste geweest hebbende ten tijde zijne huisvrouw haer 

Leste craembedde was liggende, thuis comende ende de Requirante zittende haspelen in de 

schouwe, eenighe contenantie (PAH: gelaat, gedrag) tegen haer maecte ende haer vraegende 

waerom zij verhuisen wilde ende meer andere diergelijcke woorden ende dat den voorseide 

Abraham van Benten ten laesten den stoel van onder de requirante getrocken ende tlicht 

vuijtgeblasen, mitsgaders haer opt lijff gevallen hadde ende haer ter oneeren verzoeckende, 

de requirante hem tzelve weijgerende, zeggende blijft van mij off ic zal maken dat het u wel 

hondert gulden costen zal, den voorseiden Abraham van Benten zeijde ick zalt doen ende wilt 

doen al zoudt miij hondert croonen costen, haer forselijck aentastende de Requirante tselve 

met worstelen soeckende t'ontgaen, is ten Laesten naer dattet wel twee vuiren geduurt hadde 

de Requirante gemattert? wesende tot zijns wille gecomen ende heeft de Requirante haeren 

mont toegehouden, verclaerende voorts de Requirante noch hooren zeggen te hebben dat drije 

ofte vier dagen daer naer Abraham bij haer gecomen is, haer presenterende eenige cruijden 

die haer onbekent waren, zeggende dat dese cruijden ghij en zult niet swaer gaen, waerop de 

Requirante zeijde: ic en begeere t'cruijt niet te eten, ic mochte borsten ende oock alwaert als-

oo dat ick kindt draeghe, ick en begeere geen moorderesse te wezen, oock dat den zelven 

Abraham daer naer op de Requirante begeirde datse zouden trouwen ende haer veel schoon-

heijts gelooffde, Seggende de Reauirante voorts hooren verclaren te hebben dat den voorseide 

Abraham daer naer noch tot twee diversche reijsen tegen haeren wille met gewelt ende forsse 

zijnen wille haer gedaen heeft ende dat zij zeijde: ick salt clagen daert mij te clagen staet. 
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Abraham antwoorde als gijt claecht, ick zalt ontkennen ende u heten Liegen, ghij en zult niet 

gehoort werden ende ick zal wel gehoort zijn, ghij en hebt geen vrienden die u helpen zullen 

met noch meer ander woorden ende dingen die hier om eerbaerheijt ende cortheijt wille niet 

en dienen verhaelt. Alle twelcke voorseid sullen deponenten verclaren eendrachtelijck de Re-

quirante in haeren vuijtersten noot ende benautheijt hooren zeggen ende verclaren hebben 

voorde rechte waerheijt, Alles sonder fraude Consenterende etc. Gedaen ten cantoire van mij 

notaris, present Jacob Ingelsz ende Cornelis Blaubeen. 

 

1.403 Insinuatie Magdalena van Gindertalen
404

 

Compareerde Jvr. Magdalena van Gindertalen, en verklaarde dat zij op gisteren van mij Nota-

ris aengehoort heeft zeker protest van wegen Jr. Fredericq de Lutiano aen haer gedaen no-

pende de betalinghe van de oude Lasten gestaen hebbende ende noch staendce opde Landen 

van Everinghe, etc. etc. Aldus gedaen ten cantoire van de notaris ter presentie van Jr.Anthonij 

Mauricque ende Lieffven Borm ketelaer 

 

1.404 Testament Jacob Jacobsz Kuijper
405

 

Compareerden Jacob Jacobsz Kuijper, Linnewever ende Janneken Pieters dr. sijne huijs-

vrouwe, wonende te Goes, beiijde cloeck, gesont, welvarende, gaende ende staende daert 

henliede belieffen, etc. Langstlevende erft. Gedaan ten cantoire van de notaris ter presentie 

van Herreman Gelaert Lijnewever en Aelbrecht Feijt, boeckbinder 

 

1.405 Certificatie mr. Pieter Vitu
406

 

Compareerde mr. Pieter Vitu, medecijn ordinaris deser stede (PAH: Goes) ende heeft bij so-

lemnelen eede in handen van mij notaris solemnelijck gedaen, verclaert ende geattesteert, hoe 

dat hij ven Pieter Aertsz als pandt metter minne eertijts in handen gehadt heeft dese naervol-

gende stucken silverwerck, te weten een silver bekerken, een silver slueteltijem, een paer 

vrouwe silver messen met een zilver kettenken, alles tot versekerheijt van seker penningen, 

die denselven Pieter Aertsz ten achteren was. Soo ist nu sulcx nae hij eenighen tijt tselve 

Panden gehadt hebbende, dat Pieter Aertsz bij hem deponent gecomen is ende hem versochte 

tselve zilverwerck te willen restitueren soude den deponent op sijn huis versekeren, daerop 

heeft den deponent tselve zilverwerck den voornoemden Pieter Aertsz gerestitueert sonder 

dat hij jegenwoordelijck eenighe goederen den voorseide Pieter Aertsz aencomende, onder 

hem is hebbende. Aldus gedaan ter presentie van Goossen de Bruijne en Cornelis Bourgoig-

ne, burgers van Goes. 

 

1.406 Attestatie Huijgo Joosz ende Cornelis Jansz
407

 

Compareerde Huijgo Joosz, oudt 52 jaeren ende Cornelis Jansz oudt 45 jaeren, burgers van 

Goes, die hebben verklaard ter instantie van Sijmon Andriesz, medeburger van Goes, dat nu 

geleden zeven jaeren ofte daerontrent onbegrepen, den Requirant naer loven ende bieden van 

Jan Cornelisz Palinckman gecocht heeft de helft van een smalcraveelschip genaemt den 

eeckelboom, voor de somme van 700 Carolus guldens van 40 d. vlaems tstuck, te betalen 

daervan gereet 100 guldens ende alle jaeren 100 guldens tot de volle betalinge geduijrende, 
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verclaert voorts hij Huijge Joosz hoe dat Jan Bruijne ontrent drije maenden naer date vanden 

coop, tcoorseide schip van Sijmon Andriesz overgenomen heeft voor den prijs daervoren hij 

tselve van Palinckman gecocht hadde, etc.Ende den voorseide Cornelis Jansz(PAH: moet dit 

niet zijn Jan Cornelisz?) verclaert hoe dat hij met tselve schip van Hollant hier aen thooft co-

mende de schippers jegens den deposant zeijden, tschip is vercocht aen Jan Bruijne jegens 

1400 gulden. Ter presentie van Abraham van de Putte en Huijbrecht Baernaerts. 

 

1.407 Obligatie Jacob Marinisz Blaeuverwer
408

 

Compareerde Jacob Marinisz Blaeuverwer ter eenre ende Pieter Adriaensz Craemer, ter ande-

ren zijde, beijde borgers van Goes, welcken Pieter Adriaensz Craemer bekende ende ver-

claerde aenden voornoemden Jacob Marinisz deuchdelijck schuldich te wesen de somme van 

250 ponden grooten vlaems ende dat over affcoop van sekere twee payementsbrieffven, die 

den voornoemden Jacob Marinusz tot laste van den voornoemden Pieter Adriaensz sprekende 

heeft over coop ende leveringe van 800 roeden boomgaert ofte daerontrent gelegen in gal-

choeck, etc. Aldus gedaan in de Zoudtkeete ter presentie van Jacob Eeuwoutsz Passer en 

Adriaen Gentman, burgers van Goes. 

