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RAZE 2044, 1, W_6596, 15-4-1611 (testament): Inden name Godts amen Condt en kennelijck 

sij eene ijegelijck bij desen jegenwoordigen openbaren instrumentum hoe dat op heden den 

15-4-1611 voor mij Jacob Boudewijn Wisse openbaer notaris bij den hove provinciael in 

Hollandt geadmitteert residerende binnen der stede Goes ende inde presentie van getuijgen 

ondergenoemt in persone gecompareert zijn Adriaen Heijndricks Mandemaker ende Margriete 

Willemsdr zijn huijsvrouwe wettighe getroude luijden wonende binnen deser stede welcken 

Adriaen Heijndricks cloeck gesont ende welvarende, gaende en staende daer hem belieffde 

ende voors Margriete Willems sieckelijck te bedde liggende maer nocgthans haer verstant 

memorie ende vijff zinnen oud? al wel macgticg ende volcomen gebruijckende, zoe ons 

claerlijck gebleken is, welcke oversiende die cranckheijt des menschenleven datter niet 

sekerder en is dan die doot, ende niet onsekerder die ure ofte stonde derselve hebben vuijt 

haeren vrije eijgen wille rijpelijcken voordacht, beradende wel overleit zonder persuatie 

inductie ofte ingeven van ijemande (zoo zijlieden zeijden) gemaect ende geordonneert 

maeckende ende ordonnerende haere beijden testament laetste ende vuijterste wille in formen 

ende manieren naervolgende bevelende haere ziele die bermherticgheijt gots die henluijden 

geschapen verlost ende geheijlicgt heeft ende haere doode lichamen den buijck der aerde, 

ende comende tot haere voorgenomen dispositie van goederen hebben, inden eersten gegeven 

ende gelegateert den armen deser stede Goes de somme van 20 ponden vls eens, ende alle de 

resterende goederen soo wel erffelijck als gereeden meuble als immeuble geen vuijtgesondert 

ofte gereserveert die de eerste overlijdende met de lanxtlevende ver? van henlieden? gemeene 

achterlatende ende deser werelt ontruijmen zal, hebben sijluijden malcanderen over ende 

wederomme reciproce de lanxtlevende van henluijden beijde comparanten (onder de lasten 

hiernaer verclaert) gegeven ende gemaect, geven ende maecken alle de selve goederen aen 

lanxtlevende van hen beijden in recgten vrije eijgendomme mits desen omme alle de selve te 

behouden als zijn ofte haer vrij eijgen goet sonder gehouden te wesen daervan ijemant staet, 

inventaris rekeninge ofte eenicg bewijs te derven doene ofte leveren ten eeuwicgen daghe 

ende dat in recompense van de grootelijcke liefde, diensten weldaden die zij de een den 

anderen staende huwelijck gedaen ende bewesen hebben ende nocg doen en bewijsen sullen 

soo lange Godt den heere henluijden samen int leven sparen zal, als andre redenen henluijden 

daertoe moverende. Daerinne zijlieden malcanderen over ende weer zonder reciproce de 

lanxtlevende van henlieden haerlieden eenicge ende universele erfgenamen verclaert ende 

gesustitueert hebbende. Dies hebben zijlieden testanten malcanderen over ende weer zonder 

reciproce de lanxtlevende van henlieder belast ende mits desen geordonneert te betaelen ende 

vuijt te reijcken als rechte erffgenamen van de eerstoverledene van henlieden die daerinne 

naer costuijme van lande van Seelandt gerecht zullen zijn de somme van negen ponden vls 

onder hen allen eens sonder meer te betalen daervan een derde ses weecken naert overlijden 

(pag 1a) van de eerste van henlieden, het tweede derdendeel binnen de jaere daeraenvolgende 

en het resterende derdendeel theijnde van tweede jaere. Alle twelcke voors de testamenten ten 

aenhooren van de getuijgen duijdelijck voorgelesen zijn, verclaerden gesamentlijck andermael 

tselve haere vuijterste wille te weesen dewelcke zijluijden begerende ende mits desen 

ordonnerende onderhoudelijck volbrocht te worden naer zijn forme ende inhouden, tsij als 

testament codicil donatien? ofte zulcx alst alderbest naer recgt te substitueren nocg 

niettegenstaende eenighe rechtelijcke statuijten, ordonnantien, ? ende ofte costuijmen van 

steede ende landen ten contrarie. Noch ook niettegenstaende dat alle hoocg? solemnijteijten, 

ende? observantie naer rechtelijck gerequireert hierinne niet volcomelijck onderhouden en 

waeren. Alles sonder fraude. Consenterende ende versouckende hiervan bij mij notaris 

behoirlijck instrument ende ofte meer in behoirlijcken forme gemaect te worden.  

Aldus gedaen ende gepasseert ten huijse van comparanten, ter presentie van Anthonij van der 

Putte nagelmaecker ende Aernout Gilliss mandemaker borger ende inwoonders deser stede 

die als geloofwaerdicge getuijgen hen nevens mij notaris tot kennisse van desen versocht ende 



zonderlinghe gebeden zijn de minutte deser metter comparanten mede onderteijckent hebben. 

Actum ut supra. 

 

RAZE 2044, 1v, W_6597, 15-4-1611 (testament): In den name Godts Amen, cont ende 

kennelijck sij eenen ijegelijck bij desen jegenwoordigen openbaeren instrumente dat op heden 

de 15 april 1611 voor mij Jacob Boudewijn Wisse openbaer notaris etc? gecomen ende 

persoonlijck gecompareert is d’eersame Joan Anthis oudt (zoo hij seijde) ontrent 21 jaeren 

cloeck, gesondt, welvarend, gaende ende staende daert hem belieffde dewelc hij 

overdenckende de cranckheijt des menschelijcken lichaem datter niets zekerder en is dan die 

doodt, ende niet onsekerder den ure ofte stonde derselver heeft met volcomen verstande vuijt 

zijnen gehele vrijen wille, rijpelijck doordacht beraedelijck ende wel overleijt sonder daertoe 

van ijemande gepsersuadeert ofte geinduceert te zijne (zoo hij seijde) gemaect ende 

geordonneert maect ende ordonneert sijn testamente laeste vuijterste wille in formen ende 

manieren naervolgende (pag 2): bevelende zijn ziele die bermherticheijt Godts die deselve 

geschapen verlost en geheijlicht heeft ende zijn doode lichaem den heijlicgen aerde, voorts 

wederroepende ? casserende ende te niete doende bij desen alle voorgaende testamenten 

codicillen donatien ofte andere testamentelijcke dispositie die hij eenicgsints voor date deser 

tzij voor notaris ende getuijgen, ofte andere publicque personen gemaect macg hebben, alle 

deselve verclaeren cracgteloos ende van onwaerde, begeeren dat alleene dese jegenwoordicge 

dispositie gevocgt ende volbracgt worden zal. Ende comende tot zijn voorgenomen dispositie 

van goederen heeft in den eersten gegeven ende gelegateert in rechtelijcke vrijen 

eijgendomme mits desen den armen van Ellewoutsdijck ende Everinge een stuck zaijlant 

daerop te commen terstont naer zijn afflijvicgheijt gelegen in de procgie van Drijewegen op 

het Cortehoocglandt groot 1540? roeden ende geeft ende legateert hij testateur aen 

erffgenamen van zijn vaders zijde (die daerinnen naer costuijme van land wecg der landt? 

gerechtigt zullen zijn) dese naergespecificeerde parthien van lande gelegen inde prochie van 

Drijewegen voorn. Eerst voor die zack een stuck zaijlandt groot 727 roeden, nocg aldaer 2 

gem 259 roeden, nocg aldaer 5 gem, nocg aldaer 159 roeden. Ende ten laesten nocg in 

Scherpenhoeck een stuck saijlandt 4 gemet 200 roeden. Omme alle deselve parthien van 

landen tusschen den zelve erffgenamen van zijns vaders zijde gepaert ende gedeelt te werden 

naer costuijme van landen voorn. Ende omme de sondelinge liefde ende affectie die hij 

testateur sijn lieve moeder Catharijna Ingelsdr is toedragende ende oock om andere redenen 

hem wettelijck moverende?, geeft maect ende gunt mits desen aen voors. sijne moeder in 

rechtelicken vrije eijgendom alle sijne resterende goederen, als huijsraet, cleeren, juwelen, tin, 

metaal, goudt, silver, gemunt ende ongemunt, paerden, koeijen, schapen ende alle andere 

bestalien, oock coren ende graenen gedorsen ende ongedorsen, nocg te velde, alle actien, 

obligatien ende schulden, oock landt ende zandt ende generael alle de goederen die boven 

voors. overschieten zullen, ende bij dese testateur metter doot ontruijmpt worden daerinne hij 

testateur de voorn zijne moeder sijn eenicge binnen derselve erffgenamen verclaert ende 

geïnstitueert heeft met sulcken verstande dat naerder doot van den voorn zijne moeder 

derselve goederen sullen succederen ende devolueren in vrijen eijgendomme op Jacques de 

Jonge zijn halfbroeder (pag 2v) ende soo voorts op sijne kinderen in infinitum?. Dienvolgende 

denselven zijnen broeder ende desselfs kinderen, daerinne zijn erfgenamen, substitueren mits 

desen, maer ingevalle dat Jaques de Jonge voorn deser werelt overleedt zonder wetticg kindt 

ofte kinderen, begeert hij testateur dat de parthien van lande alleen gecomen van zijn 

grootvader Job Anthoniszn zaliger memorie. in dien gevalle wederom commen ende 

succederen op des testateurs rechte erfgenamen van sijn vaders zijde, die (indien er? geen 

testament gemaect en waere) ? costuijme van Seelandt succederen ?, om alsoo te blijffen bij 

zijne geslachte. Voorts ordonneert ende wilt den testateur wel expresselijck dat zoo verre 

ijemant dese sijne dispositie ende vuijterste wille poocgde feijtelijck ofte met rechte te 



wederstaen ende impugneren dat de wederstaender ofte wederstaenders zal ofte zullen 

verliezen zijn ofte haere gedeelte ende portie die hem eenicgzins vuijt dese dispositie zouden 

mogen competeren ende dat deselve deel ofte deelen zal toegevoecgt ende geappliciteert 

werden den armen voorn. Alles twelcke voors. is den testateur ten aenhooren van den 

getuijgen duijdelijck voorgeleesen zijnde, verclaerde andermael tselve te weesen zijn 

testament laeste ende vuijterste wille dewelcke hij begeert ende mits desen ordonneert dat 

volcomen effect sorteren ende onverbrekelijck gehouden werden zal tzij dan bij forme van 

testamente, codicille, donatie causa mortis ofte zulcke allerbeste forme ende manieren 

alderbest naer recht ende subsisteren macg, niettegenstaende eenicge rechten etc. (t’besluijt 

voorts ten extenderen als int voorgaende) gedaen ten cantoire van mij notaris ter presentie van 

Jan Jans cleermaecker ende Jacob Jans smit borgers deser stede. 

 

RAZE 2044, 2v, W_6598, 26-4-1611 (testament): In den name Godts Amen, cont ende 

kennelijck sij eenen ijegelijck bij desen jegenwoordigen openbaeren instrumente (pag 3) hoe 

dat op heden 26 april 1611 voor mij Jacob Boudewijn Wisse openbaer notaris recgtelijck (ut 

ante) gecomen ende persoonlijck gecompareert zijn Geeraert Adriaens Rhijn ende Neelken 

Adriaensdr zijne huijsvrouwe woonachticg binnen de prochie Wemeldinghe binnen dese 

eijlande van Suijt Beveland, beijde cloeck, gesont, welvarend, gaen ende staende daert 

henlieden belieffte dwelcke overdenkende de broosheijt des menschen datter niet zekerder is 

dan die doot ende niet onsekerder dagure ofte stonde derselver, hebben met volcomen 

verstande vuijt haere vrije eendrachtig ende onbedwongen wille rijpelijck voordacht beraid 

ende wel overleijt zonder daertoe van ijemande gepersuadeert ofte gesuduceert te zijne (zoo 

zijlieden seijden) gemaect ende geordonneert, maecken ende ordonneren haere testament 

laeste ende vuijterste wille in der forme ende manieren naervolgende: bevelende etc (als 

hiervoren fol 1v) ende comende tot haere voorgenomen dispositie van goederen, hebben 

malcander over ende weer zonder reciproce de lanxtlevende bescheijden? gegeven ende 

gelegateert het gebruijck ende usumfruct van den huijsinge schure hoff ende boomgaert daer 

sijlieden jegenwoordicg in ende op wonen gestaen tot Wemeldinge voors op ambachtsheere 

vroone met alle het pachtlandt over in pachte omme tselve te gebruijcken als lancxtlevende 

levenslanck geduirende mits middlertijt de huijsinge in behoirclijcken reparatie 

onderhoudende ende betalende generaliter de lasten als oock de resterende paijementen van 

selve huijsinge (op ? overlijden van de deerste van henlieden nocg eenige onbetaelde 

paijementen zijn) ende? hebben noch malcanderen reciproce over ende wederom ? vuijt vrije 

eijgendomme gegeven ende gelegateert all de huijsraet meublen gout ende zilver gemunt ende 

ongemunt tin ende metaal als oock de bestialen soo paerden koeijen runderen schapen ende 

oock alle de gereetschap ter landtneringe ende mitsgaders alle de vruchten ten overlijden van 

deerste van henlieden te velde liggende als oock die geougst in de schure wezen zal ende 

voorts generael alle de roerende goederen die deerste sterven met de lanxlevende van 

hemlieden deser werelt ontruijmen ende gemeene? achterlaten zal ende dat in recompense van 

de groote liefde dienste weldaen die zijlieden elcander staende huwelijck alreede gedaen ende 

bewesen hebben ende noch doen ende bewijsen sullen soo lange Godt de Heeren henlieden 

samen int leven sparen zal als sij andre redenen? henlieden inder confidentie ? (soo sijlieden 

verclaeren) ende begeren. Dies hebben zijlieden malcanderen (pag 3v) over ende weer zonder 

reciproce de lanxtlevenste belast ende mits desen geordonneert haerlieden samen kinderen 

met naeme Adriaen, Neelken, Foort, Geeraert ende kinderen bij henlieden samen noch te 

procreeren te onderhouden, alimenteren cleeden redelijcker wijse naer zijn ofte haere staet de 

selve te leren en te doen leren lesen schrijven ende ambacht handtwerck ofte zulcx daer 

zijlieden, ende elck van henlieden nut ende bequam toe wesen zal ende dat alles gedurende ter 

tijt ende wijlen trouxtie? van haere samen kinderen bij de eerstoverlijdene van henlieden 

comparanten acgtergelaten worden, gecomen sal weesen tot zijn ofte haere achttien jaren, 



hebben voorts malcanderen over ende weer zonder reciproce de lanxtlevende van hen beijden 

belast ende mits desen geordonneert terstont ofte vuijterlijck binnen twee maenden naert 

overlijden van de eerste overlijden van henlieden aen selve haere samen kinderen te doene 

behoirlijcken cavelinge, scheidinge ende delinge van alle de gronden van erven bij de 

eerstoverlijdende met de lanxtlevende van henlieden gemeene achtergelaeten zal, dies 

niettemin de selve lanxtlevende alle de gronden van erven haerlieden samen kinderen ter 

caveling gevallen, mogen gebruijcken sonder stuijver ofte duijt van pachten te geven ende dat 

gedurende ter tijt ende wijlen trouxtie kindt gecoomen versterven? zal tot zijn ofte haere 18 

jaeren, gelijck boven gesecgt is, te ware? dat eenige van henlieden samen kinderen middeler 

tijde van henlieden ten huijwelijck begeven hebbende als wanneer de kinderen henlieden ten 

huwelijcken state begeven hebbende zullen vermogen dadelijck naer haer te trecken haer 

contingent in de selve landen competerende zonder tegenseggen van dezelve lanxtlevende. 

Omme te verhalen? inde voors. houdenisse alimentatie ende leeringe hebben sijlieden 

comparanten over ende weer de voors. Adriaen Neelken Foort Geeraert haerlieder 

samenkinderen ende het kindt ofte kinderen noch ongeboren wesende ende naer desen bij hen 

beijder lichamen te procreeeren, haere eenicge ende absoluijtte erfgenamen verclaert ende 

geinstitueert, so sijlieden doen bij desen. Alle twelcke voors is de testamenten ter (pag 4) 

presentie van getuijgen duijdelijck voorgelesen zijn verclaeren andermael tselve te wesen 

haerlieder beijden testament laeste vuijterste ende eendrachtige wille dewelcke sijlieden 

(voorts te extenderen als int testament hiervoren fol 1). Gedaen ten cantoire van mij nots ter 

presentie van Cornelis Blaubeen ende Adriaen Splinter borgers deser stede. 

 

RAZE 2044, 4, W_6599, 13-5-1611 (testament): In den name Godts Amen, cont ende 

kennelijck sij eenen ijegelijck bij desen jegenwoordigen openbaeren instrumente hoe dat op 

heden 13 mei 1611 voor mij Jacob Boudewijn Wisse openbaer notaris recgtelijck (ut ante) 

persoonlijc gecomen ende gecompareert is Neelcken van Dijcke woonachtich binnen deser 

steede dewelcke sieckelijck van lichame zijnde maer nocgtans haer volcomen verstandt 

memorieende vijf zinnen over al wel machticg ende volcomen gebruijckende is zoo ons claer 

gebleecken is, verclaerende dat zij overdenckende de broosheijt des menschelijck leven, datter 

niet zekerder en is die dag der? doot ende niet onsekerder dagure ofte stonde derselver heeft 

vuijt haeren vrije eigen onbedwongen wille rijpelijck voordacht beraden ende wel overleijt, 

sonder daertoe van ijemande gepersuadeert ofte geinduceert te zijne (soo zij zeijde) gemaect 

ende geordonneert maect ende ordonneert haer testament laeste ende vuijterste wille inder 

formen ende manieren naervolgende bevelende haere ziele die bermherticheijt Godts die 

deselve geschapen verlost ende geheijlicht heeft ende haer doot lichaem den buijck der aerde 

ende comende tot haere voorgenomen dispositie van goederen heeft inden eersten vooren 

vuijt gegonnen gegeven ende gelegateert aen Neelken Frans haere dochter eerst naestbeste 

bedde ende tweede de beste oorcussens, ende twee paer slaeplaeckens niet van beste noch van 

de slechste, item twee de beste dekens te weten een groenen ende rooden deken, item een paer 

vande naestbeste fluimen, item haer testatrices root carmosijne keurs? met den fluwelen boort 

met ?, item haer testamentrices kiersaije? huijcke, ende bester swarte bourratte veur? schort, 

omme alle tselve bij de voorn. Neelken Frans terstont naer haere afflijvicgheijt vooren vuijten 

de goederen bij testatrice achtergelaten (pav 4v) wordende, vrijwel? voren vuijt aenveert ende 

geprofiteert te worden onvermindert haer portie ofte gedeelte inde resterende goederen ende 

dat alles ten regarde ende in voldoeninge van tgene haer testatirces andere kinderen hiernaer 

te nomineren van haer testamentrice voor desen hebben genoten ende geprofiteert gehadt, 

begerende oock expresselijck zij testatrice dat haer huijs daer zij jegenwoordelijck in woont 

terstont naer haer overlijden openbaerlijck ter bode zal verkocht ende de ? paijen bij hier naer 

te nomineren kinderen ontfangen worden sonder dat zij testatrice verstaet jae verbiet? 

expresselijck dat geene van haere kinderen haer aenpaert in de selve paijen competerende 



zullen vercoopen verzetten noch devalueren maer begeert dat zijlieden die jaerlicks zullen 

verwachten ende als dan emploijeren tot haere noottrust ten eijnde toe gedurende. 

Behoudende dat het aenpaert dat Pauwels Frans haeren sone toecomen soude zal jaerlijcx 

ontfangen ende geemploijeert ten prouffijte van Maij Pauwels zijne zuster die zij testante 

tselve aenpaert vuijt goede ? gevende mits desen sonder dat haren vader eenicg genot? ofte 

proffijt aff hebben sal ten eeuwigen dage ten ware dat tselve kint quaeme te sterven zonder oir 

achter te laten in zulcken gevalle zal tselve aenpaert devolueren op denselven Pauwels Franss 

haerlieder vader ende in alle de resterende goederen die zij testante deser werelt ontruijmen 

ende metterdoot achterlaten zal geeft zij haere eenicge ende absolute erfgenamen verclaert 

ende geinstitueert Francijnken, Pauwels mitsgaders Maijken Jacobs ende de kinderen van 

Magdaleenken Frans zaliger, allen tsamen haer testante kinderen ende kintskinderen om alle 

haere resterende goederen tusschen henlieden gepaert ende gedeelt te worden naer costuijme 

van landen van Seelandt te weten die hooftstaeke in een vijfde deel. Allen twelcken voors is 

de testante ter presentie van getuijgen, duijdelijck voorgelesen zijn verclaerde andermael 

tselve te wesen haer testamente laeste vuijterste wille dewelcke zijn begeert ende mits desen 

geordonneert dat volcomen effect sorteren ende volbrocht worden zal tsij dan bij forme van 

testamente codicille gifte ten opsiene des doots ofte sulcx alst selve alderbest ende vast van 

waerden gehouden worden macg niettegenstaende (pag 5) eenicge etc. ( tbesluijt voorts te 

extenderen als int testament hiervoren fol 1). Gedaen ten huijse van testante ter presentie van 

Hubrecht Jooss stoeldraijer ende Jan Adriaens backer borgers deser stede. 

 

RAZE 2044, 5, W_6600, 13-5-1611 (testament): In den name Godts Amen, cont ende 

kennelijck sij eenen ijegelijck bij desen jegenwoordigen openbaeren instrumente hoe dat op 

heden 23 mei 1611 voor mij Jacob Boudewijn Wisse openbaer notaris etc. persoonlijk 

gecomen ende gecompareert zijn Cornelis Ponce ende Janneken Jacobsdr zijne huijsvrouw 

woonachticg binnen de prochie Iersicke binnen den eijlande van Zuijtbevelandt beijde cloeck 

gesondt welvarend etc tprogemium voorts te extenderen als hiervoren in het testament fol 1, 

bevelende haere zielen die bernherticheijt Godts die dezelve geschapen verlost ende 

geheijlicht heeft ende haerlieder doode lichaem den buijck der aerde. Ende comende tot haere 

voorgenomen dispositie van goederen, hebben malcanderen over ende weer zonder reciproce 

de lanxtlevende van hen beijden gemaect gegonnen ende gegeven in rechte vrije 

eijgendomme mits desen alle haerlieder goederen geene vuijtgesondert ofte gereserveert die 

deerste van hen beijden sterven met de lanxtlevende gemeene achtergelaten zal tzij erffelijck 

ofte gereede, meuble immeuble huijs huijsraet cleeren juwelen ende voorts generael alles dat 

ten sterfhuijse van eerstoverlijden van henlieden bevonden zal worden daerinne zijlieden 

malcanderen over ende weer zonder reciproce de lanxtlevende van hen beijden haere eenicge 

ende universele erffgenaem verclaert en geinstitueert hebben mits desen Omme alle deselve 

goederen te gebruijcken ende zijne ofte haere noottrust daervan te nemen deselve desnoot zijn 

te vercoopen, verzetten ende zijne ofte haeren vrijen wille daermede te doene. Ende dit alles 

in recompense van de groote liefde diensten ende weldaden die zijlieden deen den anderen 

staende huijwelijck alreede bewesen ende gedaen hebben ende nocg doen ende bewijsen 

zullen zoo lange Godt de Heere henlieden tsamen int leven spaeren zal als oock in regarde 

(soo zijlieden verclaerden) dat alle haerlieder goederen die zijlieden zijn hebbende bioj hen 

beijder handen int sweet haers aenschijns met haerlieder zu? (pag 5v) strengen arbeijt 

vercregen ende verovert zijn. Dan verclaeren dies niettemin haere erffgenamen die ab 

intestato haere goederen zouden moeten erven niet te willen vercorten ende mitsdien 

geordonneert ende begeert zo zijlieden ordonneren ende begeren mits desen dat het surplus 

der goederen die de lanxtlevende van hen beijden deser werelt medtter doot ontruijmen ende 

achterlaeten zal gepaert ende gedeelt sal worden tusschen de erfgenaemen van 

eerstoverledene voor d’een helft ende de erfgenaemen van lanxtlevende van henlieden voor 



d’andere helft. Weerstaen d’erfgenaemen die naer costuijme van lande van Seelandt daerinne 

gerechtigt zullen wesen, deselve haere erffgenaemen daerinne substitueren mits desen. Alle 

twelcke voors. de testanten ten aenhoren van getuijgen duidelijck voorgelezen zijn, 

verclaerden andermael tselev te wesen haere testament laest ende vuijterste volcomen wille 

dewelcke zijlieden begeren ende expresselijck mits desen ordonneren dat volbracht ende 

gelocgt worden als testament codicil gifte ten opsiene des doots ofte zulcx als tselve alderbest 

ende vast van waerden gehouden werden macg, niettegenstaende eenicg etc. (ut ante). Gedaen 

ten cantoire van mij notaris ter presentie van Jacob Ingels ende Cornelis Blaubeen. 

 

RAZE 2044, 5v, W_6601, 24-5-1611 (vuijtcoop oft affscheijt): compareerden voor mij Jacob 

Boudewijns Wisse openbaer notaris etc. Heijndrick Jans Weel weduwnaar wijlen Martijnken 

Blaesdr ter eenre, Neelken Pieters weduwe wijlen Blaes Jans geassisteert met haeren zone 

ende schoonzone hiernaer genomineert als grootmoeder, Marinus Blaess, Dignus Jans in 

huijwelijck hebbend Maijken Blaesdr, ende Isaac Snoeck in huijwelijck hebbend Janneken 

Blaesdr, ende sulcx ooms ende naeste vrienden van Blaes Heijndricks nagelaten weese van de 

voors Martijnken Blaesdr nu oudt (pag 6) zijnde 12 dagen ter andre zijde. Welcke 

comparanten verclaeren eenzamentlijck met malcanderen verdraghende overcomen te wesen 

nopende de voors. weese moederlijcke erve ende successie inder forme ende manieren 

naervolgende, ende eerst is ondersproken dat het huijs bij den voors. Heijndrick ende 

Martijnken staende huwelijck gecocht zal blijfen ten profijtte van voors. Heijndrick Weel 

ende sijne weese halff ende halff, ende de paijementen daerop nocg resterende zullen bij de 

zelve int gelijcx halff ende halff betaelt werden. De voors. Heijndrick zal oock naer hem 

trecken ende in vrije eijgendomme behouden alle sijne cleederen, soo linnen als wollen tzijne 

lijffen hals ende hoofde dienende mitsgaders de gouden ringen bij hem aen zelve zijne 

huijsvrouwe gegeven, daerentegen zal de voors. weese in vrije eijgendomme proffiteren ende 

behouden alle de cleedren zoo linnen als wollen ende oock tzilverwerck ten lijffve van zelve 

Martijnken gedient hebbende, ende nopende alle de resterende goederen sullen ? blijffen ten 

profijtte van voors. Heijndrick Weel ende sijne weese voorn. halff ende halff naer costuijme 

van lande van Zeelandt. Alle welcke conditien ende voorwaerden de comparanten over ende 

weder over elck in hun in regard belooft hebben ende beloven mits desen te onderhouden 

ende achtervolgens te doen onderhouden ende achtervolgen ten eeuwicge dage onder tverbant 

van haere personen ende goederen. Alles sonder fraude. Consenterende etc. (ut ante). Gedaen 

ten huijse van Jan Reijnierse timmerman ter presentie van Danckaert Danckaerts timmerman 

ende Tobias Wixdorp borgers deser stede. 

 

RAZE 2044, 6, W_6601, 26-5-1611 (testament): Inden name Godts Amen. Cont ende 

kennelijck zij eenen ijegelijck bij desen jegenwoordigen openbaeren instrument hoe dat op 

heden den 26-5-1611 door mij Jacob Boudewijns Wisse openbaer notaris etc, gecomen ende 

persoonlijck gecompareert zijn Pieter Cornelis Vlasman ende Adriaenken Nicolaesdr (MPS: 

Claesdr) sijne huijsvrouwe innewoonders deser stede. Welcken Pieter Cornelis een weijnicg 

met ziekte bevangen zijnde ende de voors. Adriaenken wel te passe wesende, gaen ende 

staende daert haer belieffen ende haere beijden verstant memorie ende vijff zinnen (voorts te 

extenderen als int testamente hiervoren fol 1) ende comen voorts tot haere voorgenomen 

dispositie van goederen daer van gedisponeert in wegen ende manieren naervolgende, ende 

eerst in gevalle dat geviele ende Godt zulcx gelieffde dat den voorn Pieter Corneliss eerst 

ende voor de voorn Adriaenken sijne huijsvrouwe quaeme te sterven heeft in die gevalle aen 

zelve sijne huijsvrouw in recht vrije eijgendomme gegonnen ende gegeven alle zijne gereede 

havelijcke ende erffelijcke de goederen geen vuijtgesondert ofte gereserveert die hij stervende 

met de selve zijne huijsvrouwe gemeene achterlaten zal omme alle de selve te behouden voor 

haer vrije eijgendom zonder wederzeggen van ijemande ten eeuwighen dage ende dat in 



recompense van groote liefde diensten ende weldaen die de zelve zijne huijsvrouw staende 

haer huwelijck aen hem gedaen ende bewesen heeft als om andre redenen hen daertoe 

wettelijck moverende deselve zijn huijsvrouwe zijn eenicge ende universele erfgenaem 

verclaren ende institueren met volle rechten ende titule mits desen. Dies heeft hij Pieter 

Cornelis voorn. de selve sijne huijsvrouwe belast ende mits desen geordonneert aen sijne 

rechte erfgenaemen die daerinne naer costuijme van landen van Zeelandt gerechticgt zullen 

zijn vuijt te reijcken ende betaelen de somme van 33 ponden vls eens te betaelen daervan 

binnen 6 weecken naer zijn overlijden 16 ponden 10s vls. Item binnen eenen jaere 

daeraenvolgende 8ponden 5 sch vls, ende de resterende 8 ponden 5s binnen den andere jaere 

daeraenvolgende. Ende bovendien aen zelve zijne erfgenaemen te laten volgen alsulcke 3 p 

vls, van zijne oom Jan Willems Vertholen vuer zijn moederlijcke erve ende successie. Doch 

begeert hij comparant dat zijnen halven broeder Clement Antheuniss in voors 36 p vls zal 

succederen ende erven een gerechte vierde paert als off hij van hele bedde waere. Ende oft 

gebeurende ende Godt zulcx gelieffde dat de voorn Adriaenken Claesdr (MPS: Adriaenken 

Nicolaesdr) eerst ende voorden voorn. Pieter haeren man quaeme (pag 7) te sterven heeft in 

sulcken gevalle denselven haeren man gegeven ende gelegateert voren vuijt mits desen het 

gebruijck van haere helft scheijdinghe inden huijsse daer zijlieden jegenwoordelijck in ende 

op wonen, hetwelcke den selven haeren man vrijelijck sal mogen gebruijcken ende besitten 

zijn leven lanck geduijrende, mits tselve middlertijt in zijn behoirlijcken reparatie 

onderhouden ende betalen gerealiseerde lasten daerop staend, ofte noch daerop te stellen ende 

naer de doot van zelven haeren man zal de selve helftscheijdinge wederom comen ende 

versterven op haere testatrices rechte erfgenamen. Item ende geeft bovendien aen haeren man 

voren vuijt de gemeene boel? mits desen tbeste bedde met zijn toebehooren ende alle de 

cleeren zoo linnen als wollen ten lijfvve, hals ende hooft van selfde haere man dienen. omm 

alle tselve in rechte vrije eijgendomme bij de voorn haeren man voren vuijt geaenveert? ende 

behouden te worden zonder ijemants wederseggen. Ende in alle de resterende goederen die zij 

comparante met hem voorn haeren man gemeene achterlaten zal hem vuijtgesoucgt offte 

gereserveert, heeft zij haere eenige ende universele erfgenaem verclaert ende geinstitueert 

Gillis Jacobs haeren zone. Alles twelck voors. is etc (voorts te extenderen als int vooren 

testament fol 1). gedaen ten huijse van testanten ter presentie van Huijge Jooss (MPS: 

Hubrecht Jooss) ende Dirrick Corneliss backer (MPS: Dierick Corneliss backer) borgers deser 

stede. 

 

RAZE 2044, 7, W_6602, 30-5-1611 (testament): Inden name Godts Amen. Cont ende 

kennelijck zij eenen ijegelijck bij desen jegenwoordigen openbaeren instrument hoe dat op 

heden den 30-5-1611 door mij Jacob Boudewijns Wisse openbaer notaris etc, gecomen ende 

persoonlijck gecompareert zijn Gandolf Harrents schaliedecker ende Neelken Anthonisdr 

(MPS: Cornelis Anthoniesdr) zijne huijsvrouw innewoonende borgers deser stede, beijde 

cloeck gesondt welvarende, gaen ende staende etc. (voorts progemium te extenderen als int 

testament fol 1) Ende comende tot haerlieder voorgenomen dispositie van goederen hebben 

malcanderen reciproce over ende weder over de lanxtlevende van hen beijden gegeven ende 

gelaten, hebben ende laten aen de anderen (pag7v) reciproce over ende weder over mits desen 

?tocht ende usumfruct van alle de gereede havelijcke ende erffeleijcke goederen die deerste 

overlijdende met de lanxtlevende van hen beijden gemeene achterlaten zal geen 

vuijtgesondert ofte gerserveert. Om alle deselve goederen vredelijk te besitten ende 

gebruijcken als langstlevendes levenslanck gedurende zonder dat de lanxtlevende gehouden 

zal zijn aen ijemande over te leveren eenicge staet ofte inventaris ende dat alles in recompense 

van groote lieffde diensten weldaden die zijlieden d’een d’anderen staende huijwelijck gedaen 

ende bewesen hebben ende nocg doen ende bewijsen zullen zoo lange Godt de heere 

henlieden samen int leven spaeren zall als oock omme de lanxtlevende (zoovele in hun? is) 



verscheijdelijcke moijten ende swaricgheden te voorcomen ende verhoeden. Ende naer de 

doot van lanxtlevende van hun beijden willen ende ordonneren zijlieden testante dat alle de 

goederen geen vuijtgesondert ofte gereserveert bij henlieden testanten achtergelaten ende 

metter doot ontruijmpt worden, sullen hooft ende hooft gelijc gepaert ende gedeelt worden 

tusschen haeren samenkinderen ende kindtskinderen hiernaer genomineert, daerinne zijlieden 

deselve haerlieder kinderen ende kindtskinderen met naeme Harrent Cornelis Magdaleenken 

ende Maijken Gandolfs mitsgaders Teunken Pieters naergelaten weese van Pieter Gandolfs 

haere eenige ende verabsoluijtte erfgenaemen verclaert genomineert ende geinstitueert hebben 

met vollen rechte ende titule mits desen. Ende ingevalle dat de voors.Teunken Pieters 

haerlieder kindtskindt quaeme te sterven voor haer mondige jaeren ende dagenofte zonder 

wetticg oir achter te laten hebben zijlieden testanten gewilt expresselijck geordonneert dat in 

dien gevalle alle de goederen die tselve haerlieder kindtskindt vuijt cracgte van desen zullen 

aencomen in rechten vrijen eijgendomme zullen succederen ende devolueren op haere 

saemekinderen hierboven genoempt deselve voor zoo vele als noot zijn daerinne substitueren 

mits desen. Ende aengesien alle tgene voors. is redelijc billicg ende geentsints streckende tot 

prejuditie van haerlieden comparanten erfgenamen, als eijgentlijcke ende specialijck gedaen 

zijn omme den lanxtlevende in zijn ofte haere oude dagen van alle moijte ende hooftweeen te 

ontlasten ende bredelijck? te laten bezitten tgene zijlieden int sweet haers aenschijns 

geconquesteert (MPS: verovert) ende (pag 8) vercregen hebben ordonnerende oversulcx 

haerlieder erffgenamen hierboven genoempt, ende elck van henlieden int besondere zij met 

dese haerlieder dispositie tevreden te houden zonder de lanxtlevende eenige moijte ofte 

quellinge in rechte ofte daerbuijten aen te doene dan zoo ijemant van haerlieder erffgenamen 

voorg. dese dispositie feijtelijck ofte met rechte poocgde te wederstaen impugnerende ende 

zulcx de lanxtlevende eenige moijte ende quellinge aendeden hebben sijlieden testateurs 

expresselijck in dien gevalle van? nu voor alsdan ende danvoor als nu int regarde van 

alzulcken impugnant ofte impugnanten dese impositie wederroepelijk ende deselve haere 

erffgenamen verclaert allenlijck in zijn ofte haere legitieme portie deze goederen bij den 

eerstoverlijdende van hen beijden achtergelaten, t’applicerende de goederen boven de 

impugnanten legitieme portie overschieten ten proffijte van andere erffgenamen, die zij met 

dese dispositie tevreden zullen gehouden hebben. (In cas datter eenige zijn) zoo niet sullen 

alle de goederen boven haerlieder voors. erfgenamen legitieme porte overschieten blijffven 

ten proffijte van lanxtlevende van hen beijdentestanten. Alle twelck voors. is de testanten ter 

presentie van de getuigen duijdelijck voorgelezen zijn verclaerden etc (tbesluijt voorts te 

extenderen als int testament fol 5v). Gedaen ten cantoire van mij nots ter presentie van 

Willem Costen ende Cornelis Crijns int Trouwe, borgers deser stede.  