 

1.408 Vuijtcoop Hans Baernaertsz Schrijnwercker
409

 

Compareerde Hans Baernaertsz Schrijnwercker, weduwnaar van Cornelia Joosdr. ter eenre 

ende Benedictus Joosz, zoo voor hem selven ende als procuratie hebbende van Anthonij 

Joosz zijnen broeder, volgende de procuratie daervan hier geexhibeert, gepasseert voorden 

Notaris Rogier Anthony Somaer binnen der Stede van Brouwershaven op den 22en Januarij 

1611, Geertruijt Joosdr.geassisteert met Gillis Geertsz Sabbinghe haeren assistent in desen, 

Foort Jacobsz Timmerman, getroudt hebbende Catharina Joosdr., ende Jan Adriaensz backer 

getroudt hebbende Heijndrixken Joosdr, elck voor haer selven, te samen rechte erffgenaemen 

vanden voorseide Cornelia Joosdr zaliger haerlieder suster was, ter anderen zijde. Dewelcke 

Comparanten verclaerden ende bekenden omme alle goede vruntschap ende correspondentie 

onder den anderen te houdenh ende omme alle occasien eenighe oneenicheijt te schouwen 

ende voorcomen, met malcanderen int vriendelijcke overcomen ende veraccordeert te sijne 

nopende de erve ende successie die de voorschreven erffgenamen met den doot vande voor-

noemde Cornelia haerlieder zuster aenbestorven is, Inder voegen hier naer verclaert, Te we-

ten dat den voorseiden Hans Baernaertsz in rechten vrijen eijgendomme zal aenveerden ende 

behouden alle de goederen, actien, credieten, gerechtcheden, meuble ende immeuble, mitsga-

ders oock alle de lasten, schulden ende commeren bij den voorseide Cornelia met den zelven 

Hans gemeene achtergelaeten geen vuijtgesondert. Gelijck den voorseiden Hans Baernaertsz 

mits desen bekende de selve baten ende lasten aengenomen te hebben ende belooffde de 

voorseide zijne overleden huijsvrouwes erffgenamen daservan de bevrijden ende garanderen 

mitsgaders oock henlieden van alle de schulden vanden sterffhuijse binnen zes maende naer 

date deser te thoonen behoirlijcke quitantie dat die ten vollen betaelt zullen zijn. Dies is Hans 

Baernaerts gehouden ende belooft mits desen aende voorseide erffgenamen thaerlieder belifte 

in rechten vrijen eijgendomme te laeten volgen ende over te leveren alle t'zilverwerck ende 

wolle cleederen die dichten(?) lijffve vanden voorseide Cornelia gedient zullen hebben, mits-

gaders een goude suste van drijen zonder meer etc. Gedaan ten huize van Hans Baernaertsz, 

ter presentie van mr. Pieter Vitu en Jochim Harremans, burgers van Goes. 
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1.409 Inventaris Franchois van den Berghe
410

 

Compareerde Franchois van den Berghe ter eenre, Pieter Adriaensz Craemer ende Adriaen 

Gentman vendumeesters ende borgers der stede Goes, ter anderen zijden, de venudmeesters 

verklaarden van Franchois aangenomen te hebben een inventaris die Franchois moet maken 

op de naervolgende verschijndagen: St. Jacob Goesche marct baeffmis Ste Maerten ende 

kersmis naestcomende 1611, ende ten minsten sterck voor duysent Carolus guldens van 40 d. 

tstuck, etc Ter presentie van Claes Jansz Oosdijck en Lieven Borm, burgers van Goes. 

 

1.410 Vuytterste wille Jan Jansz van Loo
411

 

In den name Godts Amen, is op 28-1-1611 gecompareerd Jan Jansz van Loo, schipper en 

burger van Goes, zieckelijck van lichaeme, maer nochtans zijn volcomen verstandt, memorie 

ende vijff sinnen over altewel machtich ende volcomelijck gebruijckende, hij maect ende 

gont aen Leuntken Anthonisdr. zijnde huijsvrouwe het huis daer zijlieden tegenwoordich op 

wonen met alle de huijsraet die daerinne ten overlijden vanden comparant bevonden sal wor-

den, verclaerende voorts hij Comparant hoe dat Matthijs, Cornelis ende Neelken Jans, sijne 

voorkinderen daer moeder aff was Loysken Cornelisdr. noch van haerlieder moederlijcke er-

ve ende successie zijn competerende de somme van negen ponden vlaems onder hun drieen 

eens, etc. Aldus gedaan ten huijse van de Comparant ter presentie van Pieter Vitu en Pieter 

Jansz geseijt cleijne Pier, burgers van Goes. 

 

1.411 Testament Quirijn Marinusz en Maria Huygo Goeree
412

 

In den naeme Godts Amen, 29-1-1611 zijn gecompareerd Quirijn Marinusz en Maria Huygo 

Goeree, zijn huijsvrouw beijde cloeck ende gesondt ende wel te passe wesende, de langstle-

vende erft. In geval Quirijn eerst overlijdt, moet Maria uitkeren aan Heijndrick Marinusz, zijn 

broer van heelen bedde, de somma van 800 gulden van 40 d.vlaams tstuck. en aan Laurens en 

Jacques Marinisz zijn halve broeders de somme van 400 guldens, makende tesamen 1200 

gulden. In geval Maria eerst kwam te overlijden moet Quirijn binnen 6 weken aan haar halve 

broeders en zusters uitkeren 1500 Carolus guldens van 40 d. tstuck en alle cleeren ende ju-

weelen van Maria. Etc., gedaan ten cantoire van de notaris ter presentie van Niclaes van de 

Putt en Aelbrecht Feijt boeckbinder. 

 

1.412 Attestatie Jaques van der Meeren, oud 47 jaar, Jan Cornelisz Palinckman 

e.v
413

 

Compareerden Jaques van der Meeren, oud 47 jaar, Jan Cornelisz Palinckman, oud 36 jaar,en 

Cornelis Adriaensz Bemme, oud 26 jaar, burgers van Goes, en hebben verklaard ter instantie 

van Jan Bruijne, schipper, eerst Jan Palinckman hoe dat op den 29en november 1610 s'avonts 

Sijmon Andriesz jegens den deponent geseijt heeft dat Huijgo Joosz gezecht hadde dat wij 

wel wiste dat Jan Bruijne tschip van Sijmon gecocht hadde voor seven hondert gulden ende 

den deponent sanderdaechs daer naer bij Jan de Bruijne gecomen sijnde seggende dat Sijmon 

Andriesz tgene voorseit is jegens hem gezecht hadde is den Requirant met verwonderinghe 

bij Huijghe Joosz gegaen end hem tselve ten aenhooren van de voorseide drije deponenten 

afvragende te hebben dese ofte diergelijcke woorden in substantie gezecht dan: ick hebbe ge-

secht dat ghij te weten den Requirant in desen tschip van Sijmon gecocht hebt voor den sel-
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ven prijs gelijck Sijmon tselve van Palinckman gecocht heeft, het is Langhe geleden ick ben 

een oudt man ende en hebben de Juijste somme niet onthouden, eijdigende etc. Aldus gedaan 

in de Zevesterre ter presentie van Bouwen Leijnsz en Goossen de Bruijne als getuigen. 

 

1.413 Attestatie Cornelis Crijnsz in de Trouwe
414

 

Compareerde Cornelis Crijnsz in de trouwe, burger van Goes, oud 52 jaar, die verklaarde ter 

requisitie van Gandolph Harrentsz schalliedecker, waerachtich ende hem noch wel indachtich 

te wesen, dat hij beneffens Pieter Inde drije haringen als getuijghe versocht is geweest over 

de huijwelijcxe voorwaerde die tusschen Pieter Gandolphsz des Requirants sone ende Neel-

ken Willems gemaect is waerinne onder andere gestipuleert wert oft gebeude dat den voor-

seide Pieter Gandolphsz voorde voornoemde Neelken Willems quaeme te sterven sonder 

kindt ofte kinderen achter te laeten, dat Neelken in zulcken gevallein vrijen eijgendomme vo-

ren vuijt wederomme naer haer trecken soude zeker 21 ofte 22 gemeten lants, die zij ten 

huijwelijcke inne was brengende. ende in cas datter kindt ofte kinderen geprocreert waeren 

soude de huijwelijcxe voorwaerden doot ende te niete zijn. eijndigende etc. Ter presentie van 

Willem Costen en Cornelis Blaubeen. 

 

1.414 Substitutie sr. Antheunis van Luthem
415

 

Compareerde sr. Antheunis van Luthem, procuratie hebbende van de Edel mogende Heere 

Joncheer Charles van Bourgoingen, Heere van Wackene "soo voor hem zelven ende als 

voocht van sijne onbeiaerde Broeders en zusters, blijckende bij de selve procuratie gepasseert 

voor Schepenen der prochie van Wackene (PAH: Wakken in West Vlaanderen) voorseit op 

den 23en April 1610 aen mij notaris geexhibeert, den welcken heeft vuijt crachte van de clau-

sule van Substitutie daerinne bgrepen ad lites in zijne stede gestelt ende gesubtitueert, stelt in 

zijne stede ende substitueert mits desen mr. Jan de Ridder procureur postuleerende voor de 

Magistraet deser stede Goes hem gevende volcomen macht authorietijt etc. Gedaen ten huijse 

van Jacob Rijcke ter presentie van Adriaen Leijnsz en Boudewijn de Windt. 

 

1.415 Procuratie Pieter Mollijns en Joris Hanbroken
416

 

Compareerde Pieter Mollijns en Joris Hanbroken in huwelijk hebbende Maximiliaene Mol-

lijns, voor hunzelf en vervangende Nicolas, Hans en Maijken Mollijns broers en zusters, 

mitsgaders de erfgenamen van Clara Mollijns zaliger, volgens het testament van Clara op 6-1, 

en hebben geconstitueerd mr. Martin Caesar, advocaat en inwonende burger van Goes, om 

alle questien, differenten en geschillen op te lossen. Aldus in Den Horen, ter presentie van 

Christiaen Crijnss Sommerzee en Jan Jansz Schoemaecker. 

 

1.416 Procuratie Berbelken Clercq
417

 

Compareerde Berbelken Clercq huisvrouw van Baptista Herly, burgers van Goes, geassis-

teerd met Jan de Cloet oudtschoemaecker. Verclaerde met consente vande voorseide haeren 

assistent dat sij aggreerde voor goet, vast ende van waerden was houdende alsulcken contract 

als den voorseide haeren man, nu geleden vier maenden ofte daer ontrent met Tomas vande 

Cassoire, wonende tot Pleijnen in Artoys (PAH: niet gevonden, bew.) aengegaen ende ge-
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maect heeft nopende zekere helft in eene hoeve met eenighe anderen Lants liggende te 

Pleynen voorseit. Aldus gedaan ten cantoire van de notaris ter presentie van Jan Nolet en Jan 

Hoochcamer. 

 

1.417 Attestatie Pieter de Bischop Grietken Jans dr
418

 

Compareerde Pieter de Bischop, burger van Goes, oud 63 jaar, en Grietken Jans dr. weduwe 

van Jan Joosz Smit, oud 52 jaar, en hebben verklaard ter requisitie van Stoffel Snellaert, 

waerachtich te wesen ende eerst den doorseide Pieter de Bischop, nu geleden zesthien ofte 

zeventhien jaeren onbegrepen, dat hij sijne huijsvrouwe zaliger dickwils heeft hooren seggen 

hoe dat Maijken van Sichele zieckelijck was ende aen Tanneken Jans hare dochterten dien 

tijde des doposants dienstmaecht, in bewaernisse gegeven hadde zeker paxken met gelt, we-

sende meest Conincxdaelders tot ontrent 12 pond vlaems omme tselve te behouden soo wan-

neer de zelve Maijken van Sichele overleden ware in voldoeninghe van haer vaderlijcke suc-

cessie daer sij Tanneke seijde noch niet aff voldaen te wesen, welck paxken met gelt de voor-

seideTanneken oock corts naer dat haer moeder weder gezondt geworden was aen haer moe-

der gerestitueert heeft om haren nottruft daer aff te nemen, verclaerde oock dat hij Lijnken de 

Vrient diversche reijsen heeft hooren zeggen dat Maijken van Sichele jegens haer gesecht 

hadde dat haer voornoemde dochter van haer vaderlijck goet noch niet voldaen was ende dat 

zij Maijken begeert hadde dat de voornoemde haere dochter tselve met haer doot behouden 

soude. Verclaerende de voorseide Grietken nu geleden 11 ofte 12 jaeren onbegrepen dat 

Maijken van Sichele (thaeren huyse achter int achterhuijsken wonende ende den Requirant 

dickwils harde woorden en hadden ende haer vragende waerom datse omeenich waeren seijde 

Maijken hij wil altijt gelt van mij hebben ende tis mij gestolen. Soo ist nu sulcx gebeurt dat 

onder andre den Requirant bij de voorseide Maijken van Sichele in huys wesende haer depo-

nente ingeroepen heeft zeggende Grietken comt ende ziet dhond en dief es gevonden ende 

heeft 2 ofte 3 Conincxdaelders vuijt haer cleederen geschut, daerop dat Maijken seijde ten is 

mijn gelt niet, ick hebbe voor ander luijden gaeren vercocht ende die comet toe ende hadde 

daeromme dickwils vele woorden met den anderen ende sij deponente tselve hoorende is 

wech gegaen sonder deselve onthouden te hebben, eijdigende zij Grietken hiermede haere 

depositie. Gedaan ten cantoire van de notaris ter presentie van Geert Janss en Gijsbrecht Joos 

stoeldraijers. 

 

1.418 Substitutie sr. Anthonis van Luthem
419

 

Compareerde sr. Anthonis van Luthem als procuratie hebbende van Jonckheer Charles van 

Bourgoignen Heere van Wackene, voor hem zelv en als voochd van zijn "onbejaerde" broers 

en zusters, volgens een brief gepasseerd door schepenen van de parochie van Wackene 23-4-

1610 (PAH: zie ook eerdere acte) Nu gesubstitueerd. Franchois de Witte en Heijndrick Boon, 

procureurs postulerende voor de Hooge raad in Holland. Gedaan ten huize van mr. Jacob 

Rijcke ter presentie van Boudewijn de Wint en Jan Fransz Visscher. 

 

1.419 Testament Cornelis Jacobsz Keijser
420

 

In den naeme Godts Ament, 14-2-1611 zijn gecompareerd Cornelis Jacobsz Keijser en Sara 

Diricx dr, Cornelis cloeck ende gesondt, wel te passe, maar Sara zieckelijck zijnde, stellen 

elkaar tot erfgenaam. In geval Cornelis eerst kwam te sterven moet zijn weduwe zes weken 
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na zijn dood uitkeren aan Jacob Jacobsz Keijser, zijn broer, de somma van 100 Carolusgul-

dens van 40 d.vlaams tstuck, eens zonder meer. In geval Sara eerst kwam te overlijden moet 

Cornelis binnen zes weken na haar overlijden uitkeren aan Samuel Nuyts haar broer, 20 

schellingen groten vlaams eens, Verder aan Lidia Nuyts haar zuster 20 schell.vls., aan Abra-

ham Nuyts 6 ponden groten vls.eens en aan haar jongste zuster Suzanna Nuyts haer beste 

swart ende roodt keurs metten flueelen boort, mitsgaders haere goude suffe van vieren sonder 

meer. Verder regeling indien er kinderen zijn. Gedaan ten huize van de testanten, ter presen-

tie van Lieven Buys en Huijbrecht Cornelisz, burgers van Goes. 

 

1.420 Attestatie Janneken Boys
421

 

Compareerde Janneken Boys weduwe van Hieronimus Grieuwaert, oud 47 jaar, en Hieroni-

mus Grieuwaert oud 25 jaar, en hebben ter instantie van Cornelis Legiersz Noortdijck ver-

klaard, dat den Requirant opden 24en January 1610 laestleden thaeren huyse gecomen is ende 

aldaer achtervolgende d'ordonnantie deser Stede gestatuyt heeft van alzulcken contract van 

erffpachte van zeker drije gemeten 117 r. lants liggende in Baersdorp (PAH: Baarsdorp) als 

hij daechs tevoren met Willem Adriaensz Oosdijck aengegaen hadde. Attestante presenteerde 

tgelach daerop verteert te betaelen. Gedaan ten huize van de deponenten ter presentie van 

Gedeon Quirijnss en Cornelis Mannee. 

 

1.421 Procuratie sr. Michiel de Man
422

 

Compareerde sr. Michiel de Man, man en momboir van Sara Gestels, wonende thandtwerpen 

(PAH: Antwerpen), en Jacob van Postel Secretaris tot Liere, man en momboir van Lucretia 

Meulenaers, erffgenamen van Franchois Mars zaliger in zijn leven man van Clara Mollijns, 

en hebben geconstitueerd Jacob Dirricxs Turck haarlieder cosijn en Tobias Wixdorp, procu-

reur postulerende voor de magistraat van Goes, om te mogen vervolgen, eisen etc. allen die 

competeren in de achtergelaten goederen van Clara Mollijns. Aldus ten cantoire van de nota-

ris ter presentie van Jacob Ingelss en Pieter Gilliss 

 

1.422 Procuratie Willem Huijbrechtsz
423

 

Compareerde Willem Huijbrechtsz in huwelijk hebbende Janneken Macharisdr., wonende 

binnen de parochie Wemeldinge, en heeft geconstitueerd Willem Huijbrechtsz Beenhacker, 

wonende te Heinkenszand, om te "heeschen, maenen innen ende ontfangen alsulcke pennin-

gen tzij ter wat oorzaecken die gesproten zijn als hem Constituant van verscheijden personen 

binnen desen lande van Zuijtbevelandt, Walcheren ende alomme elders daerbuijten zijn com-

peterende volgende de bescheijden daervan zijnde, etc. Gedaan in de Wijngaertrancke, ter 

presentie van Jaques Vermeers en Jan van Stichelen 

 

1.423 Contract Pieter Jansz Bijle
424

 