 

RAZE 2044, 8, W_6603, 30-5-1611 (testament): Inden name Godts Amen. Cont ende 

kennelijck zij eenen ijegelijck bij desen jegenwoordigen openbaeren instrument hoe dat op 

heden den 30-5-1611 door mij Jacob Boudewijns Wisse openbaer notaris etc, gecomen ende 

persoonlijck gecompareert is Betken Joosdr weduwe van Jan Nolet innewoonster deser stede 

Goes dewelcke comparante zieckelijck te bedde liggende maer nochtans haer volcomen 

verstant memorie ende vijff zinnen oud al wel machticg ende volcomelijck gebruijckende zoo 

ons claerlijck gebleken is dewelcke oversiende die cranckheijt des menschenleven datter (pag 

8v) niet sekerder en is dan die doot etc. t’progemium voorts te extenderen als hierboven int 

testament folio 4v. Ende comende tot haere voorgenomen dispositie van goederen heeft in den 

eerste voren vuijt gegeven ende gelegateert aen Janneken Jansdr haere dochter die 

jegenwoordicg met haer woondt alle de cleederen mitsgaders tsilverwerck ten lijfve hals ende 

hoofde van selve Janneken dienen. Bovendien noch een gouden suffe ende een perelrinck, zal 

de selve noch vorne vuijt trecken het beste paer oorcussens ende laeckens naerdien zij 

Janneken deselve gecocht ende betaelt heeft. Item heeft voren vuijt aen Maijken en Abraham 



Jans Nolet elcx 50 carolus guldens ende bovendien geeft aen Abraham nocg een gouden rinck 

genoemt den Walvisch. Item geeft voren vuijt mits desen aen Izaack Jans Nolet de somme 

van 20 p vls eens. Ende ten laeste geeft ende legateert voren vuijt mits desen aen Jacob Jans 

Nolet haer jonxte kindt nu out zijnde 10 jaeren de somme van 200 carolus guldens van 40 gvls 

tstuck eens ende bovendien nocg een pack nieuwe cleeren, een brouck van engels laken en 

twambuis van brugsch bombazijn ende voorts koussen ende schounen naer behoiren. Dies 

begeert zij comparante ende verordonneert mits desen dat Janneken Jans voors. haere dochter 

gehouden zal wesen gelijc zij present zijn tselve was accepteren ende haere moeder beloven 

mits desen deselve Jacob Jans haeren broeder terstont naer de afflijvicgheijt van haer 

comparante bij haer nemen ende te onderhouden alimenteren cleeden alles naer behoiren den 

tijt van vier jaeren lanck gedurende, mits daervoren genieten ende naer haer te trecken terstont 

naer de afflijvicgheijt van haer testante de voors. 200 guldens ende begeert zij comparante 

ingevalle dat tselve kindt quaeme te sterven voor zijn mondicgheijt dat deselve haere dochter 

ongehouden zal zijn van deze 200 gulden aen ijemanden stuijver ofte duijt vuijt te reijcken. 

Alle welcke voorn respectivelijcke prelegatie sij comparante begeert ende (pag 9) mits desen 

ordonneert dat terstont naer haere afflijvicgheijt aen respective legatarissen vuijt de gereetste 

goederen zullen gegeven ende betaelt worden, onvermindert haere erffenisse daer deselve 

beneffens haer testateurs andere kinderen hiernaer erfgenamen geinstitueert worden ende 

verclaert zij testante tgeene voors is int regarde van haere voors. kinderen alsoo gedisoneert te 

hebben overmits dat haere andere kinderen hiernaer genoempt ongel? meer voor desen van 

haer testante hebben genoten gehadt, twelcke zij comparante verclaert waerachticg en bereijt 

te wesen zoo wanneer het Godt de Heere believen zal haer van dit sterffelijck lichaem te 

ontbinden tselve met ter doot te bevestigen ende daerop te sterven. Ende in alle de resterende 

goederen die boven tgene voors. is overschieten zullen heeft zij comparante haer eenige ende 

absoluijtte erffgenamen verclaert geinstitueert Hans, Janneken, Cathalijnken, Maijken, 

Abraham, Izaack ende Jacob Jans Nolet haere kinderen omme alle dezelve resterende 

goederen tusschen henlieden gepaert ende gedeelt te worden hooft ende hooft gelijcke naer 

costuijme van lande van Zeelandt. Alle twelcke voors. is de testante ter presentie van 

getuijgen duidelijck voorgelesen zijn etc. de conclusie voorts te extenderen als int voors. 

testament fol 4v. Gedaen ten huijse van testante ter presentie van Willem Costen ende Pieter 

Adriaens cramer borgers deser stede. 

 

RAZE 2044, 9, W_6604, 1-6-1611 (contract van affscheijt): compareerden voor mij Jacob 

Boudewijns Wisse openbaer notaris etc. Jan de Vos filius Cornelis weduwnaer wijlen 

Catharina Broeckaerts woonachticg tot Assene (MPS: Assenede?) in Vlaenderen ter eenre 

ende Jan broeckaert innewoonder deser stede als recht oom ende naeste vrient van Cornelis de 

Vos nu oudt 16 jaeren ofte daer ontrent nagelaeten weese wijlen de voors. Catharina ter 

andere zijden dewelcke comparante over? hebbende den boel bij dese voors. Catharina met 

haeren voors. man gemeene achtergelaten verclaerden eenzamentlijck met den anderen 

overcomen ende (pag 9v) verdragen te wesen nopende des voors. weesens moederlijcke erve 

ende successie in manieren naervolgend: te weten dat den voors. Jan de Vos zal in vrije 

eijgendomme behouden ende aenveerden alle de goederen geen vuijtgesondert ofte 

gereserveert mitgaders oock daertegen tzijne laste hebben alle de lasten comende ende 

schulden van? de voors. Catharina Broeckaerts met hem gemeene achtergelaten daervan hij 

belooft de voors. zijne weeskindt te bevrijden. Sal hij de Vos oock gehouden wesen ende 

belooft mits desen dezelve weese tzijne coste te laeten maecken ende de stoffe te leveren tot 

een geheele nieuwe cleedinge als oock denselven voor een jaer op een ambacht te besteden 

ende zijne mont en leercosten te betalen. Bovendien zal denselven Jan de Vos gehouden 

wezen ende belooft mits desen aen selve weese zoo wanneer hij comt ten huwelijcke state 

vuijt te reijcken ende betalen in volle voldoeninge van moederlijcke erve ende successie de 



somme van 18 carolus guldens van 40 vls tstuck eens zonder meer. Alle twelcke voors. is 

beloven zijlieden comparanten te onderhouden ende achtervolgen te doen onderhouden ende 

achtervolgen tallen dage onder verbant van haere persoonlijcke goederen. Alles sonder fraude. 

Consenteren etc. (ut ante). gedaen inde Smacke ter presentie van Geert de metser ende Jan 

Frans Visser cleermaecker borgers deser stede. 

 

RAZE 2044, 9v, W_6605, 1-6-1611 (testament): Inden name Godts Amen. Cont ende 

kennelijck zij eenen ijegelijck bij desen jegenwoordigen openbaeren instrument hoe dat op 

heden den 30-5-1611 door mij Jacob Boudewijns Wisse (pag 10) openbaer notaris etc, 

gecomen ende persoonlijck gecompareert Berbelken Ottens (MPS: Barbara Ottens) 

innewoonderesse deser stede, dewelcke zieck te bedde liggende maer nochtans haer verstant 

memorie ende vijff zinnen over al wel machticg ende volcomenlijck gebruijckende etc. (‘t 

progemium voorts te extenderen als hiervoren int testament fol 4v) dewelcke comparante 

heeft gederogueert (MPS: afbreken, te niet doen) ende te buijten gegaen alle voorgaende 

testamenten donatien ende ofte giften die zij voor desen eenicgsints gemaect soude mogen 

hebben, bevelende haere ziele die bermherticgheijt Gots die haer gesachapen verlost ende 

geheijlicgt heeft ende haer doot lichaem den buijck der aerde Ende comende tot haere 

voorgenomen dispositie van goederen alvorens verhalende hoe dat zij comparante uijt? 

contract van huwelijck op de 19 meije ? voor mr Pieter Levendale tusschen haeren man 

Matthijs Aerts de Spiegel ende haer gestipuleert voren vuijt besproken ende gehouden heeft 

thuijsken met zijn toebehooren staende in de Lange Vorst nevens den Bijencorff? in der 

voegen aldaer verclaert soo heeft zij testante tselve huijs mitsgaders alle de andere goederen 

die zij testante metter doot ontruijmen zal gemaect gegonnen ende gegeven (behoudens dat 

van gereetste goederen terstont naer haer testantes overlijden sal betaelt worden eerst aen 

Berbelken van der Meere haer kindtskindt tot een gedencknis 4 p vls ende aen ermen deser 

stede Goes 2p vls die bij haer naer te noemen testamenteur zullen gedeelt worden alvorens 

ofte zulcx als tselve hem goetduncken sal) maect, gont ende geeft aen Tanneken Bastiaens 

(MPS: Tanneken Sebastiaens) haer outste dochter voor d’een helft ende aen Geertruijt 

Christaens met haer kindt dat zij nu heeft oft noch soude mogen crijgen voor d’andere helft, 

daerinnen sij comparanten derselve Tanneken ende Geertruijt Christiaens met haer kindt dat 

zij nu is hebbende ende die zij nocg zoude mogen crijgen haere eenige ende absoluijtte 

erffgenamen, verclaert ende geinstitueert heeft mits desen met zulcke verstande ende reserve 

dat de voors. Geertruijt haer helft waerin zij met haer kindt hiervoren erffgenaem geinstitueert 

is int geheel ofte deele luttel ofte veel niet en sall mogen belasten, vercoopen vervremden 

nocg veralieneren in eenige manieren maer alleenlijck daeraff genieten de bladinge ende 

jaerlijcx innecomen van dien haer leven lanck gedurende blijffen de proprieteijt ende 

eijgendom van dien beset aen derselver Geertruijts kindt ofte kinderen die zij achterlaten zal. 

Verclaerende zij testante (pag 10v) tgene voors. is alsoo int regard van haere dochter geertruijt 

mitsgaders haere kinderen omme sekeren groote merckelijcken ende haer ten hoocgsten 

moverende redenen gedisponeert te hebben, ordonnerende oversulcx zij testante den voorn 

Geertruit ende alle anderen die’t eenicgsints roeren ofte aengaen macg hen hiermede te 

consenteren, sonder eenicg voordeel van legitieme portie vrij ende buijten alle lasten ofte 

conditien te mogen aennemen, ofte andere subtiliteijten ende dispositien van rechten 

daertegen te mogen gebruijcken ofte voorwenden ofte laten gebruijcken ofte voor te wenden. 

Dan soo de voors. Geertruijt ofte ijemant anders vuijt haeren naeme zuclx ofte generaliter ijet 

anders daer tegen woude querelleren in rechte ofte daerbuijten, zoo heeft zij comparante van 

nu voor alsdan ende dan voor alsnu de voorgeroerde dispositie int regard van de voors. 

geertruijt wederroepende, soos ij deselve wederroept mits desen ende in sulcke gevalle 

nomineert ende verclaert deselve Geertruijt alleenlijck haere erfgenaeme in haere oprechte 

legitieme portie der goederen bij haer achtergelaten worden wesende het sesde paert derselver 



ende inde reste van haer portie institueert zij comparante mits desen des voors Geertruijt kindt 

ofte kinderen die zij achterlaten zal. Verclaerende voorts zij testante haer vuijterste wille ende 

begeert te wesen dat Jacques Vermeere haere schoonzone onder hem zal mogen behouden 

ende blijffen besitten soo lange alst hem belieffen zal alzulcke 100 p vls als hij van haer 

testante op obligatie jegens 6 ten 100 is besittende mits jaerlijcx ’t croix daervan betalende 

aen degene diet behoiren zal, zonder gehouden te zijn swaarder croix daervan te geven, ende 

opdat die haer testament te beter volbrocht ende gextenteert werd heeft tot testamenteur van 

desen ende voocgt van de voors. Geertruijts kinderen gestelt de voors. Jaques Vermeere haer 

schoonzone hertelijc bevelende denselven last te aenveerden versoeckende reverentelijc aen 

heeren weesmeesters deser stede Goes haere autoriteijt bij te voegen ende den voors. haeren 

testamenteur in alles te assisteren opdat desen haer vuijterste wille volcomenlijck mach 

gevolcgt ende volbrocgt te worden. De voors. (pag 11) vander Meere oock authoriserende 

omme de penningen van de inboedel ten proffijtte van de voors. Geertruijt ende haere 

kinderen procederen aen te leggen ende emploijeren, sulcx proffitelijcxt wezen zal omme de 

jaerlijcxe rente daervan bij de voors. Geertruijt ofte haere kinderen genoten te worden naer 

behoiren. Alle twelcke voors is de testante ter presentie van getuijgen etc. tbesluijt voorts te 

extenderen als int testament fol 4v). Gedaen ten huijsse van den voors. vander Meere ter 

presentie van Cornelis de Clerck ende Jan Jans backer, borgers deser stede. 

 

RAZE 2044, 11, W_6606, 19-7-1611 (testament): Inden name Godts Amen. Cont ende 

kennelijck zij eenen ijegelijck bij desen jegenwoordigen openbaeren instrument hoe dat op 

heden den 19-7-1611 door mij Jacob Boudewijns Wisse (pag 10) openbaer notaris etc, in de 

presentie van getuijgen ondergenoempt gecomen ende persoonlijck gecompareert is 

d’eersame Jasper Jacobs ende Pieternelleken Reijniers (MPS: Pieternella Reijniersdr) sijne 

huijsvrouwe woonachticg tot Bieselinge, cloeck gesondt welvarend gaen ende staende daert 

henlieder belieffde dewelck oversiende die cranckheijt des menschenleven datter niet sekerder 

en is dan die doot ende niet onsekerder dan ure ofte stonde derselver hebben vuijt haerlieder 

eijgen vrije wille rijpelijck voordacht beradende wel overleijt sonder eenige vreese bedrog 

ofte quaet ingeven van ijemande (soo sij seijden) gemaect ende geordonneert maecken ende 

ordonneren haerlieder testament laeste ende vuijterse wille in formen ende manieren 

naervolgende, Bevelen haerlieden etc. Ende comen voorts tot haerlieder voorgenomen 

dispositie van goederen, hebben malcanderen over ende weer zonder reciproce de 

lanxtlevende van hen beijden voren vuijt gegeven ende gelegateert het gebruijck ende usum 

fruct van huijse daer zijlieden jegenwoordich in ende op woonen omme tselve te besitten met 

alsulcken recht als de lijfftochtenaer ofte (pag 11v) lijfftochtenaerse toestaet ende behoort 

ende naer de doot van de lanxtlevende salt selve wederom devolueren op haere kinderen ende 

kindtskinderen hiernaer genoempt ende belangende alle de resterende goederen soo wel die 

bij den eerstoverlijdende als de lanxtlevende van henlieden comparanten achtergelaten ende 

deser werelt ontruijmpt sullen worden geen vuijtgesondert ofte gereserveert hebben daerinne 

haerlieder eenige ende absoluijtte erfgenaemen verclaert genomineert ende geinstitueert met 

volcomen rechte ende titule mits desen Adriaenken Jaspersdr met haere kinderen die zij nu 

heeft ende nocg zal crijgenm, Jacob, Cornelis, Catelijnken, Anthonij ende Jan Jaspers alle 

haere samen kinderen mitsgaders de kinderen van Maijken ende Digneken Jaspers met 

haerlieder samenkinderen geweest achtergelaten, sulcx als die behoren te erven ijder 

hooftstake een achtste deel ende soo eenige hooftstaecke quaeme te sterven zonder hoir achter 

te laten, sal sulcx verstorven deel de overblijffende aenwassen, ende dat met conditie lasten 

ende verstande dat de voors haere dochter Adrianenken Jaspers het voors. achtste paert haer 

vuijt crachte van desen te versterven, soo wel bij de eerste als lanxtlevende van henlieden 

mistgaders oock tgene haer noch bij t vuijtsterven van eenige hooftstake souden mogen 

aenwassen int geheel ofte deel luttel ofte veel niet en sal mogen versetten veralieneren ofte 



belasten in eenige manieren maer alleene daeraff genieten de bladinge ofte jaerlijcx vruchten 

haer leven dage? lanck gedurende blijffende eijgendom ofte propriteijt van dien aen voor 

geroerde? heur kindt ofte kinderen die sij nu heeft ende nocg soude mogen crijgen, ende alsoo 

zijlieden comparanten tgunt voors. is int regard van haerlieder dochter Adriaenken mitgaders 

haere kinderen in? ssecker treffelijck ende haer ten hoocgste moverende redenen alsoo 

gedisponeert hebben, soo begeren sijlieden comparanten ende ordonneren mits desen aen 

haerlieder voorgenoemde dochter Adriaenken ende allen anderen diet eenicgsints roeren ofte 

aengaen macg, dat sijlieden met dese haerlieder dispositie (pag 12) te vreden sullen houden 

ende daermede contenteren sonder eenicg voordeel van legitieme portie vrij ende vuijt alle 

lasten ofte conditien ofte andre middelen disposities ofte subtiliteijten van rechten daertegen 

te gebruijcken ofte voorwenden, doch soo zij ofte ijemant vuijt haeren naeme sulcx ofte 

generael ijet anders daertegen woude querelleren in rechtelijcke ofte daerbuijten, soo 

wederroepen sijlieden comparanten van nu voor alsdan ende dan voor alsnu mitsdesen 

voorgeroerde dispositie int regard van de voorn Adriaenken haere dochter ende in sulcke 

gevallen verclaeren nomineren maecken sijlieden comparanten de voorn haerlieder dochter 

haerlieder erfgenaem alleene inde eijgendom ende bladinge van haere oprechte legitieme 

portie der goederen bij henlieden achtergelaten worden, wesende de helft vandt voors. achtste 

paert, blijffende de eijgendom van wederhelft van t voors achtste paert aen derselver kinderen 

die zij nu heeft ende nocg zoude mogen crijgen gewlijck? boven gesecgt is, deselve in sulcke 

gevallen daerinne haerlieder erffgenamen institueren ende om dat de voors haere begeerte 

ende wille strictelijck? onderhouden ende volcomentlijck geeffectueert zoude worden stellen 

sij comparanten tot executeurs van dese haerlieder testament ende oock tot voochden van dese 

voors Adriaenken Jaspers kinderen Pieter Cornelis Hillewerve ende Cornelis Jans 

Cloosterman beijden prochianen tot Cappelle ende Bieselinge, sonder dat ijemant anders van 

de voorn kinderensijde daer eenicgsints zullen mede moijen ofte gesacg inne hebben maer 

dselve voocgden daertoe bij desen constitueren ende authoriseren hen hiertoe bevelen die last 

te aenveerden Ende beneffens henlieden versoecken reverentie aen heeren Schout ende 

Scheepenen der prochie Cappelle ende Bieselinge dat het haerder ? beliefve haere autoriteijt 

bij te voegen opdat de voors. haerlieder ordonnantie behoirlijcke executie gestelt ende 

voldaen werde. Alle twelck voors. is de testanten ten aenhooren van getuijgen duijdelijck 

voorgelesen sijnde verclaeren andermael tselve te wesen haerlieder beijden testamente laeste 

ende vuijterste volcomentlijcke wille dewelcke (pag 12v) begeren ende expresselijck mits 

desen ordonneren dat volbrocht ende gevolcgt worde als testament codicille gifte ten opsiene 

vander doot ofte zulcx als tselve alderbest ende vast van waerden gehouden worden macg 

niettegenstaende etc. tbesluijt voorts te extenderen als int testament fol 1. Gedaen ten cantoire 

van mij notaris ter presentie van Jacob Engels ende Gijsbrecht Jooss stoeldraijer, borgers 

deser stede. 

 

RAZE 2044, 12v, W_6608, 28-7-1611 (testament): Inden name Godts Amen. Cont ende 

kennelijck zij eenen ijegelijck bij desen jegenwoordigen openbaeren instrument hoe dat op 

heden den 28-7-1611 door mij Jacob Boudewijns Wisse (pag 10) openbaer notaris etc (ut 

ante) gecomen ende persoonlijck gecompareert is Maijken Adriaensdr (MPS: Maeijcken 

Adriaensdr) weduwe wijlen Cornelis Pieters woonachticg binnen deser stede int Zuijteijnde 

cloeck gesondt gaen ende staende daert haer belieffde dewelcke overdenckende de cranckheijt 

des menschenleven datter niet sekerderen is dan die doot ende niet onsekerder dagure ofte 

stonde derselve, heeft met volcomen verstande ende voorbedachten rade vuijt haeren eijgen 

vrije wille sonder daertoe van ijemande gepersuadeert ofte geinduceert te sijne (soo sij seijde) 

gemaect ende geordonneert, maect ende ordonneert haer testament laeste ende vuijtterste 

wille in forme ende manieren naervolgende. Bevelende haere ziele etc. (ut ante).  



Ende comende voorts tot haere voorgenomen dispositie van goederen heeft in den eersten 

gegonnen ende gelegateert aen Anna Pietersdr haere broeders kindt alle de meublen huijsraet 

ende (pag 13) cleederen, soo linnen als wollen, ende voorts juwelen goudt ende silver gemunt 

ende ongemunt, thaeren woonhuijse bevondenwordende om alle deselve bij de voorn haer 

broeders dochter in vrijen eijgendomme terstont naer haer testantes overlijden aenvaert ende 

behouden te worden zonder ijemants wederseggen Behoudens dat zij legatrice gehouden wert 

dadelijck daervan aen Pieternelleken Melsdr haer susterkindt vuijt te reijcken de somme van 

twee p vls eens. Ende in alle de resterende goederen die zij comparante stervende deser werelt 

ontruijmen ende achterlaten zal geen vuijtgesondert ofte gereserveert heeft zij testante haer 

eenicge ende absoluijtte erfggenamen verclaert genomineert ende geinstitueert de voors. Anna 

Pietersdr (MPS: Johanna Pietersdr) ende Pieternelleken Melsdr (MPS: Pieternella 

Melchiorsdr) om alle deselve goederen tusschen henlieden gepaert ende gedeelt te worden 

halff ende halff naer costuijme van den lande. Alles twelcke voors. de testante ter presentie 

van getuijgen duijdelijck voorgelesen zijnde verclaerde andermael tselve te wesen haer 

testament laeste ende vuijterste wille dewelck zij begeert ende mits desen ordonneert dat 

achtervolcgt ende volbrocht worden zal als testament codicille donatie causa mortisofte sulcx 

als tselve alderbest ende vast vaen waerden gehouden worden ende naer rechtensubsisteren 

macg niettegenstaende etc. tbesluijt voorts te extenderen als int testamente fol 1v.  

Gedaen ten comptoire van mij notaris ter presentie van Hubrecht Willems timmerman ende 

Esaias Corneliss Boone borgers deser stede. 

 

RAZE 2044, 13, W_6608, 30-7-1611 (accoort): op heden 30-7-1611 compareerde voor mij 

etc. Elisabeth Macharisdr weduwe wijlen Pieter Cornelis in Drije Haringen (in kantlijn: ‘t 

progemium te extenderen als in voorgaende extracten?) (pag 13v) geassisteert met Pieter 

Adriaens Cramer borger deser stede ter eenre ende Grietken Adriaensdr als procuratie 

hebbend van Joost Leenaerts borger tot Heuckelum haeren man ter andre zijde, volgens de 

selve procuratie hiernaer van woorde te(n) woorde volgende: Mij Heijndrick Jans de Jong 

ende Jan Adriaens schepenen der stede ende heerlijckheijt van Heuckelum attesteren bij desen 

voor de gerechte waerheijt dat voor ons quam Joost Leenaerts borger tot Heuckelum ende 

heeft geconstitueert ende volmachticg gemaect mits desen Grietken Adriaensdr zijn wettighe 

echte Huijsvrouwe omme vuijt cracgt van desen te mogen in maenen ende ontfangen alle 

alzulcke penningen ende goederen als hen toecomende zijn van Aert Joriss desele te mogen 

ontvangen ende quijten van haere ontfanck te geven rechte daeromme te plegen desnoot 

sijnde Eene ofte meer procureurs in haere plaetse te mogen substitueren in somma in alles te 

mogen doen oft hij daer selfs present ende voor oogen waere in omnibus ad lites cum 

potestate substituende etc. belovende alles wes bij haer mijn geconstitueerde in desen gedaen 

ende gehandelt zall worden voor goet vast ende van waerde te houden onder tverbant van 

rechteren ende gerechten.  

Ende Wouter Adriaens de stads?timmerman tot Asperen des voors Grietken Adriaensdr 

broeder maecken hem?selve sterck ende hemselven vervangende voor soo vele als den voors 

Grietken Adriaens zijn zuster aen paert ende deel soude mogen bedragen dat haer toecomt van 

voors. Aert Joriss goederen ofte hij nocg in leven waere ende wederom quam. Stellen 

daervoren tot waernisse ende onderpande alle zijne goederen die hij nu heeft ende noch 

vercrijgen macg in heerlijckheijt van Asperen. Ende alles sonder arcglist des t’oirconden 

hebben wij Schepenen voorn dit tot confirmatie der waerheijt elcx met onsen Schepenen 

zegelen bezegelt op den 27 juli 1611 stilo novo onderst? in kennisse van mij als substituijt 

secretaris in Heuckelum, was onderteeckent Pieter Cornelis Beugelmans?, was besegelt met 

twee segeln daeronder op groenen (pag 14) wasch gedruct in placcatie. Dewelcke 

comparanten verclaerden met malcanderen omme alle processen ende oncosten te schuwen int 

minnelijcke veraccordeert ende overcomen te wesen nopende zeecker 20
ste

 paert haer 



Grietken voors. competerende in de goederen van den voors. Aert Joriss haeren cousijn van 

diens goederen de voorn Pieter Corneliss in sijn leven administrerende voocgt ende 

onderwinder is geweest. Ende dat alles in voegen ende manierene naervolgende, te weten dat 

de voorn. Elisabeth Macharisdr gehouden sal zijn gelijck? zij belooft mits desen soo wanneer 

de voorn Grietken is brengende ofte overzendende van haeren man voors volcomentlijck 

aggreatie ende approbatie van dese contracten aen voors. Grietken ofte thoonder deser te 

betalen de somme van 10 p vls eens. daermede zij Grietken bekende voor haer heuren erven 

ende nacomelingen van voors. erfenisse volcomentlijck gecontenteert ende voldaen te zijne 

beede? de eerste penning met de laeste. belovende de voorn Elisabeth daervan voor alle 

namaeningen te bevrijden ende dienvolgende dselve daervan quijt te schelden mits desen. 

Ende alzoo der tot nocg toe geen sekerheijt en is van de doot van voorn Aert Joriss zoo 

beloofde de voorn. Grietken voor haer heuren erven ende nacomelingen de voorn. 10 p vls 

aen voors. Elisabeth haeren erve ende nacomelingen te restitueren ende vergoeden. Soo 

wanneer zulcx bevonden wort te behoiren tot volcominge ende voldoeninge van dese 

contracte hebben partien hinc jude verbonden haere personen ende goederen. Alles sonder 

fraude etc. ’t besluijt te extenderen als in andere instrumenten. 

Gedaen ten comptoire van mij notaris ter presentie van Jacob Ingels (MPS: Jacob Engels) 

ende Philips Adriaens lakencooper borgers deser stede. 

 

RAZE 2044, 14, W_6609, 4-8-1611 (contract): compareerden voor mij (pag 14v) Pieter van 

Eijck tijckwerker ter eenre ende Daem Pieters schipper ter andere sijde beijde borgers deser 

stede dewelcken comparanten verclaerden dat zijlieden met malcanderen int minnelijcke 

overcomen ende veraccordeert zijn nopende de houdenisse alimentatie cleedinge ende 

leeringe van Neelken Pieters (MPS: Cornelia Pietersdr) de voors. Pieter van Eijck dochter, 

dewelcke de voors. Daem Pieters van haer negen maenden aff tot nocg toe gehouden heeft 

ende voorts beloven te houden tot dat deselve haeren cost waerdicg zal zijn ende dat in 

voegen ende manieren naervolgende, te weten dat de voors. Daem Pieters in recompense van 

dien binnen zes jaerennaer date deser van voorn Pieter van Eijck sal ontvangen ende 

proffiteren gelijck denselven Pieter van Eijck van nu voor alsdan belooft aen selven Daen 

Pieters téender somme vuijt te reijcken, de somme van 50p vls eens. Onder sulcken reserve 

dat de voorn. Daem Pieters gehouden wert gelijck hij belooft mits desen de selve 50 p vls aen 

voors. Neelken Pietersdr ende Marinus Daems des voors. Daems jongste sone, soo wanneer 

deselve comen ten huwelijcke state vuijt te reijcken ende in vrije eijgendom te laten volgen 

wel verstaen ijder 25 p vls. Behoudens dat deselve henlieder vader en moeder dragen zullen 

behoorlijcke onderdanicgheijt ende obedientie, dat ingevalle van wederspannicgheijt ende 

inobedientie zoo is expresselijck bij henlieden contractanten gestipuleert dat de voors. 50 p 

vls in vrijen eijgendomme zullen blijffen aen voorn. Daen Pieters ende oft gebeure dat de 

voors. Neelken Pieters quame te sterven voor haer mondicgheijt ofte sonder kinderen soo is 

tusschen henlieden comparanten bedongen dat de voors. 25 p vls sullen in dien gevalle 

devolveren (MPS: afwentelen, afrollen) op Jan Daems mede des voors. Daens sone. Tot 

volcominge ende voldoeninge van alle voors. conditien soo hebben sijlieden contractanten 

elck in hun regard verbonden ende verobligeert haere persoonlijcke presente (pag 15) ende 

toecomende onder renunciatie? van alle behulpzaamheden van rechten dese contrarierende, 

ende insonderheijt den rechte zeggende?dat generale renuncgiatie sonder speciale is van 

onwaerde. Alles sonder fraude etc. (besluijt ut ante). 

Gedaen ten huijse voors. Pieter van Eijck ter presentie van Adriaen Adriaens schoemaecker 

ende Lambrecht Jans Schrander, borgers deser stede. 

 

RAZE 2044, 15, W_6610, 5-8-1611 (contract van afscheijt): compareerden voor mij etc. 

d’eersame Cornelis Gorts d’oude ter eenre, Franchois Cornelis, ende Adam Corneliss Gorts 



mitgaders Jacob Dignuss getrout hebbende Eva Cornelisdr Gorts alle tzamen kinderen van 

voorn. Cornelis Gorts d’oude geprocreert bij Magdalena Coupe ter andre zijde, dewelcke 

comparanten verclaerden dat sijlieden met malcanderen int minnelijcke overcomen ende 

veraccordeert zijn nopende haerlieder moederlijcke erve ende successie inder voegen ende 

manieren naervolgende, te weten dat de voorn. Cornelis Gorts d’oude aen selve zijne vier 

kinderen gehouden is gelijck hij belooft mits desen vuijt te reijcken betalen schier ende 

Kersmisse naestcomende 1611 ter executie van de gereede penningen de somme van 600p vls 

eens, sij wat is belangende alle de resterende goederen zoo huijsken, hove, gronden ? van 

erve, rentebrieffven ende paijbriefven sullen alle deselve wesen ende blijfven tot het 

overlijden van den voorn. Cornelis Gorts d’oude tusschen selven Cornelis Gorts ende sijne 

voorn. kinderen halff ende halff omme zulcx t’jaerlijcx provenu der selver goederen 

ontfangen te werden. Behoudens dat Cornelis Gorts d’oude zijn leven lanck gedurende zal 

mogen blijfven besitten ende bewonnen het huijs metten huijsraet daer hij jegenwoordicg in 

ende op woont, als oock alle ’t silverwerck sonder? ten regarde vant selve gebruijck aen selve 

zijne kinderen (pag 15v) stuijver ofte duijt vuit te reijcken, Ende naer de doot van den voorn 

Cornelis Gorts d’oude sullen de voorn kinderen de gerechte helft van de voorn. huijsraet ende 

zilverwerck in sulcken staet als die alsdan wesen zal beneffens de helft van boven uijt 

haerlieder gemeene goederen voren vuijt te trecken genieten ende profiteren in volle 

voldoeninge van haerlieder moederlijke goet. Alle welcke conditien ende voorwaerden de 

contragenten over ende wederover elck in zijn regard beloofden te onderhouden ende 

achtervolgen ten eeuwicgen dage, onder verbant van haere persone ende goederen present 

ende toecomende sonder ijet te doene in contrarie van desen. Alles sonder fraude etc. (’t 

besluijt ut ante). 

Gedaen ten huijse van voorn Cornelis Gorts d’oude ter presentie van Jacob Jans ende Pauwels 

Jacobs Braengendijck borgers deser stede 

 

RAZE 2044, 15v, W_6611, 7-8-1611 (testament): Inden name Godts Amen. Cont ende 

kennelijck zij eenen ijegelijck bij desen jegenwoordigen openbaeren instrument hoe dat op 

heden den 7-8-1611 voor mij etc (ut ante) gecomen ende persoonlijck gecompareert zijn 

Willem Jacobs ende Maijken Maertens (MPS: Maeijcken Maertensdr) zijne huijsvrouw 

borgers deser stede welcke Willem Jacobs cloeck gezondt welvarend gaen ende staende daert 

hem belieffde ende de voorn Maijken Maertens sieckelijck ter bedde liggende maer nochtans 

haer verstant, memorie ende vijff zinnen over al wel machticg ende volcomentlijck 

gebruijckende, soo ons claer gebleecken is, dewelcke dat zijlieden etc. (voorts te extenderen 

als int testament fol 4v mits lettende op den comparanten die hier twee ende dat meer te zijn)  

Ende comende voorts tot haere voorgenomen dispositie van goederen, hebben malcanderen 

reciproce over ende wederover de lanctlevende van hen beijden (onder de last hiernaer (pag 

16) geroert) gemaect gegonnen ende gegeven, maken, gonnen ende geven in rechten vrije 

eijgedomme mits desen alle haerlieder gereede havelijcken ende erffelijcke goederen geen 

vuijtgesondert ofte gereserveert die d’eerste van hen beijden stervende met de lanxtlevende 

gemeene achterlaten zal, omme alls deselve te behouden als zijne ofte haere vrij eijgen goet, 

malcanderen reciproce over ende wederover de lanxtlevende daerinne instituerende 

nominerende ende haerlieder erffgenaemen verclarende mits desen. Dies hebben zij testante 

malcanderen over ende wederover reciproce de lanxtlevende belast ende mits desen terstont 

naer des eerstens overlijden aen Aegken Willemsdr haere samenkindt vuijt te reijcken ende 

betalen voor haer vaderlijke ofte moederlijcke erve ende successie de somme van 40 p vls 

eens sonder meer, deselve haer samen kindt daerinne haere erfgenaem institueren ende 

versclaeren mits desen dat ingevalle deselve haere samenkindt quaeme afflijvicg te worden, 

soo begeren ende ordonneren sijlieden mits desen dat de voors. 40 p, oft tgene tselve haere 

samenkindt achterlaten zal, wederom zullen keeren?aen lanxtlevende mits aende rechte 



erffgenaemen die daerinnenaer costuijme van lande van Bevelandt gerechticgt sullen sijn 

vuijtreijcken de somme van 20 p vls eens sonder meer behoudens dat het de lanxtlevende vrij 

sal staen de voorn. erfgenamen van deselve 20 p vls af te corten 5 p vls jaerlijcx voor de 

houdenisse ende alimentatie van tselve haerlieder kindt advenante? den tijt tselve haerlieder 

samenkindt naer de afflijvicgheijt van eerste van hen beijden geleeft zal hebben. Ende in cas 

d’eerste van hen van hen beijden deser werelt passerende sonder kindt ofte kinderen achter te 

laten soo als de lanxtlevende ontstaen? mits aen den rechte erffgenamen van de eerst 

overlijdende vuijtreijcken 20 p vls eens sonder meer. Alles twelcke voors. is de testante ter 

presentie van de getuijgen duidelijck voorgelesen sijn verclaerden andermael tselve te wesen 

haerlieder beijden testament laeste etc. (’t besluijt te extenderen als int testament fol 12). 

Gedaen ten huijse van testanten ter presentie van Davidt Mels ende Blaes Adriaens 

schoemaeckers ende inwoonders deser stede. 

 

RAZE 2044, 16v, W_6611, 27-8-1611 (protest met presentatie): compareerden voor mij 

d’eersame heer Andries de Graeuwe coopman tot Amsterdam ende jegenwoordelijck zijnde 

binnen deser stede dewelcke comparant te kennen geven hoe dat Pieter Leenaerts Hollepolder 

hem schuldicg is zestien ponden schellingen ende penningen salvo calculo, soo over 

penningen bij de voors. Hollepolder over jaer ende dacg vuijt de naeme van comparant 

ontvangen als van verschenen lanthuere daervan hij comparant denselven Hollepolder 

diversche reijsen int minnelijcke ende vriendelijc? heeft aengesocht omme betalinge te 

hebben van de voors. somme als oock denselven Hollepolder gepresenteert om alle oncosten 

van processen t’ontgaen nopende zekere differentie van vier gemeten ende roeden landthuere 

te compareren voor goede mannen hij dus verstaende omme daervan naer vuijtwijsen van de 

bescheijden daervan sijnde zulcx verclaert te worden als naer rechten bevonden soude worden 

te behoiren. Ende dat hij Hollepolder daervan als oock van de voors. aengesocgte betalingen 

dadelijck te doene tot noch toe in de gevangenis geweest is. Soo is comparant oversulcx wel 

expresselijck jegens denselven Hollepolder protesterende van alle costen ? ende interesten 

alreets daerdeure geleden ende nocg te lijden met sulcken intentie om alle deselve in tijd ende 

wijle aen selven Hollepolder te verhalen, versoeckende hij comparant d’insinualijck van tgene 

voors. is aen selven Hollepolder gedaen van sijne antwoorden notulen gehouden ende daervan 

acte gemaect te worden in forma? welcken volgens hebben mij notaris metter getuijgen 

naergenoempt op de 18-8-1611 getransporteert ten huijse van voors. Hollepolder ende hebben 

insinualijck van tgene voors. is gedaen aen sijne huijsvrouw overmits zijne absentie die voor 

antwoorde gaff ick zal mijn man zeggen. Aldus gedaen ende gepasseert binnen de stede Goes 

ter presentie van Pieter Gilliss ende Lieven Borm? borgers deser stede, die als gelooff 

(?waardige?) ende getuijgen nevens mij notaris tot kennisse van desen versocht sijnde minutte 

deser etc. (ut ante). 