Compareerde Pieter Jansz Bijle, wonende tot Cruijninghe (PAH: Kruiningen), ter eenre en 

Tobias Wixdorp van wegen zijn huijsvrouwe en Jan Vervoort als ooms van Janneken Pieters 

des voorseiden Bijles natuerlijcke dochter, geprocreert aen Janneken Jans Says zaliger. ter 

anderen zijden, Verklaren overeengekomen te zijn nopende de houdenisse ende alimentatie 
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van de voorseide Janneken Pieters, nu oudt zijnde ontrent twee maenden. Pieter Jansz Bijle 

belooft zijn natuurlijke dochter te onderhouden van eten, drincken, cleederen ende redenen 

redelijcker wijse naer zijnen staet geduerende tot de selve zal gecomen wesen thaere beiaert-

heijt ende alsdan tot recognitie boven de houdenisse voorseit vuyt te reijcken de somme van 

26 schellingen 8 groten vlaems eens. Bovendien is den voorseide Bijle noch gehouden ende 

belooft midts desen te betalen alle de costen zoo vandt craembedde als alle andre ter dier oor-

zaecke gevallen, etc. clausule dat als Janneken zou komen te overlijden voor haar bejaartheid, 

zal hij niets hoeven te betalen aan haar erfgenamen. Als hypotheek zekere 8 gemeten land 

binnen Kruiningen. Gedaan in de Horen ter presentie van Goossen de Bruijne en Jan Jansz de 

Cloet, schoemaker 

 

1.424 Attestatie Geeraert de Coster en Ghijsbrecht Joosz
425

 

Compareerde Geeraert de Coster, oud 44 jaar, en Ghijsbrecht Joosz, oud 34 jaar, beide stoel-

draijers en burgers van Goes, en hebben verklaard ter requisitie van Frans Jansz, wonende in 

Drijeweghen (PAH: Driewegen) dat zijlieden deponenten wel gekendt hebben eene Digneken 

Jacob Huijghe weduwe wijlen Adriaen de Swaeff, in haer leven hier binnen deser stede gene-

rende met wafelbacken. Welcke Digneken thaerder overlijden achtergelaten heeft twee kin-

deren daer van de Requirant in desen d'eene is ende noch een dochter nu geleden eenich jaere 

ofte daerontrent hier binnen deser stede overleden zijnde. Gevende voor redenen van weten-

schap dat de voorseide Digneken diversche reijsen t'haerlieder huijsse geconverseert heeft en 

haerlieder gebuere geweest is. Gedaan ter contoire van de notaris ter presentie van Pieter Gil-

lisz en Cornelis Blaubeen. 

 

1.425 Attestatie Maijken Cornelis Duijvenee
426

 

Compareerde Maijken Cornelis Duijvenee, laetst weduwe van Sacharias de Jonghe, oud 45 

jaar, en Franchois Verbrugghe des voorseiden Maijkens jegenwoordigen man, oudt 25 jaeren, 

en hebben ter instantie en requisitie van sr. Daniel de Renialme verklaard. Voorseide Maijken 

Cornelisdr. verclaert hoe dat sij den voorseide haren overleden man in sijn dootbedde onder 

andere verhalende wie dat aen hem ten achteren waeren. Heeft hooren verclaren hoe dat Jon-

ckheer Jan de La Salle aen hem ten achteren was seker 204 ponden vlaems onte daerontrent, 

haer deponente oock bevelende ten dien eijnde Loys Fruijtier te vriende te houden, die haer 

deponente van wegen den selven La Salle wel als voorseit tachterheijt soude helpen sonder 

dat denselven haeren overleden man haer zeijde oft eenichsins vermaende dat ijemandt van 

de andre erffgenamen van Junius aen hem yet schuldich ofte ten achteren waeren. Verclaren-

de voorts sij deponente dar Cornelis Calloo nu inden voorleden somer 1610 bij haer deponen-

te gecomen is ende vuijt haer overleden mans papieren, met conste vanden deponent, gelicht 

heeft \eker rekeninge die tusschen Otto vanden Heuvel ende den voorseiden haeren overleden 

man gedaen ende gesloten was, onder belofte de selve wederom te restitueren, twelcke hij 

niet ende heeft gedaen, etc. etc. Gedaan in de Wijngaertrancke. present Matheeus Jansz en 

Gillis Lurckenss 

 

1.426 Quitantie Lambrecht Dirricxsz
427

 

Compareerde Lambrecht Dirricxsz, wonende te Delft, voor zichzelf en vervangende de kin-

deren van Vries Vriesz en Willemken Vries, Item als procuratie hebbende, eerst van Mer-
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richgen Vriesen dr. weduwe van Jan Jansz Ocker, volgens deselve procuratie gepasseert ende 

verleden voor Schepenen van Wourden (PAH: Woerden) op den 20en decembris 1610 ende 

ten laesten procuratie hebbende van Marittgen Lambrechts dr. weduwe van Jan Tonis, vol-

gens de procuratie hier geexhibeert, gepasseert voor den Notaris Cornelis Jorisz Boslandt en-

de getuijghen daerin genaempt binnen der Stede van Goude (PAH: Gouda) op embris 1610, 

samen rechte erffgenamen van Lambrecht Jobsz Zeilmaecker zaliger van smoeders zijde, 

denwelcken comparant bekende vuijt handen van Paschijnken Willems dr, weduwe wijlen 

Lambrecht Jobsz Zeilmaecker voorseit ontfangen te hebben de somme van 425 Carolusgul-

dens van 40 d.vlaems tstuceens over soo vele de erffgenamen vande moeders sijde vanden 

voornoemden Lambrecht Jobsz vande voorseide Paschijnken Willems waeren competerende 

volgens ende vuijt crachte vanden Testamente bij den voorseide Lambrecht Jobsz ende 

Paschijnken gemaect opden 16en Januarij 1610, dienvolgende bekende hij Comparant soo 

voor hem selven als inde voorseide qualiteijt vande voorseide erffenis ten vollen vander 

voorseide Paschijnken Willems voldaen ende wel betaelt te wesen. Gedaan ten huize van de 

voornoemde Paschijnken ter presentie van Joos van der Cappellen en Jan Claesz Slot(?) 

 

1.427 Testament Elisabeth Jobs dr
428

 

In den naeme Godts Amen, compareerde op 23-2-1611 Elisabeth Jobs dr., nu oud 17 jaar, 

cloeck ende gesondt, zij legateerde aan de armen van Goes 2 £ vlaams eens. Idem geeft zij 

aan Cathalina huisvrouw van Laureijs Jobsz, haar halfbroer alle t'Lijnwaet thaeren Lijffve, 

halse ende hooffde dienende, mitsgaders oock twee paer de beste fluijmen gecomen van haer 

Testatrices moeder Lijsbeth Jans ende bovendien noch haer zilver onder rijem metten silveren 

hoeck (PAH: haeck?) kittenen ende metten messen, mitsgaders haeren silver schorthaeck en-

de vingeroet. Item gondt ende geeft aen Elsken Laureijs haer voorseide broeders kindt haer 

zilver hooftijserken. Item gondt ende geeft aen Ingelken en Janneken Jans haere moyen elcx 

twee ponden vlaems eens sonder meer. Item gondt ende geeft aen Adriaen Jansz Man-

demaecker haer stieffvader een goude suffe van vieren ende een silver oecker(?) Item gondt 

ende geeft aen Pieter Levendale haren Cousijn drije ponden vlames eens, Item gondt ende 

geeft aen Catharina Adriaens dr. van Adriaen Leijnss ende aen Barbara Jans dr. van Jan Jansz 

Knoop (Knooper?) haere nichten elcx een ouden Rosenobel in specie. Item gont ende geeft 

aan Lijsbet Jans dr.van den voornoemden Jan Jansz een gouden Robijnrinck. Etc. etc. Gedaan 

ten huize van Adriaen Leijnsz ter presentie van Ferdinandus Ruichrock en Willem Jansz 

Pauwe. 

 

1.428 Attestatie Pieter Marinisz en Maijken Cornelis Duijvenee
429

 

Compareerde Pieter Marinisz, oud 47 jaar, en Maijken Cornelis Duijvenee, oud 45 jaar, en 

hebben ter instantie en requisitie van sr. Daniel de Renialme verklaard dat nu geleden vijff 

jaeren ofte daerontrent onbegrepen gesamentlijck gegaen zijn ten huijsse van Cornelis Jansz 

Boone alswanneer die voorseide Maijken Duijvenee ter presentie ende aenhooren vanden 

voorseide Pieter Marinisz denselven Boone geeijscht ende affgebracht heeft hoe hij aende 

rekeninghe gecomen was die tusschen Sacharias de Jonghe des voorseiden Maijken overle-

den man ende Jonckheer Jan de La Salle gesloten ende gedaen was in den jaere acht ofte ne-

genentachtich, waerop Cornelis Jansz Boone onder andere voor antwoorde gaff niet van sinne 

te wesen vande voorseide rekeninge te scheijden voor ende aleer hij ontlast was vande 

borchtochte die hij Boone voorden voorseiden Sacharias tot proffijtte van den br. Cornelis 

Gillisz gepresenteert hadde, gedragende ter somme van acht ponden vlaems, Waer jegens de 
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deponente sustineerde dat hij genoech voldaen was met zeecker meekinge bovendien heeft de 

deposante deur den voorseide boone aende br.van Cornelis Gillisz dadelijck doen presenteren 

tot voldoeninghe vande voorseide borchtochte zeker runderen den voorseide boone wederom 

comende rapporterende d'andtwoorde, zeijde de br. en begeert de runderen niet te coopen 

noch en wilt mij niet ontslaen, waer deure de voorseide Maijken wedermoedich wordende 

zeijde jegens denselven boone wel houdt dan de rekeninghe onder u ter tijt ende wijlen ghij 

vande voorseide borchtochte ontslagkoste voldaen zijdt. ende zijn zoo tsamen wederom wech 

gegaen. etc. Gedaen in de Smacke ter presentie van Geert Claesz metzer ende Dierick Groen-

velt. 

 

1.429 Accoort Leunken Antheunis dr
430

 

Compareerde Leunken Antheunis dr., nagelaten weduwe wijlen Jan Jansz van Loo, schipper 

zaliger, geassisteert met Jochim Antheunisz haeren broeder haeren assistent in desen ter een-

re, Matthijs Jansz ende Neelken Jans van Loo, geassisteert met Pieter Adriaensz Craemer zoo 

voor haerlieder zelven ende gesamentlijck mede ten desen vervangende ende hun sterckma-

kende voor Cornelis Jansz van Loo haren vroeder, alle kinderen vanden voorseiden Jan Jansz 

van Loo ter andre zijden, dewelcke comparanten verclaerden dat alsoo geschapen was tussen 

henlieden te ontstaen proces ter oorzaken vande vuijtterste wille bij den voorseide Jan Jansz 

van Loo gemaect opden 28 Januarij 1611 ende omme alle questien, processen de costen te 

ontgaen zijn met malcanderen int minnelijcke overcomen ende veraccordeert in der formen 

ende manieren naervolgende etc. etc. Aldus gedaan ter presentie van Cornelis Marinusz Pan-

neboeter en Beernaert Marinusz Bonne? 

 

1.430 Procuratie Balthasar Pietersz Smit
431

 

Den lesten februarij 1611 compareerde Balthasar Pietersz Smit, in huwelijk hebbende Neel-

ken Dignisdr., geprocreeert bij Dignis Jacobsz Backer aen Maijken Maertens zaliger, en heeft 

geconstitueerd Huijbrecht Jansz Stadtbode deser stede om te mogen heeschen, maene, innen 

ende ontfangen, alsulcken veerthiende paert als hem constituant is competerende in de helft 

eender obligatie, verleden bij Samuel Viroen ten proffijtte van Laijn Jacobsz in huijwelijcke 

gehadt hebbende des voorseide Maijken Maertens grootmoeder, over coop ende leveringhe 

van twee hondert veertelen ront zaet, alles volgende de selve obligatie daer van sijnde. etc. 

Gedaan ten huize van Jasper vander Horst, ter presentie van deze Jasper en Pieter Geertss 

Timmerman. 

 

1.431 Testament Maijken Maertens
432

 

In den naeme Godts Amen, is gecompareerd op de laatste february 1611, Maijken Maertens, 

huijsvrouwe van Jan Leijnsz Tekenborch, zieckelijck te bedde liggende, en heeft gelegateerd 

aan Janneken Maertens haere zuster alle tlijnwaet dewelck ten Lijffve, halse ende hooffde 

vande Testante gedient zal hebben, mitsgaders noch haeren silver onderrijem zonder meer. 

Item geeft ende legateert aen Maerten Maertensz haeren broeder de somme van veertich Ca-

rolusguldens van 40 d.vls het stuck eens, sonder meer, dies heeft sij Testante haeren man be-

last ende expresselijck geordonneert den selven haeren broeder op een ambacht te besteden 

ende daert toe te employeren soo vele vande voorseide 40 gulden alst noodich wezen zal ende 

de reste zal denselven haeren man aen haer broeder voorseid betalen soo wanneer hij tselve 
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van doene soude moghen hebben, tzij van coussen, schoenen ofte cleederen te coopen. Zij 

vermaakt de rest aan haar man Jan Leijnsz. Gedaan ten huize van de comparante, ter presen-

tie van Maerten Fransz Wagemaker en Claes Pieterss Smit. 

 

1.432 Contract Franchois van den Berghe en Pauwels Geertsz
433

 

Compareerde Franchois van den Berghe ter eenre en Pauwels Geertsz, wonende tot Catten-

dijcke (Kattendijke) ter andre sijden, welcken Pauwels Geertsz verclaerde den voorseide van-

den Berghe aenbesteet. Gelijck denselven van den Berghe bekende vanden voorseiden Pauw-

els Geertsz aengenomen te hebben een Inventaris die den voorseide Geertsz belooffde schier 

ende vuijtgaende meije naestcomende te maecken soo van sijne bestialen, groene vruchten als 

andre gereetschao ter landt neringhe dienende waervan den voorseiden vanden Berghe tot 

ontfanckloon bedonghen heeft 2 sch.10 d.vls. Aldus gedaan ten cantoire van de notaris ter 

presentie van Cornelis Pietersz en Pieter Adriaensz Cramers. 

 

1.433 Attestatie Franchois Verbrugghe
434

 

Compareerde Franchois Verbrugghe oudt 25 jaeren ofte daerontrent dewelcke heeft ter in-

stantie ende requisitie van Cornelis Geertsz Bijsterman op sijne manne waerheijt in plaetse 

van eede, die hij bereijt is tallen tijden des versocht zijnde te doene, verclaert geattesteert 

waerachtich te wesen dat Pieter Marinisz eenighen tijt geleden jegens des deponents huijs-

vrouwe te voren in huijwelijck gehadt hebbende Sacharias de Jonghe, gecocht heeft den ge-

heelen naem van de landen die denselven Sacharias in Crabbendijcke (PAH: Krabbendijke) 

inden polder genaemt Maechs polder was hebbende. T'is nu sulcx den Requirant in clachte 

wezende als sijn volle grootte van lande niet hebbende ende nemens desselffs Sacharias ge-

meten wesende is bij den landtmeter bevonden onder denselven naeme 260 roeden landts 

meer te wesen dan hij wel bekent stont ende aen den voorseiden Pieter Marinusz gelevert 

was, tselve den deponent ter kennisse gecomen zijnde vraechde aenden selven Pieter Mari-

nusz wie dat die 260 roeden landts toequaemen, zeijde daerop thoort u thoe vercooper vrij? 

daerop den deponent vraechde off hij Pieter Marinisz tselve begeerde te coopen, seijde Ick 

zoudet wel van u coopen ende thien ponden vlaems daer voren geven waert niet int openbae-

re gecomen dan nu souden Bijstermans volck mij tselve aff winnen, want die zijn in gebreec-

ke van landt. Aldus ten cantoire van de notaris ter presentie van Willem Braenge en Lieven 

Borm. 