 

RAZE 2044, 17, W_6612, 27-8-1611 (contract van afscheijt): op heden den 17 augustus 1611 

compareerde voor mij etc (tprogemium ut ante) Lieven Pieters backer weduwnaer wijlen 

Neelken Andriesdr zaliger memorie ter eenre Adriaen ende Pieter Andriess cuijper als 

broeders ende sulcx rechte erfgenamen van voorn Neelken Andriesdr (MPS: Cornelia 

Andriesdr) haerlieder zuster was ter andre zijde alle borgers deser stede, dewelcke comparante 

verclaeren dat zijlieden met malcanderen int vriendelijcke overcomen zijn ende verdragende 

zijn nopende de erffenisse ende successie henlieder met het overlijden van voorn. haerlieder 

zuster aenbestorven in de voegen ende manieren naervolgende, te weten dat de voors. Lieven 

Pieters in vrije eijgendom zal behouden alle de gereetste haefelijcke ende erffelijcke goederen 

actien, crediten, ende gerechtigheden vuijt ende inschult ende generael alles dat de voorn 

Neelken Andriesdr met deselven Lieven gemeene achtergelaten ende deser werelt ontruijmpt 

heeft niets vuijtgesondert ofte gereserveert. Dies is dezelven Lieven Pieters gehouden gelijck 



hij belooft mits desen te becostigen het zerck op de sepulture van de voorn. Neelken zijn 

overleden huijsvrouwe als oock aen de voorn erffgenaemen te laten volgen ende over te 

leveren alle de goederen soo linnen als wollen mitgaders de juwelen ende properheden soo 

gouden als zilveren ten lijve hals ende hooffde van de voorn Neelken Andriesdr gedient 

hebbende geen vuijtgesondert ofte gereserveert. Behoudens dat Pieter ende Maijken Adriaens 

mitgaders Andries Pieters als voors erffgenaemen kinderen vuijt de voors. juwelen sullen 

trecken genieten ende proffiteren elck een gouden rinck bij den voors. Neelken Andriesdr 

haere moije aen selve in haer dootbedde tot een gedencknisse. De voorg Lieven Pieters is 

nocg gehouden aen de voorg erffgenaemen over te leveren de helft van alle het tin ende 

metael vuijtgesondert de ketels als oock twee dosijn servetten? halff ende halff nieu als oock 

den bibel met Wisse Andriess testament als oock ’t naest beste bedde met twee dekens. Ende 

ten laeste is den voorn Lieven Pieters noch gehouden boven alle tgene voors. is aen ijder van 

de voors. erffgenaemen te betalen 800 carolus guldens eens bedragende samen 1600 gulden 

met paijementen van 34 p vls te weten aen erffgenaemen 12 p vls daer (pag 17v) van d’eerste 

paijementen verschijnen zullen Baemisse naestcomende 1611, alsoo voorts alle Bamisse 

d’een aen d’ander volgend daervan hij Lieven Pieters gehouden is aen voorn erffgenamen 

thaere believen te verlijden behoirlijcke schepene briefven tsijne coste met speciale ende 

generale verbandt. Behoudens dat Lieven Pieters gehouden zal zijn ende beloofft mits desen 

ten behouve van voorn. Pieter Andriess (zoo hij Pieter tselve begeert) in plaetse van de voorn 

800 carolus guldens te verlijden een vrije erffelijcke? losrente van 7 p vls ? losbaer den 

penninck 16, welcke lossinge gedurende den voors. Lieven Pieters leven zal mogen 

geschieden met 1 p vls rente. Ende naer Lievens overlijde zal deselve afflossingen moeten 

geschieden met de helft van de capitale somme ? meer ende niet te min, wort voorts bij dese 

contracte de voorn erffgenamen geadmitteert alle alsulcke penningen die zijlieden haere 

zuster voorn soo van geleverde vruchtware? als anders tot den dage van heden incluis 

schuldicg waren, hij Lieven Pieters dselve daervan quijt schelden mits desen ten eeuwigen 

dage. Met alle twelcke voors. volcomen zijnde de voorn erfgenaemen verclaerden tevreden 

ende alvernoucht te wesen van de erffenisse ende successie henlieder met de doot van der 

voorn haerlieder zuster aenbestorven, dienvolgens denzelven Lieven Pieters zijne erven ende 

nacomelingen daervan quijtscheldende mits desen ten eeuwigen dage. Alle welcke conditien 

ende voorwaerden als contragenten hinc jude belooft hebben onder tverbant van haerlieder 

persoon ende goederen te onderhouden volcomentlijck ende achtervolgende t’allen dage 

sonder ijet te doene ofte gedoogen gedaen? te werden ter contrarien renuncgierende ten desen 

alle behulp van rechten desen contrarierende ende insonderheijt de gerecht seggende dat 

generale renuncgiatie zonder voorgaande speciale is van onwaerde. Alles sonder fraude etc. 

(ut ante) 

Gedaen binnen deser de stede in Brouwershaven (MPS: cafe) ter presentie van heer Michiel 

Blaubeen ende Jacob Marinuss Boone borgers deser stede.  

 

RAZE 2044, 18, W_6613, 1-9-1611 (pacgtzeel): Op heden den 1 september 1611 

compareerde voor mij etc. (ut ante) sir Walraven Peeters alias Hacke ter eenre ende Jan Jans 

Wackerseel woonachticg tot Cattendijcke ter andre zijde dewelcke Hacke verclaerde aen 

voorn Wackerseel verpacht gelijc denselven Wackerseel bekende van de voors. Hacke 

gepacht te hebben de nombre van 21 gemeten 279 roeden luttel min ofte meer onbegrepen soo 

zaijlandt als weije liggende in Cattendijcke, in sulcken voege als tselve jegenwoordelijck is 

gebruijckende ende dat voor den tijt van zeven achtereenvolgende jaeren daervan t’eerste jaer 

pacht verschijnen zal Catharina 1612 ende expireren Catharina 1618 daeraenvolgende jegens 

18 schellingen 4 gr vls ijder gemet affslaens gelt te betaelen alle jaeren t’elcken Catharina. De 

pachter is hem assu? ende onderwerpen t’landrecht deser stede Goes als oock arresten 

vuijtwijsende den keure van Zeelandt. Den pachter sal oock niet vermogen tselve landt int 



geheele ofte deele aen ijemanden over te laten sonder confirmatie ende voorweten van den 

eijgenaer. Is voorts expresselijck bij den voors. Walraven gestipuleert ende bedongen in 

gevalle hij tselve landt voor de expiratie van de voors. zeven jaeren ingaen ende expireren als 

boven quame te vercoopen vervreemden ofte veralinieren dat in sulcke gevalle de pachtinge 

van tvoors landt zal expireren een jaer naer date van de vercoopinge. Alle welcke conditien 

ende voorwaerden de contragenten hinc jude beloofden te onderhouden achtervolgen ende 

volbrengen tallen dage onder tverbant van haere personen ende goederen present ende 

toecomende ende renuncgiatie van alle behulpzaemheden van rechten die eenicgsints 

contrarien ende insonderheijt de rechte etc. (besluijt voorts te extenderen als int voorgaende 

contract. 

Gedaen int Schippershuis ter presentie van Jacob Diericks ende Jan van den Stichelen borgers 

deser stede. 

 

RAZE 2044, 18, W_6613, 2-4-1613 (testament): Inden name Godts Amen. Cont ende 

kennelijck zij eenen ijegelijck bij desen jegenwoordigen openbaeren instrument hoe dat op 

heden den 2-4-1613 voor mij Jacob Boudewijns Wisse etc (ut ante) gecomen ende 

persoonlijck gecompareert zijn d’eersame Entens? (pag 18v) Pieters Cuijpers ende Leunken 

Jan Huijsens (MPS: Appolonia Jansdr Huijsens) zijne huijsvrouwe wonachticg tot Bieselinge 

binnen den eijlande van Zuijt Bevelandt beijde cloeck gesondt welvarende gaende ende 

staende daert henlieden belieffe, dewelcke verclaerden eendrachtelijck dat zijlieden vuijt 

haeren vrij eijgen onbedwongen wille rijpelijck voordacht beraden ende wel overlegt sonder 

daertoe van ijemande gepersuadeert ofte geinduceert te zijne (zoo zij seijden) gemaect ende 

geordonneert hebben, maecken ende ordonneren haerlieder beijden testament laeste vuijterste 

wille in formen ende manieren etc. (voorts te extenderen als int testament fol 1) 

Ende comende voorts tot haere voorgenomen dispositie van goederen hebben reciproce over 

ende wederover het kindt daer de voorn Leunken Jan Huijsens jegenwoordelijck mede 

bevrucht is ende het kindt ofte kinderen dat bij hen beijde lichamen noch zoude mogen 

geprocreert worden mitgaders zij Leunken voor haere voorkinderen geprocreert bij Adriaen 

Ravens genoempt Maijken Jan, Marinus ende Adriaenken Adriaens haer eenicge ende 

absoluijtte erffgenaemen verclaert ende geinstitueert met vollen rechten ende tutule mits 

desen. Behoudens dat de lanxtlevende van hen beijden zijn ofte haer leven lanck gedurende? 

zal gebruijcken ende usum fructiarement besitten thuijs ende landtschuere met ontrent 7 

gemeten boomgaert daeraenvolgend met alle haere gevolge ende toebehoiren, daer zijlieden 

jegenwoordelijck in ende op wonen als oock alle het landt over in pachte voor sulcken prijs 

als ten overlijden van eersten van hen beijden tselve gepacht zijn zal ijder note? zijn last 

dragende mits middelertijt betalen de gerealiseerde last daerop staende ende onderhoudende 

in behoorlijcke reparatu als oock zuijveren ende voldoen jaerlijcxe paijementen die van voors. 

houve met haeren gevolcg noch zullen verschijnen. Ende naer de doot van lanxtlevende van 

hen beijden verstaen ende willen zijlieden dat deselve houve ende boomgaert met haere 

gevolcg wederom erven ende succederen zal op rechte erfgenamen die daerinne naer 

costuijme van de lande van Zeelandt gerechticgt zullen zijn. Als oock begeren ende 

ordonneren sijlieden dat de lanxtlevende van hen beijden in rechten vrije eijgendomme voren 

vuijt de gemeene boedel trecken genieten ende proffiteren sal sonder ijemant wederseggen 

eerst t’beste bedde met zijn toebehooren, item t’beste paert, item beste koe, item beste wagen, 

item den beste ?wette, item beste kasse, item tafel in (pag 19) groote kamer, ende ten laeste 

oock alle de gronden van erven belast met de penninck 16 voor haere last ende die ten 

overlijden van eerste van hen beijden sullen belast zijn, dewelcke de lanxtlevende gehouden 

zal zijn tsijne ofte haere laste te nemen ende zuijveren. Omme? alle tzelve onder de last 

bovengeroert te behouden ende aenvaerden voor zijne ofte haere vrij eijgen goederen ten 

eeuwige dage. Ende oft gebeure ende Godt zulcx gelieffde dat het kindt dewelck de voorn 



Leunken jegenwoordicglijck is dragende ende het kindt ofte kinderen dat bij henlieder 

comparanten lichamen noch soude mogen geprocreert worden quaem te sterven voor zijne 

ofte haere mondige jaeren ofte sonder wetticg kindt ofte kinderen achter te laten, Soo begeert 

ende ordonneert hij Entens in cas hij eerste voor de voorn zijne huijsvrouwe overleden is dat 

in sulcken gevalle alle de goederen die het voors. kindt dewelcke zijn huijsvrouw is dragende 

ende de kinderen bij hem aen voors. sijne huijsvrouwe nocg te winnen van hem comparant 

zullen ? wederom zullen succederen ? ende versterven op de voorn Leunken zijne 

huijsvrouwe, deselve Leunken in dien gevalle daerinne substitueren, mits dat deselve sijne 

huijsvrouwe gehouden zal wesen een jaer naer date van haerlieder samenkinderen overlijden 

vuijt te reijcken aen rechte erfgenaemen die daerinne naer costuijme van lande van Zeelandt 

gerechticgt zullen zijnde somme van 50 p vls eens zonder meer, verstaet ende begeert oock 

dat in dien gevalle tvoors usumfruct zal cesseren ende dselve houve ende boomgaert net 

haeren gevolge in vrije eijgendom blijffven aen voorn Leunken sijne huijsvrouwe. Ingevalle 

dat hij Entens eerst ende voor de voorn zijne huijsvrouwe overleed sonder kint ofte kinderen 

tzij geboren ofte ongeboren achter te laten zoo stelt hij in sulcke gevalle tot zijn universele 

erffgenaemen de voorn Leunken Jan Huijsens zijne huijsvrouw omme alle de goederen die hij 

Entens met deselve gemeen achterlaten zal zoowel de houve ende boomgaert met haeren 

gevolcg als alle andere (pag 19v) gereede haeffelijcke ende erffelijcke goederen geen 

vuijtgesondert ofte gerserveert bij deselve zijne huijsvrouw in vrijen eijgendomme behouden 

ende beseten te wordensonder ijemants wederseggen ten eeuwigen dage. Nocg onder sulcken 

last ende reserve dat de selve zijne huijsvrouwe gehouden sal zijn een jaer naer date van zijn 

overlijden aen rechte erffgenamen die daerinne naer costuijme van lande van Seelandt 

gerechticgt zullen zijn vuijt te reijcken de somme van 50 p vls. Ende hebben zijlieden 

comparanten begeert ende mits desen geordonneert alle degenen diet eenicgzints roeren ofte 

aengaen macg dat zijlieden hen met dese haerlieder dispositie zullen contenteren ende 

tevreden houden, zonder de lanxtlevende eenicg molest in rechte ofte daerbuijten aen te doene 

ofte eenige ter vellianique? portie te pretenderen. Doch so er ijemant ware die dese haere 

dispositie feitelijck ofte met rechte poccgde te wederstaen hebben sijlieden comparanten 

expresselijck begeert ende geordonneert dat sulcke wederstaender ofte wederstaenders zal 

ofte zullen verbeuren tgene henlieden vuijt crachte van desen eenicgsints zoude competeren 

tselve toevoegende den armen van Bieselinge. Alle twelcke voors. is de testanten ter presentie 

ende aenhoren van de getuijgen duidelijck voorgelesen zijn verclaerde gesamentlijck ende 

eendrachtelijck tselve te wesen haerlieder beijden testament laeste ende vuijterste wille 

dewelcke zijlieden begeeren ende expresselijck mits desen ordonneren dat gevocgt ende 

volbrocht worden zal tzij bij forme van testamente codicille donatie causa mortis ofte sulcx 

als tselve alderbest is vast van waerde gehouden worden ende naer rechten te subsisteren 

macg niettegenstaende eenige rechten etc. (voorts te extenderen als int testament fol 1v) 

gedaen ten comptoire van mij notaris ter presentie van Jacob Engels ende Jan Mazuer borgers 

deser stede. 

 

RAZE 2044, 20, W_6615, 2-9-1611 (pacgtzeel): compareerden voor mij etc. (ut ante) 

d’eersame Walraven Peters alias Hacke ter eenre ende Quirijn Jacobs (MPS: Crijn Jacobs) 

woonachticg tot Cloetinge ter andre zijde welcke Walraven Peters verclaerde aen voors. 

Quirijn Jacobs verpacht gelijck? den selven Crijn Jacobs van de voors. Walraven bekende 

gepacht te hebben de nombre van 42 gem 99 roeden luttel min ofte meer zoo zaijlandt als 

weije liggende zoo in Cloetinge als Cattendijcke ende dat voor den tijt van zeven 

achtereenvolgende jaeren jegens 18 schellingen vier grooten vls afslaens gelt ijder gemet 

daervan t’eerste jaer pacht verschijnen zal Catharina 1612 ende expireren Catharina 1618 

daeraenvolgende, de pachter is hem assuviecterende? etc. (de conditien ende stipulatien te 

extenderen als in pachtseele fol 18) 



Doch oft gebeurde dat binnen drije ofte vier jaeren naer date deser de tijt quame sulcx te 

verlaeten? dat den pachter hem bevonden beswaert om sich selven daerop te ontdragen zoo 

heeft de pachter in zulcke gevalle bedongen gelijck? den voors. Walraven hem tselve is 

consenterende bij desen. Ingevalle dselve landen voor de tijt niet en sal hebben vercocht noch 

veralieneert dat hij pachter daer aff zal mogen scheijden mits betalende pro rato dat hij de 

selve landen gebruijct zal hebben, als oock de voors. Walraven een jaer tevoren dselve 

opzeggende den pachter zal vermogen gedurende zijne pacht jaerlijcx te derryen soo vele als 

hij tot zijn brandinge? (MPS: of bladinge?) noodicg hebben sal mits hier vuijt gederryde landt 

wederom effenen naer behoiren. Alle welcke conditien ende voorwaerden de contragenten 

hinc jude beloofde te onderhouden achtervolgen ende volbrengen tallen dage onder tverbant 

van haere personen ende goederen present ende toecomende. renuncgierende ende ver? desen 

alle behulp van rechten desen eenicgsints contrairien? ende insonderheijt de rechte zeggen etc. 

(tbesluijt voorts te stellen als in de voors. pachtseel fol 18). 

 

RAZE 2044, 20v, W_6616, 5-9-1611 (huwelijcxe voorwaerde): In den name Godts Amen 

Condt ende kennelijck zij een ijegelijck bij desen jegenwoordigen openbaeren instrumente 

hoe dat op heden den 5-9-1611 voor mij etc. (ut ante) gecomen ende persoonlijck 

gecompareert zijn Adriaen Heijndricks Nissepadt geassisteert met Heijndrick Adriaens 

Nissepadt zijn vader toecomende bruijdegom ter eenre ende Pieternella Pietersdr geassisteert 

met Pieter Gillis Pluijm haeren vader toecomende bruijt ter andre zijde dewelcke comparanten 

ende insonderheijt de voorn Pieternelleken met rade? consente, wille ende authorisatie van 

voorn. haeren vader verclaeren dat zijlieden gezindt waeren malcanderen vuijt goede liefde 

ende affectie te trouwen ende daermede voorts te gaen naer de ordonnantie van kercken 

Godes ? haere beijen zielenzalicgheijt. Ende dat sijlieden tot vervorderinge van dien voor 

banden van hun tweeen met malcanderen aengegaen ende gemaect hebben zeecker contract 

antenuptiael ofte huijwelijcke voorwaerden in forme ende manieren naervolgende te weten 

dat oft gebeurde dat déerste van henlieden comparanten tzij bruidegom ofte bruijt dezer werelt 

passeerde sonder kint ofte kinderen acgter te laeten, soo es in dien gevalle expresselijck 

geconditioneert ende ondersproken dat alle de goederen bij henlieden ten huwelijck 

innegebracht als oock die staende huwelijck van d’ene ofte andere zijde aenbestorven zijn, 

wederom gaen ende keeren sullen opde zijde van daer die gecomen zijn. Ende ingevalle kint 

ofte kinderen ten overlijden van eerste van henlieden achterlaten zoo sullen alle de goederen 

geen vuijtgesondert ofte gerserveert soo wel die sijlieden ten huwelijck inne gebracht zullen 

hebben als die van eene ofte d’andere sijde staende houwelijck aenbestorven sijn mitgaders 

oock alle andre die d’eerste overlijdene met de lanxtlevende gemeene achterlaten zal tusschen 

haere samenkindt ofte kinderen ende de lanxtlevende gepaert ende gedeelt worden vuijtwijsen 

de keure van Seelandt. Alle welcke conditien ende voorwaerden de contragenten hinc jude 

beloofden te onderhouden achtervolgen volcomen ten eeuwigen dage zonder ijet te doene ter 

contrarien. Alles sonder fraude etc. 

Gedaen ten huijse van Pieter Gilliss ter presentie van mr Jaques Baerlant ende Cornelis 

Laureijs Anthonies borgers deser stede 

 

RAZE 2044, 21, W_6616, 20-9-1611 (quitantie): compareerden voor mij etc. (ut ante) Jan 

Dirricx (MPS: Jan Diericks) woonachticg in Baerlandt binnen desen eijlande van 

Zuijtbevelandt als vader ende voocgt van Dirrick Jans (MPS: Dierick Jans) zijnen zone 

geprocreert bij Rachael Antheunisdr (MPS: Rachel Anthoniesdr) nagelaten dochter van wijlen 

Maijken Rota (MPS: Maeijcken Rota) die laest in huwelijck gehadt heeft Andries Simons 

backer, ende Abraham de Corte backer ende borger deser stede, in huwelijck hebbend 

Adriaenken Jansdr (MPS: Adriana Jansdr) de voors. Jan Diericks dochter ende Dierick Jans 

zuster van vollen bedde ende sulcx tsamen gerechte erfgenamen voor eeen derde paert inde 



goederen bij de voors. Maijken Rota met den voorn. Andries Simons gemeene achtergelaten 

dewelcke comparanten bekenden gezamentlijck vuijt handen van Simon Andriess 

innewonende borger deser stede in huwelijck hebbende Catharijna Cornelisdr des voors. 

Rachels halve zuster van s’moeders zijde ontvangen te hebben de somme van 10 p vls gelts 

eens, onder volle voldoeninge van haerlieden voors. eerste paert henlieden inde voorn. 

goederen competerende, schelden dienvolgens de voors. Simon Andriess ende alle andere 

quitantien bego? daervan vrij ende Quijtte mits desen ten eeuwige dage. Ende haere actie ende 

gerechticgheijt die zijlieden aen voors. sterfhuijse zijn hebbende de voorn. Simon Andriess 

cederen ende overdragen voor sijn vrij eijgen goedt, verclaeren daeraen geen recht noch actie 

meer te hebben noch te behouden ten eeuwigen dage. Belovende de voorn. Simon Andries 

sijn erve ende nacomelingen voor alle namaninge ende querelleringe die hen van haerlieder 

wege ter cause van desen hiernamaels souden mogen aengedaen werden te garanderen ende 

bevrijden. Alles sonder fraude, etc. (ut ante). 

Gedaen ten huijse van voorn. Simon Andriess ter presentie van Charel de Grave ende Cornelis 

Gorts de Jonghe, borgers deser stede 

 

RAZE 2044, 21v, W_6617, 21-9-1611 (accoort): op heden 21-9-1611 compareerden voor mij 

etc. (ut ante) Cornelis Corneliss Rijck biersteecker van Drije Steenen ter eenre, ende Marinus 

Cornelis Vriese tavernier tot Wemeldinge ter andre zijde, dewelcke comparanten verclaerende 

ende te kennen gevende dat tusschen henlieden ontstaen was seker proces ter cause ende over 

leveringen Delfse bieren, daerinnen zoo verre geprocedeert is geweest dat Commissarissen 

van ’t Landrecht deser stede Goes geordonnneert hadden parthien persoonlijck te comen voor 

hooft? ende sulcx geschapen was groote oncoste ende moijte te ontstaen, soo ist dat zijlieden 

om alle vordre oncosten van processen t’ontgaen ende schuren nopende de pretense van alle 

de geleverde bieren bij denselven briefe ten dage van heden incluijs van voorn. Rijck op 

gedaen ende gecocht met malcanderen int vriendelijcke overcomen ende verdragen zijn inder 

forme ende manieren naervolgend te weten dat de voorn. briefe ten dien regarde gehouden zal 

zijn gelijck hij belooft mits desen aen voorn Cornelis Rijck te betalen inde naervolgende 

paijementen de somme van 39 p vls gelts eens, te weten binnen twee maenden naer date deser 

de somme van 13 p vls. Item binnen 6 maenden daeraenvolgende gelijcke 13 p vls ende de 

resterende 13 p vls binnen 14 maenden naer date deser, alles precies tot verzekerheijt van 

persoonen ende elck paijement van dien verstaen zijlieden comparanten ende is expresselijck 

bij den voorn. Rijck bedongen dat in vigeur ende volle cracht sal blijffen alsulcken 

schepenenverbandtbriefe als Vriese tot proffijtte van voorn. Rijck tot verseckeringe van de 

penningen die hij denselven Rijck over leveringe van bieren schuldicg was verleden heeft 

voor Schepenen van Wemeldinge ter tijt ende wijle eerste penning met de laeste van inhouden 

van desen voldaen ende betaelt sal wesen, daermede sijlieden comparanten goede vrienden 

gescheiden zullen wesen blijffen t’allen dage. Alle dewelcke conditien ende voorwaerden de 

contragenten hinc jude belooffden te onderhouden ende volbrengen onder tverbant van 

haerlieder persoon ende goederen. Alles sonder fraude. 

Gedaen in Cruijningen (MPS: cafe in Goes) ter presentie van Benedictus J?ss ende Aert 

Anthonies timmerman, borgers deser stede. 

 

RAZE 2044, 22, W_6617, 22-9-1611 (testament): In den name Godts Amen Condt ende 

kennelijck zij een ijegelijck bij desen jegenwoordigen openbaeren instrumente hoe dat op 

heden den 22-9-1611 voor mij Jacob Boudewijns Wisse etc. (ut ante) gecomen ende 

persoonlijck gecompareert zijn Adriaen Splinters ende Margrietken Willemsdr (MPS: 

Margaretha Willemsdr) zijne huijsvrouw borgers deser stede beijden cloeck gezondt 

welvarend gaende ende staende etc. (’t progremium te stellen als int testamente fol 18), in den 

eersten dooden casseren (MPS: afschaffen) ende te niete doen alle voorgaende testamenten 



codicillen, donatien ende andere testamentele disposities die zijlieden voor desen gemaect 

ende gepasseert hebben. Ende comende voorts tot haere voorgenomen dispositie van 

goederen, hebben ten regarde van groote liefde diensten ende weldaden die zijlieden 

malcanderen staende huwelijck alreede gedaen ende bewesen hebben ende nocg doen ende 

bewijsen sullen zoo lange Godt de Heere henlieden samen int leven laeten zall als om andre 

redenen henlieden daertoe moverende, malcanderen reciproce over ende wederover de 

lanxtlevende van hen beijden gemaect gegonnen ende gegeven, maecken gonnen ende geven 

in rechten vrije eijgendomme mits desen alle haere gereede haefflijcke ende erffelijcke 

goederen, actien, crediten ende gerechtigheden, vuijt ende inschult, niet vuijtgesondert ofte 

gereserveert die d’eerste van henlieden stervende met de lanxtlevende gemeene achterlaten 

zal, malcanderen reciproce over ende wederover de lanxtlevende daerinne haerliederen eenige 

ende universele erfgenaem verclaeren ende institueren m et volle rechten ende titule mits 

desen. Dies heeft deselve Adriaen Splinters begeert ende mits desen geordonneert dat zes 

weecken naer zijne afflijvicgheijt zal betaelt ende vuijtgereijckt worden aen Jan ende 

Christiaen Splinters zijne broeders de somme van 20 schellingen grooten vls onder hen 

beijden gelts eens sonder meer. Ende zij Grietken geeft ende legateert aen haer naeste 

vrienden die naer rechten haere goederen zouden moeten erven, alsoo zij verclaerde geen te 

kennen noch te weten de somme van 10 schellingen grooten vls eens. Behoudens dat dezelve 

vrienden gehouden zullen zijn binnen 2 jaeren naer haer Grietkens afflijvicgheijt haer bekent 

te maecken binnen deser stede ofte bij faulte van dien geeft zij testante deselve 10 schellingen 

gr vls aen armen alhier. Ende naerden doot van lanxtlevende van henlieden testateurs 

begeeren ende (pag 22v) ordonneren dat Willem Jans Splinter des voors Grietkens peter 

vooren vuijt de goederen bij de lanxtlevende van hen beijden achter te laten genieten ende 

proffiteren zal de somme van 200 carolus guldens van 40 grooten vls tstuck. Ende alle de 

resterende goederen die de lanxtlevende van henlieden comparanten achterlaten ende deser 

werelt ontruijmen zal geven ende gonnen zijlieden testateuren aen kinderen van Jan ende 

Erasmus Splinters mitgaders aen Martijnken Christiaens dochter van Christiaen Splinters zoot 

selve als dan int leven is ende bij haer afflijvicgheijt aen andre kinderen van voorn. Christiaen 

Splinters omme alle deselve goederen bij des voorn. Adriaen Splinters broeders ende zusters 

kinderen gepaert ende gedeelt te werden in drije hooftdelen als naer costuijme van lande, 

deselve daerinne haerlieden eenicge ende absoluijtte erfgenamen verclaerende mits desen. 

Belovende Adriaen Splinters deselve zijne huijsvrouwe solemneel dat hij thuijs daer sijlieden 

testateurs jegenwoordicg in wonen gestaen aen de oostzijde van de Marct deser stede 

gedurende het leven van deselve zijne huijsvrouweniet ende zal vercoopen noch veralinieren 

sonder haer consente ende voorweten. Alle twelcken voors. etc. (tbesluijt te stellen als int 

voors. testament fol 18). 

Gedaen ten huijse van testanten smorgens ontrent de acht uren ter presentie van Cornelis 

Leenaerts van der Welle ende Jan Frans Visser borgers deser stede. 

 

RAZE 2044, 22v, W_6618, 8-10-1611 (testament): In den name Godts Amen Condt ende 

kennelijck zij een ijegelijck bij desen jegenwoordigen openbaeren instrumente hoe dat op 

heden den 8-10-1611 voor mij Jacob Boudewijns Wisse openbaer notaris etc. (ut ante) 

gecompareert zijn d’eerzame Bartholomeeus Musschenbroek (pag 23) goutsmit (MPS: 

Barthelmeeus Musschenbroek) ende Berbelken Guillams (MPS: Barbara Willemsdr) zijne 

huijsvrouw borgers deser stede beijde cloeck gesont welvarend, gaende ende staende daert 

henlieden belieffde, dewelcke overdenckende de broosheijt des menschenleven datter niet 

zekerder en is dan die doot, ende niet onsekerder dan ure ofte stonde derselver, hebben vuijt 

haerlieder vrije onbedwongen wille met rijpe deliberatie van rade sonder daertoe van 

ijemanden gepersuadeert ofte geinduceert te zijne (soo sijlieden seijden) gemaect ende 

geordonneert, maecken ende ordonneren haerlieden beijden testament laeste ende vuijterste 



wille in forme ende manieren hiernaervolgende. Bevelende haere zielen die bermherticheijt 

Godts dieselve geschapen verlost ende geheilicgt heeft ende haerlieder doode lichamen den 

buijck der aerde. Eerst ende alvorens verclaerende ende te kennen gevende hoe dat zijlieden 

voor bande van huwelijck met malcanderen geconcipieert ende gemaect hebben seecker 

huwelijcxe voorwaerden die zijlieden zijn derogerende (MPS: afbreken), doodende, 

casserende ende in alle poincten cracgteloos verclaeren mits desen. Ende comende voorts tot 

haere voorgenomen dispositie van goederen hebben malcanderen reciproce over ende 

wederover de lanxtlevende van henlieden comparante onder de last ende reserve hier naer 

geroert gemaect gegonnen ende gegeven, maken gonnen ende geven malcanderen reciproce 

over ende wederover de lanxtlevende van hen beijden in rechte vrije eijgendomme mits desen 

alle haerlieden gereede haeffelijcke ende erffelijcke goederen meuble immeuble gout ende 

silver gemunt ende ongemunt geen vuijtgesondert ofte gerserveert die d’eerste van hen 

beijden stervende met de lanxtlevende gemeene achterlaten zal, Ende dat ten respecte van de 

zonderlinge lieffde ende affectie die zijlieden d’een d’andere zijn dragende als van andre 

redenen henlieden wettelijck (zoo zijlieden zeijden) ende daertoe moveren, malcanderen 

reciproce over ende wederover de lanxtlevende daerinne haerlieder erffgenamen verclaerende 

nomineren ende institueren met volle rechte (pag 23v) ende titule mits desen. Dies hebben 

zijlieden testaeurs malcanderen reciproce over ende wederover de lanxtlevende van hen 

beijden belast ende mits desen geordonneert het kindt welcke de voorn. Berbelken 

jegenwoordicg is dragende ende de kinderen die bij hen beijder lichamen nocg gewonnen 

sullen worden, te onderhouden alimenteren, cleeden ende reeden redelijckerwijse naer zijn 

ofte haere staet de selve te leeren, doen leeren lesen ende schrijven de ambacht ofte 

handtwerck daer sijlieden ende elck van henlieden met? ende bequaem toe wezen zal ende dit 

alles gedurende tot dat het kindt daer de voors. Berbelken mede bevrucgt is ende de kinderen 

bij hen beijder lichaemen nocg te winnen gecomen sullen wesen tot zijne ofte haere mondige 

jaeren ende dagen ofte de state van huwelijck. Als wanneer de lanxtlevende van henlieden 

beijden testateuren boven de voors. houdenisse alimentalijck ende leeringe gehouden sal sijn 

aen ijder van haerlieder samen kinderen als dan int leven ende tot haer mondicgeijt ofte 

trouwdage gecomen wesen vuijt te reijcken ende betalen voor zijn ofte haere vader ofte 

moederlijcke erve ende successie de somme van drije rosenobels in specie eens sonder meer, 

daerinne zijlieden comparanten het kindt dewelck de voorn. Berbelken jegenwoordelijck is 

dragende ende het kindt ofte kinderen bij hen beijder lichamen nocg te winnen haerlieder 

erfgenamen genomineert geinstitueert ende verclaert hebben mits desen wel wetende bij dese 

institutie deselve niet te beswaren ofte vercorten in haer legitieme, Ende oft gebeure dat het 

kindt daermede de voorn Berbelken bevrucht is mitgaders het kindt ofte kinderen bij hen 

beijder lichamen noch te winnen quame ofte quamen afflivicg te wordenvoor sijn ofte haere 

mondige jaeren ende dagen, ofte zonder wetticg kindt ofte kinderen achter te laten tsij voor 

ofte naer de doot van d’eerste van hemlieden comparanten zoo begeren zijlieden testateurs dat 

de lanxtlevende in sulcke gevallen jegens de rechte erffgenaemen (pag 24) van haerlieder 

samenkinderen ofte van de eerst overlijdende van hen beijden die daerinnen gerechtigt zullen 

zijn ontstaen zal mits aen selve vuijteijckende drije rosenobels onder hen allen eens sonder 

meer, deselve voor soo vele des noot zijn daerinne substituerende mits desen bevelende hun 

daermede gecontenteert te houden t’alle dage zonder de lanxtlevende eenicg molest in rechte 

ofte daerbuijten aen te doene. Alle twelcken voors. is de testateurs ter presentie van getuijgen 

duijdelijck voorgelsen zijnde verclaeren andermael gesamentlijck ende eendrachtelijck tselve 

te wesen haerlieder beijder testament laeste ende vuijterste wille, dewelcke zijlieden begeren 

ende mits desen ordonneren dat gevolcgt ende volbracht sal worden tsij bij forme van 

testamente, codicille, gifte ten opsiene van doodt, ofte zulcx alderbest naer rechten subsisteren 

macg, niettegenstaende enige rechten etc. (tbesluijt te extenderen als int testament fol 1). 



Gedaen ten woonhuijse van testateuren in presentie van Sijbrecht Jooss stoeldraijer ende Jan 

van Frijllenbercg tinnegieter (MPS: Frielenborch) borgers deser stede 

 

RAZE 2044, 24, W_6619, 14-10-1611 (testament): In den name Godts Amen Condt ende 

kennelijck zij een ijegelijck bij desen jegenwoordigen openbaeren instrumente hoe dat op 

heden den 14-10-1611 voor mij Jacob Boudewijns Wisse openbaer notaris etc. (ut ante) 

gecompareert is Lijsbeth Jacobs Jonge (MPS: Elisabeth Jacobsdr) oudt zijnde (zoo zij seijde) 

27 jaeren ende sulcx gecomen wesende tot hare jaeren van discretie omme van haere 

goederen haer bij Godt almachticg verleent ter disponering dewelcke cloeck gesont welvarend 

gaen ende staende daert haer belieffde ende overdenckende de cranckheijt des menschenleven 

etc. (’t progemium (MPS: voorafspraak, inleiding?) voorts te extenderen als int voorgaende 

fol 22. voors dag staet te letten dat daer 2 comparanten zijn ende hier maar 1) bevele haer 

ziele etc. (pag 24v). Ende comende voorts tot haere voorgenomen dispositie van goederen. 

Heeft in den eersten gegonnen gegeven ende gelegateert aen haere naeste vrienden ende 

erfgenamen die ab intestato haer testantes goederen zouden moeten erven de somme van 3 

schellingen vier g vls onder hen allen eens zonder meer. Ende alle de resterende goederen die 

zij testatrice achterlaten ende deser werelt ontruijmen zal geen vuijtgesondert ofte 

gereserveert heeft zij gegonnen ende gegeven in rechten vrije eijgendomme mits desen aen 

Janneken Jacobs haere moeder om alle dezelve resterende goederen bij de voorn haere 

moedere terstont naer haer afflijvicheijt aenveert behouden ende in recht vrije eijgendomme 

geproffiteert te worden naer behoiren als haer vrij eijgen goet, deselve Janneken haere moeder 

daerinne haer eenicge ende universele erffgenaeme verclaerende ende instituerende mits 

desen ende dat ten regarde van de zonderlinge liefde ende affectie de zij de voorn. haere 

moedere is toedragende als oock in recompence van groote moijte die de zelven met haer 

testante voor desen gehadt heeft als om andere redenen haer daer toe moverende zoo zij 

zeijde. Alle twelcke voors. is de testante ter presentie van getuijgen etc. (’t besluijt voorts te 

extenderen als int voorgaende fol 22 dan staet op te letten dat daer 2 comparanten zijn ende 

hier maer 1). 

Gedaen ten comptoire van mij notaris ter presentie van heer Cornelis Corneliss van 

Ossewaerde ende Cornelis Pieters cleermaecker borgers deser stede. 

 

RAZE 2044, 24v, W_6620, 3-11-1611 (testament): In den name Godts Amen Condt ende 

kennelijck zij een ijegelijck bij desen jegenwoordigen openbaeren instrumente hoe dat op 

heden den 3-11-1611 voor mij Jacob Boudewijns Wisse openbaer notaris etc. (ut ante) (pag 

25) gecomen ende persoonlijck gecompareert zijn Pieter Marinuss ende Maijken Claesdr 

(MPS: Maeijcken Nicolaesdr) zijne huijsvrouw borgers deser stede, welcken Pieter Marinuss 

cloeck gesondt welvarend gaen ende staende daert hem beliefft, ende voor Maijcken Claesdr 

sieckelijck zijnde maer nocgtans haer verstandt memorie ende vijff zinnen over al wel 

machticg ende volcomen gebruijckende soo ons claer geblecken is, verclaeren dat zijlieden 

overdenckende de broosheijt des menschelven etc. (’t progemium voorts te extenderen als 

hiervoren fol 22) bevelende etc.  

Ende comende voorts tot haere voorgenomen dispositie van gpoederen, hebben ten respecte 

van groote lieffde diensten ende weldaden die zijlieden d’een d’ander staende haer lieder 

huwelijck alreede gedaen ende beweesen hebben ende nocg doen ende bewijsen zullen zoo 

langhe Godt de Heere henlieden int leven sparen zal als om andre redenen henlieden daertoe 

wettelijck moverende. malcanderen reciproce over ende wederover de lanxtlevende van hen 

beijden onder de last ende reserve hier naer geroert gemaect gegonnen ende gegeven, 

maecken gonnen ende geven de lanxtlevende van hen beijden in rechte vrije eijgendomme bij 

forme van institutie mits desen alle haerlieder gereede haeffelijcke erffelijcke, meuble 

inmeuble goederen die d’eerste van hen beijden stervende met de lanxtlevende gemeene 



achterlaten zal geen vuijtgesondert ofte gereserveert omme alle deslve te behouden besitten 

ende proffiteren als zijn oft haeren eijgen goet tot het hertrouwen ofte sterven van deselve 

lanxtlevende geduijrende. Dies hebben zij comparanten malcanderen reciproce over ende 

wederover de lanxtlevende van hen beijden belast ende mits desen geordonneert haerlieden 

samenkinderen met name Maijken, Jaquemijnken, Marinus, IJeman, Janneken, Johannes ende 

Digneken Pieters mitgaders het kindt daermede de voorn. Maijken Claesdr jegenwoordicg 

bevrucht is ende het kindt ofte kinderen bij hen beijder lichamen noch te procreeren te 

onderhouden alimenteeren cleeden reeden redelijckerwijse naer sijn ofte haere staet, dselve te 

leeren doen leeren lesen, schrijven een ambacht handtwerck ofte sulcx daer zijlieden (pag 

25v) ende elck van henlieden int ende bequam toe wesen zal, ende dat alles gedurende ter tijt 

ende wijle t’joncxste kint dat d’eerstoverlijdende van hen beijden achterlaten sall gecomen 

ende opgebrocht zal wesen tot sijn bejaertheijt. Behoudens ingevalle eenige van haerlieden 

samenkinderen quamen te overlijden voor de mondicgeijt van tvoors haere comparante jonxte 

kindt zoo verstaen ende begeren zijlieden comparanten dat de lanxtlevende van hen beijden 

gehouden sal zijn deselve erve? vuijt te zetten naer zijn ofte haeren staet ende haere kinderen 

proffijte sonder dat nochtans de lanxtlevende gehouden zal zijn aen kinderen ten huwelijck 

gecomen zijn ijet voorders vuijt te reijcken oft betalen, voor ende aleer haerlieden jonxte 

broeder ofte zuster zal gecomen ende opgebrocht wesen tot sijne ofte haere mondicgheijt. Als 

wanneer de lanctlevende van hen comparante gehouden sal zijn boven tgene voors. is aende 

voors. haerlieden samenkinderen zoo geboren als nocg te baeren vuijt te reijcken ende betalen 

zulcke ende soo vele goederen als deselve lanxtlevende in conscientie zal bevinden te 

behoiren ende ten advenante hem ofte haer Godt de Heere heeft verleent elcx even veel 

sonder het eene kindt meer als het andre te begrooten, daermede de voorn. haerlieder 

samenkinderen soo geboren als nocg te baren henlieden tevreden zullen moeten houden 

zonder de lanxtlevende tzij vader oft moeder ijets vorders te mogen eijsen alsoo zijlieden wel 

weten ende malcanderen over ende wederover vastelijck toebetrouwen, de kinderen niet te 

zullen vercorten noch bij dese dispositie te werden vercort, dan de selve haerlieder 

samenkinderen zoo geboren als nocg te baren daerinne haerlieden erfgenamen instituerende 

mits desen. Ende ingevalle all de kinderen bij hen beijden geprocreert als nocg te procreeren 

quamen te sterven voor haerlieder mondicheijt ende zonder wetticg kindt ofte kinderen achter 

te laten zoo begeeren zijlieden comparanten dat de lanxtlevende alle de goederen bij 

haerlieden samenkinderen achter te laten zal aenveerden behouden ende zijne ofte haere 

nootrust daervan nemen zijn ofte haere leven lanck zonder gehouden te (pag 26) weesen (ten 

ware in cas van heigilicken? gelijck hiernaer gesecgt wert) gedurende des lanxtlevende leven 

aen de rechte erfgenamen stuijver ofte duijt vuijt te reijcken. Dan naer de doot van 

lanxtlevende van henlieden comparanten begeeren ende ordonneren zijlieden dat alle de 

goederen bij de lanxtlevende achtergelaten wordende, sullen gepaert ende gedeelt werden 

tusschen de rechte erffgenamen van eerste ende laest overledene van henlieden comparanten 

halff ende halff als naer costuijme zonder dat de lanxtlevende bij donatie ofte andersints 

d’erffgenamen van d’eerstoverledene van hen beijden luttel ofte veel in geender manieren 

ende sal mogen vercorten, deselve in zulcke gevalle daerinne substituerende. Ende in gevalle 

de lanxtlevende van henlieden comparanten hem ofte haer wederom ten anderen huijwelijck 

begane, zoo verstaen ende begeren zijlieden testanten dat de voorgeroerde dispositie in zulcke 

gevalle zal cesseren doot ende ten niette wesen, ende sullen alle de goederen bij de 

eerstoverledene met de lanxtlevende gemeene achtergelaten (alvorens de lanxtlevende hem 

ten andere huijwelijck begeeft) tusschen haerlieden voors. samenkinderen zoo geboren als 

nocg te baren tusschen rechte erffgenamen van selve eerstoverledene ende de lanxtlevende 

van hen beijden gepaert ende gedeelt worden als naer costuijme van lande de selve haerlieden 

samenkinderen zoo geboren als nocg te baren, ofte denselver erffgenaem soo der geen 

kinderen en zijn, daerinne haerlieder eenicge erffgenamen verclaeren ende instituerende bij 



desen. Ende opdat dese haerlieder vuijterste wille onverbreeckelijck werde geobserveert zoo 

stellen zijlieden tot testamentaire voocgden van haere samenkinderen Nicolaes Jans 

Cousmaker grootvader van ’s moederszijde ende Michiel Corneliss Blaubeen behilicgt oom 

van svaders zijde henlieden biddende dese voocgdie niet te willen recuseren (MPS: weigeren) 

ende te laten gedoogen dat de lanxtlevende van hen beijden alle de goederen geen 

vuijtgesondert die d’eerste van hen beijden stervende met de selve lanxtlevende gemeene 

achterlaten zal, volgens de conditien hierboven vermelt zal blijffen besitten zonder staet ofte 

inventaris van dien gehouden (pag 26v) zijn te leveren, versoeckende oock reverentelijck 

(MPS: te eerbiedigen) aen de heeren weesmeesters deser stede tselve te gelieffven toe te 

staen, alsoo zijlieden malcanderen reciproce wel vastelijck zijn toevertrouwende haerlieder 

samenkinderen niet te zullen vercorten ofte bij desen niet te zullen werden gefraudeert. Alle 

twelcke voors. etc. (t’besluijt voorts te extenderen als hiervoren fol 22 ?). 

Gedaen ten huijse van comparanten ter presentie van Passchier Lievens stoeldraijer ende 

IJeman Jans boeckbinder (MPS: Iman Jans) borgers deser stede. 

 

RAZE 2044, 26v, W_6622, 8-11-1611 (protest): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris etc. (ut ante) de heer Michiel Lewaitte woonachticg tot Breuleconte? 

in Henegouwen ende jegenwoordicg zijnde binnen deser stede vuijt den name ende vanwegen 

zijn vader Gerrij Lewaitte (MPS: Gerard Lewaitte) getrout met juffrouwe Jacqueline 

Mischielsdr dochter van Johanna Maxelamie Richelle den welcken comparant verclarende 

ende te kennen gevende hoe dat Jan Gans Grouwer vuijt den name ende vanwegen eenen Jan 

van Strepen? wonende tot IJsselsteijn tot noch toe altijt verhuijrt ende ontfangen heeft zeecker 

vierde paert in tenden van ’s Gravenpolder zonder den voors. comparant ofte zijn ouders 

daerinne te kennen ofte eenige mentie van deselve te maken al offt se daertoe niet gerechticgt 

waren, twelcke hij comparant niet en verstaet langer te gedoogen ofte lijden alsoo hem van 

recgtwege daerinne de gerechte helft, versoeckende oversulcx hij comparant aen mij mij 

notaris mij met getuijgen na behouven te transporteren aen persoon van Jan Jans voors. ende 

hem vuijt zijns comparants name insinueren dat hij en voorts aen niet meer en sal hebben te 

vervorderen (pag 27) het voors. vierde paert int geheel op den naem vanden voors. van der 

Strepen te verhuiren nocg tprovenu van dien te ontfangen, maer voortaen oock zoo wel den 

comparant in de voors. qualiteijt als van Strepen int verhuijren van zelve thienden voor de 

helft heere ende meester te kennen ende alsdan de penningen daervan voor hem comparant 

provenierende vuijt zijne naeme te ontfangen ende duecgdelijck rekeninghe na behoiren, ofte 

bij faulte ende in cas van weijgeringe van dien, soo verbiet hij comparant de voorn. Jan Jans 

hem voortaen niet zijns comparants helft meer te bemoeijen ende verclaert in zulcke gevallen 

den anderen ontfanger te zullen emploijeren ende hem rechtelijck doen stellen in de possessie 

van dien, versoeckende van zijn antwoorde notule gehouden ende daervan acte gemackt te 

werden in forme. Gedaen ten comptoire van mij notaris ter presentie van Hubrecht Jooss 

stoeldraijer ende Marinus Willems quispelmaker, borgers deser stede als getuijgen hiertoe 

versocht, welcken volgende hebben mij notaris met de getuijgen onderschreven 

getransporteert aen den persoon van Jan Jans voors. ende hem tgene voors. is geinsinueert 

hebbende gaff naer genoemde lecture voor antwoorde: ick stelle porthie tegen porthie tis mij 

alleenen eens aen wie ick rekeninge doe, tzij Lewaitte ofte van der Strepen ende versochte 

copie. Aldus gedaen ende geinsinueert ter presentie van Pieter Gilliss ende Heijndrick 

Marinuss borgers deser stede als getuijgen hiertoe nevens mij notaris versocht. Actum op 8-

11-1611. 

 

RAZE 2044, 27, W_6622, 9-11-1611 (testament): In den name Godts Amen Condt ende 

kennelijck zij een ijegelijck bij desen jegenwoordigen openbaeren instrumente hoe dat op 

heden den 9-11-1611 voor mij Jacob Boudewijns Wisse openbaer notaris etc. (ut ante)  



persoonlijck gecompareert is Lijsbeth Cornelisdr (MPS: Elizabeth Cornelisdr) woonachticg 

binnen deser stede in den Gouden Kaerscorff, oudt zoo zij zeijde 37 jaeren redelijck gesont 

welvarende gaende en staende ende haer verstant memorie ende vijff zinnen over al wel 

machticg ende volcomen gebruijckende zoo ons claerlijck gebleecken is dewelcke 

overdenkende de cranckheijt des menschen leven datter niet zekerder is dan de doot etc. 

(tprogemium voorts te extenderen als int testament fol 22, verso? dan staet te letten dat daer 2 

comparanten zijn ende hier een). 

Bevelende haer siele etc. 

Ende comende voorts tot haere voorgenomen dispositie van goederen, heeft inden eersten 

gegonnen ende gegeven aen armen deser stede Goes de somme van vijff schellingen vls. Ende 

in all hare resterende goederen die boven tgunt voors. is ende de schulden overschietende 

sullen geen vuijt gesondert zoo gereede haefflijcke ende erffelijcke meuble ende immeuble 

heeft zij comparante haere erfgenamen gestelt genomineert verclaert ende geinstitueert Jan, 

Grietken ende Cathalijnken Willems (MPS: Cathalijna Willemsdr) mitgaders Janneken 

Pietersdr ende Adriaenken Joosdr alle haer comparantes noom ende moije kinderen van 

vaders en moederszijde, ende bij derselve afflijvicgheijt hare wettige kinderen elcx in een 

gerecht 5
de

 paert der goederen bij haer comparante achter te laten. Inne alle haere comparantes 

achtergelaten goederen onder hun vijffen hooft ende hooftgelijcke gepaert ende gedeelt te 

werden naer behoiren sonder ijemants wederseggen, alzoo zij comparante begeert ende mits 

desen geordonneert om redenen haer dartoe moverende dat de voorn. Jan Grietken, 

Cathalijnken Willemsdr nagelaten kinderen van haer comparantes moeije Outcijne? 

droocgbroots elcx sullen succederen de hooftstake beneffens de andre twee kinderen 

hiervoren genaemt. 

Alle twelck voors. is de testante ter presentie van getuijgen etc. (’t besluit voorts te extenderen 

als int voors testament fol 22v, ende te letten als boven). 

Gedaen ten woonhuijs van testante ter presentie van Jan Jans Vasth? ende Cornelis Jacobs 

Keijser, borgers deser stede 

 

RAZE 2044, 28, W_6623, 9-11-1611 (donatie bij den levenden lijfve): compareerde voor mij 

Jacob Boudewijns Wisse openbaer notaris etc. (ut ante) jonckfrouwe Margarita van Provijn 

(MPS: Margaretha van Provijn) weduwe wijlen de heer Davidt Jacobs (MPS: David Jacobs) 

in zijn leven burgemeester deser stede met mr Jacob Rijcke geassisteert haeren gecoren 

voocgt ende assistent in desenende verclaerde dat haer dochter Jacobmijne Davidts (MPS: 

Jacomijna Davidsdr) getrout geweest hebbende met Guillaume Zagarus (MPS: Willem 

Zagarus) zaliger van dezelven behouden heeft zeven kinderkens die zij geerne soude zien dat 

? ende in de vreese Godts opgebrocgt mochten worden twelck zeer qualijck? mits de sobere 

middelen die sij hebben soude comen geschieden. Soo geeft zij comparante ten fijne? voors. 

de voors haere dochterskinderen gegeven gecedeert ende opgedragen als metter werme handt, 

geeft cedeert ende dracgt op onwederroepelijck mits desen die parthien van lande ende renten 

haer bij overlijden van jonckheer Jacques Provijns (MPS: Jacob (van) Provijn haeren broeder 

aenbestorven hiernaer gespecificeert. 

Eerst eene behuijsde hofstede liggende in de prochie van Woumene gecomen bij coope van de 

kinderen van den heer Jonckershouve groot 33 gemet, medegerekent een gemet twee lijnen 

landts inde hofstede van Jan van Woumene, ende een halff gemet bij ?brugge. Item 19 gemet 

erffve liggende ge? bij diversche parcelen int pachtgoet van bergieres? 

Nocg 20 gemet 34 roe onder gors ende zaijlandt contique ende geinclaueert? bij verscheijden 

stucken int goet te Schichtigem ende met denselven gebruijct ten titule van pachte bij Jan ? 

Nocg vier gemet landts gaende met het pachtgoet te Wijtschaten gehouden met dieselven in 

pachte bij Anthonis Carpentier. 



Item 2 gemet 97 roeden landts gemeene ende onverdeelt met de kinderen van heere van 

Jonckershouve ende de kinderen Cuijcx?, in 8 gemeten liggende in St Nicolaes 

Bewesterpoorten jegenwoordelijck in pachte gehouden bij de weduwe Eloij Maene ende 

daerenboven in de (pag 28v) voors parthie nocg het part van Gillis de Witte bedragende de 

lijne 74 roeden en ? ? roeden. 

Item twee lijnen 55,5 roeden landts gemeene ende onverdeelt als vooren in een parthie van 

twee gemet twee lijnen 80 roeden landts wesende t’vierendeel van een hoffstede binnen de 

voors. prochie daer Pieter van Bruische? jegenwoordelijck woont ende bij hem in pachte 

gehouden ende daertoe tdeel van Gillis de Witte bedragende 63,¾ roede 

Item 38,¾ roede landts liggende gemeene ende onverdeelt in een gemet binnen de prochie van 

Mechelen? noordoost van de kercke tusschen joncker Jacob van Provijn en joncker Jacques de 

Massut. 

Item 5 gemet een lijne 72,5 roeden landts liggende in een parthie van 19 gemet 16 2/3 roeden 

landts bij Jonckershouve in de prochie van Woumene gecomen van de weduwe Beaubois. 

Item elf lijnen oft daerontrent hoijgers? gelegen in de prochie van Woumene die Jan de 

Grauw plachte in pacht te houden gecomen vuijt een sterffhuijse van joncker Joris de Provijn. 

Item een lijne een lijne 75 roeden liggende in twee gemeten in Cleijcker gecomen van de 

voors. weduwe Beaubois ende voortijts in pachte gehouden bij Mael van Meulene. 

Item een lijne preter 5 roe liggende in acht lijnen 45 roe gecocgt bij Omaer Loopman binnen 

de prochie van Steenkke (MPS: Steenkerke). 

Item 2 lijnen 32, 5 3/5 roeden? in 3 gemet 2 roe gemeene met de kinderen van heere van 

Jonckershouve liggende in een parthie van 13 gemet een lijne 8 roede ?binnen de prochie van 

Langemarck daer aff dat Nicolaes Bottelier in de rechte middele heeft een stucxken op zijn 

zelven, de meunickendreve halff hiermede gaende ende licgt onder de heerlijckheijt van 

Si?tersale. 

Item binnen de selve prochie 51 gemet ½ roe landts noortoost van de kercke gemeene met de 

kinderen van de heer (pag29) van Jonckershouve ende de weduwe Adriaenken Wagemaecker, 

in vier lijnen streckende zuijt ende noort van beijden zijden, Rijcke waert Laloens lant, metten 

zuijteijnde op de beke. 

Item in de zelve prochie onder tSchoutteertendom van Corby gelegen 51 gemet 1/5 roe lants, 

in een parthie van twee lijnen gemeene met de kinderen van heere van Jonckershouve 

noortoost van de kercke comende aen kinderen Philips heere van Houtterlandt, van noorden 

Jacques Letroijs landt, t’oostende opt straetken loopende naer de Lange Pijpe?. 

Item in de zelve prochie 10,1/3 roe onder de heerlijckheijt van gruijterzale liggende in diverse 

parthien van vier lijnen gemeene ende onverdeelt met de kinderen van heere van 

Jonckershouve ende weduwe Adriaen de Wagemaker. 

Met alle groene ende drooge cathe?, op alle ende zegelen? der voors landen staende mitgaders 

alle verloopen huren? ende pachten mits dat de voors. kinderen thaeren laste nemen ende 

behouden zullen die cheijnsen renthen andre bezwaernisse speciael op de voors. landen beset 

ende vuijt dselve gaende. 

Item nocg de erffeleijcke rente van 12 p grooten tsiaers tot laste van haere hoocgheden 

geassigneert opt Casteel te Walle validerende verschijnende den 1
ste

 september in elck jaer 

met alle verloopen. 

Nocg eene rente van 6 ponden 5 schellingen para? tot laste van haere hoocggemelde 

hoocgheden int Westquartier van Vlaanderen met alle verachterde renten. 

Omme alle dselve goederen terstonts in rechte vrije eijgendom te aenveerden besitten ende 

behouden met alles datter aencleeft met sulcken verstande dat dselve goederen onverdeelt 

zullen blijffen onder de voors. kinderen sonder dselve te scheijden vercoopen alieneren ofte 

bezwaren in eenige manieren ende dat een van de kinderen sonder wetticg oir na te laten 

overlijdende de andre in leven blijvende daerinne (pag 29v) zullen succederen ende omme 



datter selve te beter sall mogen beslaen ende stadtgrijpen, heeft de comparante in alderbeste 

forme vougen ende manieren als zij best coste ende geconstitueert ende machticg gemaect, 

constitueert ende maect machticg bij desen de heer Louis Vlamick Cannunick haere cousijn 

woonachticg tot IJperen om de voors. gifte ende donatie te insinueren de overheijt ende 

rechteren daer deselve goederen onder gelegen sijn, ende de voors. donatarisse daerinne te 

doen stellen in possessie vestigen? ende erven ende daertoe voorts tot proffijte van voors. 

kinderen te handelen als de rechte usantie van de plaetsen ende vereijschen met macht van 

dien ofte meer personen met gelijcke ofte gelimiteerde macht in zijn steede te stellen ende 

substitueren. Belovende te houden onder goet vast ende van waerde al dat bij de voors. 

geconstitueerde ende desselfs gesubstitueerde te sijne. 

Voors is gedaen zal werden nu ende ten eeuwigen dage. Alles sonder fraude. Consenterende 

ende verseeckerde hiervan acte gemaect te worden ofte meer in forma. 

Gedaen ten comptoire van mij notaris ter presentie van Jacob ingels (MPS: Jacob Engels) 

ende Pieter Pieters, geseijt Davids Pieter, borgers deser stede die als looflijcke getuijgen 

nevens mij notaris tot kennisse in desen versocht ende sonderlinghe gebeden sijnde de minute 

deser metten comparante mede onderteeckent te hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2044, 30, W_6625, 7-12-1611: In den name Godts Amen Condt ende kennelijck zij 

een ijegelijck bij desen jegenwoordigen openbaeren instrumente hoe dat op heden den 7-12-

1611 voor mij Jacob Boudewijns Wisse openbaer notaris etc. (ut ante) 

gecomen ende persoonlijck gecompareert zijn d’eerzame Heijndrick Marinuss ende 

Appollonia Maertensdr sijne huijsvrouwe borgers deser stede beijde cloeck gesont welvarend 

gaende ende staende daert henlieden belieffde dewelcke overdenckende de cranckheijt des 

menschen levendatter etc (t progemium voorts te extenderen als hiervoren fol 22 verso)  

Bevelende haere ziele etc. 

Ende comende voorts tot haere voorgenomen dispositie van goederen considerende de groote 

lieffde diensten ende weldaden die zijlander malcanderen staende huwelijck alreede gedaen 

ende bewesen hebben ende nocg doen ende bewijsen zullen hebben ten dien regarde ende om 

andre redenen henlieden daertoe moverende malcanderen reciproce over ende wederover de 

lanxtlevende van henlieden beijden voren vuijt gemaect gegonnen ende gegeven, maken 

gonnen ende geven de lanxtlevende van henlieden voren vuijt in rechte vrije eijgendomme 

mits desen, Eerst alle de huijsraet ende meublen mitsgaders t’ongemunte zilver dwelcke ten 

sterffhuijsse van de eerste van henlieden bevonden zal werden geen vuijtgesondert ofte 

gereserveert als oock de parthien van lande hiernaer gespecificeert. 

Ende eerst een stuck zaijlandt gelegen in de Oosthoec groot 3 gemet 288 roeden, item nocg 

een stuck zaijlandts groot 2 gem preter 48 roe gelegen in Jan Brassershoeck achter den 

vuijtgedaene boomgaert aen Steene Pietse? alles int zuijtambacht van Cloetinge, item nocg 1 

gemet 88 roe zaijlandt gelegen int Middelambacht van Cloetinge aen Cloetingsche Steene 

Pietse. Ende ten laeste nocg 3 gemet 159 roe gelegen int oud Goes ambacht in Huivelandts? 

hoeck in twee diversche stucken. Omme tgene voors. is bij de lanxtlevende terstont naer de 

afflijvicheijt van eerst van henlieden beijden aenveert behouden ende in rechte vrije 

eijgendomme geproffiteert te worden als zijn ofte haer eijgen (pag 30v) goet sonder ijemants 

wederseggen, ende alle de resterende goederen die de eerstoverlijdende met de lanxtlevende 

gemeene achterlaten ende deser werelt ontruijmen zal geen vuijtgesondert boven tgene voors. 

is en de schulden overschietende hebben zijlieden comparanten begeert ende mits desen 

geordonneert dat tusschen de lanxtlevende van henlieden beijden ende het kindt daer de voorn 

Appollonia jegenwoordelijck mede bevrucht is mitsgaders tkindt ofte kinderen bij hen beijder 

lichamen nocg te winnen ende naer desen te procreeren sullen gepaert ende gedeelt worden 

als naer costuijme van lande van Zeelandt tselve kindt daer de voorn Appollonia 

jegenwoordelijck mede bevrucht is ende het kindt ofte kinderen bij hen beijder lichamen nocg 



te procreeren daerinnen haere erffgenamen instituerende ende verclaerende mits desen. Ende 

ingevalle d’eerste van henlieden comparanten quame te sterven sonder kindt ofte kinderen tzij 

geboren oft ongeboren achter te laten, zoo institueren zijlieden reciproce tot haerlieden 

erffgenamen haerlieder naeste vrienden die daerinne naer costuijme van de lande van 

Zeelandt gerechticgt zullen zijn zulcx als die behoiren te erven. Omme alle de resterende 

goederen boven de voors prelegaten ende schulden overschietende tusschen henlieden ende de 

lanxtlevende van hen beijden comparante gepaert ende gedeelte te werden als naer costuijme 

van desen lande. 

Alle twelcke voors. is de testateuren ter presentie van getuijgen duijdelijck voorgelesen zijnde 

verclaerden andermael etc. (’t besluijt voorts te extenderen als hiervoren fol 22v). 

Gedaen ten huise van Testanten ter presentie van Gillis Geerts ende Jacob Marinuss borgers 

deser stede. 

 

RAZE 2044, 31, W_6626, 9-11-1611 (testament): In den name Godts Amen Condt ende 

kennelijck zij een ijegelijck bij desen jegenwoordigen openbaeren instrumente hoe dat op 

heden den 9-11-1611 voor mij Jacob Boudewijns Wisse openbaer notaris etc. (ut ante) 

persoonlijck gecompareert is Jan Lucass Schoemaecker jongman oudt 22 jaeren zoo hij seijde 

dwelcke sieckelijck te bedde liggende maer nocgtans zijn verstant memorie ende vijff zinnen 

over al wel machticg ende volcomentlijck gebruijckende aoo ons claerlijck gebleken is, 

overdenckende de cranckheijt des menschen leven, datter niet zekerder is dan de doot, ende 

niet onsekerder dan d’ure ofte stonde derselven heeft vuijt zijnen vrijen onbedwongen wille 

rijpelijck voordacht beradende wel overleijt sonder daer toe van ijemande gepersuadeert ofte 

geinduceert te zijne, soo hijzelve gemacte ende geordonneert maect ende ordonneert zijn 

testament laeste ende vuijterste wille in forme ende manieren naervolgende. Bevelende zijne 

ziele die bermherticgheijt Godts etc (ut ante). 

Ende comende voorts tot zijne voorgenomen dispositie van goederen, heeft in den eersten 

gegonnen gegeven ende gelegateert gont geeft ende legateert aen zijne naeste vrinden die ab 

intestato sijne achtergelaten goederen zouden moeten erven de somme van 10 schellingen 

vlaems onder hen allen gelts eens zonder meer daermede zij vuijt sijnen sterfhuijse ende 

achtergelaten goederen sullen moeten blijffventen eeuwigen dage sonder ter dier oorsake zijn 

zijn comparants naer te nomineren erffgenamen eenicg vorder molest aen te doene op de 

verbeurt van de voors. 10 schellingen? ten behouve van armen alhier. Ende alle de resterende 

goederen boven tgene voors. is ende de schulden overschieten zullen heeft hij testant 

gegonnen ende gegeven in vrije eijgendomme mits desen aen Janneken Jorisdr zijne moeder 

deselve Janneken Jorisdr daermede zijn eenige ende universele erfgename instituerende bij 

desen, ende dat in recompense van de groote moijte slover? ende swaere? arbeijt die deselve 

zijne moeder gedaen heeft omme haere kinderen met Godt de Heere op te brengen ende ? de 

werelt te helpen als om andre redenen hem daertoe moverende. Alles twelck voors. is de 

comparant ter presentie van de getuijgen duijdelijck voorgelesen zijnde verclaerde (pag 31v) 

andermael tselve te wesen zijn testament laeste ende vuijterste wille, begerende ende mits 

desen ordonnerende dat selve naer zijn overlijden sal stadt grijpen ende volcomen effect 

sorteren tzij bij forme van testamente codicille gifte ten op siene van doodt ofte sulcke 

alderbeste forme ende middel daer deure tselve aldergevoucglijcxt staende gehouden sal 

mogen werden. Niettegenstaende eenige rechten ter contrarie ofte oock niettegenstaende dat 

alle solemniteijten naer rechten gerequireert hierinnen niet volcomenlijck onderhouden noch 

achtervocgt en waeren. Alles etc. (ut ante). 

Gedaen ten huijse van comparant, ter presentie van Quirijn Vincents timmerman ende 

Huijbrecht Corneliss cleermaker (MPS: Hubrecht Corneliss cleermaecker), borgers deser 

stede. 

 



RAZE 2044, 31v, W_6627, 31-12-1611 (codicille): In den name Godts Amen Condt ende 

kennelijck zij een ijegelijck bij desen jegenwoordigen openbaeren instrumente hoe dat op 

heden den 31-12-1611 voor mij Jacob Boudewijns Wisse openbaer notaris etc. (ut ante) 

persoonlijck gecompareert is Marinus Passchiers timmerman ende borger deser stede 

sieckelijck te bedde liggende maer nocgtans zijn verstant memorie ende vijff zinnen over al 

wel machticg ende volcomentlijck gebruijckende aoo ons claerlijck gebleken is, considerende 

de broosheijt des menschen leven, datter niet zekerder is dan de doot, ende niet onsekerder 

dan d’ure ofte stonde derselven dewelcke heeft omme gerusticgheijt wille om te? voorcomen 

alle differenten questien ende moijten die tusschen zijne kinderen ter eenre ende Jan Jans 

Wasschaert getrout hebbende (pag 32) des comparantsdr Maijken Marinusdr (MPS: 

Maeijcken Marinusdr) ter andre zijde naer zijns comparants afflijvicgheijt ter oorsake hiernaer 

verhaelt souden? mogen vallen bij forme van vuijterste wille oft codicille verclaert gemaect 

ende geordonneert tgene hiernaer volcgt, voor eerst bevelende zijn siele die bermherticgheijt 

Godts die dselve geschapen verlost ende geheijlicgt heeft ende zijn lichaem die aerde, ende 

comende voorts tot zijne meijninghe begeert expresselijck dat den voorn Jan Jans Wasschaert 

in voors. qualiteijt voren vuijt de gereetste goederen bij hem comparant achter te laten sal 

betalen ende voldaen werden alsulcken 8 p 5 stuijver? als hij comparant deselve Wasschaert 

in voors. qualiteijt deucgdelijck schuldicg is, zoo over reste van de gereede ende meuble 

goederen die de voorn. Maijken Marinusdr voors. haer portie waren aenbestorven bijt 

overlijden van haer moeder zaliger als van anderhalve huere van hem comparant gedient te 

hebben. Voorts ordonneert hij comparant dat de voorn. Wasschaert ofte zijne huijsvrouwe 

dadelijck naer sijne afflijvicgheijt vuijt de gereetste goederen bij hem comparant achter te 

laten sal voren vuijt trecken genieten ende proffiteren alle alsulcke penningen als hij 

Wasschaerts ten behouve van comparant alreede verschoten heeft ende nocg soude mogen 

verschieten daervan deselve Wasschaert ofte zijn huijsvrouw sullen gaen? zijn comparants 

andre kinderen overleveren specificalijck die hij comparant begeert ende mits desen 

geordonneert dat zijne kinderen sullen geven volcomentlijck geloove sonder deselven 

Wasschaert ofte zijne huijsvrouwe tot vorder ofte naerder bewijsinge te mogen constringeren 

ende wat is belangende de meuble ende haeffelijcke goederen mitsgaders de 

timmergereetschap die hij comparant achterlaten sall alsoo deselve zijn berustende ten huijsse 

van voors. Wasschaert begeert ende ordonneert hij comparant dat zijne kinderen hen sullen 

tevreden houden met? sulcx als hij dzelve overleveren ende verclaren sal den comparant 

toebehoort te hebben sonder? hen ter dier ofte andre zaken hiervoren gementioneert eenige 

(pag 32v) moijte aen te doene alsoo hij comparant denselven Wasschaert ende zijn 

huijsvrouwe tselve vastelijck is toebetrouwende ende wel versekert houdt dat hier deur eenige 

frauldatie? aende andre kinderen en sal geschieden maer alleenlijck sulcx ordonnerende om 

geen twist ofte oneenicgheijt tusschen zijne kinderen te maken. 

Ende twelcke voors. is den comparant duidelijck ter presentie van getuijgen voorgelesen 

zijnde verclaerde andermael tselve te wesen zijn vuijterste wille begerende dat dselve naer 

zijn afflijvicgheijt sal achtervolgt ende volbricgt worden naer zijn forme ende inhouden tzij 

als vuijterste wille codicille gifte ten opsiene des doots ofte zulcke ander middel soot selve 

best naer rechten subsisteren macg. Alles etc. (ut ante). 

Gedaen ten huijse van voors. Wasschaert ter presentie van Gedeon Quirijns (MPS: Gideon 

Quirijns) schoemaker ende Hubrecgt Jooss stoeldraijer borgers deser stede. 

 

RAZE 2044, 32v, W_6628, 31-1-1612 (testament) : In den name Godts Amen Condt ende 

kennelijck zij een ijegelijck bij desen jegenwoordigen openbaeren instrumente hoe dat op 

heden den 31-1-1612 voor mij Jacob Boudewijns Wisse openbaer notaris bij de hove 

provintiael in Hollandt geadmitteertetc. (ut ante) persoonlijck gecompareert is Adriana 

Cornelisdr Macharisdr huijsvrouwe van Cornelis Laureijss dewelcke Adriana Cornelisdr 



zieckelijck te bedde liggende maer nocgtans haer verstandt memorie ende vijff zinnen over al 

wel machticg ende volcomentlijck gebruijckende, zoo ons claerlijck gebleken is, verclaerde 

dat zij overdenckende ende considerende de cranckheijt des menschen leven datter niet 

zekerder en is dan die (pag 33) doot ende niet onsekerder den ure ofte stonde der selver heeft 

vuijt haer eijgen vrije etc. (‘t progemium voorts te extenderen als int testament fol 31 dan staet 

te letten dat den comparant aldaer een mans ende dese een vrouw is). 

Bevelende etc. 

 

In den eersten wederroepend doodende casserende ende te niete doende alle voorgaende 

testamenten codicille donatien ofte andre instrumente disposities bij haer comparante voor 

date deser gemaect. Ende comende voorts tot haere voorgenomen dispositie van goederen 

heeft in den eersten gemaect gegonnen ende gegeven, maect gont ende geeft in vrije 

eijgendomme aen haeren broeder Adriaen Corneliss Machariss voor d’een helft ende aende 

kinderen van Marinus Cornelis Machariss voor d’ander helft de somme van 50 carolus gulden 

te betalen bij haeren naer te nomineren universele erffgenaem terstondt naer haer overlijden. 

Item gondt geeft ende legateert aen Neelken Heijndrickx (MPS: Cornelia Heijndricksdr) haere 

nichte haer rootte nette? keurs metten fluwelen boort ende haer testantes beste beucke?. Item 

geeft ende legateert aen voors. kinderen van Marinus Corneliss Machariss haer broeder 

geweest 25 ellen gereet linnen vlaslaken. Item gondt geeft ende legateert aen kinderen 

nagelaten bij Geertken Cornelisdr (MPS: Geertruida Cornelisdr) twee dosijn servetten van de 

beste die bij haere comparanten ten huwelijck ingebracht zijn. Item gont geeft ende legateert 

aen Adriaen Machariss ende Catharina Cornelisdr Macharisdr haer broeder ende zuster. 