 

1.434 Attestatie Franchois Verbrugghe
435

 

Compareerde Franchois Verbrugghe, oud 25 jaar, en heeft ter instantie van Cornelis Geertsz 

Bijsterman verklaard dat Pieter Marinisz enige tijd geleden tegen de huisvrouw van de depo-

nent verklaard heeft te voren in huwelijk gehad hebbende Sacharias de Jonge, gecocht heeft 

den geheelen naem van landen die dezelve Sacharias was hebbende in Crabbendijcke (MPS: 

Krabbendijke) in de Maechspolder. (PAH: In feite is dit hetselfde verhaal als hier boven) 
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1.435 Quitantie Passchier de Pau
436

 

Compareerde Passchier de Pau, wonende inde parochie van Ooteren in Brabant (PAH: niet 

geidentificeerd) oudt oom van svaders zijde van Laureijs de Pau nagelaten weese van wijlen 

Hans de Pau die universele erffgenaem is van Jannken Hercx, zijn grootmoeder en Adriaen 

Stevens Huijssen als willecoort voocht van de selve weese (PAH: MNW willecore, met 

goedkeuren, uit vrije wil), en hebben bekend uit handen van Marcus Leunisz weduwaer van 

voorseie Janneken Hercx ontvangen te hebben de somme van £ 33:7:8 over volle voldoenin-

ge van de erffgenisse ende successie, die de voorseide weese met de doot van de voorseide 

Janneken Hercx zijn grootmoeder aenbestorven is. Bekennende oversulcx vuijt de naeme van 

deselve weese van voors. erffenisse van zijn grootmoeder al voldaen ende wel gecontenteert 

te wesen ende betaelt van de eersten penning metten laetsten van Marcus Leuniss, belovende 

zijlieden comparanten de voorn. Marcus Leuniss sijn erven ende naercomelinge voor alle 

maningen, querelleringen ende pretensies die ter oirsaecke van deze erffenisse hiernaermaels 

tsijne laste gepretendeert zouden mogen te garanderen bevrijden costeloos ende schadeloos te 

houden ten eeuwicgen dage onder tverbant van haere ende ? personen en goederen  alles son-

der arcg. Gedaen ten cantoire ter presentie van Michiel Pieters glazemaecker ende mr Harrent 

Jacobs 

 

1.436 Verklaring Adriaen Tavenier en Jacquemijnken Leunis
437

 

Compareerde Adriaen Tavenier woonachtich te Quaendamme (PAH: Kwadendamme) out 32 

jaeren ende Jacquemijnken Leunis woonachtig  te Antwerpen out 26 jaeren geassisteert met 

deersame Adriaen Stevens Huijssen haer assistent ende gecoren voocgt, dewelcke comparan-

ten bekenden ende verlijden bekennen en verlijden mits desen van Marcus Leuniss als voors. 

Jacquemijnkens vader ende Adriaens schoonvader ten vollen al betaelt te zijne, etc. Gedaen 

ten mijnen cantor in presentie van Foort Pieters ende Jacob Marinuss Boone 

 

1.437 Attestatie Neelken Brouwers
438

 

Compareert Neelken Brouwers weduwe wijlen Jan Nolet woonachticg binnen deser stede out 

53 jaer ofte daerontrent dewelcke heeft ter instantie van Janneken erfgename van Joos de 

brouwer haren broeder geweest op haere vrouwe waerheijt in plaetse van eede die zij bereijt 

is tallen tijde des versocht sijnde te doen verclaert ende geattesteert, verclaeren ende attes-

teeren voor de gerechte waerheijt mits desen  hoe dat van Caerle van Craeijenbroeck nu gele-

den ontrent twee jaeren onbegrepen ende de penningen daervan geprocedeert ontvangen heeft 

van naer gespecificeerde gronden van erven de voors. Joos de brouwer met zijn zusters ende 

broedere toebehoorende liggende te Heule bij Cortrijck (PAH: Kortrijk) in Vlaenderen, in 

den eersten 4 ende halff ? (roe?) vercocht aen Jan Lagaet voor 4 ponden vls 10s de hoop, item 

aen Gillis Geldeberge 600 roe lants voor 6 ponden vls de hoop, item heeft noch ontfangen 

van verachterde pacht van selven Gillis ende Jan Lagaet 4 gulden 6 stuivers, item heeft ver-

cocht aen Feijsch van Lerberge voor 33 ponden vls 5s landts ende heeft ontvangen van selven 

Feijsch van verachterde pacht vant selve landt 4 ponden vls 15s etc. gevende voor redenen 

van wetenschap alle tgene voors. is in zulcker voegen vuijt voors. Craijenbroekx boeck ge-

trocken daer sulcx haerder kennisse gecomen sijnde. Eijndigende hiermede haer depositie etc. 

gedaen ten huijse van mij notaris ter presentie van Lieven Borm en Hubrecht Willems tim-

merman. 
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1.438 Attestatie Herreman Jansz Schoonhove
439

 

Compareerde Herreman Jansz Schoonhove, oud 48 jaar, en heeft verklaard ter instantie van 

Willem Adriaensz Oosdijck, waarachtig te zijn dat in januari 1610 de requirant Cornelis Le-

giersz, en hij deponent geweest zijn binnen deser Stede ten huijsse genaemt den Gouden 

Leeu, alwaer den requirant ende Cornelis Legiersz d'een d'anderen ontslaghen hebben van 

alsulcken coop van 3 gemeten ende eenige roeden landts liggende in Baersdorp (PAH: 

Baarsdorp) als den requirant iegens den voornoemden Cornelis Legiersz eenigen tijt daer vo-

ren gedaen hadde ende hebben onderlinghe met malcanderen wederom aengegaen contract 

van erfpachte, etc. Gedaan ten cantoire van de notaris ter presentie van Willem Costen en 

Liefven Borm 

 

1.439 Insinuatie sr. Rombout van Hoye
440

 

Achtervolgende tschriftelijck versoeck bij sr. Rombout van Hoye, woonachtich t'Handtwer-

pen (PAH: Antwerpen) aen mij onderschreven openbaer notaris bij den hove etc. gedaen op 

den 19 febr. lestleden aen onderschreven getuijgen verthoont, teneerende ten eijnde ick Jac-

ques Denijsz brouwer in de werelt binnen deser stede soude insinueren dat hij aen mij schier 

ende veerthien dagen naer desen zal hebben te betalen zekere dertich carolus gulden van 40 d. 

vlaams tstuck,. als hij Denijsz aen selven van Hoye schuldich is verschenen Kersmis lestle-

den alles volgens taccoort daer van gemaect ofte bij faulte van dien dat den voorseide van 

Hoye gehouden ende genootsaect wesen zal naer dexppieratie vande voorseide 14 dagen selfs 

in persone hier te comen ende hem naer rechten doen betalen. Protesteren van alle costen, 

schaden ende interesten die hij van Hoye ter dier oorsaecke zal doen ende lijden met zulcken 

intentien omme alle deselve in tijden ende wijlen aenden selven Denijsz te verhaelen. Over-

sulcx hebbe mij Notaris met getuijgen naer behooren getransporteert ten huijse ende aenden 

persoon vande voorseide Denijsz ende ick tgene voorcreven is geininueert hebbende. Gaff 

voor andtwoorde ick hebbe hem geschreven dat ick hem betalen zal voor paeschen naestco-

mende ende ick zal maecken dat hij voor paeschen sijn gelt hebben zal. Actum den 3en Mar-

tij 1611 present Tobias Claisz ende Heijndrick Marinisz. 

 

1.440 Attestatie Marinus Mertsz ende Marinus Crijnsz
441

 

Compareerde Marinus Mertsz, oudt 66 jaeren, drooger Niclaes Crijnsz, oudt 32 jaeren stam-

per ende Marinus Crijnsz out 18 jaeren, ouderman inde nieuwe stove binnen deser stede 

Goes, dewelcke hebben ter instantie ende Requisitie van Pauwels Pauwelsz, Adriaen Mertsz 

ende Cornelis Heijn Commersz alle woonachtich in Oostduijvelant (PAH: Oostduiveland) op 

haerlieder mannewaerheijt in plaetse van eede verclaert, dat nu voor Kersmis lestleden bij 

henlieden deposanten inde stove gecomen is den voorseiden Pauwels Pauwelsz ende jegens 

de deponenten gesecht heeft dat alle de mullen van Oostduijvelant vercocht waeren (PA: 

MNW mul, hier in de betekenis van meekrapbast) de deponenten belastende met tselve goet 

te doene gelijck oft niet vercocht en waere. Verclaerende voorts dat corts daer naer bij hen-

lieden gecomen is eenen Paes Jansz, woonachtich tot Zierickzee ende jegens henlieden ge-

secht heeft dat hij alle de mullen vanden Requirant gecocht hadde henlieden belastende met 

d'selve den oirboire te doene, Zulcx dat hij noch de Requirant geen reden en hadde te clagen. 
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Eijndigende hiermede haerlieder depositie etc. gedaen int Zevensterre, present sr. Denijs van 

Dale ende Marinus Piersz arbeijder. 