Mitgaders aen kinderen nagelaten bij Marinus ende Geertruida Cornelisdr Macharisdr haer 

comparantes broedere ende zuster kinderen eerst den nombre van ontrent 22 gemet landts 

liggende in Cloetinge Capelle Vlaecke als Cruijninge bij haer comparante ten huwelijck 

innegebrocgt. Item gondt geeft ende legateert aen selve haer broeder ende zuster mitsgaders 

broeders ende zuster kinderen, in de gorsse van Hongersdijck eene schelling een grooten drije 

mijten vuijtten penningen weesende de helft van tgene haer testante met den voorn haeren 

man in voors. gorssinge is competerende welverstaen soo de selve gorssinge haerder 

comparantes overlijden nocg onvercocgt is, ende ingevalle van vercocht te wesen begeeft zij 

testante dat de waerde van dien ten advenante dselve heeft gegolden in gereeden gelde ? (pag 

33v) bij haer naer te nomineren erffgenamen aen voors legatarisse vuijtgereijct zal worden 

terstont naer haer overlijden. Item geeft ende legateert zen selve legatarisse een paijemente 

inhoudende sulcken somme van penningen als ten overlijden van comparante blijcken sal 

luijdens op Jacob Boudewijns Wisse over coop van zijn huijs daer hij nu in woondt staende 

binnen deser stede aen marct. Item geeft ende legateert aen selve legatarissen alle haer 

cleederen linnen ende wollen thaere lijfve hals ende hooft dienende boven het voormelde 

keurs? ende huijcke overschietende. Ende ten laeste geeft ende legateert aen selve nocg de 

somme van 50 ponden vls eens te betalen d’een helft twee maenden naer haer overlijden ende 

dander helft een jaer naer date van dien. Welcke ponden vls mitsgaders de penningen die van 

voors. paijbriefe jaerlijcx verschijnen ende van hare cleederen provenieren sullen als oock de 

penningen die van voors. helft van gorssinge bedongen sullen wesen zoo die voor date van 

haer overlijden vercocht is begeert zij testante dat bij haer naer te nomineren testamenteurs 

sullen aengeleijt werden aen vaste panden deselve testateurs authoriseren omme alle haere 

comparante cleederen te doen vercoopen ende te goede te maken, omme dienvolgens bij 

deselve legatarissen jaerlijcx van alle de voors. goederen te genieten ende proffiteren 

alleenlijck het jaerlijcx innecomen ofte bladinge zulcx dat den voors. Adriaen Machariss ende 

Cathalijne Cornelisdr Macharisdr, mitsgaders oock de kinderen nagelaten bij Marinus ende 

Geertken Cornelisdr Macharisdr de eijgendom van eenige der voors gelegateerde goederen 

ofte haerlieden portie int geheele ofte deele luttel ofte vele niet en sullen mogen vercoopen, 



vervreemden veralinieren ofte belasten in eenigerlei manieren, maer hun geconteert houden 

mette bladinge ende jaerlijcx innecomen van de sleve haerlieder portie, haerlieder leven lanck 

gedurende als vooren gezecgt is welck jaerlijcx geheel innecomen (pag 34) der 

voors.goederen tusschen henlieden gepaert ende gedeelt zal worden in vijff hooftdelen naer 

costuijme van lande, nocg oock en verstaet niet zij comparante dat de voors. bladinge bij 

eenige van haer broeder oft suster crediteuren zal mogen begaen gearresteert ofte 

vuijtgewonnen worden, alsoo dselve aen haerlieden gelaten is thaere alimentatie? 

verclaerende van nu voor alsdan sulcken vercoopinge belastinge becommeringe oft alienatie 

nul ende van geender waerde omme deselve gealinieerde ofte belaste goederen t’allen tijde bij 

de zelven kinderen geeijgent ende gebe? mogen worden ende naer de doot van voorn Adriaen 

Machariss ende Cathalijna Cornelisdr Macharisdr mitsgaders na de doot van de kinderen 

nagelaten bij den voorn Marinus ende Geertruida Cornelisdr Macharisdr zullen alle de voors. 

goederen ende bladingeaen henlieden bij lijfftocgt hiervoren gelegateert devolueren ende 

succederen in vrije eijgendom op derselve wettige kinderen. Behoudens oft gebeurde dat 

eenige van voors. vijf hooftstaken quamen te sterven zonder wetticg hoir achter te laten, zoo 

is in die gevalle haer comparantes begeeren ende vuijterste wille dat het gedeelte van deselven 

gestorven hooftstake ofte hooftstaken onder de reserve van prohibitie als de voors. andre 

goederen sal devolueren ende succederen op de andre overblijvende hooftstaken ofte der 

selver wetticg hoir zoo zijlieden overleden waren verstaet oock dese prohibitie te casseren als 

van andre goederen ende in alle de resterende gereede havelijcke erffelijcke, meuble ende 

inmeuble goederen actien ende gerechticgheden die boven de voors legaten ende schulden 

overschieten zullen heeft zij testante haer universele erffgenamen verclaert ende geinstitueert 

den voorn. Cornelis Laureijss haeren man, omme alle dselve te behouden ende proffiteren als 

zijn eijgen goederen zonder ijemants wederzeggen ten eeuwigen dage zonder aen ijemandt 

gehouden te zijn eenige staet oft inventaris over te leveren ofte eenige penningen (pag 34v) te 

doene ende dat op dese haere dispositie tot realiter? executie zouden mogen gestelt worden 

zoo noempt stelt ende verclaert zij testante tot testamenteurs van desen haeren testante den 

voorn. haeren man Heijndrick Adriaens Nissepadt henlieden biddende desen last te willen 

aenveerden ende op alles goet opsicgt te nemen opdat dese dispositie in alle haere pointen 

strictelijck wirt naergecomen. Ordonnerende desele haeren broeder en zuster mitsgaders 

broeder ende zuster kinderen haeren erven ende nacomelingen met dese dispositie hun 

volcomentlijck vernoucgt tevreden ende voldaen te houden van de erffnisse ende successie 

henlieden bij haer testantes overlijden aenbestorven ende sulcx dezelve in alle haer poincten 

ende articulen ende ordonnantien te onderhouden ende acquieseeren (MPS: zich tevreden 

houden) sonder daer jegens in rechte ofte daerbuijten eenicg molest ofte oppositie te doene 

docg soo de selve oft ijemanden vuijt haerlieden name feitelijck oft met rechte poocgde dese 

dispositie te wederstaen, begeert zij comparante expresselijck dat zulcke wederstaender oft 

wederstaenders zal ofte zullen verbeuren zijn ofte haere portie der voors. goederen deselve 

toebehorende aen armen alhier. Alle twelck voors. de testante ter presentie van getuijgen 

duijdelijck voorgelesen zijn, verclaerde andermael tselve te wesen haer testament laeste ende 

vuijterste wille begerende dat deselve sal volcomentlijck effect sorteren achtervolgt ende 

onderhouden te worden tzij bij forme van testamente codicille gifte ten opsiene van doot ofte 

zulcx als tzelve alderbest ende vast van waerden gehouden te worden ende naer rechten te 

substitueren macg, niettegenstaende eenige rechten etc. (’t besluijt voorts te extenderen als int 

testament ?) 

Gedaen ten huijse van testante ter presentie van David Jans Schoudee ende Joos? Jans 

timmerman, borger deser stede. 

 

RAZE 2044, 35, W_6630, 6-2-1612 (vuijtcoop): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris etc. ende in presentie van getuijgen ondergenoemt Jasper Rontvisch 



schoemaecker ter eenre ende mr Carel Tulck chirurgijn als behilijckt oom ende voocgt van 

kinderen nagelaten bij Janneken Jans de Moercourt? met name Tanneken Jaspersdr oudt 7 

jaeren ende een halff, Loonken Jaspersdr (MPS: Appollonia Jaspersdr) oudt vijff jaeren ende 

Janneken Jaspersdr oudt 3 jaeren, oft elck daerontrent ter andre zijde allen poorters deser 

stede Goes ende hebben zijlieden comparante te gader verclaert dat zijlieden op huijden date 

deser overcomen ende geaccordeert zijn ter oorzake vandt sterffhuijs ende erffenisse van 

voorn Janneken Jansdr de voors. Jaspers huijsvrouwe ende mr Carel Tulcx huijsvrouwe zuster 

was in der vougen dat hij weduwnaer zal aenveerden behouden ende blijfven int volle 

gebruijck bezidt ende eijgendom van alle die goederen roerende onroerende actien in ende 

vuijtschulden die inde voors. gemeene sterffhuijse behouden sullen worden geene 

vuijtgesondert ende daermede voortaen zijne vrije wille doen al tzijnder bate ende lasten 

midts dat hij boelhouder hem verbonden heeft ende belooft bij desen des voors. Janneken Jans 

kinderen van hem comparant geprocreert hierboven genoemt te onderhouden van cost ende 

cleeren ? betamelijck? naer zijne verstaet deselve te leeren doen leren lesen schrijven 

kandtwerck oft anders daer zijlieden oft elck van henlieden nut? ende bequam toe wesen 

sullen soo dat behoort ende een goede vader schuldicg is ende dat alles gedurende totdat 

deselve volcomelijck bejaert sullen wesen ende alsdan ofte als deselve ende ijder van 

henlieden naer vrinden rade? zullen comen tot die state aen selve kinderen vuijt te reijcken 

elcx een rosenobel in specie eens in volle voldoeninge van haerlieder moederlijck goet, des 

eens kintsdeel ervende ende verstorven op dandere ende sulcx opt lanxtlevende ende in cas 

alle drije de voors. kinderen quame afflijvicg te worden sonder wetticg hoir achter te laten op 

de rechte erffgenamen die daerinne naer costuijme van lande van Seelandt gerechticgt zullen 

wesen. ? is besproken oft gebeurde dat middlertijt dese kinderen eenicge goederen bij 

successie oft andersints aenbestorven dat het eijgendom derselver de voor. kinderen sal 

aencomen behoudens dat deze boelhouder voors. zal daervan genieten de bladinge zoo lange 

als de voors. kinderen onbejaert blijfven, ende oft gebeurde dat hij boelhouder quame te 

overlijden voor ende aleer voors. drije kinderen bejaert waeren is in sulcke gevalle 

gestipuleert dat zijne weduwe sal (pag 35v) ongehouden zijn inde vordere houdenisse van de 

voors. kinderen maer sullen de vrienden de voors. kinderen met hetgene daer de selve inne 

gerecgt zijn alsdan moeten aenveerden tot versekerheijt ende voldoeninge van tgene voors. is 

verbindt hij boelhouder mits desen sijn selven persoonlijck ende generael alle zijn goederen 

roerende ende onroerende die hij nu heeft ende nocg macg crijgen in welcke vuijtcoop onder 

de voors. belofte ende conditien vermelt verclaren zij comparanten in voors. qualiteijt na de 

?delijckheijt als staets geaccordeert ende verbonden te zijne. Alles etc. (ut ante). 

Geaden ten comptoire van mij notaris ter presentie van Pieter de Ridder ende Lieven Borm 

ketelaer 

 

RAZE 2044, 35v, W_6631, 7-2-1612 (testament): In den name Godts Amen Condt ende 

kennelijck zij een ijegelijck bij desen jegenwoordigen openbaeren instrumente hoe dat op 

heden den 31-1-1612 voor mij Jacob Boudewijns Wisse openbaer notaris etc. (ut ante) 

persoonlijck gecompareert zijn d’eerzame Jan van Alst ende Margarita Steenwerpers (MPS: 

Margaretha Steenwerpers) zijne huijsvrouw innewoonders deser stede beijde cloeck gesondt 

welvarend gaende ende staende daert henlieden belieffde, dewelcke overdenckende de 

cranckheijt des menschen leven datter niet sekerder is dan dien doot etc. (’t progemium voorts 

te extenderen als int testament fol 31 dan staet te letten dat hier 2 comparanten ende daer maer 

een is). 

Bevelende haere ziele etc.  

Ende comen voorts tot haerlieder voorgenomen dispositie van goederen alvorens 

considerende de groote lieffde diensten ende weldaden die zijlieden staende huwelijck 

malcanderen alreede gedaen ende bewesen hebben ende nocg doen ende bewijsen zullen soo 



lange Godt de heere henlieden int leven spaeren zal hebben ten dien regarde ende om andre 

redenen henlieden daertoe moverende malcanderen reciproce over ende wederover de 

lanxtlevende van hen beijden comparanten onder de last ende reserve hiernaer geroert in vrije 

eijgendomme gemaect gegonnen ende gegeven alle haerlieden gereede hoffstee erffve meuble 

ende immeuble goederen actien crediten ende gerchtigheden gout ende silver (pag 36) gemunt 

ende ongemunt ende generael alle de goederen die d’eerste van henlieden stervende dese 

werelt ontruijmen ende met de lanxtlevende gemeene achterlaten zal niet vuijtgesondert oft 

gereserveert malcanderen reciproce over ende wederover daerinne haere eenicge ende 

universele erfgenaem institueren mits desen. Dies heeft de voorn Jan van Aalst deselve zijne 

huijsvrouwe belast in cas hij eerst ende voor de voorn. zijne huijsvrouwe comt t’overlijden de 

erffgronden liggende in Vlaenderen tsijnder overlijden nocg onvercocht wesende ende 

gecomen van zijn vaderlijke zijde niet te vercoopen vervreemden veralinieren nocg belasten 

maer alleene daervan genieten genieten het jaerlijcxe innecomen derzelver haer levenlanck 

gedurende ende naer haer overlijden begeert hij comparant dat deselve gronden van erven 

zullen gaen ende erven? in vrije eijgendom aen zijn moeije kinderen oft bij haere aflijvicgheijt 

derselver descendenten van zijn comparants vaderszijde sulcx als die daerinne gercht zullen 

wesen, heeft voorts ingevalle als boven de voors. zijne huijsvrouw belast ende geordonneert 

terstont naer zijn overlijden aen selve nocg vuijt te reijcken ende betalen de somme van 12 p 

vls. Item aen sijne naeste bloetvrinden van moederszijde als namelijck zijn halve zusters ofte 

haere descendenten gelijck 12 p vls onder hen allen eens ende bovendien oock aen armen 

alhier 20 schellingen ende nocg 20 schellingen aen zulcke schamele luijden als haer beliefven 

zall. Tsij in cas zij Margarite eerst ende voor de voorn. haeren man compt te overlijden heeft 

in dien gevalle deselven haeren man belast ende mits desen geordonneert te betalen ende 

vuijttereijcken aen hare naeste vrinden die ab intestato haere testatrice goederen souden 

moeten erven eenen dubbelen ducaet in specie onder hen allen eens sonder meer. Welverstaen 

zoo der eenicge vrinden int leven zijnalsoo zij comparante verclaerde niet te weten ofter int 

leven sijnofte niet behoudens dat deselve erffgenamen gehouden werden binnen een jaere 

naer haer comparantes overlijden henlieden hier bekendt te maken ende brengen goede 

certificatie dat zijlieden de rechte rfgenamen zijn oft bij faulte van dien sal deselve ducaet 

gegeven ende betaelt worden ten proffijte van armen alhier. Ende ingevalle zij Margarita lanxt 

levende blijft zoo heeft zij in sulcken ? alle de goederen die zij die zij dese werelt ontruijmen 

ende achterlaten (pag. 36v) sal gegonnen ende gegeven aen naeste bloetvrinden van voors. 

mans vaderlijcke zijde hierboven genoempt. Omme alle de selve terstont naer haer overlijden 

te aenveerden ende behouden als haere vrij eijgen goederen instituerende deselve daerinne 

haere eenicge erffgenaemen, behoudens dat zijlieden gehouden werdenaen haere comparantes 

rechte erffgenamen die ab intestato haere goederen zouden moeten erven vuijt te reijcken 

ende betalen opden baet ende conditien als hiervoren verclaert. In cas zij voor den voors. 

haere man overleden eenen dobbelen ducaet onder hen allen eens sonder meer als oock aen 

voorn. naeste bloetvrinden van de voors. haeren mans moederlijcke sijde de somme van 12 p 

vls eens behoudens dat de goederen die haere voors. geinstitueerde erffgenamen van haer 

testantes beerven zullen ten minsten ?vaerdicg (MPS: gelijckvaerdicg?) zullen zijn 50 p vls 

contant gelt zoo niet sullen ongehouden wesen int legaet voors van 12 p vls. Ende verclaert zij 

testante dese dispositie int regarde van haer voors. mans vrinden van vaderlijcke zijde alsoo 

gemaect te hebben in recompence ende ten regarde dat alle de goederen die zij met de voors. 

haeren man jegenwoordicg zijn hebbende ofte immers ? den meestendeel gecomen zijn van 

selve vaderlijcke zijde, oversulcks begeert comparante dat in desen gevalle alle haer achter te 

laten goederen op dezelfde zijde zullen succederen. Alle twelcke voors. is etc. (’t besluijt te 

extenderenals int testament fol 1v). 

Gedaen ten comptoire van mij notaris ter presentie van ? (MPS: Cornelis?) Christiaen Borm 

ende Willem Borm. 



 

RAZE 2044, 37, W_6632, 14-2-1612 (coopcedulle): comparareerde voor mij Jacob 

Boudewijns Wisse openbaer notaris etc. d’eerzame heer Jacques de Jonge ter eenre ende 

Pieter de Bruijne filius Cornelis met Pieter de Bruijne filius Jans vuijt den naeme ende 

vanwegen Jan de Bruijne filius Cornelis des voors. Pieter de Bruijne filius Cornelis broeder 

ende Pieter de Bruijne filius Jans vader (MPS: begrijp ik niet) ter andre zijde welcke de 

Jonghe bekende van de voorn. Bruijne gecocht gelijck de selve de Bruijne in voors. qualiteijt 

verclaerde aen voors. de Jonghe vercocht te hebben alle alsulcken actie en gerechticgheijt als 

de voorn. Jan? de Bruijne is competerende inde landen ofte schorre liggende onder de prochie 

van Saemslach (MPS: Zaamslag) gemeene ende onvercavelt met de voorn. Pieter de Bruijne 

zijnen broeder ofte den voors. de Jonghe als desselfs Pieters actie hebbende en henlieden 

aenbestorven bij ’t overlijden Maijken Vermeesen (MPS: Maeijcken Vermeesen) haere 

moeder was ende dat op de conditien ende in vougen hiernaer volgende, te weten dat den 

voorn. cooper ten respecte van desen coop gehouden is ende belooft mits desen aen 

vercoopers in de voors. qualiteijt te betalen de somme van 80 p vls gelt eens in twee egale 

paijementen te weten St Jacobsdage naestcomende 1612 de gerechte helft ende dander helft 

Jacobs 1613 daeraenvolgend, mitgaders tgelacg dese oorzake verteert. Dies zal Pieter de 

Bruijne filius Cornelis half maerte naestcomende vermogen te kiesen vuijt de schapen die de 

cooper heeft gaende op Saemslacg als minstens? de nombre van 50 schapen welverstaende 

vuijt ijder parthie (MPS: of optie?) 25 schapen ende dat in mindering vant eerste paijement 

van coop voors. jegens 12 schellingen 6 grooten tstuck behoudens dat den voors. de Jonghe 

vuijt ijder parthie sal kiesen den nombre van 100 schapen is mede bij den cooper expresselijck 

gestipuleert ende bij de vercoopers belooft dat hij cooper zal vermogen gedurende den tijt van 

6 achtereenvolgende jaeren ingaende halff maerte 1612 naestcomende te gebruijcken ende 

etten alle alsulcken gerechticgheden als Jan de Bruijne voors. in zijn particulier is hebbende in 

schorren liggende onder Saemslacg voors. alle oudt ende nieuwe note beoosten de Windtgat 

sonder ten regarde van zelve ettinge stuijver ofte duijt aende (pag 37v) vercoopers ofte Jan de 

Bruijne vuijt te reijcken behoudens oft middelertijt gebeurde dat de selve particuliere schorren 

bedijct werdenis in die gevalle gestipuleert dat de cooper zal gehouden zijn ende belooft mits 

desen alsdan dadelijck affstandt te doene van selve schorren offt immers van zoo vele als 

bedijct zullen werden sonder eenicge vergoeienisse te mogen pretenderen. Nocg dit alles 

onder reserve ist? bij aldien de voors. Jan de Bruijne de coop ende conditien voren verhaelt, 

niet en is acquiererende ende voor goet aennemen dat de voors. vercoopers van alle tgene 

voors. is jegens den cooper zullen ontslaen ende ontslagen wesen, mits aen voorn. de Jonge 

vuijtreijckende vuijtreijckende de somme van 6 p vls gelts eens ende restituerende tgelacg bij 

hen ter deser oorzake verschoten. Alle welcke conditien ende voorwaerden de contragenten 

hinc jude belooft ende te onderhouden ende achtervolgen onder ’t verbandt van haere 

personen ende goederen. Alles etc. 

Gedaen in Horen (MPS: cafe in Goes) present Engel de Jager ende Cornelis Engels schipper. 

 

RAZE 2044, 37v, W_6633, 17-2-1612 (vuijtcoop): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris etc. Jozijnken Mattheusdr nagelaten weduwe van wijlen Gillis Jans 

Lurkens geassisteert met Danckaert Danckaerts haeren gecoren voocgt ende assistent in desen 

ter eenre ende Mattheus Jans in huwelijck hebbende Janneken Jansdr Lurkens mitgaders 

Adriaen Heijndricks mandemaker in huwelijck hebbende (pag 38) Lijnken Jansdr Lurkens 

(MPS: Cathalijna Jansdr Lurkens) des voors. Gillis Lurkens susters ende sulcx naeste vrinden 

van de voorn. Gillis Lurkens nagelaten kinderen hiernaer genoemt ter andre zijde, dewelcke 

comparanten verclaeren met malcanderen op huijden date deser veraccordeert te wesen 

nopens de erffenisse ende sterffhuijs van voorn. Gillis Lurkens naervolgende dat zij weduwe 

sal aenveerden behouden ende blijffven in het volle besit ent eijgendom van alle de goederen 



roerende ende onroerende actien in ende vuijtschulden die inden voors. gemeene sterffhuijs 

bevonden sullen worden egeen vuijtgesondert ende daermede voortaen haere vrije wille doen 

al tot haere proffijte ende laste mits dat sij boelhoutster haer verbonden heeft ende belooft 

mits desen des voors. Gillis Lurkens twee kinderen aen haer comparante gewonnen met name 

JOhannis Lurkens nu oudt zijnde drije jaeren ende drije maende ende Centijnken Lurkens 

(MPS: Vincentina Lurkens) oudt zes maenden te onderhouden alimenteren cleeden reeden 

redelijcke wijse naer haeren staet deselve ende elck van henlieden te leeren, doen leeren lesen 

ende schrijven een ambt ende handtwerck daer zijlieden elck van henlieden mit ende ende 

bequam toe wesen sullen zulcx ? als een goede moeder schuldicg is. Ende dit alles gebeuren 

tot deselve volcomentlijck bejaert zullen wesen ende ofte als deselve naer vrinden rade comen 

tot eere? state aen zelve kinderen vuijt te reijcken 2 p vls onder hun beijden eens sonder meer 

in volle voldoeninge van haere vaderlijck goet dies eens kindts deel versterven op dandre 

ende in cas de voors. kinderen alle beijden quamen te sterven middelertijt van twee jaeren 

naer date deser zal in sulcke gevalle de voorn. boelhoudster gehouden sijn ende belooft mits 

desen aen rechte erffgenamen van voors. kinderen ten regarde van dese erffenisse vuijt te 

reijcken ende betalen de somme van 4 p vls onder hen allen eens. Nocg zoot gebeurde dat 

voors. kinderen alle beijden quamen te sterven naert experieren van voors. twee jaeren sal sij 

boelhoudster in dien gevalle ongehouden sijn aen erffgenamen van de voorn. kinderen stuijver 

ofte duijt ten regarde van de erffenisse vuijt te reijcken ofte betalen, tot (pag 38v) 

versekertheijt ende voldoeninge van tgunt voors. is verbindt sij boelhoudster haerselven 

persoonlijck ende generael alle haere goederen hebbende ende te vercrijgen. Ende de 

contragenten verclaerden den staet ende sterfhuijse voors. weloversien hebbende op de 

conditien ende in manieren voren verhaelt met malcanderen int minnelijcke veraccordeert 

ende verbonden te weesen belooft ende oversulcx hinc jude dezelve te onderhouden ende 

achtervolgen t’allen dage. Alles etc. 

Gedaen in Wijngaertranck present Lieven Pieters backer ende Jan Claess timmerman (MPS: 

Jan Nicolaess timmerman), borgers deser stede 

 

RAZE 2044, 38v, W_6634, 20-2-1612 (vuijtcoop): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris etc. Neeltken Adriaensdr (MPS: Cornelia Adriaensdr) weduwe wijlen 

Jacques Verhaeck (MPS: Jacob Verhaeck) woonachticg buijten de Neiupoorte inde 

Antwerpse Zackerije geassisteert met Pieter Adriaens cramer haeren in dese gecoren voocgt 

ter eenre ende Matthijs Verhaeck (MPS: Mattheus Verhaeck) jongman oudt zijnde (zoo hij 

verclaerde) 23 jaeren als broeder ende naeste bloetvrient van vaders zijde van Mattheus 

Verhaeck nagelaten weese van den zelven Jacques Verhaeck gewonnen aen voorn comparante 

ter assistentie ende bijwesen van Geraert van Velde (MPS: Geert van Velde) van Antwerpen 

zijne meester ter andre zijde, dewelcke comparanten (pag 39) verclaerden met malcanderen 

overcomen ende geaccordeert te zijn nopende de erffenisse ende successie den voorn 

Mattheus Verhaeck bijt overlijden van voorn zijnen anebestorven in voegen dat sij weduwe 

sal behouden aenveerden ende blijffven int volle besit ende eijgendom van alle de geoderen 

roerende onroerende actien crediten vuijt ende inschulden die in de voors gemeene 

sterffhuijse bevonden sullen werden geen vuijtgesondert omme daermede voorts aen haeren 

wille te doene al thaere bate ende laste midts dat zij boelhoutster haer verbonden heeft ende 

belooft mits dese den voorn. Mattheus Verhaeck nu oudt zijnde 12 jaeren te onderhouden 

alimenteren cleeden ende reeden redelijckerwijde naer haeren staet denselven te leeren doen 

leeren lesen schrijven een ambt ofte zulcx daer hij int ende bequam toe wesen zall ende als 

een goede moeder toestaet ende behoort. Ende dit alles gedurende tot dezelven Mattheus 

Verhaeck gecomen zal wezen tot zijne bejaertheijt als wanneer ofte ofte zoo haest als dezelve 

naer vrinden rade zal gecomen tot eere? state deselve boelhoutster gehouden sal zijn ende 

belooft mits desen aen selven Mattheus Verhaeck vuijt te reijcken ende betalen in promptis de 



somme van 6 p vls gelts eens in volle voldoeninge van sijn vaderlijcke erve ende successie. Is 

mede geconditioneert oft gebeurde dat de voors. Mattheus Verhaeck quame afflijvicg te 

worden voor zijn modige jaeren ende dagen dat in sulcke gevalle de voorn, weduwe ende 

boelhoutster ontslagen zal jegens desselfs Mattheus effgenamen mits aen selve vuijt te 

reijcken onder hen allen 20 schelingen vls eens zonder meer ende de voorn Mattheus 

Verhaeck bekende voorts van de voorn. Neelken Adriaens volcomen voldaen ende betaelt te 

wesen beede? de eerste penninck metten laesten van alzulxke 12 p vls als zij Neelken aen hem 

schuldicg was over sijn vaderlijcke erve (pag 39v) ende successie volgende een contratc 

daervan gemaect ende gepasseert voor Schepenen van deser stede op den 19
de

 december 1609 

scheldende oversulcx deselve Neelken ende allen anderen quitantien? begonnen daervan vrij 

ende quijtte mits desen beloven deselve erven ende nacomelingen daervan voor alle 

namaningen ende quelleringen te bevrijden ten eeuwigen dage, verbindende de contragenten 

hinc jude tot voldoeninge onderhoudinge ende volcominge van desen contracte haerlieden 

respective personnen ende goederen. Alles etc. 

Gedaen in Horen present Adriaen Gentman ende Joossen de Bruijne (MPS: Joost de Bruijne) 

borgers deser stede als getuijgen 

 

RAZE 2044, 39v, W_6635, 21-2-1612 (testament): In den name Godts Amen Condt ende 

kennelijck zij een ijegelijck bij desen jegenwoordigen openbaeren instrumente hoe dat op 

heden den 21-2-1612 voor mij Jacob Boudewijns Wisse openbaer notaris etc. (ut ante) 

persoonlijck gecompareert is Adriaen Corneliss Harts jongman woonachticg tot 

Hoedekenskerke out zijnde zoo hij verclaerde ontrent de 21 jaeren cloeck gesondt welvarende 

gaende ende staende daer hij beliefft dewelcke overdenckende de cranckheijt etc (’t 

progemium voorts te extenderen als int testament fol 4 daer staet te letten dat den comparant 

hier een man is ende daer Adriaenken es). 

bevelende zijne ziele die bermherticgheijt Godts die dezelve geschapen verlost end 

egeheijlicgt heeft ende zijn doode lichaem de heijligen aerde dat hij begeert begraven te 

werden in de kercke van Hoedekenskerke mette (pag 40) ceremonien van de heilicge 

catholique kercke van ?, heeft in den eersten gegeven ende gelegateert aen armen van 

Hoedekenskercke voors. voor een testament een stuck zaijlants groot 584 roeden liggende in 

casteelhoeck van Hoedekenskerke (O. niet ingevuld, Z. de kercke aldaer, W. de waterganck, 

N. Herreman Lenaerts Zegert (MPS: Herman Leenaerts), voorts dat den armen zal gedeelt 

werden op zijn begrafenisse twee viertelen corens. Ende comende voorts tot zijne 

voorgenomen dispositie heeft om meckelijcke redenen hem daertoe moverende in alle zijne 

resterende goederen geen vuijtgesondert oft gereserveert die hij deser werelt ontruijmen ende 

achterlaten zal zijn eenicge in absoluijte erfgenaem verclaert genomineert ende geinstitueert 

de naergenoemde personen ende anders niemandt. Ende eerst voor een vierde part van ’s 

vaders vaders zijde de kinderen ende kintkineren van Cornelis ende Jacob Harts zijne testants 

ooms geweest. Item voor het tweede vierde part van s’vaders moeders zijde Cornelis Martini 

ter Goes ambachsheere der voors. procgie met Frans Jans Mauris gezamentlijck beijde zijns 

cousijns ofte bij haere afflijvicgheijt der selver kinderen ende dat in recompence van zeeckere 

diensten als anders aen hem gedaen ende bewesen. Item voor het derde vierde part van 

moeders vaders zijde de kinderen nagelaten bij Cornelis Claess (MPS: Cornelis Nicolaess). 

ende voor het resterende vierde part van ’s moeders moeders zijde de kinderen van ?ste Pools 

(MPS: ? Pauwels, waarschijnlijk Costen Pauwels) aen Zuiddijck onder Cruijningen (MPS: 

Kruiningen). Omme alle zijne resterende achter te laten goederen terstont naer zijn overlijden 

tusschen voorn sijne geinstitueerde erffgenamen gepaert ende gedeelt te werden als naer 

costuijme, onder reserve dat Pieternella Cornelis Claessen (MPS: Pieternella Cornelisdr 

Nicolaesdr) ende Claes Cornelis Claessen (MPS: Nicolaes Corneliss Nicolaess) haere deel 

ende portie henlieden vuijt crachte van dese competerende int geheel ofte deele luttel of vele 



niet en sullen mogen vercoopen belasten nocg veralinieren maer jaerlijcx hun gecontenteert 

houden mette bladinge (pag 40v) van dien blijffven den eijgendom derselver aen haere 

wetticge kinderen. Sij verstaet oock niet hij comparant dat de voors. Pieternella oft haeren 

man de voors. bladinge sullen vercoopen maer begeert dat dselve zal geemploijeert worden 

tot haerlieden alimentatie ende onderhoudenisse op pene zoo contrarie geschiet van selven 

houdinge te vervallen aen armen voors. gelijck oock Marinus Cornelis Claesse (MPS: 

Marinus Corneliss Nicolaess) zijn portie zoo lange hij ongetrout blijfft niet en sal mogen 

belasten vercoopen nocg veralinieren. Ende op dat dese zijne dispositie ende vuijterste wille 

in alles onverbrekelijck werde geobserveert zoo stelt ende noempt hij comparant tot 

executeurs ende testamenteurs van dese zijne testamente d’eerzame Cornelis Martini ende 

Frans Jans Mauriss voors, bevelende ende hertelijck versoecken aen selven desen last te 

willen aenveerden. Begeerende ende ordonnerende hij comparant allen ende eene ijegelijck 

die eenicgsints roeren oft aengaen macg dese dispositie onverbrekelijck te onderhouden op 

pene zoo der ijemant ware die dselve feijtelijck oft met rechte poocgde te wederstaen ende 

impugneren van te verbeuren zijn ofte haerlieden deel ende portie oft henlieden bijt overlijden 

van comparant aenbestorven tzelve toevoucgen aen armen voors. Alle twelcke voors is den 

testateur ter presentie van getuijgen duijdelijck voorgelesen zijnde verclaerde andermael 

tselve te wesen zijn testament laeste ende vuijterste wille begerende ende mits dese 

ordonnerende dat tzelve zal stadt grijpen ende volcomentlijck effect sorteren tzij bij forme van 

testamente codicille gifte ten opsien des doots ofte zulcx als alderbest naer rechten subsisteren 

macg niettegenstaende eenicge rechten statuijten (pag 41) ordonnantien keuren ofte 

costuijmen van stede ende lande ter contrarien, nocg oock niettegenstaende dat alle 

hoocgheden ende solemniteijten naar rechten gerequireert hierinne niet ? en waren 

geobserveert. Alles etc. 

Gedaen ten comptoire van mij notaris present Cornelis Harinckman ende David Jans 

Schoudee borgers deser stede. 

 

Geheel ander handschrift, andere stijl en andere akten!!! 

 

RAZE 2044, 41, W_6636, 22-2-1612 (attestatie): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen de 

stadt Goes ende inde presentie van getuijgen ondergenoemt Abraham van der Putte borger 

deser stede oudt 29 jaeren ofte daer ontrent dewelcken heeft ter instantie ende versoeckinge 

van de weduwe van Joos Benedictus op sijne mannenwaerheijt in plaetse van eede die hij 

bereijt is is t’allen tijde des versocgts te doene, verclaert ende geattesteert voor de gerechte 

waerheijt mits desen waeracgticg ende hem deposant wel kennelijck te wesen nu geleden 

ontrent drie weecken onbegrepen den precijsen dacg dat t’binnen deposants huijse en 

bijwesen Benedictus Jooss aen Francoijs de backer (MPS: Frans de backer) verhuijrt heeft het 

huijs ende backerie van requirant staende inde Lange Vorst omme daerinne te comen backen 

ende backoven te houden van den eersten deser tot meije 1613 in der voucge ende opde 

bespre? hiernaer volgende, te weten dat hij Frans gehouden was ende belooffde inden selven 

huijse te comen wonen int eerste februari 1612 ende daerinne backoven te houden en dselve 

soo vele mogelijck wesen sal van ? te beneficieren, daerbij voegende ick hebbe Dierick de 

backer mijn huijs vercocht maer geen ? ende alle die mij mij sullen willen volgen ( pag 41v) 

die sal ic in ‘n? moedershuijs brengen een huijrder belooffde ten respecte van den hure aen de 

requirant te betalen eerst van den eerste februario tot meije 1612 eenen rosenobel in specie en 

van meije 1612 tot meije 1613 de somme van 11 p vls. Eijndigende hiermede zijne dispositie 

met presentatie van tsleve t’allen tijde met eede te bevestigen. Al sonder fraude consenterende 

ende versouckende hiervan bij mij notario gemaect te werden een ofte meer instrumente in 

behoorlijcken forme. Gedaen binnen de stadt Goes in Cruijnigen (MPS: cafe) present Philips 



Dupree ende Joris van Gelder borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot 

kennisse van desen versocht sijnde de minute deser metten comparant mede onderteijckent 

hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2044, 41v, W_6637, 23-2-1612: compareerde voor mij Jacob Boudewijns Wisse 

openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen der stadt 

Goes ende inde presentie van getuijgen ondergenoemt Jeremias Camerlinck innewoonende 

borger deser stede den welcken comparant als last ende volle commissie hebbende soo hij 

seijde van sijn suster Judith Camerlinck bekende ter vollen vernoucgt gecontenteert ende 

betaelt te wesen van van Jan Masuer (MPS: Jan Mazure) jongman ter cause van alsulcken 

beslapinge als den voorn. Masuer met de voorn. Judith nu geleden ontrent 15 ofte 16 maenden 

heeft aengegaen als ooc van andre omstandicgheden daer vuijt gevolcgt schelden den 

dienvolgende sij comparante den voorn Masuer daervan vrij ende quijtte mits desen. 

Belovende sulcx hij comparant in sijn eijgen ende prive name den voorn. masuer sijn erven 

ende nacomelijngen van alle moijten heeschen pretensien ende quelleringe die hem ter dier 

oorsake vanwegen de voorn. Judith hiernamaels souden mogen aengedaen werden te 

bevrijden ende garanderen onder ’t verbant van sijnen persoone ende goederen. Alles sonder 

fraude, consenterende ende versoeckende hiervan bij mij notario gemaect te werden een ofte 

meer instrumenten in behoorlijcken forme.  

Gedaen binnen der stadt (pag 41v) Goes ten comptoire van mij notario present Hubrecht Jans 

stadtbode ende Davidt Mels (MPS: David Melchiors) borgers deser stede, die als getuijgen 

nevens mij notario tot kennisse van dese versocht sijnde, de minutte deser metten comparant 

mede onderteijckent hebben. Actum ut supra 

 

RAZE 2044, 42, W_6637, 24-2-1612 (attestatie): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes ende inde presentie van getuijgen ondergenoemt Jacques Vermeere (MPS: 

Jacob van der Meere) innewoonend borger deser stede out 39 jaren ofte daer ontrent welcke 

heeft ter instantie ende requisitie van weduwe van wijlen Joos Benedictus op sijne 

mannenwaerheijt in plaetse van eede die hij bereijt is t’allen tijde dese versocht sijnde te 

doene verclaert ende geattesteert voor de gerechte waerheijt mits desen waerachticg ende hem 

deposant wel kennelijc te weten dat hij is januari lestleden den juiste dacg hem ontgaen sijnde 

gecomen is ten huijse ende herberge genoemt Cruijningen om een canneken te drincken daer 

vinden Franchois de backer (MPS: Frans de backer), Benedictus Jooss ende Abraham van der 

Putte ende naer dat hij deposant eenicge tijt bij deselve personen geweest hadde seijde de 

voorn. Benedictus men behoort geen broot voor vrienden te sparen? hier sijn vier van en viels 

ten besten? antwoorde den deposant soude ic van ulieden? lijffcoop ge? drincken ic en weet 

niet waeraf die gemaect is verhaelt van conditien offt verantwoorden quame ic en soude 

anders geen kennisse affdragen, seijde den voorn. Benedictus dese ofte dergelijcke woorden 

“ick hebbe aen Francois de backer verhuijrt mijn moeders huijs ende backerie staende in de 

Lange Vorst om daer op den eerste februari 1612 metter wone in te trecken. Ende Jacques is 

tevreden ende dat van den 1
ste

 februario voors. tot meije 1613 voor de somme van 11 p vls 

ende eenen rosenobel, ende Francois is gehouden dselve backerie te verbeteren ende niet 

verergeren mitgaders ooc de meublen die voor desen int selve huijs ende tot Francois ? (pag 

42v) sijn te comen backen int voorn. huijs van mijn moeder te houden ende brengen ist? hem 

mogelijc ofte immers tenminste degene die hem Francois sullen willen volgen dat sijn onse 

conditien ist niet waar Francois?” antwoordde den voorn. Francois de backer ja, t’is alsulcx 

wij sijn alsoo geaccordeert ic sal de mecken? die daer in sijn ist mij mogelijck houden ende 

die mij willen volgen sal ic ooc daer inbrengen. Gevende voor reden van wetenschap dat hij 

deposant die conditien in manieren voren verhaelt heeft hooren bij den huijrder ende 



verhuijrder confirmeren, eijndigende hiermede sijne depositie met presentatie van t’selve 

t’allen tijde met eede te bevestigen. Alles sonder fraude consenterende ende versouckende 

hiervan bij mij notario gemaect te werden een ofte meer instrumenten in behoorlokcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes in Cruijningen present Cornelis Domiss ende Joris van Gelder 

borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse van desen versocgt sijnde 

de minutte deser mette comparanten mede onderteijckent hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2044, 42v, W_6638, 27-2-1612: compareerde voor mij Jacob Boudewijns Wisse 

openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen der stadt 

Goes ende inde presentie van getuijgen ondergenoemt Matthijs Adriaens (MPS: Mattheus 

Adriaens) oudt cleerencoper? oudt 43 jaen ende Dirrick Roest? (MPS: Dierick Roest) 

linnewever oudt 22 jaren innewoonende borgers deser stede de welcke hebben ter instantie 

ende requisitie van Willem Adriaens schoemaker op haerlieder mannewaerheijt in plaetse van 

eede verclaert ende geattesteert voor de gerechte waerheijt mits desen waracgticg te wesen 

ende eerst hij Matthijs Adriaens verclaert hoe de dackgote liggende aen sijnen huijsse aen de 

sijde vant huijs van Marinus de patrijseerder staende inden Lange Vorst binnen deser stede 

denselven sijnen huijsse altijt in eijgendomme gevolcgt heeft totdat int accoort tusschen de 

deposanten dies aengaende gemaect (pag 43) daervan hier naer verclaringe bij deselve sal 

werden gedaen als namelijck naerdien den voorn. Dirrick Roest den voors. huijse van Marinus 

de patrijseerder ontrent Bamisse lestleden gecocgt hebbende dat sijlieden deposanten corts 

daernaer met malcanderen veraccordeert sijn nopende de voorn de voorn. gote seker noes? 

hoexken er incomen aen den huijsse van den voorn. patrijseerder noes? oft van de heijninge 

tot aen welle daeraf ooc een merckteijcken gestelt werde in deser vougen dat de voorn gote 

voorts aen tusschen deselve huijsse soude wesen half ende half ende dat den huijsse van 

Matthijs Adriaens in recompence van dien soude volgen ’t voorn noes? hoexken. Bovendien 

was de voorn Dirrick gehouden aen voorn Matthijs nocg vuijt te reijcken de somme van 6 sch 

8 vls. Ende verclaert voorts den voorn. Dirrick Roest dat hij deposant ende den voorn. 

Marinus de patrijseerder nu geleden ontrent een maent malcanderen van coop van selven 

huijsse ontslagen ende ontlast hebben. Eijndigende hiermede haerlieden depositie met 

presentatie van ’t selve t’allen tijde met eede te bevestigen. Alles sonder fraude, 

consenterende ende ende versoeckende hiervan bij mij notario gemaect te werden een ofte 

meer instrumente in behoorlijcke forme.  

Gedaen binnen de stadt Goes ten comptoire van mij notario present Davidt Quirijns (MPS: 

David Quirijns) ende Cornelis Harinckman borgers deser stede die als getuijgen nevens mij 

notario tot kennisse van desen versocgt sijn de minutte deser mette comparante mede 

onderteijckent hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2044, 43, W_6638, 28-2-1612: compareerde voor mij Jacob Boudewijns Wisse 

openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert (pag 43v) residerende 

binnen der stadt Goes ende inde presentie van getuijgen ondergenoemt Leijn Jans Smit (MPS: 

Gheleijn Jans Smit) out 50 jaren ende Cornelis Corneliss Polfliet oudt 25 jaren beijde 

inwoonders van der prochie van der Nisse dewelcke hebben ter instantie ende requisitie van 

Cornelis Jans Doens op haerlieder mannenwaerheijt in plaetse van eede die sijlieder bereijt 

sijn t’allen tijde des versocgt sijnde te doene verclaert ende geattesteert voor de gerecgte 

waerheijt mits desen waracgticg ende henlieden wel kennelijck te wesen dat alsulcken stuck 

oude meede als Cornelis Jans Boone op den 10 septembris 1611 van den requirant gecocgt 

heeft liggende in Cruijningen polder niet en is gedolven voor 10 dagen ende van ’t velt 

geweest gevoert geweest voor 15 dagen ? in meerten lestleden welc stuc meede verclaeren 

sijlieden deposanten breet te wesen ontrent 6 roeden ende dat daer op gestaen hebben vier 

seughen? Gevende voor redenen van wetenschap dat sijlieden deposanten dselve meede 



helpen delven ende van t’velt sien voeren hebben bij den persone van Cornelis Jans Boone 

voors. ten tijde als voors. is t’welck was 5 dagen naer dat deselve meede vuijtgedolven was. 

Eijndigende hiermede haerbeijder depositie met presentatie van t’selve t’allen tijde met de 

eede te bevestigen. Alles sonder fraude, consenterende ende versouckende hiervan bij mij 

notario gemaect te werden een ofte meer instrumentenin behoorlijcke forme. 

Gedaen binnen de stadt Goes inden Horen (MPS: cafe) present Goossen de Brune ende Logier 

Pieters tot inden lande? (MPS: of Oudelande?) die als getuijgen nevens mij notario tot 

kennisse van desen versocht sijn de minutte desem etter comparanten mede onderteijckent 

hebben. Actum ut supra 

 

RAZE 2044, 43v, W_6639, 28-2-1612: compareerde voor mij Jacob Boudewijns Wisse 

openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert (pag 44) residerende binnen 

der stadt Goes ende inde presentie van getuijgen ondergenoemt Cornelis Dirricks (MPS: 

Cornelis Diericks) woonacgticg tot Sinoutskercke oudt 24 jaren ende Cornelis Forts (MPS: 

Cornelis Foorts) woonacgticg tot Abbekercke mede oudt 24 jaren ofte elc daerontrent 

dewelcke hebben ter instantie ende requisitie van Jan Crijns (MPS: Jan Quirijns) woonacgticg 

tot Oudelanden op haerlieder mannewaerheijt in plaetse van eede die sijlieden bereijt sijn 

t’allen tijde des versocgt sijnde te doene, verclaert ende geattesteert voor de gerechte 

waerheijt mits desen waracgticg ende henlieden wel kennelijck te wesen dat nu baefmisse 

lestleden 4 jaeren eenen Matthijs Meeuss (MPS: Mattheus Barthelmeeuss) woonacgticg tot 

Schrabbekercke van requirant gecocgt heeft eenen hoei? (MPS: hoet?) op conditie ingevalle 

hij Matthijs niet getrout en ware schier en twee jaren naer date van de koopmanschap soo was 

hij gehouden voor denselven hoei? aen den requirant te betalen de somme van 2 p vls eende 

ende in gevalle hij Matthijs middelertijt den tijt van voors. twee jaren getrout ware soude hij 

denselven hoei? behouden sonder iet daervoor aen requirant vuijt te reijcken. Gevende voor 

redenen van wetenschap ieder kennisse dat deselve coopmanschap is haerlieder presentie ende 

bijwesen ten huijsse van Pieter de Quackelare tot Sinoutskercke voors. gedaen ende geschiet. 

Eijndigende hiermede haerlieden depositie met presentatie van t’selve t’allen tijde met eede te 

bevestigen. Alles sonder fraude consenterende ende versoeckende hiervan bij mij notario 

gemaect te werden een ofte meer instrumenten in behoorlijcke fporme.  

Gedaen binnen de stadt Goes in de Fortuijne present Matthijs Corneliss tot Bieselinge ende 

Cornelis Kempe tot ’s Gravenpolder die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse van dese 

versocgt sijnde de minutte deser mette comparanten mede onderteijckent hebben. Actum ut 

supra. 

 

RAZE 2044, 44v, W_6640, 29-2-1612 (procuratie): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes ende inde presentie van getuijgen ondergenoemt Claesken Mane (MPS: 

Nicolaesken Mane) wonende binnen Yersicke ende Lijsbeth Mane (MPS: Elisabeth Mane) 

woonacgticg tot Zierikzee gesusters ende rechte erfgenamen van Jan Maens overleden binnen 

deser stede geassisteert Lenaert Jacob Arents (MPS: Leenaert Jacobs Arents) haere gecoren 

voocgt ende assistent in desen diewelcke hebben constituerende ende makende macgticg mits 

desen Pieter Adriaens Cramer borger deser stede hem gevende volcomen macht authoriteijt 

ende speciael bevel omme vuijt haerlieder constituantens name ende van haerlieder wege te 

compareren voor de magistraet deser stede ende aldaer metten rechte ende achtervolgende 

dese conditien wecg te leveren alsulcken huijs als bij den voors. Jan Maens in sijn leven 

vercocht is aen Guilliaem de metser (MPS: Willem de metser) staende binnen dese stede bij 

den Nieupoorte den coop daerinne te goeden erven ende vestigen Ende henlieden 

comparanten daervan t’ontgoeden onterven ende ontvestigen. Brieven van garande te 

geloven? ende voorts alles ten fijne voors. ende hanteren? sulcx de costumen ende usantien 



alhier geobserveert medebrengen ende vereijsschen sullen als sijlieden comparanten present 

sijnde selffs souden mogen oft connen gedoen?. Gelovende te houden voor goetvast ende van 

waerden ten eeuwigen dage alle t’gene bij den geconstitueerde tot ’t quijt voors. is gedaen 

ende gehanteert sal worden. Al sonder fraude consenterende ende versouckende hiervan bij 

mij notario gemaect te werden een ofte meer instrumentenin behoorlijcken forme. 

Gedaen binnen dese stadt Goes ten comptoire van mij notario present Jacob Ingels (MPS: 

Jacob Engels) ende Cornelis Blaubeen borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario 

tot kennisse van desen versocht sijlieden? de minutte deser mette comparanten mede 

onderteijckent hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2044, 45, W_6640, 3-3-1612 (procuratie): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes ende inde presentie van getuijgen ondergenoemt Luijnken? de Caluwe (MPS: 

Appollonia? de Caluwe huijsvrouwe van Geert Claess metser (MPS: Geert Nicolaess metser) 

innewonend borger deser stede oudt 44 jaren ofte daerontrent dewelcke heeft ter instantie 

ende versoecke van Tobias Wicxdorp vuijt den namen ende vader? hem Cornelis Jacobs 

Bouwens (MPS: Cornelis Jacobs Boudewijns) van Jacob Corneliss Bouwens (MPS: Jacob 

Corneliss Boudewijns) geseijt dijckgrave op haer vrouwewaerheijt in plaetse van eede die sij 

bereijt is t’allen tijden des versocgt te doene verclaert ende geattesteert voor de waerheijt ende 

haer deposante wel kennelijck ende geacticg te wesen dat de voorn. Jacob Cornelis Bouwens 

t’haere deposantes huijsse genaemt de Smacke op den 27
ste

 martij lestleden 1611 wesende 

palmsondacg overleden ende deser werelt gepasseert is eijndigende hiermede hare de positie 

met presentatie van t’selve t’allen tijden met de eedt te bevestigen. Al sonder fraude 

consenterende ende versoeckende hiervan bij mij notario gemaect te werden een ofte meer 

instrumenten in behoorlijcken forme. 

Gedaen binnen der stad Goes ten huijse van de deposante present Anthonij van der Putte ende 

Bartholomeeus Geerts borgers deser stededie als getuijgen nevens mij notario tot kennisse van 

desen versocgt sijn de minutte deser mette comparanten mede onderteijckent hebben.  

 

RAZE 2044, 45v, W_6641, 6-3-1612 (accoort ende testament): compareerde voor mij Jacob 

Boudewijns Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert 

residerende binnen der stadt Goes ende inde presentie van getuijgen ondergenoemt Tanneken 

Scheers nagelaten weduwe van wijlen Cornelis Aventure geassisteert Hans Jans Brouwer 

(MPS: Johannes Jans Brouwer) in de Claver binnen deser stede ter eenre ende Anthonij 

Willems schipper in huwelijck hebbende Tanneken Cornelisdr Aventure mitgaders Neelken 

Cornelisdr Aventure (MPS: Cornelia Cornelisdr Aventure) geassisteert met de voorn. 

Anthonij haren swager beijde kinderen ende rechte erffgenamen van de voorn. Cornelis 

Aventure ter andre sijde dewelcke comparanten bekenden met malcanderen veraccordeert 

ende overcomen te wesen nopende sterffhuijse ende acgtergelaten goederen van den voorn. 

Cornelis Aventure in der voegen dat sij weduwe haer leven lanc gedurende sal blijven besitten 

ende bij forme van lijftocgte gebruijcken het huijs daer den voorn. Cornelis Aventure is 

overleden es staende binnen deser stede op de Meulendijck met alle de meublen ende 

huijsraet ter huijsse bevonden mits dat sij Tanneken gehouden es ende belooft mits desen 

jaerlijcx haeren laste nemen ende suijverenalsulcken 16 p vls als op den voorn huijs nocg te 

betalen sijn met 2 p vls ’t siaers als ooc denselven huijsse water ende winddicht te houden 

ende wat is belandende andere extraordinarisse repararatien die aen voors. huijsse tsij door 

storme ofte andre inconvenient sonder meer gedaen werden sullen deselve wesen ten laste van 

de voorn. weduwe ende erffgenamen half ende half met verstande ofte gebeurde dat de voors. 

Tanneken haer wederom ten huwelijck begane dat sij in dien gevalle gehouden sal wesen 

ende belooft mits desen alvorens haer ten huwelijcken state te begeven affstant te doene van 



helft van voorn. huijsse meublen ende huijsraet ten begonne van voors. erfgenamen. ende wat 

is belangende cleeren soo linnen als wollen mitgaders juwelen ende properheden die ten lijve 

van voorn. Cornelis Aventure gedient hebben sullen de voorn. erffgenamen die aenveerden 

ende behouden jegens tgene ’t lijve hals ende hooffde van voorn. Tanneken is dienende. 

Gelijc ooc alle de resterende goederen sullen gepaert ende gedeelt werden tusschen de voors. 

weduwe en de erfgenamen half ende half is voorts bij de voorn. weduwe gestipuleert ende 

erffgenamen geconsenteert dat sij weduwe in cas van noode der voorn meublen goederen 

t’haeren onderhoude ende noot? ten behouve sal vermogen te vercoopen ende vervreemden. 

Maer? wat is belangende den voorn. huijsse ende sal t’selve int gehele nocg voor haer helft 

niet vermogen te belasten ofte vervreemden (pag 46) sonder consente van de voorn 

erfgenamen ten regarde ende in recompence van vele beschoonicheden bij de voorn 

erfgenamen voors. Tanneken gedaen, heeft Tanneken Scheers deselve kinderen van haren 

overleden man hierboven genoemt in alle hare achter te laten goederen geen vuijtgesondert 

hare eenicge ende universele erffgenamen verclaert ende geinstitueert met volle rechten ende 

titule mits desenomme alle deselve goederen bij henlieden ofte haerlieder descendenten soo 

sijlieden overleden waren tersont naer haer testantes overlijden onder de last hier naer geroert 

aenveert ende behouden te werden als henlieder vrij eijgen goet sonder ijemants wederseggen 

deselve haerlieder descendenten in sulcke gevalle daerinne substitueren ten waere dat sij 

Tanneken haer ten huwelijck begane in sulcke gevalle verstaet sij des hare dispositie te 

cederen soo wel int regarde van voorn geinstitueerde als gesubstitueerde erfgenamen. Dies 

heeft sij comparante deselve hare geinstitueerde ende gesubstitueerde erfgenamen belast aen 

hare naeste vrinden die in haer comparantes achter gelaten goederen ab intestato gerecgt 

souden wesen vuijt te reijcken ende betalen de somme van 5 schellingen vls onder hen allen 

eens sonder meer mitgaders ooc aen armen deser stede gelijcke 5 schellingen g vls. Alle 

twelck voors. sij comparante sulcx haeren vuijterste wille te wesen begeerde denselven naer 

haer overlijden sal achtervolcgt ende onderhouden worden als testament codicille giften ten 

opsien des doots ofte sulcke andere forme alst alderbest naer rechten substitueren macg. 

Niettegenstaende eenige verswijminge (MPS: onachtzaamheden?) die hier in soude mogen 

vallen als dat alle de stricte beschreven ofte andre rechten hierinne niet en waren volcomelijck 

onderhouden. Al sonde fraude consenterende ende versouckende hiervan bij mij notario 

gemaect te werden een ofte meer instrumenten in behoorlijcken forme. 

Gedaen binnen de stadt Goes ten huijsse van de comparante present Adriaen Faessen schipper 

(MPS: Adriaen Servaess schipper) ende Jan Marinuss arbeijder borgers deser stede die als 

getuijgen nevens mij notario tot kennisse van desen versocgt sijnde de minutte dese mette 

comparanten mede onderteijckent hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2044, 46v, W_6643, 8-3-1612 (transport): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes ende inde presentie van getuijgen ondergenoemt Pieter Adriaens Mol den 

welcke draecgt over cedeert ende transporteert in recgten vrije eijgendomme mits desen aen 

ende ten proffijte van Jacob Jacobs kuijper borger deser stede alsulcke 3 p 12 schelling vls 

gelt als hem comparant deucgdelijck sijn competeren van Pieter Pieters Mol sijnen sone 

volgende specificatie bij den comparant onderteijckent ende aenden cessionaris overgegeven 

ende dat in minderinge ende op rekeninge van meerdere somme, ende bekende den comparant 

daer geen recgt nocg actie meer aen te hebben, doen mits desen affstant van selven somme ten 

proffijte als boven ende belooft den comparant deselve t’allen tijden des noot sijn deucgden te 

maken. Al sonder fraude consenterende ende versoeckende hiervan bij mij notario gemaeckt 

te werden een ofte meer instrumenten in behoorlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten comptoire van mij notario present Cornelis Blaubeen ende 

Jacob Engels borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse van desen 



versocgt sijnde de minutte deser metten comparant mede onderteijckent hebben. Actum ut 

supra. 

 

RAZE 2044, 46v, W_6642, 13-3-1612 (procuratie): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes ende inde presentie van getuijgen ondergenoemt Leunken Pietersdr (MPS: 

Appollonia Pietersdr) woonacgticg binnen deser stede out 22 jaren geassisteert met Cornelis 

Crijns (MPS: Cornelis Quirijns) haren oom ende gecoren voocgt (pag 47) in desen dewelcke 

heeft geconstitueert ende macgticg gemaect constitueert ende maect macgticg mits desen 

Heijndrick Pieters haeren broeder woonacgticg tot Zierikzee hem gevende volcomen macgt 

ende autoriteijt omme metter minne ofte recgte te heeschen manen innen ende ontfangen alle 

alsulcken verschenen ende te verschijnen penningen als haer constituante met den voorn 

broeder deucgdelijck sijn competerende Crijn de Bonne? (MPS: Quirijn de Bonne) haerlieder 

schoonvader woonacgticg tot Viaen? over volle voldoeninge van haerlieder moedelijcke erve 

ende successie. Quitantien van sijnen ontfanck te geven ? verlijden in forme ende ist noodicg 

door quade betalinge daeromme recht te plegen ten dien fijne te compareren voor alle rechten 

ende rechteren ende aldaer denselven debiteur met alle behoirlijcke ende gecostumeerde 

middelen van rechte tot betalinge te constringeren ende ten fijne voors. is alles te allegeren 

ofte doen allegeren dat behooren sal ende costuijmen aldaer geobserveert mede brengen 

sullen ende als sij comparante present sijnde selfs soude mogen ofte connen gedoen? als 

potestate substituendi ad lites. gelovende te houden voor goetvast ende van waerden ten 

eeuwigen dage alle t’gene bij den geconstitueerde tot gunt? voors. is gedaen ende gehanteert 

sal.worden. Al sonder fraude consenterende ende versoeckende hiervan bij mij notario 

gemaect te werden een ofte meer instrumenten in behoorlijcke forme. 

Gedaen binnen de stadt Goes ten comptoire van mij notario present Jacob Engels ende 

Cornelis Blaubeen die als getuijgen nevens mij notario ter kennisse van desen versocgt sijnde 

de minutte deser mette comparanten mede onderteijckent hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2044, 47, W_6642, 13-3-1612 (procuratie): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer (pag 47v) notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende 

binnen der stadt Goes ende inde presentie van getuijgen ondergenoemt d’eersame heer 

Cornelis Balthasar in huwelijck hebbende Hubertina Huijbrecgtsdr (MPS: Hubrechtken 

Hubrechtsdr) alias Baerlant innewonende borger deser stede denwelcken heeft geconstitueert 

ende machticg gemaect, constitueert ende maect macgticg mits desen d’eersame heer 

Donisius van Dale (MPS: Dionisius van Dale) hem gevende volcomen macht authoriteijt ende 

speciael bevel ommem vuijt sijns constituants name ende van sijnen twege te heeschen manen 

innen ende ontfangen alle alsulcken penningen als hem comparant deucgselijck sijn 

competerende van vierleden slants ende Graefschap van Vlaenderen over sekere verlopen van 

eene lijffrente van 18 carolus gulden siaers staende ten lijve van voors. joffrouwe Hubertina 

sijne huijsvrouwe en dat t’sedert den jare 84, quitantien van sijnen ontfanck te geven ende 

verlijden in behoorlijcken forme ende voorts alles ten dien fijne te hanteren ende procureren 

dat noodicg wesen ende behooren sal als hij constituant present sijnde selfs soude mogen ofte 

connen gedoen. Gelovende te houden voor goetvast ende van waerden ten eeuwigen dage alle 

t’gene bij den geconstitueerde tot t’gunt voors is gedaen ende gehanteert sal werden. 

Gedaen binnen de stadt Goes ten comptoire van mij notario present Blaes ende Andries 

Adriaens borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario ter kennisse van desen 

versocgt sijnde de minutte deser mette comparanten mede onderteijckent hebben. Actum ut 

supra. 

 



RAZE 2044, 48, W_6643, 13-3-1612 (testament): In den name Godts Amen Condt ende 

kennelijck zij een ijegelijck bij desen jegenwoordigen openbaeren instrumente hoe dat op 

heden den 13-3-1612 voor mij Jacob Boudewijns Wisse openbaer notaris bij den hove 

provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen de stadt Goes ende inde presentie van 

de getuijgen ondergenoemt persoonlijk gecompareert is Jan Corneliss Lange schipper ende 

Maeijcken Jansdr sijne huijsvrouwe borgers deser stede beijde cloeck gesont welvarende 

gaende ende staende daert henlieden beliefde dewelcke overdenckende ende considerende de 

crancheijt des menschen leven datter niet sekerder en is dan die doot ende niet onsekerder dan 

de ure ofte stonden derselver hebben vuijt haerlieder eijgen vrije onbedwongen wille 

wijselijck voordacht beradende ende wel overleijt sonder daertoe van ijemanden 

gepersuadeert ofte geinduceert te sijne (soo sijlieden seijden) gemaect ende geordonneert 

maken ende ordonneren haer testament laeste vuijterste wille in formen ende manieren 

naervolgende. bevelende haerlieden sielen der bermhericgheijt Godts die d’selve geschapen 

verlost ende geheijlicgt heeft ende haerlieder doode lichamen ten buijc der aerde alvoren 

doodende casserende ende te niet doende alle voorgaende testamentlijcke dispositien die 

sijliedern voor date deser gemaect hebben. Ende comende voorts tot haerlieder voorgenomen 

dispositie van goederen hebben om merckelijcke redenen henlieden daertoe moverende 

malcanderen reciproce over ende wederover de lanxtlevende van hen beijden voren vuijt 

gegeven end egelegateert usumfruct ende het gebruijcken eerst van den huijsse daer sijlieden 

jegenwoordelijck in wonen staende aen de haven binnen deser stede met de huijse daerachter 

staende. Item den boomgaert liggende buijten de Oostpoorte groote 2 gemeten 95 roeden ende 

ten laesten t’beste bedde met sijn toebehooren omme alle t’selve bij den lanxtlevende beseten 

ende gebruijckt te werden met sulcken recht als den lijftocgtenaer oft lijftocgtenaresse 

competeert des lancxtlevende des leven lanck gedurende mits alle t’selve in sijn behoorlijcke 

reparatie onderhouden. Ende naer de doot van lanxtlevende van henlieden sullen de voorn. 

huijssen boomgaert ende bedde met sijn toebehooren wederom comende te succederen op der 

ecgte erfgenamen die daerinne gerecht sullen wesen. Verstaen ooc sijlieden testanten oft 

gebeurde dat eenige van voors. panden ten overlijden van de eerste van hen beijden belast oft 

oft daervan noch iet te betalen ware, dat t’selve sal dadelijck naer t’overlijden van de eerste 

van henlieden vuijtten gemeene boedel moeten gesuijvert ende betaelt worden, ende hij man 

voorts deponerende in cas sij voor de voorn. huijsvrouwe comt t’overlijden geeft ende 

legateert aen selve sijne huijsvrouwe in dien gevalle de cleeren soo linnen als wollen (pag 

48v) ende juwelen tharen lijve hals ende hoofde dienende mits dat sijns comparants naer te 

nomineren erfgenamen daerjegens sullen proffiteren alle t’gene tot zijnen testants lijve 

gedient sal hebben ende in alle de resterende goederen die boven t’gene voors. is mitgaders de 

schulden van den sterfhuijsse (die dadelijc vuijtten gemeene boel sullen moeten gesuijvert 

werden) overschieten sullen ende bij hem comparant met deselve sijnen huijsvrouwe 

achtergelaten ande deser werlet ontruijmt werdende heeft hij comparant sijne eenige ende 

absoluijtte erfgenaemen verclaert ende geinsttueert Adriaen Quirijns Corneliss ende Robrecht 

Jans sijne kinderen geprocreert aen Jobken Jacobsdr mitgaders het kint ofte kinderen bij hem 

comparant aen voorn. sijne huijsvrouwe nocg te winnen, omme all de goederen bij hem 

comparant achtergelaten tusschen henlieden gepaert ende gedeelt te werden naer costuijme 

van den lande. En sij Maeijken Jansdr voorts disponerende in cas sij eerst ende voor den 

voorn Jan Corneliss haeren man quame te overlijden sonder kint ofte kinderen achter te laten 

ofte achter latende ende dat deselve quamen te sterven onbedegen (MPS: kinderloos) ende 

sonder wetticg hoir heeft in die gevalle den selven haeren man gegeven gegonnen ende 

gemaect alle de resterende goederen geen vuijtgesondert ofte gereserveert die sij stervende 

met den voorn haren man gemeene achterlaten sal boven ’t voors. prelegaat ende schulden 

overschietende oom alle deselve t’sijne profijtte te aenveerden besitten ende gebruijcken ter 

tijt ende wijsen denselven Jan Corneliss comt te sterven ofte te hertrouwen die sal den voorn 



Jan Corneliss in cas van hertrouwen ofte desselfs erfgenamen naer sijne afflijvicgheijt 

gehouden sijn aen haerlieder comparantes erfgenamen hiernaer genoemt vuijt te reijcken ende 

laten volgen de gerechte helft van alle de goederen die hij Jan Corneliss als dan hebben ofte 

achterlaten zal, daerinne den voorn. Jan Corneliss bij desen was consenterende blijvende 

niettemin in cas van hertrouwen in sijn geheel t’voors prelegaat van de huijssen boomgaert 

ende ’t beste bedde met sijn toebehooren in manieren voren verhaelt. Behoudens dat 

denselven haeren man gehouden sal sijn gelijc hij beloofft mits desen Maijken Jansdr 

nagelaten weesen van Jan Jans vet? twelck jegenwoordelijck met henlieden comparanten is 

woonende t’onderhouden ende versorgen van alle behoeften tot desselfs opvoedinge noodicg, 

ter tijt ende wijlen hij Jan Jans comt t’overlijden hertrouwen ofte tot dat selve out bejaert sal 

sijn, stellende ende instituerende sij vrouwe tot haer erfgenamen haer suster (pag 49) Lijsbeth 

Jans (MPS: Elisabeth Jansdr) bij haere afflijvicgheijt deselfs kinderen mitsgaders Gillis 

Mattheuss haer susterkint ende de voorn Maijken Jansdr docgter omme alle de voors. 

goederen naer de doot ofte ten hertrouwen van de voorn. Jan Corneliss haren in manieren 

vooren verhaelt aenveert ende onder hun drien? gepaert ende gedeelt te worden hooft ende 

hooft gelijc naer costume, behoudens dat vuijt het derde part dat aencomen sal het voorn ? sal 

betaelt werden aen haer comparantes broeder Joos de Wolff ende ane haer comparantes selve 

suster genaemt Janneken de Wolf elcx de somme van 5 schelingen g vls eens sonder meer ten 

regarde van de erffenisse henlieden van haer comparante aenbestorven sonder dat sijlieden 

eenicg wederrecht in haer comparantes achtergelaten goederen mogen pretenderen deselve 

om? redenen. Hiermede vuijt alle haere testantes achtergelaten goederen excluderende mits 

desen ende oft gebeurde dat eene van de voors. twee kinderen quame t’overlijden sonder hoit 

achter te laten begeert sij comparante dat desselfs overledene den overblijvende twee 

hooftstaken sal aanwassen ende in cas den voors. Gillis Mattheuss ende Maijken Jans 

allebeijde quame te sterven onbedegen soo substitueert sij comparante in dese selve plaetse 

hare voorn Lijsbeth Jans bij hare afflijvicgheijt der selven kinderen ende ingevalle sij 

comparante comt te overlijden ende kint oft kinderen achterlatende soo is haer testantes 

vuijterste wille dat den selven haren man gehouden sal sijn dadelijck naer haer comparantes 

overlijden aen selve kint ofte kinderen te bewijsen de helft van alle de goederen die sij 

comparante met den voorn. haren man achtergelaten sal hebben, begerende dat den selven 

haren man de selve goederen onder hem sal behouden ter tijt ende wijlen ’t selve kint ofte 

kinderen bejaert sullen sijn mits ’t selve kint ofte kinderen middelertijt voor de bladinge van 

dien onderhouden naer behoiren ’t selve kint ofte kinderen nocg ongeboren werde, daerinne 

haren universele erfgenamen institurende bij desen. begerende ooc sijlieden testateuren dat 

ten overlijden van de eerste van henlieden den comparanten sal gedeelt werden aen diversche 

schamele luijden vier sacken terwe. 

Alles twelcke voors. is de testateuren ter presentie van getuijgen duijdelijck voorgelesen 

sijnde, verclaerden andermael t’selve te wesen haerlieder beijden testament laeste ende 

vuijterste wille. Begerende ende mits desen ordonneren dat ’t selve sal stadt grijpen ende 

volcomen effect sorteren tsij bij forme van testamenten, codicille, donatie gifte ten opsiene 

des dootsofte sulcks andre forme alst best na rechten subsisteren macg, niettegenstaende (pag 

49v) eenicge rechten statuten ordonnantien keuren ofte costuijmen van steden ende lande ter 

contrarien, nocg ooc niettegenstaende dat alle hoocgheden ende solemniteijten naer rechten 

gerequireert hierinne niet volcomelijck onderhouden nocg achtervolcgt en sijn. Al sonder 

fraude consenterende ende versouckende hiervan bij mij notario gemaect te werden een ofte 

meerdere instrumenten in behoorlijcken forme. 

Gedaen binnen de der stadt Goes ten huijsse van de comparanten present Andries Hartsinck 

ende Herman Hubrechts backer borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot 

kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser met comparanten mede onderteijckent 

hebben. Actum ut supra. 



 

RAZE 2044, 49v, W_6645, 14-3-1612 (vuijtcoop): comparrerden voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij de hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen der 

stadt Goes ende in de presentie van getuijgen ondergenoemt Andries Willems biesemaker? 

ende borger deser stede nagelaten weduw naer van wijlen Saerken Anthoniesdr (MPS: Sara 

Anthoniesdr) ter eenre, ende Vincent Adriaens hantschoemaker medeborger alhier vuijt den 

name ende als schriftelijcken lasthebbende van Bastiaen Anthonies (MPS: Sebastiaen 

Anthonies) broeder van voorn Saerken Anthoniesdr ende gerecgt voocgt van desselfs 

naergelaten weese genaemt Guilliaem Andriess (MPS: Willem Andriess) ter andre sijde, 

dewelcke comparanten verclaerden den staet ende achtergelaten boel van voorn. Saerken 

Anthoniesdr wel oversien ende op alles gelet hebbende na behooren dort sijlieden met 

malcanderen int minnelijc overcomen ende verdragen sijn nopens de erffenisse ende 

sterffhuijsevan de voorn Saerken Anthoniesdr in voegen dat hij weduwnaer sal aenveerden 

behouden ende in rechten vrije (pag 50) eijgendomme proffijte alle de gereede haeffelijcke 

erffelijcke meuble ende inmeuble goederen actien crediten ende gerechtigheden vuijt ende 

inschult, geen vuijtgesondert ofte gereserveert die de voorn. Saerken Anthoniesdr met hem in 

gemeene achtergelaten ende deser werelt ontruijmpt heeft als sijnde bate ende laste, dies heeft 

hij boelhouder hem verbonden ende belooft mits desen de voorn. sijne weese nu out sijnde 34 

weecken te onderhoudenalimenteren cleeden ende reeden redelijckerwijse naer sijnen staet 

denselven te leeren doen leeren lesen schrijven een ambt ofte sulcx daer hij int ende bequaem 

toe wesen sal ende dat alles gedurende tot de selve weese gecomen sal wesen tot sijne 

mondige jaren ende dagen ofte den state van huwelijck als wanneer hij boelhouder gehouden 

is ende belooft mits desen aen selve weese vuijte reijcken in voldoeninge van sijne 

moederlijcke erve ende successie eenen halve rosenobel in specie eens sonder meer, is voorts 

geconditionneert oft gebeden dat de voors weese quame t’overlijden voor hare bejaertheijt dat 

in sulcken schijn den voorn boelhouder jegens des voors. weeses rechte erfgename ontstaen 

sal mits aen selve ten regarde van desen sterfhuijs vuijtreijcken voorn. halve rosenobel onder 

hen allen eens sonder meer. Docg alle t’gene voors. onder sulcken reserve oft gebeurde dat hij 

boelhouder voor ende aleer de voors. weese gecomen waer tot sijne bejaertheijt dat insulcken 

gevalle desselfs nagelaten weduwe (MPS: weduwnaer) ongehouden sal sijn in de vordre 

houdenisse van voorn. weese maer sal ontstaen mits aen selve weese bewijsen sijn vaderlijcke 

goederen ende vuijtreijcken den voorn. halve rosenobel voor sijn moederlijcke staet? 

daermede de vrienden van selve weese hem naer henlieden sullen moeten nemen sonder dat 

de selve weduwe (MPS: weduwnaer?) vorders gehouden sal wesen in welcken vuijtcoop 

condities beloften ende restricten de contragenten hinc jude bekenden gehouden ende 

verbonden te sijne, belovende over sulcx deselve t’onderhouden ende achtervolgen t’allen 

dagen. Al sonder fraude, consenterende ende versouckende hiervan bij mij notario gemaect te 

werden een ofte meer instrumenten in behoorlijcken forme (pag 50v). 

gedaen binnen de stadt Goes in den Horen present Pieter van Eijck tijckwerker ende Jan 

Corneliss Geerts borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse van 

desen versocht sijnde de minutte deser mette comparanten mede onderteijckent hebben. 

Actum ut supra. 

 

RAZE 2044, 50v, W_6646, 14-3-1612 (procuratie): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes ende inde presentie van de getuijgen ondergenoemt Dirrick Groenvelt (MPS: 

Dierick Groenvelt) borger deser stede den welcken heeft geconstitueert ende macgticg 

gemaect constitueert ende maect macgticg mits desen Willem Groenvelt sijnen sone hem 

gevende volcomen macgt authoriteijt ende speciael bevel omme vuijt sijns constituants name 

ende van sijnentwege te heeschen manen ende ontfangen alle alsulcken 20 p 2 schelling 



groote 12 mijten vls als hem comparant deucgdelijck sijn competerende van eene Geeraert 

Corneliss schipper (MPS: Geert Corneliss schipper) woonacgticg binnen de prochie genaemt 

Cuijck? in Hollant resorterende onder de prochie genaemt Wa? over coop van erwten als 

anders volgens de specificatie daervan aen geconstitueerde is gegeven Quitantie van sijnen 

ontfanc te geven ende verlijden in behoirlijcken forme ende voorts ist noodicg bij faulte van 

goetwillige betalinge die voorn. debiteur met rechte tot betalinge te constringeren ten fijne 

voors. te compareren voor allen rechten ende rechteren daert behooren sal ende aldaer alle 

dagen ende termijnen van rechte jegens denselven te houden ende reserveren ende alle te 

allegeren oft doen allegeren dat ter materie dienen sal, sententie te soucken deselve ter 

executie te stellen ende ter diffinitijffe te vervolgen commeringen arrestementen beletselen 

ende vuijtwinninge (pag 51) op personen ende goederen te doene ende voorts alles ten fijne 

voors. is te hanteren sulcx behooren ende noodicg wesen sal als hij comparant present zijnde 

selffs soude mogen oft connen gedoen met macgt ooc om een ofte meer personen ad lites in 

sijne stede te stellen ende substitueren. belovende te houden voor goet vast ende van waerden 

ten eeuwigen dage alle t’gene bij de gesubstitueerde tot t’gunt voors. is gedaen ende 

gehanteert sal worden. Al sonder fraude consenterende ende versouckende hiervan bij mij 

notario gemaect te werden een ofte meer instrumenten in behoorlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten comptoire van mij notario present Cornelis Blaubeen ende 

Jacob Ingels (MPS: Jacob Engels) borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot 

kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser metten comparanmt mede onderteijckent 

hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2044, 51, W_6646, 20-3-1612 (donatie): in den name Godts Condt ende kennelijck sij 

eenen ijegelijck bij desen jegenwoordicgen openbare instrumente hoe dat op heden 20-3-1612 

voor mij Jacob Boudewijns Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant 

geadmitteert residerende binnen der stadt Goes ende inde presentie van getuijgen 

ondergenoemt persoonlijck gecompareert is Jan Jooss schoemaker ende innewoonende borger 

deser stede sieckelijck te bedde liggende maer nacgtans sijn verstant memorie ende vijff 

sinnen over al wel macgticg ende volcomelijck gebruijckende soo ons claerlijck gebleken is 

denwelcken overdenckende de cranckheijt des menschen leven datter niet sekerder is dan die 

doot ende niet onsekerder dan d’ure ofte stonde derselven heeft voor sijne laeste ende 

vuijterste wille verclaert geordonneert ende gemaect t’gene hiernavolgende, bevelende zijne 

ziele de bermherticgheijt Godts die deselve geschapen verlost ende geheijlicgt heeft, ende 

sijnen dooden lichaem de aerde, es comende voorts tot sijne voorgenomen dispositie, heeft 

aen Margarita Pietersdr sijne huijsvrouwe vorne vuijt gegeven ende gelegateert geeft ende 

legateert mits desen usumfructum ende het gebruijck van den huijsse daer sijlieden 

jegenwoordicg (pag 51v) in wonen staende binnen deser stede in de Lange Vorst omme tselve 

te besitten gebruijcken ende bewonen met sulcken recht ende titel als een lijfftocgtenaerse 

competeert mits ooc tselve middelertijt in sijnen behoorlijcke reparatien onderhoudende ende 

naer de doot van de selve sijne huijsvrouwe begeirt ende verstaet hij comparant dat sijne 

helftscheijdinge van den voorn huijsse sal wederom succederen ende versterven op sijn 

comparants dochter Susanneken Jans (MPS: Susanna Jansdr) als naer costuijme deses lants. 