 

1.441 Attestatie Pieter Geertsz Houck en Pieter Marinisz
442

 

Compareerde Pieter Geertsz Houck wonende te Crabbendijcke (PAH: Krabbendijke) oud 48 

jaar en Pieter Marinisz burger van Goes, oud 47 jaar, en hebben ter instantie van sr. Daniel de 

Renialme verklaard, de voornoemde Pieter Marinisz, hoe dat hij ontrent twee jaeren voort 

overlijden van Sacharias de Jonge ten versoecke vanden selven Sacharias heeft helpen 

vuijtschrijven desselfs staet van goederen, zoo wel van vuijt als inschulden ende oock onder 

andre mede welpropoosten met hem gehouden wie ende wat personen hem schuldich waren, 

maer en heeft den voornoemden Sacharias noyt hooren zeggen ofte vermanen dat ijemandt 

van de erffgenamen van Junius aen hem een stuijver ofte duijt schuldich waren dan alleen La 

Salle ende verclaert den deponent noyt anders in desselfs Sacharias boecken die hij dickwils 

deursijen heeft bevonden te hebben. Ende den voorseide Pieter Marinisz verclaert hoe dat hij 

deponent metn den voorseiden Sacharias tsedert de jaeren 97 tot 1602 incluijs geconverseert 

tzijnen huijsse geslapen, gegeten ende met hem in verscheijden sijne zaecken gevaceert heeft 

ende hem dickwils hooren overleggen ende liquideren sijne staet van goederen, zoo vuijt als 

inschuldt, Sonder dat hij deponent den voorseiden Sacharias ofte zijn huijsvrouwe oyt int 

minste heeft hooren roeren ofte seggen dat ijemant vande erffgenamen van Junius aen hem 

yet schuldich waren dan alleenlijck La Salle die hem schuldich was 204 £ schell.ende pen-

ningen, versoeckende aen deponent La Salle ten dien eijnde in rechte te betrecken, deur welc 

versoeck den deponent den voorseide La Salle voor Burgemeesters ende Schepenen deser 

Stede inden den jaere 1601 ofte 1602 onbegrepen verclaert in rechte betrocken te hebben. eij-

digende etc. Gedaan ten cantoire van de Notaris ter presentie van Jan Jansz Laps, wonende te 

Middelburg en Cornelis Blaubeen, burger van Goes. 

 

1.442 Attestatie Goossen Matthijsz e.v.
443

 

Compareerde Goossen Matthijsz oud 51 jaar, Pieter Jansz den Nap, oud 44 jaar en Jan Gil-

lisz, oud 44 jaar, en hebben verklaard ter instantie van Jan Jansz Schipper vander Gouwe, dat 

nu op maendaghe lestleden bij henlieden gecomen is Huijbrecht Jansz Stadtbode ende aenden 

voorseiden Pieter den Nap als deken gevraecht heeft oft alle de schippers vande kaije aff ge-

schoten waeren die hij tselve door last van Burgemeesters ende Schepenen belast hadde, ver-

claren sij deponenten dat den voorseiden Pieter de Nap iegens denselven Huijbrecht zeijde, 

Jae vuijtgesondert die man, wijsende opden Requirant die heeft blijffen liggen, maer op wat 

voer dat en weet ick niet. Verclarende voorts dat zijlieden doen ter tijt niet geweten te hebben 

dat den Requirant eenighe greijnen in was hebbende twelcke naerderhandt eerst thaerder ken-

nisse gecomen is, overmits dat hij gewoone was anders gheen waeren als Aerdewerck te 

brengen, Eijndigende etc. Gedaan ten cantoire van de Notaris ter presentie van Willem Cos-

ten en Cornelis Blaubeen. 

 

1.443 Vuijtcoop Olivier vanden Driesse
444

 

Compareerde Olivier vanden Driesse, cleermaecker ter eenre en Beernaert Huijbrechtsz ende 

Adriaen Brael, inwoners van Goes, als gewillecoorde voochden in desen van Paschijnken oud 

22 jaar, Jan, oud 19, Maijken oudt 16, Cornelis oudt 11 ende Elisabeth Oliviers out 10 jaeren, 
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des voorseide Oliviers kinderen geprocreert aen Pierijnken Blondeels zaliger, alsoo de selve 

kinderen hier geene vrienden van haer moeders wege en sijn hebbende, ter andre zijden, de-

welcke comparanten verclaerden hoe dat zijlieden corts naert overlijden van voorseide Pie-

rijnken Blondeels ende alvoren de voorseide Olivier hem wederom ten huijwelijcke begeven 

heeft, met malcanderen onderlinge veraccordeert zijn geweest in deser voegen, Te weten dat 

den voorseide Olivier de voorseide zijne vijff kinderen soude onderhouden, alimenteren clee-

den ende reden redelijckerwijze naer sijnen staet, ende dat geduirende ter tijt ende wijlen t'i-

oncxt der zelver negen jaeren oudt zoude wesen ende boven dien aen ijder vande voorseide 

sijne vijff kinderen vuijt te reijcken, zoo heeft als de selve ten huijwelijcke quamen 10 sch. 

vlaems eens ende dat tot recognitie oft gedenckenisse van haerlieder moederlijcke erve ende 

successie bij haerlieder moeder henlieden binnen dese provintie achtergelaeten, etc. Aldus 

gedaan ten huize van genoemde Olivier, ter presentie van Jan Adriaensz int Radt en Cornelis 

Geertsz Beenhouder 

 

1.444 Attestatie Mattheus Jansz Timmerman en Gillis Jansz Lurckens
445

 

Compareerde Mattheus Jansz Timmerman, oud 40 jaar en Gillis Jansz Lurckens, cleermaec-

ker oud 26 jaar, en hebben verklaard ter instantie van sr. Daniel de Renialme, dat zijlieden 

deponenten op den 22en februarij lestleden ten huijse vanden voorseiden Matheus Jansz bij 

den Requirant in desen gecomen zijn omme als getuijgen te staene over zekere depositie die 

Franchois Verbrugghe met Maijken Duijvenee ten verzoecke vanden Requirant zouden doen, 

alwaer zijlieden gevonden hebben de voors. requirant mij notaris ende Francois Verbrugge 

met Maijcken Duijvenee voorn. als wanneer de requirant ten aenhooren van deposanten ende 

voorn. Franchois Verbrugghe ende Maijcken Duijvenee versochte dat zijlieden de naecte en-

de oprechte waerheijt zouden zeggen ende verclaeren hoe dat Cornelis Calloo een reeckenin-

ge tusschen Zacharias de Jonge ende Otto van Heuvel gesloten ende gedaen gecomen was, 

welck versouck den voors. Verbrugge eerst wat difficulteijt maecte ende versochte van requi-

rant te hebben twee zacken terwe ende Maijcken Duijvenee zeijde hadde ick de waerheijt niet 

willen verclaeren ick en zoude tzelve op vandage tegen u niet gesecht hoe dat Calloo daer 

aengecomen was waerop de requirant zeijde siet Franchoijs in geene deele begeer ick u 

daertoe te coopen ofte ijet te belooven wilt ghijt niet goetwillicglijck verclaeren ick sal der u 

met rechte toe dwingen daer? zou u vrouwe ende kinderen zoo vele in mij is te assisteren, ick 

zal u twee zacken terwe doen geven maer geensints ten regarde van dese verclaeringe ende 

hebben eijntelijck de voors. Verbrugghe ende Maijken Duijvenee  de versochte verclaeringe 

vrijmoedicglijck gedaen. Eijndigende hiermede etc. gedaen in de Wijngaertrancke ter presen-

tie van Arnout Anthonies Enthage? schoemaecker ende Anthonie van Putte smit, borgers de-

ser stede 

 

1.445 Betaling erfdeel Andries Simons en Maijken Rota
446

 

Compareerde Maerten Bouwens ende Susanneken Cornelisdr zijne huijsvrouw jegenwoor-

dicglijck woonachtich tot Vlissingen dewelcke comparanten bekenden ende verclaeren vuijt 

handen van Simon Andriess innewonende (PAH: Simon Andriess Pasteijbacker) borger deser 

stede in huwelijck hebbende Catharina Cornelis des voors. Susannekens zuster ontfangen te 

hebben de somme van 10 ponden vls eens over volle voldoeninghe van haer gerechte deel in 

de goederen bij Andries Simons backer ende Maijken Rota zijne huijsvrouw des voors. Su-

sanneken moeder achtergelaten schelden daervan vrij endce quijtte midts desen ten eeuwic-

gen daege daeraenvolgende alle haerlieder actie ende gerechticgheijt die sijlieden aent voors. 