Ordonneert voorts hij comparant sijne huijsvrouwe dat sij aen voorn. Susanneken soo 

wanneer deselve ten huwelijcken state gecomen sal wesen jaerlijcx ten regarde van desen 

prelegatie sal vuijtreijcken ende betalen 2 p 10 s gr vls ende dat gedurende soo lange als de 

voors. sijne huijsvrouwe ende dochter beijde t’samen int leven wesen sullen. Alle twelcke 

voors. hij comparant verclaerde alsoo sijne vuijtterste wille ende dispositie te sijne begerende 

dat t’selve sal achtervolcgen ende onderhouden worden tsij bij forme van testamente codicille 

donatien ten opsiene des doots ofte sulcke andere forme alst alderbest naer rechten 

substitueren macg niettegenstaende eenige costumen ter contrarien al waert ooc soo dat alle 



restricte beschreven ofte ofte andere rechten hierinne niet volcomelijck en waren 

geobserveert. Al sonder fraude consenterende ende versouckende hiervan bij mij notario 

gemaect te werden een ofte meer instrumenten in behoorlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten huijsse van den comparant ter presentie van mr Harrent 

Jacobs ende Pieter Hansebout borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot 

kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser metten comparanmt mede onderteijckent 

hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2044, 51v, W_6647, 20-3-1612 (testament): in den name Godts Condt ende kennelijck 

sij eenen ijegelijck bij desen jegenwoordicgen openbare instrumente hoe dat op heden 20-3-

1612 voor mij Jacob Boudewijns Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant 

geadmitteert residerende binnen der stadt Goes (pag 52) ende inde presentie van getuijgen 

ondergenoemt persoonlijck gecompareert sijn Goossen de Bruijne ende NN (MPS: niet 

ingevuld) innewoonders der stede dewelcke comparanten verclaerden hoe dat opden 19den 

ende 20
ste

 martij voorleden Adriaen Jans Linnewever ende Geertken Boeven (MPS: Geertruid 

Boeven?) sijne huijsvrouwe borgers deser stede beijde sieckelijck te bedde liggende maer 

nochtans haerlieder verstant memorie ende vijff sinnen over al wel macgticg ende 

volcomelijck gebruijckende soo de comparanten claerlijc was blickende henlieden 

comparanten te kennen gaven dat sijlieden overdenckende de broosheijt des menschen leven 

datter niet sekerder en is dan die doot ende niet onsekerder dan d'ur’ ofte stonde derselver 

ende sulcx geresolueert waren vuijt haerlieder vrien eijgen onbedwongen wille rijpelijck 

voordacgt beraden ende weloverlijt sonder daertoe van jemanden gepersusdeert ofte 

geinduceert te sijne soo sijlieden seijden te maken ende ordonneren haerlieder beijden 

testament laeste ende vuijtterste wille in formen ende manieren naervolgend. Soo ist dat den 

selven ? henlieden comparanten verclaert ende te kennen gegeven hebben alsoo haerlieder 

dochter Cathalijnken Adriaens (MPS: Cathalijna Adriaensdr) seer qualijc versien ende bloot 

van cleederen wesende ende dat haerlieder sone Frans Adriaens henlieden alreets veel gelts 

gecost heeft ende nocg dagelijcx grooten last daervan sijn hebbende sulcx dat haerlieder 

voors. dochter als daer is niet en ware voor sich grootelijcx daerbij tecort soude comen ? sulcx 

om ’t selve te doen waren bij dese aen selve haerlieder dochter Cathalijnken bij forme van 

gifte metter werckerhant ofte levende lijve onwederroepelijck gonnende ende gevende de 

somme van 10 p vls omme haer daermede te cleeden. Item ooc een nieu bedde met twee paer 

slaeplakens ende twee paer dekens ende ten laesten ooc als er juwelen? ten lijve van Geertken 

Boeven dienende. Omme alle ’t selve bij de voorn. haerlieder dochter terstont ende dadelijck 

aenveert te worden als haer vrij eijgen goederen onvermindert haer behoirlijcke erfdeel. 

Begeirden ende ordonneerden den voorn. Adriaen ende Geertken voorts dat den lancxtlevende 

van hen beijden souden blijven besitten gebruijcken ende sijn ofte hare nootrust nemen van 

alle de resterende goederen die de eerste van hen beijden stervende met de lancxtlevende 

gemeene achtergelaten ende dese werelt ontruijmen sal geen vuijtgesondert ofte gereserveert 

omme daer in sijn ofte haer oude dagen bij de lancxtlevende (pag 52v) sijn oft haren nootrust 

afgenomen te worden sonder ijemants wederseggen behoudens oft gebeurde dat den 

lancxtlevende hem ofte haer wederom tot anderen huwelijck begane soo was in sulcken 

gevalle haerlieder testanten verstant ende intentie dat alle deselve goederen die de 

eerstoverlijdende met de lancxtlevende gemeen achtergelaten heeft sullen gepaert ende 

gedeelt worden tusschen de voors. haerlieder kinderen ende lancxtlevende naer costuijme van 

de lande. Ende en comt de lancxtlevende niet te trouwen soo sullen naer desselfs 

lancxtlevendes overlijden alle de goederen bij deselve lancxtlevende achtergelaten wordende 

gepaert ende gedeelt worden tusschen de voorn. haerlieder samenkinderen hooft ende hooft 

gelijc als naer costuijme. Ende versochten de voornoemde testateuren aen henlieden 

comparanten dese haerlieder dispositie ende vuijtterste wille te kennen te geven aen eene 



notaris publicq omme d’selve in actis gestelt sijnde bij deselve testateuren in sijne presentie 

andermael te verclaeren naer behoiren t’welcke comparanten niet connen te wege gebracgt te 

wesen overmits de testaeuren begeirden dat t’selve soude geschieden in aller stillicgheijt ende 

jegens den avont middeler welcken tijt den voorn. Adriaen een van testateuren sulcx wert 

bestaen dat geen sprake van hen te crijgen en was ende is alsoo gerust (MPS: ??? hier begrijp 

ik niets van) Ende omme haerlieder belofte te quijtten hebben de comparanten den vuijttersten 

wille sulcx die bij de testateuren henlieden belast is aen mij notario te kennen gegeven ende 

behoirlijc verclaert ter presentie van de onderschreven getuijgen met presentatie van t’selve 

andermael te verclaeren bij solemmelen eede des versocht ende noot sijnde ende versocgt 

hiervan behoirlijcken acte gemaect te worden na behoren. Al sonder fraude consenterende 

ende versoeckende hiervan bij mij notario gemaect te worden een ofte meer instrumenten in 

behoirlijcken forme. 

Gedaen binnen de stadt Goes ten comptoire van mij notario present (MPS: verder niet 

ingevuld!) 

 

RAZE 2044, 52v, W_6648, 22-3-1612 (procuratie): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris (pag 53) bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende 

binnen der stadt Goes ende inde presentie van getuijgen ondergenoemt Pieter Adriaens Bolle 

innewoonende borger deser stede denwelcken heeft geconstitueert ende macgticg gemaect 

constitueert ende maect macgticg mits desen Matthijs Matthijss woonacgticg tot Scherpenisse 

hem gevende volcomen macgt authoriteijt ende speciael bevel omme vuijt sijns constituants 

name ende van sijnentwege te heeschen manen innen ende ontfangen alle alsulcken 

penningen als hem comparant deucgdelijck sijn competerende van Macharis Corneliss 

Machariss wonachticg in lande van der Tholen volgende den bescheijden daervan sijnde 

quitantie van sijnen ontfanck te geven ende verlijden in forma, alle minnelijcken 

appointementen accoorden ende transacties te doene ende aen te gaen, deselve te teijckenen 

ende ist noodicg alle behoirlijcke ende gecostumeerde middelen van rechte ten fijne voors. is 

te emploijeren sulcx behoiren sal ende de costuijme aldaer vereijssen sullen ende daermede 

denselven debiteur tot betalinge te constringeren ende voorts ten fijne voors. te hanteren sulcx 

noodicg wesen ende tot voordeel van den constituant dienen zal als hij present sijn de selfs 

soude mogen ofte connen gedoen met macgt van een ofte meer personen ad lites in sijne stede 

te substitueren. Gelovende te houden voor goet vast ende van waerden ten eeuwigen dage alle 

t’gene bij den geconstitueerde tot t’gunt voors. is gedaen ende gehanteert sal werden. Al 

sonder fraude consenterende ende versouckende hiervan bij mij notario gemaect te werden 

een ofte meer instrumenten in behoirlijcken forme. 

gedaen binnen der stadt Goes in Cruiningen (MPS: cafe) present Matthijs Adriaens ende 

Anthonij Willems schipper van St Maertensdijck die als getuijgen nevens mij notario tot 

kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser mette comparant mede onderteijckent 

hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2044, 53v, W_6648, 22-3-1612 (procuratie): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris (pag 53) bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende 

binnen der stadt Goes ende inde presentie van getuijgen ondergenoemt Pieter Adriaens cramer 

innewoonend borger deser stede ter eenre ende Cornelis Marinuss Weel schipper tot Zierikzee 

ter andre zijde, dewelcke comparanten verclaerden ende bekenden met malcanderen int 

minnelijcken veraccordeert ende overcomen te wesen nopende alsulcke questien differenten 

ende geschilledn als sijlieden tusschen malcanderen waren hebbende nopende te voeren ende 

brengen van sekeren visch als anders? tusschen parthien hinc jude bekent te weten dat den 

voorn. Pieter Adriaens cramer ten regarde van sijne pretensie die hij ten laste van den voorn 

Cornelis Weel was heesschende sal proffijteren ende corten van penningen onder hem 



berustende geprocedeert van den selven visch de somme van 15 p vls eens ende de resterende 

penningen die hij Pieter Adriaens bij afrekeninge sal sculdicg ende aen den voorn. Weel 

t’acgteren wesen, sal hij Pieter Adriaens gehouden sijn gelijc hij belooft mits desen aen selven 

Weel te betalen op morgen soo haest als desen contracte achtervolgens d’ordonnantie deser 

stede, sal tusschen henlieden wesen geconfirmeert met alle t’welcke voors. volcomen sijnde 

verclaren sijlieden contragenten over wedersijden van malcanderen volcomelijc gecontenteert 

ende voldaen te sijne sonder eenige pretensie ofte actie ten laste van den eenen ofte anderen te 

houden oft te weten ende belooffden t’gene voors. is te onderhouden achtervolgen ende 

volcomen t’allen dage hpouden t’verbant van haerlieder personen ende goederen ende 

renuncgiatie van alle behulp van rechten desen eenicgsints contrarierende ende in sonderheijt 

den rechte seggende dat quale renuncgiatie sonder voorgaende speciale is van onwaerde. Al 

sonder fraude Al sonder fraude consenterende ende versouckende hiervan bij mij notario 

gemaect te werden een ofte meer instrumenten in behoirlijcken forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes in de Sevensterre (MPS: cafe) present Pieter Adriaens Bolle 

ende Cornelis de Clerc borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse 

van desen versocgt sijnde de minutte deser mette comparant mede onderteijckent hebben. 

gelijc de comparanten volgende voors. ordonnantie op den 23
ste

 maert den voors. contract 

hebben behoorlijcken geconfirmeert als sijlieden sijn confirmerende bij desen ende bekende 

de voorn. Cornelis Weel alle de resterende penningen hem van den voors Pieter Adriaens 

competerende deucgdelijck (pag 54) ontfangen hebben schelden dienvolgende denselven ende 

allen anderen quitantie behoudende daervan vrij ende quijtte mits desen ten eeuwigen dage 

zonder ijet vorders tzijnen laste pretenderende present Pieter de Clerc ende Willem Costen. 

Actum ut supra. 

 

RAZE 2044, 54, W_6649, 23-3-1612 (testament): in den name Godts Condt ende kennelijck 

sij eenen ijegelijck bij desen jegenwoordicgen openbare instrumente hoe dat op heden 23-3-

1612 voor mij Jacob Boudewijns Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant 

geadmitteert residerende binnen der stadt Goes ende inde presentie van getuijgen 

ondergenoemt persoonlijc gecompareert is Digneken Adriaens Rijn? (MPS: Digna Adriaensdr 

Rijn?) wonacgticg tot Bieselinge oudt sijnde soo sij seijde over de 14 jaren cloec gesondt 

welvarend gaende ende staende daert haer beliefde nocgtans overdenckende de cranckheijt 

des menschen leven ende sorcglijcheijt des tijtds datter niet sekerder is dan die doot ende niet 

onsekerder dan d’ure ofte stonde der selven heeft vuijt haeren eijgen vrien onbedwongen wille 

rijpelijck voordacgt beradende wel overleijt sonder daertoe van ijemanden gepersuadeert ofte 

geinduceert te sijne soo sij seijde gemaect ende geordonneert maect ende ordonneert haer 

testament ende vuijtterste wille in formen ende manieren naervolgende, bevelende hare siele 

die bermherticgheijt Godts die d’selve geschapen verlost ende geheijlicgt heeft ende haer 

doode lichaem den buijck der aerde ende comende voorts tot hare voorgenomen dispositie van 

goederen heeft in den eersten gegeven ende gelegateert geeft ende legateert in rechte vrijen 

eijgendomme mits desen aen Adriaen Rijn? haren vader eerts ende vuijtte gereetste goederen 

die sij testante achterlaten ende deser werelt ontruijmen sal de somme van (pag 54v) 1000 

carolus gulden van 40 gr vls t’stuc gelts eens. Item geeft ende legateert denselven haren vader 

de naervolgende percelen van lande liggende binnen de eijlande van Suijtbevelandt in de 

prochiehoecken ende gemercken als hiernavolcgt eerstelijc een gebroken weije genaemt t’’ 

bus??? groot 5 gemeten ende 35 roeden liggende in het Westambacgt van Cappelle in de 

waerdekens (O. off Willem van Forts, S. ende W. s.s. Capelle (MPS: armen Cappelle), N. 

corp Potteij. Item nocg 3 gemeten 290 roeden saijlants liggende int Oostambacgt van 

Cappelle inde Welindehouc? (O. ende S. Cornelis Bartels (MPS: Cornelis Barthelmeeuss), W. 

de Soeckwecg, N. s.s. Cappelle), Item nocg 2 gemeten 7 roeden weije liggende in vroonlandt 

van Capelle daer Pouckens erfgenamen ? instaen met s.s. gemeene (O. ende W. t’clooster tot 



Bieselinge, S. Dierick Jans, N. den Souckwecg), Item in denselven houc 1 gemet 7 roeden 

weije liggende met Maijken Aelbrecgts (MPS: Maeijcken Aelbrechtsdr) gemeene (O. den 

Souckwecg, S. Dirrick Jans (MPS: Dierick Jans), W. s.s Cappelle cum suis, N. clooster tot 

Bieselinge), Item een weijem liggende in der Vlake in Kelle waerthouck groot 598 roeden (O. 

wegelinc, Claes Pieters (MPS: Nicolaes Pieters), W. Willem Adriaens, N. t’wegelinck), Item 

een weije liggende in Cattendijcke genaemt den Lindeboom groot 4 gemet 190 roeden (O. 

Anthonij Daniels erfgenamen, S. Heerenwecg, W. ss Cappelle, N. Sint? Jans heerenlandt), 

Item inde selven prochie inden Lerckenhouck een weije groot 6 gemeten (O. Cornelis bartels 

(MPS: Cornelis Barthelmeeuss), S. ende W. Heerenwecg, N. Pieter Schulens eerfgenamen), 

Item al daer 1 gemet saijlants (O. Janbuer ?, S. t’clooster tot Bieselinger, W. den Heerenwecg, 

N. Pieter Hollepolder) alle ? dese porthien de comparante gesuccedeert van haren grootvader 

Jan Jooss, Item nocg in der Valke in ganshouck een stuck saijlants genaemt Olijfputken groot 

436 roeden (O. Dirrick Jans, S. (MPS: niet ingevuld, W. Marinus Corneliss Vogel, N. s.s. 

Capelle) haer comparante aenbestorven van haer moeder zaliger, Ende ten (pag 55) laesten 

geeft ende legateert aenden voors haren vader in vrien eijgendomme alle de cleederen soo 

linnen als wollen, juwelen ende properheden t’haere testantes lijve halse ende hoofde 

dienende omme alle t’gene voors. is bij den voors. haren vader terstont naer haer testantes 

overlijden onder de last hiernaer geroert aenveert ende behouden te worden als sijne vrije 

eijgen goederen ende dat in recompence van sonderlinge liefde ende affectie die sij tot haren 

vader is dragende als om andre redenen haer daertoe moverende. Dies geeft sij testante 

denselven haren vader belast ende mits desen geordonneert terstont naer haer overlijden 

vuijttereijcken ende betalen aen den armen van Cappelle de somme van 4 p gr vls dewelcke 

sij begeert aen rente? aengeleijt te werden als ooc op haer begravinge te deelen in broot twee 

veertelen schoone terwe. begeirt ende ordonneert voorts dat denselven haren vader sal 

gehouden sijn te betalen de dootschulden ende te geven een eerlijcke maeltijt t’haeren 

testantes begravinge voor de naeste vrinden die alsdan daer ontboden sullen wesen, ende in 

alle de resterende goederen geen vuijtgesondert ofte gereserveert die boven t’gene voors. is 

ende andere schulden op datter eenige sijn overschietende sullen, geeft sij testante haer eenige 

ende absoluijtte erfgenamen geinstitueert ende verclaert haer naeste bloetvrienden die ab 

intestato in haer comparantes achtergelaten goederen gerechticgt sijn pomme alle dieselve 

tusschen henlieden gepaert ende gedeelt te worden als naer costuijme vanden lande deselve 

hare geinstitueerde erfgenamen bij desen ordonnerende ende bevelende t’gene sij testante 

hiervoren aen haren lieven ende beminde vader gelegateert heeft denselven haren vader 

vredelijc sonder eenige moijten ofte questie te laten op pene soo ijemant van selve hare 

geinstitueerde erfgenamen daerjegens met recht ofte andersints opposeerde dat hij oft sijlieden 

sal ofte sullen verbeuren sijn ofte haerlieder portie vuijt cracgte van desen competerende 

t’selve legaterende toevoegende ende applicerende den voorn. armen. Alle twelcke voors. de 

testante ter presentie van de getuijgen duijdelijc voorgelesen sijnde verclaerde andermael 

t’selve te wesen haer testament laeste ende vuijtterste wille begerende dat t’selve sal 

volcomen effect sorteren achtervolcgt ende onderhouden werden tsij bij forme van testamente 

codicille gifften ten opsiene van de doot ofte sulcx alst selve alderbest ende vast van waerden 

gehouden werdenende naer rechten subsisteren macg niettegenstaende (pag 55v) eenige 

rechten statuten ordonnantien keuren ofte costumen ter contrarie, nocg ooc niettegenstaende 

dat alle hoocgheden solemniteijten ende observantien naer rechten gerequireert hierinne niet 

volcomelijc onderhouden en waren. Al sonder fraude consenterende ende versouckende 

hiervan bij mij notario gemaect te werden een ofte meer instrumenten in behoorlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten comptoire van mij notario present Hubrecht Jans stadtbode 

ende Herreman Herremans cleermaker (MPS: Herman Hermans cleermaker) borgers deser 

stede die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse van desen versocgt sijnde de minutte 

deser mette comparante mede onderteijckent hebben. Actum ut supra. 



 

RAZE 2044, 55v, W_6651, 26-3-1612 (contract): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes ende inde presentie van getuijgen ondergenoemt Marinus Corneliss ende Pieter 

Logiers als rechte ooms ende voocgden van de nagelaten weesen van wijlen Janneken Rogiers 

geprocreert bij Cornelis Anthonies Crijns (MPS: Cornelis Anthonies Quirijns) ter eenre ende 

Tanneken Cornelisdr nagelaten weduwe van den voorn. Cornelis Anthonies geassisteert met 

Pieter Corneliss haren broeder ter andre sijde dewelcke comparanten verclaerden ende 

bekendenmet malcanderen overcomen ende veraccordeert te wesen nopende t’houden van de 

joncxte der voors. weesen genaemt Anthonij Corneliss in der voegen hiernaer volgende te 

weten dat de voorn weduwe gehouden is ende belooft mits desen de voorn. jonxte weese te 

onderhouden van eten drincken ende hemden? gedurende den tijt van 18 maenden ingaende 

van date deser af, daervoren ende in recompence vandien sal de voorn. weduwe in rechten 

vrien eijgendomme behouden ende proffijteren alle de actie ende gerechticgheijt die de voorn. 

weesen waren competerende in huijsraet bij den voorn. Cornelis Anthonies met de voors. 

sijne weduwe achtergelaten geen vuijtgesondert ofte gereserveert ende oft gebeurde dat de 

voorn. weduwe middeler die voors. achttien maenden quame t’overlijden soo sullen de voors. 

voocgden voor de resterende tijt vermogen te rekenen ten (pag 56) advenante van 6 p vls 

siaers die vuijt de voors. weduwes achtergelaten middelen dadelijc sullen moeten betaelt ofte 

de voors. weese ten expireren van den voors. tijde gehouden worden ende comt t’voors kint t. 

overlijden voor het expiereren van de voors. 18 maenden sal de voors. weduwe ongehouden 

sijn ten regarde voors. stuijver ofte duijt vuijte te reijcken tot versekerheijt van dien stelt de 

voors. weduwe de voors. voocgden als pandt metter minne in handen alle alsulcken penningen 

als haer sijn competerende inde overpenningen geprocedeert van de schure gecocgt bij Jan de 

Broeckere als ooc voorts tot volcominge van desen alle hare resterende goederen geen 

vuijtgespondert. Al sonder fraude consenterende ende versouckende hiervan bij mij notario 

gemaect te werden een ofte meer instrumenten in behoorlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten ten huijsse van voors. weese present Pieter Corneliss tot ’s 

Gravenpolder ende Munten Corneliss vleeschouwer borger deser stede die als getuijgen 

nevens mij notario tot kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser mette comparante 

mede onderteijckent hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2044, 56, W_6651, 30-3-1612 (testament): in den name Godts Condt ende kennelijck 

sij eenen ijegelijck bij desen jegenwoordicgen openbare instrumente hoe dat op heden 30-3-

1612 voor mij Jacob Boudewijns Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant 

geadmitteert residerende binnen der stadt Goes ende inde presentie van getuijgen 

ondergenoemt Marinus Harrents ende Janneken Willemsdr sijne huijsvrouwe innewonende 

borgers deser stede cloec gesondt welvarend gaende ende staende daert henlieden beliefde 

dewelcke overdenckende de cranckheijt des menschen leven ende sorcglijcheijt des tijdts 

datter niet sekerder is dan die doot ende niet onsekerder dan d’ure ofte stonde der selven heeft 

vuijt haeren eijgen vrien (pag 56v) onbedwongen wille rijpelijc voordacht beradende wel 

overleijt sonder daertoe van ijemanden gepersuadeert ofte geinduceert te sijne soo sijlieden 

seijden gemaect ende geordonneert maken ende ordonneren haerlieder testament laeste ende 

vuijtterste wille in formen ende manieren naervolgende. bevelende haerlieder sielen die 

bermhertcigheijt Godts doe deselve geschapen verlost ende geheijlicgt heeft ende haerlieder 

doode lichamen den buijc der aerden, ende comende voorts tot haerlieder voorgenomen 

dispositie van goederen hebben malcanderen reciproce over ende wederover de lanxtlevende 

naer voorgaende advijse ende consent van haerlieder kindren soo sij seijden verclaerden bij 

forme van institutie gegeven ende gemaect geven ende maken sijlieden lanxtlevende van hen 

beijden in recgten vrien eijgendomme mits desen alle haerlieder goederen roerende ende 



onroerende actien ende gerechticgheden die d’eerste van hen beijden stervende met dese 

lanxtlevende gemeene achterlaten sal als ooc alle de goederen die op een van beijden t’sij van 

d’eene ofte andre sijde nocg souden mogen versterven omme alle deselve goederen bij de 

lanxtlevende van henlieden beijden terstont naer t’overlijden van de eerste van henlieden 

aenveert behouden geproffiteert ende daervan in sijn ofte hare oude dagen sijn ofte hare 

noottrust afgenomen te worden naer behooren sonder ijemants wederseggen ende dat in 

recompence ende ten regarde van de groote liefde diensten ende welvaren die sijlieden 

malcanderen staende huwelijck gedaen ende bewesen hebben ende nocg doen ende bewijsen 

sullen soo lange Godt de Heere henlieden sament int leven sparen sal als om andre redenen 

henlieden daertoe moverende. Ende naer de doot van de lanxtlevende sullen alle de goederen 

bij deselve lanxtlevende achtergelaten gepaert ende gedeelt worden tusschen haerlieder 

kinderen ende kintkinderen hiernaer genoemt als namelijc Harrent (MPS: Harrent Marinuss) 

ende Cornelis Marinuss mitgaders de kinderen nagelaten bij Willem Marinuss, deselve 

haerlieder kinderen ende kintskinderen daerinne haerlieder eenige ende absoluijte erfgenamen 

instituerende bij desen. Alle twelcke voors. de testateuren ter presentie van getuijgen 

duijdelijck voorgelesen sijnde verclaerden andermael t’selve te wesen haerlieder testament 

laeste ende vuijtterste wille, begeirende dat t’selve sal volcomen effect sorteren achtervolcgt 

ende onderhouden worden t’sij bij forme van testament codicille giften ten opsiene van de 

doot ofte sulcx alst selve alderbest ende vast van waerden gehouden worden (pag 57) ende 

naer rechten subsisteren macg, niettegenstaende eenige rechten statuten ordonnantien keuren 

ofte costumen ter contrarien, nocg ooc niettegenstaende dat alle hoocgheden solemniteijten 

ende observantien (MPS: waarnemingem) naer rechten gerequireert hierinne niet volcomelijc 

onderhouden en waren. Al sonder fraude consenterende ende versouckende hiervan bij mij 

notario gemaect te werden een ofte meer instrumenten in behoorlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten comptoire van mij notario present Jan Vermeulen 

cleermaker ende Cornelis Quirijns in de Trouwe borgers deser stede die als getuijgen nevens 

mij notario tot kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser mette comparante mede 

onderteijckent hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2044, 57, W_6652, 31-3-1612 (huijwelijcxe voorwaerde): in den name Godts Condt 

ende kennelijck sij eenen ijegelijck bij desen jegenwoordicgen openbare instrumente hoe dat 

op heden 30-3-1612 voor mij Jacob Boudewijns Wisse openbaer notaris bij den hove 

provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen der stadt Goes ende inde presentie van 

getuijgen ondergenoemt persoonlijc gecompareert sijn d’eersame Cornelis Jans Boone 

toecomende bruijgom ter eenre ende Elisabeth Macharisdr geassisteert met eenen momboir bij 

mij notario haer gegeven toecomende bruijt ter andre sijde, dewelcke comparanten 

verclaerden dat sijlieden gesindt waren malcanderen vuijt goeden liefde ende affectie te 

trouwen ende daermede naer de ordonnantie van de kercke Godes voorts te gane tot Godts 

eere ende haerlieder beijder sielensalicgheijt ende dat sijlieden tot vervorderinge van dien 

voor banden van huwelijcke met malcanderen gemaect ende geconcipieert hebben seker 

minnelijc bespreck oft huwelijcxe voorwaerden in der formen ende manieren naervolgende, te 

weten soo wanneer duer de ?ugenisse Godts een van de comparante deser werelt comt 

t’overlijden dat alsdan in recht vrien eijgendomme aen sijde van den voorn Cornelis Jans 

Boone sal blijven de helftscheijdinge van den huijsse daer hij Cornelis jans jegenwoordelijc 

(pag 57v) is wonende daervan de wederhelft sijne kinderen toebehoorende staende binnen 

deser stede aen de oostsijde van de marct op den houc van de Papegaijstrate comende achter 

vuijt tot aen het huijs van Hans Nolet (MPS: Jan Nolet of Johannes Nolet) gelijc ooc als dan 

aen sijde van de voorn. Elisabeth Macharisdr ten regarde vandien in rechten vrien 

eijgendomme sal blijven ende bij deselve sijde aenveert te worden eerst het huijs daer sij 

Elisabeth jegenwoordelijc in is wonende staende binnen deser stede in de Sanct Jacobsstrate 



genaemt de Drie Kandelaers. Item nocg negen gemeten 284 roen lants gelegen in Drijwegen 

(MPS: Driewegen) ende gebaent wordende bij Maerten Jans ende ten leste nocg 6 gemeten 

183 roen lants gelegen in Baersdorp (MPS: Baarsdorp) gebaent wordende bij Jan Gandolffs 

schout aldaer. Ende alle de resterende goederen die bij de voors. contragenten ten huwelijc 

ingebracht sullen worden als die staende huwelijcke geconquesteert vercregen ofte verstorven 

sijn sullen gemeen om dieselve bij de erfgenamen van den eerstaflivicgen van hen beijden 

ende den lanxtlevende gepaert ende gedeelt te worden naer costume vanden lande van 

Seelant. Doch verstaen is expresselijc bij de comparanten gestipuleert dat den lanxtlevende sal 

vooren vuijt deselve goederen proffijteren in vrien eijgendomme sonder ijemants 

wederseggen alle sijne oft haere cleederen soo linnen als wollen juwelen ringen ende 

properheden tsij van silver ofte goude ende generalijc alles dat ten lijve halse ende hooffde 

van de lanxtlevende van hen beijden dienen sal niet vuijtgesondert ofte gereserveert. Alle 

welcke conditien ende voorwaerden de comparanten over ende wederover belooft hebben 

ende beloven mits desen te onderhouden achtervolgen ende volbrengen t’allen dage onder 

t’verbant van haerlieder personen ende goederen ende renuncgiatie van alle behulp van 

rechten desen eenicgsints contarrieren ende insonderheijt den rechte seggende ? generale 

renuncgiatie sonder voorgaende speciale is van onwaerden. Al sonder fraude consenterende 

ende versouckende hiervan bij mij notario gemaect te werden een ofte meer instrumenten in 

behoorlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten comptoire van mij notario present heer Pauwels de Vos 

ende Abraham van Bentum (MPS: Abraham van Benthem), borgers deser stede die als 

getuijgen nevens mij notario tot kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser mette 

comparanten mede onderteijckent te hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2044, 58, W_6653, 3-4-1612 (procuratie): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris (pag 53) bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende 

binnen der stadt Goes ende inde presentie van getuijgen ondergenoemt d’eersame 

Guillicgdont? lakencooper ende Tanneken Bacx sijne huijsvrouwe innewonende borgers deser 

stede dewelcke hebben geconstitueert ende macgticg gemaect constitueren ende maken 

macgticg mits desen Andries Sijbrechts haerlieder cousijn hem gevende volcomen macgt 

authoriteijt ende speciael bevel ommem vuijt haerlieden comparanten name ende van 

haerliederwege te compareren voor de magistraet van Antwerpen ende alle anderen diet 

behoiren sal ende aldaer te leveren cederen ende in vrien eijgendomme te transporteren 

haerlieder helft in seker hoff gelegen buijten der voors. stadt Antwerpen tot Marcgravelewij? 

daervan de wederhelft is toebehoorende des voors. Tanneken Bacx twee dochters met namen 

Tanneken ende Cathalijna Nagelaers (MPS: Cathalijna Naeghelaers), ende dat aen sulcken 

cooper ofte coopersse mitgaders in voegen manieren ende voor sulcken somme van 

penningen als t’selve hoff bij des voorn. Tanneken Bacx (MPS: Tanneken de Back) dochters 

vercocht is als denselven cooper vij desen verclarende voor soo vele henlieden aengaet van 

waerden te houden den coop ofte coopersse daerinne naert gebruijc aldaer geobserveert 

tegoeden erven ende vestigen ende henlieden comparanten daervan t’ongoeden onterven ende 

ontvestigen, brieven van garande te geloven ende haerlieder comparanten personen ende 

goederen ist noodig daervoren te verobligeren Alle de penningen daervan voor hunlieder 

comparanten helft provenierende te innen ende ontfangen onder behoirlijcke quitantie ende 

voorts ten dien fijne alles te hanteren wes de costumen aldaer vereijsschen ende medebrengen 

sullen als sij lieden comparanten present sijnde selfs souden mogen ofte connen gedoen. 

Gelovende de comparanten onder t’verbant van haerlieder personen ende goederen te houden 

voor goet ende van waerden t’allen dagen alle t’gene bij den geconstitueerde ten fijne voors. 

is gedaen getransporteert ontvangen ende verleden ende anders geprocurreert sal werden mits 

doende van sijnen ontfanc t’allen tijden des versocgt wordende deucgdelijcke rekeninge 



bewijse ende reliqua. Al sonder fraude consenterende ende versouckende hiervan bij mij 

notario gemaect te werden een ofte meer instrumenten in behoorlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten comptoire van mij notario present Gijsbrecht Jooss 

stoeldraijer ende Heijndrick Marinuss, borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario 

tot kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser mette comparanten mede 

onderteijckent te hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2044, 58v, W_6654, 3-4-1612 (accoort): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes ende inde presentie van getuijgen ondergenoemt Pieter Daems schipper ende 

borger deser stede weduwnaer van wijlen Maeijcken Lambrechtsdr ter eenre ende Willem 

Corneliss smit woonacgticg in Drijwegen in huwelijck hebbende Margaretha Lambrechtsdr 

(MPS: Grietken Lambrecgts) des voors. Maijckens suster ter andre sijde dewelcke 

comparanten verclaerden ende gaven te kennen dat bij den voorn Pieter Daems ende Maijcken 

Lambrecgts gemaect is seker testament voor den notario Hieronimus Gruwaert ende den 

getuijgen daergenoemt t’welcken sijleden comparanten over wedersijden verclaerden van 

waerden ende in alle poincten ende artuclen bestandicg te houden ten eeuwigen dage mits? 

dat hij weduwnaer gehouden wert boven de legaten bij sijne overleden huijsvrouwe zaliger 

aen haer suster voorn. gelegateert dadelijc nocg vuijt te reijcken ende laten volgen aen deselve 

suster sijns overleden huijsvrouwe beste veurschort ende silver hooftijser, twelcke als ooc den 

voorn. legate den voors. Willem Corneliss bekende t’sijnen dancke ontfangen te hebben den 

voors. Pieter Daems is gehouden den voorn. Willem Corneliss te stellen goede suffisante 

contreborge tot ontlastinge van sulcken brocgtocgt als hij Willem voor denselven Pieter 

Daems gepresteert heeft op den stadhuijse deser stede voor de cooppenningen van des voors. 

Pieter schipper ten welcken fijne is mede ten dese (pag 59) persoonlijc gecompareert Pieter 

van Eijck tijckwerker ende heeft denselven geconstitueert ende verbonden borge tot 

voldoeninge ende ontlastinge van alsulcken swaricgheden ende commeren als de voorn. 

Willem Corneliss ter cause van de voorn borcgtocgte soude mogen comen te lijden, daermede 

den voors. Willem Corneliss bekende ende verclaerde van de erffenisse ende successie van de 

voorn. Maijken Lambrechts ten volle betaelt vernocgt ende voldaen te wesen sonder iet meer 

ofte vorder te dien oorsake te comen ofte sullen heeschen ofte gedoogen geheijscht te worden 

ten eeuwigen dage, scheldende die involgen de den voorn. Pieter Daems ende alle anderen 

quitantie behouvende daervan vrij ende quijtte mits desen. Belovende denselven sijn erven 

ende nacomelingen daervan voor alle namaningen ende querelleringe die hem ter dier oorsake 

souden mogen aengedaen werden te bewijsen ende garanderen. Ende hebben de comparanten 

over wedersijden elc in hun regarde belooft ende belooffden mits desen onder t’verbant van 

haerlieder persoon ende goederen t’gene voors. is te onderhouden ende achtervolgen te doen 

onderhouden ende achtervolgen t’allen dage. Al sonder fraude consenterende ende 

versouckende hiervan bij mij notario gemaect te werden een ofte meer instrumenten in 

behoorlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten huijsse van van Eijck ter presentie van Lambrecht 

Schrander? ende Cornelis Everts smit, borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario 

tot kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser mette comparanten mede 

onderteijckent te hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2044, 59, W_6654, 3-4-1612 (attestatie): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes ende inde presentie van getuijgen ondergenoemt Leunis Kelleman (MPS: 

Appollonis Kelleman) (pag 59v) oudt 49 jaren ende Lambrecht Kelleman oudt 38 jaren ende 

Adriaen Michiels oudt 33 jaren oft elc daerontrent dewelcke hebben ter instantie ende 



requisitie van Matthijs Pieters op haerlieder respective mannewaerheijt in plaetse van eede die 

sijlieden bereijt sijn t’allen tijde des versocgt sijnde te doene verclaert geattesteert ende 

geaffirmeert verclaren attesteren ende affirmeren voor de gerechte waerheijt mits desen 

waerachticg te wesen dat op huijden dat dese ten huijsse van Abraham van de Putte in 

Cruijningen (MPS: cafe in Goes) vergadert sijn geweest den requirant, in desen sijlieden 

deposanten ende Cornelis Bastiaens Cuijp (MPS: Cornelis Sebastiaens Cuijp) al waer den 

voorn Leunis Kelleman den voorn. Cornelis Bastiaens vraecgde onder andre redenen ende 

woorden dat hij geslaecgt was met t’vercoopen van sijn swarte merrie die hij met sijne 

huijsvrouwe gehadt hadde, zeijde den voors. Cornelis Bastiaens al wel ic en hebbe daer niet 

afgegeven, seijde den voornoemden Kelleman wederom maer waerom doet gij sulcx want t’is 

u huijsvrouwe paert gij en mocgte niet vercoopen wil dij vrede met u huijsvrouwe hebben, 

antwoordden de voorn. Cornelis Sebastiaens ic en geef daer niet om ic sal se eventwel 

vercoopen wil den man noemende den requirant hondert carolus guldens op sijne blauwen 

ruijn toegeven ende twee van den ingels bier ten besten ic sal tegen hem mangelen ende sijn 

den requirant ende Cornelis Bastiaens eijntelijc naer loven ende bieden op dien voet ende 

hondert gulden geaccordeert. 

Gevende voor redenen van wetenschap daer altijt bij ende present geweest te sijne ende sulcx 

daervan volcomen kennis te hebben eijndigen hiermede haerlieder depositie met presentatie 

van t’selven t’allen tijde met eede te bevestigen. Al sonder fraude consenterende ende 

versouckende hiervan bij mij notario gemaect te werden een ofte meer instrumenten in 

behoorlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes in Cruijningen (MPS: cafe) present Joris van Gelder ende Jan 

Simons backer borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse van desen 

versocgt sijnde de minutte deser mette comparanten mede onderteijckent te hebben. Actum ut 

supra. 