                                                 
445

 RAZE 2043, img. 6553, fol. 529, 12-3-1611 
446

 RAZE 2043, fol 532, 12-3-1611 



 - 131 -  

sterfhuijs zijn hebbende de voorrn Sijmon Andries cederende ende overdraegende voor sijn 

vrij eijgen goet verclaerende daeraen geen recht ac tie noch gerechtigheijdt te hebben nocg te 

behouden. Belovende de voors. Simon Andriess zijne erven ende naercomelingen van alle 

naermaningen ende querelleringen die hem van haerlieder wege ende ter cause van desen 

hiernamaels zoude mogen aengedaen te worden, te geranderen ende te bevrijden. Gedaen ten 

huijse van voorn. Simon Andriess ter presentie van Cornelis Gorts ende Jochem Hermans, 

borgers deser stede 

 

1.446 Testament Jan Adriaens Wisse ende Leunken Heijndricks
447

 

Compareren Jan Adriaens Wisse ende Leunken Heijndricks zijne huijsvrouw woonachticg 

binnen deser stede, beide gezond, stellen hun langstlevend testament op. Gedaan ten cantoire 

van de notaris, ter presentie van Jan de Bruicker en Adriaen Jansz, arbeijder. 

 

1.447 Procuratie Marinus Cornelisz Baersdorp
448

 

Compareerde Marinus Cornelisz Baersdorp, en heeft gemachtigd Quirijn Marinusz, borger 

van Goes, om in zijn naam te cederen, transporteren etc in rechten vrijen eijgendomme over 

te leveren alsulcke twee rentebrieven als hij comparant sprekende heeft, den eenen ten laste 

van Enten Pieters Cuijper ende den anderen ten laste van Jacob Laureijsz, etc. Gedaan ten 

huize van de geconstitueerde ter presentie van Heijndric Marinisz en Mattheus Eversdijck. 

 

1.448 Coopcedulle sr. Niclaes Pieters appotheecquaris
449

 

Compareerde sr. Niclaes Pieters appotheecquaris tot Middelburg in Zeelant, ter eenre en sr. 

Johannes Rijmelant, wonende te Mechelen ter andere zijden, en verklaarde Niclaes verkocht 

te hebben een appotheecquaris winckel met alle de gereetschap tot opsetten vanden selven 

winckel dienvolgens zekeren lijste ofte en voorseiden Niclaes Pieters alhier geexhibeert ende 

dat alles voorde somme van 140 £. grooten vlaems ende boven dien aen des voorseiden Ni-

claes huijsvrouwe tot een marct stuck ofte vereeringhe 20 carolusgulden eens. Gedaan ten 

huize van Pieter Rijmelant ter presentie van Adriaen Cornelis Faesz, schipper en Baernaert 

Marinisz Timmerman, borgers van Goes. 

 

1.449 Attestatie Adriaen Fransz linnewever e.v.
450

 

Compareerde Adriaen Fransz linnewever, oud 70 jaar, Jan van de Leene, oud 53 jaar, Gijs-

brecht Joosz stoeldraijer, oud 35 jaar, en Joris Weijns Goutsmit, oud 29 jaar, alle inwonende 

burgers van Goes en hebben verklaard ter requisitie van Cornelis de Clercq medeburger al-

hier, henlieden wel kennelijck te wesen dat het slop ofte gote tusschen thuijs vanden Requi-

rant ende daer jegenwoordich Jan Mathijsz cleermaecker inne woont, soo langhe als hun heu-

gen can bijde eijgenaers van den huijse van den requirant altijt gebruijckt is geweest tot den 

waterloop vanden selven huijse zonder dat Jan Mathijsz voorseid ofte Pieter Cornelisz Baers-

dorp wie het selve huis daer te voren toebehoort heeft oijt eenich gebruijck ofte hun water-

loop deur de selve gote ofte slop gehadt hebben, maer ter contrarie heeft den voornoemden 

Pieter Cornelisz Baersdorp ende sijn huijsvrouwe in haer leven genootsaect geweest achter 

inde plaetse van den huijse van voorseide Jan Mathijsz te maken groote putten neffens de he-
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ijninge van voorseide Jan vande Leene omme deur faulte vanden waterloop haer water dae-

rinne te leijen, gevende voor redens van wetenschap dat zijlieden lange ende vele jaeren dae-

rontrent gewoont ende sulcx daer van kennisse hebben. Gedaan ten cantoire van de notaris ter 

presentie van Adriaen Adriaensz en Gedeon Quirijnsz schoemaker. 

 

1.450 Procuratie Adriaen Pietersz Bolle
451

 

Compareerde Adriaen Pietersz Bolle, in huwelijk hebbende Martijnken Dignis dr., gepro-

creerd bij Dignis Jacobsz Backer en Maijken Meertens zaliger, heeft machtig gemaakt Huij-

brecht Jansz Stadtbode van Goes, om te mogen manen, innen en ontvangen, alsulcken 14de 

paert als hem constituant is competerende in de helft eender obligatie verleden bij Samuel 

Viron, ten proffijtte van Leijn Jacobsz, in huijwelijck gehad hebbende des voorseiden Maij-

ken Mertens grootmoeder, over coop ende leveringhe van 200 veertelen ront zaet alles we-

gens d'obligatie daer van zijnde. Voorts oock zijn Contingent in alsulcken portie als Davidt 

Verstringen des voorseiden Martijjnkens oom in de voorseide obligatie is hebbende. Gedaan 

in Kruiningen ter presentie van Adriaen Anthonisz Timmerman en Benedictus Joosen. 

 

1.451 Attestatie Leunis Bastiaensz en Augustijn Geleijnsz
452

 

Compareerde Leunis Bastiaensz, armmeester, oud 33 jaar en Augustijn Geleijnsz, Secretaris, 

beide te Ellewoutsdijck, en hebben ter requisitie van Jacob Dirricxsz Turck, borger van Goes, 

verklaard, hoe dat hij met Jan Noutsz Vinck als armmeester der voorseide parochie van weg-

hen den selven armen vuijt crachte van zekere schepenen kennisse, verleden bij Jacob Dane 

ten proffijtte vande voorseide armen over den vuijtcoop vant gedeelte ende aenpaert dat den 

selven armen was hebbende inde nagelaten goederen van wijlen Jan Gillisz zaliger, des voor-

seiden Jacob Danes voorzate, bij decrete vercocht hebben, Eerst zeker huis ende schuijre 

gestaen binnen Ellewoutsdijck voorseid, binnen dese vier gemercken: oost sheeren straete, 

zuijt Gilles Jonckheer, west den armen voorseid ende noort hem deponent. Ende noch een 

vervallen schuire binnen dese gemercken: oost den armen voorseid, zuijt Jan Geertsz huis, 

west sheerenstraete, ende noort de weduwe van Jan Steelandt, wesende alle de huijsinghe en-

de schuiren bij den voorseiden Gilles achtergelaten sonder dat zijlieden wisten eenighe vorde-

re hypotheque ten proffijtte vande armen verbonden te wesen. Ende verclaert des voorseiden 

Augustijn Geleijnsz tgene voorseit is hem mede wel kennelijck ende waerachtich te wesen, 

zecht voorts dat hij als Secretaris present is geweest ten tijde als men den coopdach was hou-

dende vanden voorseiden Jacob Dane, etc. Gedaan ten huize van de requirant ter presentie 

van Isaack Snoeck en Cornelis Pietersz Schipper. 

 

1.452 Attestatie Job Cornelisz Backer
453

 

Compareerde Job Cornelisz Backer, wonende te Heijnkenssandt (PAH: Heinkenszand), en 

Pieter Pieters Neve wonende te Sheerheijnskinderen (PAH: 's Heer Hendrikskinderen) beide 

oud 67 jaar, en hebben ter instantie van de nagelaten kinderen van wijlen Deumis Piersz zali-

ger, verklaard, henlieden wel kennelijck te wesen dat den voorseiden Deumis Pierszs des re-

quirants vader ende Jan Jacobsz Schilderare schipper, woonachtich tot Vlissingen, gerecht 

oom ende moeije kinderen zijn geweest van, gevende redenen van wetenschap, dat den voor-

seiden Deumis Pietersz gecomen ende gededendeert is van eene zuster genaemt Leune De-

umis ende den voorseiden Jan Jacobsz van eenen broeder genaemt Jacob Deumisz, alles van 
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heelen bedde, ende dat zijlieden aen selve in haer leven groote kennisse gehadt, met henlie-

den dickwils ende vele geconveert (sic), mitsgaders groote vrientschap gehouden ende sulcx 

volcomen kennisse hebben van afcomste vanden requitrant ende eijndigende etc. Gedaan ten 

huize van Jan Cornelisz Huijssen, ter presentie van Arnout Heijs en Jeremias Camerlinck, 

borgers van Goes. 

 

NOOT Bewerker: 

Hierna volgen op plaatje img. 6560, 6561, 6562, 6563, en 6564, een register van de akten in 

het protocol. 

 

PAH, 11-08-2014. 
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