 

RAZE 2044, 59, W_6654, 4-4-1612 (attestatie): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes ende inde presentie van getuijgen ondergenoemt Leunis Kelleman (MPS: 

Appollonis Keleman) out 49 jaren ende Pieter Danckerts (MPS: Pieter Danckaerts) out 30 

jaren ofte elc daerontrent dewelcken hebben ter instantie ende requisitie van Matthijs Pieters 

op haerlieder respective mannewaerheijt in plaetse van eede die sijlieden bereijt sijn t’allen 

tijden des versocgt sinde te doene verclaert geattesteert ende geaffirmeert voor de gerechte 

waerheijt mits desen waeracgticg te wesen dat op huijden date deser binnen deser stede in 

Cruijningen (MPS cafe in Goes) vergadert sijn geweest sijlieden deposanten, den requirant in 

desen ende Cornelis Sebastiaens (MPS: Cornelis Bastiaens) cuijper alwaer sijlieden 

deposanten verclaerden dat den voorn Cornelis Bastiaens van den requirant in desen naer 

loven ende bieden gecocht heeft een swarte merrie die den voors. Cornelis Bastiaens jegens 

den requirant op gisteren jegens een blauwe ruijn vermangelt had ende dat voor de somme 

van 32 p vls ende 20 schellingen groote vls ten gelage. Gevende voor redenen van wetenschap 

daer sij altijt bij ende present geweest te sijne ende sulcx daervan volcomen kennis te hebben 

eijndigen hiermede haerlieder depositie met presentatie van t’selven t’allen tijde met eede te 

bevestigen. Al sonder fraude consenterende ende versouckende hiervan bij mij notario 

gemaect te werden een ofte meer instrumenten in behoorlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes in Cruijningen (MPS: cafe) present Abraham van der Putte 

ende Stoffel jacobs (MPS: Christoffel Jacobs) borgers deser stede die als getuijgen nevens mij 

notario tot kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser mette comparanten mede 

onderteijckent te hebben. Actum ut supra. 

 



RAZE 2044, 60, W_6655, 7-4-1612 (vuijterste wille): in den name Godts Condt ende 

kennelijck sij eenen ijegelijck bij desen jegenwoordicgen (pag 60v) openbare instrumente hoe 

dat op heden 7-4-1612 voor mij Jacob Boudewijns Wisse openbaer notaris bij den hove 

provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen der stadt Goes ende inde presentie van 

getuijgen ondergenoemt persoonlijc gecompareert is Maijcken Jochems (MPS: Maeijcken 

Joachimsdr) weduwe wijlen Cornelis Keller poortresse deser stede redelijc gesont van 

lichame maer nocgtans overdenckende de broosheijt des menschen levens datter niet sekerder 

is dan die doot ende niet onsekerder dan d’ure ofte stonde der selver heeft omme te 

voorcomen onenicgheijt die naer haer overlijden tusschen haere kinderen soude mogen vallen 

verclaert gemaect ende getesteert vuijt hare vrien eijgen onbedwongen wille rijpelijc 

voordacht welberaden sonder inductie van jemanden (soos ij seijde) voor hare laesten ende 

vuijtterste wille t’geven sulcx hiernaer volcgt, bevelende hare siele die bermherticgheijt Godts 

die d’zelve geschapen verlost ende geheijlicgt heeft ende haer doode lichaem den buijc der 

aerde. Ende comende voorts tot hare voorgenomen dispositie van goederen heeft omme 

sekere redenen haer moverende begeirt gewilt ende mits desen geordonneert dat haren sone 

Joachim Corneliss terstont naer haer overlijden sal in rechten vrien eijgendomme aenveerden 

ende behouden den huijsse met sijn gevolcg daer sij comparante jegenwoordelijc in is 

wonende gestaen binnen deser stede in de Kerckstrate mitgaders ooc de schure achter 

denselven huijsse over de strate staende ende dat alles voor de somme van 2800 carolus 

guldens van 40 gvls t’stuc gelts eens te betalen in paijementen van 24 p vls jaerlijcx daervan 

d’eerste paije verschijnen sal een jaer naer haer comparantes overlijden ende soo voorts alle 

jare ter volle voldoeninge gedurende boven de rente op deselven huijsse staende die den 

voors. haren sone mede t’sijne laste sal houden onvermindert de voors. somme welverstaende 

dat den voors. haer comparantes sone sijn portie oft erfdeel sal trecken vuijt de voors. 2800 

gulden beneffens haer comparantes andre kinderen. Alles twelck voors. is de comparante ter 

presentie ende anehoren van de getuijgen duijdelijc voorgelesen sijnde verclaerde andermael 

t’selve te wesen haren laeste ende vuijtterste wille begeirende mits desen ordonnerende dat 

t’selver sal stadt grijpen ende volcomen effect sorteren soo’t best naer (pag 61) rechten 

subsisteren macg t’sij bij forme van codicille, vuijterste wille giften ten opsiene des doots oft 

sulcke andre forme daerdeure t’selve alderbest staende gehouden sal connen worden, 

niettegenstaende eenige costuijmen ofte ordonnantien ter contrarien. Al sonder fraude 

consenterende ende versouckende hiervan bij mij notario gemaect te werden een ofte meer 

instrumenten in behoorlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes in Cruijningen (MPS: cafe) present Pieter Marinuss ende Pieter 

Gilliss borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse van desen 

versocgt sijnde de minutte deser mette comparanten mede onderteijckent te hebben. Actum ut 

supra. 

 

RAZE 2044, 61, W_6656, 11-4-1612 (attestatie): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes ende inde presentie van getuijgen ondergenoemt d’eersame Cornelis Geerts 

Bijsterman out 49 jaren ofte daerontrent den welcken heeft ter instantie ende requisitie van 

heer Pauwels de Vos op sijne mannewaerheijt in plaetse van eede die hij bereijt is t’allen tijde 

des versocgt te doene, verclaert geattestteert ende geaffirmeert voor de gerechte waerheijt 

mits desen waracgticg te wesen dat hij deposant van den requirant in desen eenigen tijt 

overgenomen hebbende seker dijck ende schorettinge die den requirant de laeste heven 

vernieut hadde van den heere ende gemeene ambachtsheeren van Nieulande. Soo ist nu sulcx 

dat eenen Anthonij Rennis (MPS: of Dennis) ? naer date van dese overneminge bij den 

requirant diversche reijsen aengeweest heeft om de helft van deselve schorre ende dijckettinge 

over te hebben dan t’selve den deponent niet afstaende seijde t’selve nocg niet gesien te 



hebben dus so hij t’selve int geheel ofte deele aen jemanden overliete sonder hem Rennis voor 

een ander presenteren t’welcke aengeloopen heeft tot nu geleden ontrent drie weecken ende is 

den voorn. rennis wederom bij hem deposant gecomen seggende wel Bijsterman wilt gij mij 

de helft nocg niet laten jaer ? (pag 61v) ende het wort hooge opt jaer soo ic van u niet en 

hadde soude mij op een ander versien, seijde den deposant gij en behoeft u proffijt om 

mijnentwille niet te laten ende is soo van hen deponent gescheijden, verclaerde ooc voorts hij 

deposant dat denselven Rennis op gisteren in sijn ende meer andre personen presentie 

bekende sulcx als hiervoren verclaert is aen den deposant versocgt te hebben eijndigende 

hiermede sijne depositie met presentatie van t’selve t’allen tijden met eede te bevestigen. Al 

sonder fraude consenterende ende versouckende hiervan bij mij notario gemaect te werden 

een ofte meer instrumenten in behoorlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten comptoire van mij notario present Jan Jans van Goor ende 

Herman Jans Schoonhoven borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot 

kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser mette comparanten mede onderteijckent 

te hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2044, 61v, W_6657, 14-4-1612 (attestatie): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes ende inde presentie van getuijgen ondergenoemt d’eersame Hubrecht Jans 

stadtbode deser stede out 54 jaren ende Pieter Marinuss oudt 38 jaren ofte elc daerontrent den 

welcken heeft ter instantie ende requisitie van heer Ocker Gilliss op haerlieder 

mannewaerheijt in plaetse van eede die hij bereijt is t’allen tijde des versocgt te doene, 

verclaert geattestteert ende geaffirmeert voor de gerechte waerheijt mits desen waracgticg te 

wesen dat sijlieden deposanten seere wel gekent hebben ende nocg kennen eenen Maerten 

Jans van Jans in de Poel? eertijts gewoont hebbende binnen desen eijlande van Suijtbevelandt 

in den Poel onder de jurisdictie deser stede op de hove van Cornelis Jans Boone ende dat 

deselven Maerten Jans alle saken ende handelingen soo int coopen ende vercoopen betalingen 

als anders die hij ten tijde als hij hier was wonende dede ende handelde d’selve altijt gedaen 

heeft (pag 62) nomine sijn moeder ende sterfhuijs van sijn vader ende niet in sijn particuler. Ja 

ooc soo wanneer hij gesocgt wert met recht voor eenige penningen is altijts geweest nomine 

sijn moeder ende sterfhuijs van sijn vader. Immers en hebben de deposanten geen kennisse 

nocg wetenschap dat deselven uijt in sijn particulier iet gecontracteert ofte gehandelt heeft 

ofte gesocgt is geweest. Gevende voor redenen van wetenschap ende goede kennisse van 

tgene voors. is dat sijlieden deposanten diversche reijsen bij den selven Maerten in sijn 

handelingen ende verhandelingen geweest sijn ende geassisteert hebben allegerende den 

voorn. Hubrecht Jans tot verdere redenen van wetenschap dat hij lange jaren van den selven 

Maerten Jans naer den doot van sijn vader ontfangen heeft waterpenningen ende 

statepenningen ende subsidies. Eijndigende hiermede haerlieder depositie met presentatie van 

t’selve t’allen tijden met eede te bevestigen. Al sonder fraude consenterende ende 

versouckende hiervan bij mij notario gemaect te werden een ofte meer instrumenten in 

behoorlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten comptoire van mij notario present Charel de Grave (MPS: 

Karel de Grave) ende Cornelis Geerts beenhacker borgers deser stede die als getuijgen nevens 

mij notario tot kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser mette comparanten mede 

onderteijckent te hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2044, 62, W_6657, 14-4-1612 (attestatie): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes ende inde presentie van getuijgen ondergenoemt d’eersame Hubrecht Jans 

stadtbode deser stede ter eenre ende Cornelis Adriaens wonend tot Schore in Vlaenderen int 



Brusc?vrie sone ende gerechte erfgenamen voor een derde part van Janneken Corneliss 

Cadams sijne moeder als ooc legatris voor gelijcke derde part in den legate bij Cornelia 

Cadamsdr (pag 62v) aen des voors. Janneken Cadams kinderen gelegateert op den laesten 

octobris 1608 volgende den testamente daervan voor mij notario gemaect sijnde ter andre 

sijde welcke Cornelis Adriaens verclaerde aen voorn. Hubrecht Jans vercocgt gelijc den 

voorn. Hubrecht Jans bekende van den selven Cornelis Adriaens gecocht te hebben sijn 

gerecht derde part hem Cornelis Adriaens competerende soo inden voorn. legate van Cornelia 

Cadamsdr als ooc in de goederen geen vuijtgesondert bij de voors. Janneken Cornelisdr 

Cadams sijne moeder achtergelaten ende dat alles voor de somme op de conditien ende in 

voegen hiernaer verclaert te weten dat den voorn Hubrecht Jans gehouden is ende belooft mits 

desen den voorn Cornelis Adriaens ten regarde vandien te betalen in manieren naervolgende 

de somme van 700 carolus guldens van 40 gvls t’stuc suijver gelt eens ende twee dobbel 

ducaten voor des vercoopers huijsvrouwe te weten 50 carolus gulden gereet ende de reste 

Baefmisse 1612 naestcomende precijs. Dies sal Hubrecht Jans den vercooper aen t’laeste 

termijn corten alsulcke penningen als den voorn Cornelis Adriaens voor desen ontfangen als 

ooc die hij in de vendue van sijn moeder? besteet heeft, dienvolgen hij vercooper de voorn. 

Hubrecht Jans alle sijn gerechticgheijt ende actie die hem inde voorn. qualiteijt is 

competerende, cederende transporterende ende in rechten vrien eijgendomme opleveren voor 

sijn vrij eijgen goet ende hem over sulcx stellende in sijnen plaetse ende authoriseren omme 

daermede te doene als in sijn eijgen saken mits desen ende bekende de vercooper mits de 

voors. somme ontfangen hebbende, hiervan volcomlijc voldaen ende al betaelt te wesen 

belede? den eerste penning metten laesten van Hubrecht Jans voors., verclaerende daer geen 

recht actie nocg gerechtigheijt meer aen te hebben nocg te behouden, belovende hij cooper 

den voorn Hubrecht Jans sijn erven ende nacomelingen daervan voor alle namaningen ende 

quelleringen te bevrijden t’allen dage. Alle welcke conditien ende voorwaerden de 

comparanten hinc jude beloofden te onderhouden ende achtervolgen t’allen tijde onder 

t’verbant van haerlieder personen ende goederen ende renuncgiatie van alle behulp van 

rechten desen eenigsints contrarien ende insonderheijt den rechte seggen dat generale 

renuncgiatie sonder voorgaende speciale is van waerden. Al sonder fraude consenterende (pag 

63) ende versouckende hiervan bij mij notario gemaect te werden een ofte meer instrumenten 

in behoorlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten huijsse van voorn. Hubrecht Jans present Marcus Spruijt 

ende Jan Bolders borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse van 

desen versocgt sijnde de minutte deser mette comparanten mede onderteijckent te hebben. 

Actum ut supra. 

 

RAZE 2044, 63, W_6658, 17-4-1612 (procuratie): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris (pag 53) bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende 

binnen der stadt Goes ende inde presentie van getuijgen ondergenoemt Jaques Denijss 

brouwer in de Werelt binnen deser stede dewelcken heeft geconstitueert ende macgticg 

gemaect constitueert ende maect macgticg mits desen Bastiaen Jacobs Pollick (MPS: 

Sebastiaen Jacobs Pollick) wonacgticg tot Colinsplate (MPS: Colijnsplaats) hem gevende 

volcomen macht authoriteijt ende speciale bevel omme vuijt sijns contituants name ende van 

sijnentwege te heeschen manen innen ende ontfangen alle alsulcke op ende als? hem 

constituant van verscheijden personen binnen den eijlande van Noortbevelant woonacgticg 

sijn competerende ten fijne wat oorsake tsoude mogen wesen soo over leveringe van bieren 

als anders, quitantie van sijne ontfanc te geven ende verlijden in behoirlijcke forme, 

d’onwillige debiteuren met alle behoirlijcke ende gecostumeerde middelen van rechten tot 

betalinge te constringeren alle dagen ende termijnen van rechten te houden ende observeren, 

sententie te versoecken, deselve ter executie te stellen ende ter diffiniteijt te vervolgen 



sommeringen arrestementen beletselen ende vuijtwinninge op personen ende goederen te 

doene ende voorts alles te hanteren wes de costumen aldaer geobserveert (pag 63v) 

vereijsschen sullen ende tot voordeel van de constituant dienen zal als hij constituant present 

sijnde selfs soude mogen ofte connen gedoen met macgt om een ofte meer personen ad lites in 

sijne plaetse substitueren. gelovende te houden voor goet vast ende van waerden ten eeuwigen 

dage alle t’gene bij de geconstitueerde tot t’gunt voors. is gedaen ende gehanteert sal worden 

mits hij geconstitueerde gehouden wert van sijnen ontfanc te doene deucgdelijcke rekeninge 

bewijsen reliqua t’allen tijde des versocgt sijnde. Al sonder fraude consenterende ende 

versouckende hiervan bij mij notario gemaect te werden een ofte meer instrumenten in 

behoorlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten comptoire van mij notario present Hubrecht Jooss 

stoeldraijer ende Marinus Arents borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot 

kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser mette comparanten mede onderteijckent 

te hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2044, 63v, W_6659, 19-4-1612 (procuratie): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes ende inde presentie van getuijgen ondergenoemt d’eersame heer Christiaen 

Vermuijen borger deser stede denwelcken comparant van t’oversien ende wel gelet hebbende 

op de stucken bij Joris Pieters van Beaumont als oom ende voocgt van Maeijcken ende 

Soetken (MPS: Zoetken) van Ru? nagelaten innocente kinderen wijlen Heijndrick van Ru? 

ende Maria van Bachen aenden rade van Brabande gepresenteert, tenderende teneijnde de 

onroerende goederen derselver twee kinderen (den voors. rade subiect sijnde) sijnde vercocgt 

(pag 64) te gelde gemaect ende tot alimentatie van de voors. kinderen aen lijfrente aengeleijt 

mogen worden omme deselve jaerlijcx dies tweten? daerop te mogen gelieven. Soo ist dat hij 

comparant d’apostille bij denselven rade op den 27-3-1612 op tselve versouck verleent is, 

verclarende bij desen t’versoeck bij den voorn. Beaumont aen den Rade gedaen volcomelijc te 

ratificeren acquiesseren ende voor goet te houden, versoeckende oversulcx aen denselven rade 

t’voorn versoeck te willen consenteren alsoo hij comparant tselve bevindt tot der voorn 

kinderen alimentatie nootsakelijck ende oirboirlijc te sijne. Al sonder fraude consenterende 

ende versouckende hiervan bij mij notario gemaect te werden een ofte meer instrumenten in 

behoorlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten comptoire van mij notario present Pieter Gilliss ende Esaias 

Cornelis Boone borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse van 

desen versocgt sijnde de minutte deser mette comparanten mede onderteijckent te hebben. 

Actum ut supra. 

 

RAZE 2044, 64, W_6659, 20-4-1612 (testament): Inden name Godts amen Condt en 

kennelijck sij eene ijegelijck bij desen jegenwoordigen openbaren instrumentum hoe dat op 

heden den 20-4-1612 voor mij Jacob Boudewijn Wisse openbaer notaris bij den hove 

provinciael in Hollandt geadmitteert residerende binnen der stede Goes ende inde presentie 

van getuijgen ondergenoemt personelijc gecompareert is Pieternella Maertensdr weduwe 

wijlen Dirrick Jans wonacgticg in Wolfaertsdijc cloec gesont welvarend ende gaende ende 

staende daert haer belieffde dewelcke overdenckende de cranckheijt des menschen leven dat 

er niet sekerder en is dan die doot ende niet onsekerder dan d’ure ofte stonde derselver (pag 

64v) heeft vuijt haren eijgen vrien onbedwongen wille rijpelijc voordacht beradende wel 

overleijt sonder daertoe van jemanden gepersuadeert ofte geinduceert te sijne (soos ij seijde) 

gemaect ende geordonneert maect ende ordonneert haer testament laest ende vuijtterste wille 

in formen ende manieren naervolgende. Bevelende hare siele die bermherticgheijt Godts die 

dselve geschapen verlost ende geheijlicgt heeft, ende haer doode lichaem den buijc der aerde 



ende comende voorts tot hare voorgenomen dispositie van goederen alvoren verclarende dat 

sij comparante nu geleden ontrent vijff ofte zes jaren onbegrepen voren vuijt gelegateert heeft 

aen hare sone Zacharias Diericks seker twee gemeten ende 25 roe lants liggende binnen den 

eijlande van Wolfaertsdijc int Oosterlant welc legaet sij comparant verclaerde alsnocg van 

waerden te houden soo vele alst selve bij dese dispositie niet en wert verandert. Dan also 

t’selve is luijdende t’voorn lant maer bij lijfftocgte te gebruijcken sijn leven lanc gedurende, 

begeirt ende ordonneert mits desen dat den voorn. hare sone tselve lant tersont naer haer 

testantes overlijden zal in rechten vrien eijgendomme behouden ende aenveerden sonder 

jemants wederseggen. Ende alsoo sij comparante verclaerde genegen te wesen om haer 

kintskinderen achtergelaten bij Maeijcken Jansdr hare dochter jegens den voorn. legate 

behoirlijc te vergroten ende vergoeden, soo geeft sij bij desen tenregarde van dien gegeven 

ende gelegateert insgelijcx voren vuijt aen selve hare kintskinderen de somme van 28 p vls 

eens die deselve kinderen van Maeijcken Jansdr sullen naer haer comparantes overlijden 

ontfangen vuijt den paijbrief aflopende die procederen zullen van den huijsse daer sij 

comparante jegenwoordelijc in is wonende met 7 p vls jaerlijcx gedurende ter volder betalinge 

van de voors. 28 p vls. Ende in alle de resterende goederen die sij comparante achterlaten 

ende deser werelt ontruijmen sal heeft sij hare enige ende absoluijtte erfgenamen genomineert 

ende geinstitueert den voors. hare sone Zacharias Diericks voor d’een helft ende den kinderen 

achtergelaten bij haer testantes Maeijcken Jansdr voor d’andere helft omme alle deselve 

goederen tusschen henlieden vreetsamelijc gepaert ende gedeelt te werden als naer costuijme 

van den lande. All t’welcke voors. de testante (pag 65) ter presentie van getuijgen duidelijc 

voorgelesen zijnde verclaerde andermael t’selve te wesen haer testament laeste ende 

vuijtterste willebegeirende dat t’selve sal volcomelijck effect sorteren achtervolcgt ende 

onderhouden worden tsij bij forme van testament codicille gifte ten opsien van de doot ofte 

sulcx als selve alderbest ende vast van waerden gehouden worden ende naer rechten 

sussisteren macg niettegenstaende eenige rechten, statuten ordonnanties keuren ofte costumen 

ter contrarien, nocg ooc niettegenstaende dat alle hoocgheden solemniteijten ende 

observantien naer rechten gerequireert hierinne niet volcomelijc onderhouden waren. Al 

sonder fraude consenterende ende versouckende hiervan bij mij notario gemaect te werden 

een ofte meer instrumenten in behoorlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten comptoire van mij notario present Adriaen Corneliss 

Machariss ende Jan Marinuss sluijswacgter beijde prochianen tot Cloetinge mij notario bekent 

die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser 

mette comparanten mede onderteijckent te hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2044, 65, W_6660, 24-4-1612 (contract): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes ende inde presentie van getuijgen ondergenoemt Marinus ende Cornelis 

Adriaens Bonte ooms ende voocgden van Grietken Adriaensdr (MPS: Margaretha 

Adriaensdr) oudt ontrent 9 jaren haerlieder broeders kindt ter eenre ende Cornelis Marinuss 

borger der stadt Veere ter andre zijde welcken ooms ende voocgden verclaerden (pag 65v) 

den voorn Cornelis Marinuss aenbesteedt gelijc hij Cornelis Marinuss bekende van deselve 

voocgden aengenomen te hebben de voorn. weese te onderhouden alimenteren cleeden ende 

reeden redelijckerwijse naer sijnen staet deselve te leeren te doen leeren lesen schrijven 

hantwerck ofte sulcx daer deselve int ende bquam toe wesen zal ende dat alles gedurende de 

tot de voors. weese sal volcomelijc bejaert ende hare cost waerdicg sijn mits dat hij Cornelis 

marin uss ten regarde ende in recompence van de voorn. houdenisse gedurende deselve ende 

niet langer sal in vrien eijgendomme proffijteren die hure die jaerlijcx van den huijsse staende 

binnen deser stede Goes in Sint Maertenshouc de voorn weese aencomende provenieren ende 

comen zal mits middelertijt denselven huijs te houdende in behoirlijcke reparatie ende betalen 



een jaerlijxe rente van 15 schellingen siaers op den selven huijsse staende ten regarde van 

t’gene voors. is sal den voorn. Cornelis marinuss nocg proffijteren vuijt paijementbrief die 

Cornelis Adriaens Bonte schuldicg is aen gemeene erfgenamen van Maeijcken Gillisdr des 

voors. Marinus ende Cornelis Adriaens Bontes moeder ende de weese grootmoeder over coop 

van een huijs vuijtwijsende den brieff de voors. weeses portie, daerinnen jaerlijcx bedragende 

20 schellingen gvls waervan t’eerste jaer ten proffijte van den voorn. Cornelis Marinuss 

verschijnen sal meije 613 ende soo voort alle jaren gedurende de houdenisse van de voorn 

weese. Alle welcke conditien ende voorwaerden de comparanten beloofden t’onderhouden 

ende achtervolgen t’allen dagen onder t’verbant van haerlieder personnen ende goederen. Al 

sonder fraude consenterende ende versouckende hiervan bij mij notario gemaect te werden 

een ofte meer instrumenten in behoorlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes int Schippershuijs present Pieter Adriaens Cramer ende 

Adriaen Splinter borgers deser stede mij notario bekent die als getuijgen nevens mij notario 

tot kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser mette comparanten mede 

onderteijckent te hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2044, 66, W_6661, 25-4-1612 (attestatie): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes ende inde presentie van getuijgen ondergenoemt Agatha Marinusdr (MPS: 

Agatha Marinusdr Rochusdr) weduwe wijlen Adriaen Nouts (MPS: Adriaen Aernouts van 

Reijmerswaele) oudt 62 jaren ende mr Jacob Rijcke oudt 44 jaren ofte elc daerontrent beijde 

innewonende borgers ende panneluijden (MPS: zoutzieders) binnen dese stede welcke hebben 

ter instantie ende requisitie van Jacob Spierinck op haerlieder respective manne ende 

vrouwewaerheijt in plaetse van eede die sijlieden bereijt sijn t’allen tijde des versocgt 

wordende te doene, verclaert geattesteert ende geaffirmeert voor de gerechte waerheijt mits 

desen waeracgticg te wesen dat sijlieden deposanten oversien hebbende de zoutboecken 

gehouden bij den voorn Adriaen Nouts ende Marritgen Baltensdr (MPS: Maeijcken Baltensdr) 

in haer leven de principael van de neringe binnen deser stede ende daerinne bevonden dat 

t’grof zout in den jare 1572 gegolden ende bij die van de neringe gecocgt ende opgedaen is 

voor de prijse hiernaer geextendeert te weten brouage 18 p 5 s, 22p10s, 23p 10s ende 25p vls 

het hondert???, St Lucas 22p 10s 26 p vls ende 31 p per 100, Tunis 20p 6s 8g vls ende 24 p 

15s t’hondert, Lisboons zout 23p 8s 4 g vls ’t hondert ende Mariport’s zout 22 p 10 s ende 22 

p 15 s t’hondert. Alle t’welcke sijlieden deposanten verclaerden vuijt de voorn boecken 

bevonden te hebben tot sulcke prijsen in den jare 1572 gecocgt ende betaelt te wesen. 

Eijndigende hiermede haerlieder dispositie met presentatie van t’selve t’allen tijde met eede te 

bevestigen. Al sonder fraude consenterende ende versouckende hiervan bij mij notario 

gemaect te werden een ofte meer instrumenten in behoorlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten huijse van voorn Agatha Marinusdr present Pieter Nicolaess 

Ovesant ende Joachim Hermans borgers deser stede mij notario bekent die als getuijgen 

nevens mij notario tot kennisse van desen versocgt sijnde (pag 66v) de minutte deser mette 

comparanten mede onderteijckent te hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2044, 66v, W_6662, 25-4-1612 (procuratie): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes ende inde presentie van getuijgen ondergenoemt Jacob Spierinck sone ende 

erfgenaem van Francois Spierinck (MPS Frans Sprierinck) sijnen vader wonacgticg tot 

Middelburg in Seelant denwelcke heeft geconstitueert ende macgticg gemaect constitueert 

ende maect macgticg mits desen Tobias Wixdorp procureur postulerende voor de magistraet 

deser stede hem gevende volcomen macht authoriteijt ende speciael bevel oom vuijt sijne 

constituants name te heeschen maenen innen ende ontfangen tsij metter minnen ofte rechten 



alsulcken penningen als hem constituant sijn competerende van Pieter Gilliss Pluijm eenige 

ende universele erfgenaem van Cooman Gillis zaliger in sijn leven borger deser stede over 

coop van 100 grof zout bij hem in den jare 1572 ofte 1573 gecocgt van Dirrick Corneliss 

(MPS: Dierick Corneliss) in huwelijck gehadt hebbende Maeijcken Marinusdr des comparants 

moije geweest ende sulcx deselve penningen bij overlijden van deselve sijne moije den voors. 

Francois Spierinck aenbestorven, Quitantie van sijnen ontfanck geven ende verlijden in 

behoirlijcke forme denselven Pieter Gilliss bij faulte van goetwilligen betalinge ofte volcomen 

bewijs dat deselvepenningen betaelt sijn rechtelijck tot betalinge te constringeren alle dagen 

ende termijn en van rechte jegens deselve te houden ende observeren, sententie te (pag 67) 

versoecken ende die ter executie te stellen naer vuijtwijsen ende costuijmen alhier 

geobserveert ende voorts alles ten dien fijne te hanteren als belovende ende tot voordeel van 

de constituant dienen zal als hij present sijnde selfs soude mogen ofte connen gedoen. 

Gelovende te houden voor goet vast ende van waerden ten eeuwigen dage alle ’t gene bij den 

geconstitueerde tot t’gunt voors. is gedaen ende gehanteert sal worden mits doende van sijnen 

ontfanck (soo hij eenige heeft) t’allen tijde des versocgt wordende deucgdelijcke rekeninge 

bewijs ende reliqua. Al sonder fraude consenterende ende versouckende hiervan bij mij 

notario gemaect te werden een ofte meer instrumenten in behoorlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten comptoire van mij notario present Cornelis Blaubeen ende 

Assuerus Boudewijns borgers deser stede mij notario bekent die als getuijgen nevens mij 

notario tot kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser mette comparanten mede 

onderteijckent te hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2044, 67, W_6662, 29-4-1612 (verclaringe van een besloten testament): compareerde 

voor mij Jacob Boudewijns Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant 

geadmitteert residerende binnen der stadt Goes ende inde presentie van getuijgen 

ondergenoemt d’eersame Geeraert Dignuss (MPS: Geert Dignuss) ende Susanna Croone sijne 

huijsvrouwe borgers deser stede beijde cloec gesont welvarende gaende ende staende daert 

henlieden beliefde dewelcke te weten een van de comparanten in hande hebbende dit 

jegenwoordicg toegevouwen papier gesloten metten fachette van den comparant ende 

verleden gesamentlijc ende eendrachtelijc daerinne besloten ende begrepen te wesen 

haerlieden respective testament laeste ende vuijtterste wille geschreven bij de handt van den 

comparant ende bij henlieden eendrachtelijc vuijt haerlieder vrien wille naer tselve diversche 

reijsen gelesen? (pag 67v) hebbende onderteijckent ende begeirende dat t’selve sal 

achtervolcgt ende onderhouden worden tsij bij forme van testament codicillevuijtterste wille 

gifte ten opsien des doots ofte sulcke andre forme ende middelen daer deur d’selve alderbest 

staende gehouden werden ende naer rechten subsisteren macg versoeckende oversulcx aen mij 

notario dese te willen solemniseren ende daervan behloirlijcke acte expireren. Aldus (MPS: 

een hele zin doorgestreept) gedaen verclaert binnen de stdt Goes ten huijsse van Willem 

Costen ter presentie van den selven Willem Costen ende Anthonij Adriaens Winter borgers 

deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse van desen versocgt sijnde de 

minutte deser mette comparanten mede onderteijckent hebben. Actum in supra. 

 

RAZE 2044, 67v, W_6663, 30-4-1612 (vuijtterste wille): Inden name Godts amen Condt en 

kennelijck sij eene ijegelijck bij desen jegenwoordigen openbaren instrumentum hoe dat op 

heden den 30-4-1612 voor mij Jacob Boudewijn Wisse openbaer notaris bij den hove 

provinciael in Hollandt geadmitteert residerende binnen der stede Goes ende inde presentie 

van getuijgen ondergenoemt persoonlijc gecompareert is Willem Pieters cramer ende borger 

deser stede sieckelijc te bedde liggende maer nocgtans sijn verstant memorie ende vijff sinnen 

overal wel macgticg ende volcomelijc gebruijckende soo ons claerlijc gebleken is den 

welcken overdenckende de broosheijt des menschen leven datter niet sekerder is dan die doot 



ende niet onsekerder dan d’ure ofte stonden derslever heeft vuijt sijnen vrien eijgen 

onbedwongen wille (soo hij seijde) verclaert gemaect ende geordonneert voor sijnen 

vuijtterste wille t’gene hiernaer volcgt, bevelende sijne siele die bermherticgheijt Godts die 

deselve geschapen verlost ende geheijlicgt heeft ende sijnen doode lichaem den buijck der 

aerde, ende comende voorts tot sijne voorgenomen dispositie van goederen (pag 68) heeft aan 

Magdaleenken Cornelisdr (MPS: Magdalena Cornelisdr) voren vuijt gegeven ende gelegateert 

in vrien eijgendomme mits desen t’beste bedde met sijn toebehoren soo t’selve 

jegenwoordelijc is als ooc alle hare cleeren soo linnen als wollen ende juwelen t’haren lijffve 

hals ende hooft dienende. Item geeft ende legateert aen selve sijne huijsvrouwe insgelijcx 

voren vuijt usumfructum het gebruijcken van sijns comparants heklftscheijdinge in den 

huijsse den comparant met deselve sijne huijsvrouwe toebehoorende gestaen binnen deser 

stede int Suijteijnde daer des comparants sone Pieter Willems jegenwoordelijc in is wonende 

omme daer in te comen meije 1613 ende t’selve te besitten gebruijcken ende bewonen met 

sulcken recht als een lijftocgtenersse competeert haer leven lanc oft tot haer hertrouwen 

gedurende mits t’selve middelertijt in sijn behoirlijcke reparatien onderhouden ende ende 

betalende de gerealiseerde lasten op denselven huijsse staende als rente ende C-en ? penninck 

met verstande soo wanneer deselve sijne comparants huijsvrouwe haer wederom tot andere 

huwelijck begeeft dat alsdan ’t voorn usum fructum van de huijsse dadelijc sal cesseren ende 

sal d’selve sijne huijsvrouwe in dien gevalle dadelijc gehouden wesen aen des comparants 

voorkinderen soover alsdan int leven sijn vuijtte reijcken ende betalen eens de somme van 6 p 

g vls onder hun allen ende dat ten regarde ende in recompence van den voorn prelegate van 

hare cleeren ende juwelen ende sal ooc naer de doot van de voorn Magdaleenken in cas sij 

haer tot andere huwelijcke niet en begeeft sijns comparants helftscheijdinge in den voorn. 

huijsse wederom comen erven ende versterven op de rechte ergenamen. Alle t’welcke voors. 

de comparant ter presentie van de getuijgen duijdelijc voorgelesen sijnde verclaerde 

andermael t’selve te wesen sijnen laeste ende vuijtterste wille, begeirende ende mits desen 

ordonnerende dat t’selve sal stadt grijpen ende volcomenlijc effect sorteren tzij bij forme van 

testamente codicille vuijterste wille gifte ten opsiene des doot ofte sulcke andre forme 

daerdeure t’selve alderbest staende gehouden worden ende naer recht subsisteren macg 

niettegenstaende eenige ordonnantien ofte costumen ter contrarien. Al sonder fraude 

consenterende ende versouckende hiervan bij mij notario gemaect te werden een ofte meer 

instrumenten in behoorlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten huijsse van comparant (pag 68v) present Jacob Marinuss 

Boone ende Pieter Adriaens cramer borgers deser stede mij notario bekent die als getuijgen 

nevens mij notario tot kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser mette comparanten 

mede onderteijckent te hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2044, 68v, W_6664, 2-5-1612 (attestatie): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes ende inde presentie van getuijgen ondergenoemt Gedeon Quirijns schoemaker 

(MPS: Gideon Quirijns) oudt 39 jaren ende Davidt Quirijns (MPS: David Quirijns) oudt 41 

jaren ofte elc daerontrent dewelcke hebben ter instantie ende requisitie van Jacob Marinuss 

blauverwer op haerlieder mannewaerheijt in plaetse van eede verclaert geattesteert ende 

geaffirmeert voor de grechte waerheijt mits desen met goede kennisse derselver henlieden 

indachticg te wesen dat voor date vant accoort tusschen Jan Jans Knooper Cornelis Leenaert 

in de Blauschure ende Sebastiaen Hoochcamer gemaect ende aengegaen nopende t’maecken 

ende bijgeda? seker loodgie op de gemeene plaetse achter de huijsse van de voors. 

contractanten gelegen vuijtcomende op d’oude beestemarct deser stede soo lange henlieden 

deposanten gedencken macg niet op de plaetse maer in den huijsse van voors. Jan Jans 

Knooper gestaen heeft een stoel ofte bril van ’t secreet van den huijsse van Jan Jans Knooper 



voors genaemt St Nicolaes maer verclaeren dat den voorn Jan Jans denselven stoel ofte bril 

heeft doen maecken ende stellen in de voorn loodgie naer date hem geconsenteert was dat 

voorn. lodgie aldaer te stellen. Gevende voor redenen van wetenschap ende goede kennisse 

dat sijlieden deposanten van jonx in den huijsse van haerlieder vader zaliger mede op de 

voors. plaetse vuijtcomende gewoont ende sulcx volcomen kennisse hebben van t’gene voors. 

is. Sluijtende hiermede haerlieder depositie verclaren t’gene voors is waracgticg d’oprecgte 

waerheijt ende sulcx te sijne alsvoren breeder verhaelt staet, presenteren t’selve des rechtelijc 

versocgt sijn de met eede te bevestigen (pag 69). Al sonder fraude consenterende ende 

versouckende hiervan bij mij notario gemaect te werden een ofte meer instrumenten in 

behoorlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes in de Gouden Leeu present Harrent Gandolfs ende Joos Jans 

Malfroict borgers deser stede mij notario bekent die als getuijgen nevens mij notario tot 

kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser mette comparanten mede onderteijckent 

te hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2044, 69, W_6664, 2-5-1612 (coopcedulle): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes ende inde presentie van getuijgen ondergenoemt Iemand Comass? (MPS: Iman 

Comass?) wonachticg tot Zierikzee ter eenre ende Jan Reijmerts ende Jan Jans beijde 

timmerluijden ende borgers deser stede ter andre zijde welcken Iemandt Comass? verclaerde 

den voorn Jan Reijmerts ende Jan Jans vercocgt gelijc deselve Jan Reijmerts ende Jan Jans 

bekenden van den voorn. Iemandt Comass gecocgt te hebben sekere huijssinge ende schure 

met haer gevolge ende toebehooren soo deselve gestaen ende gelegen is binnen deser stede in 

de Nieustrate nevens het Caespel, waervoren de coopers gehouden sijn ende beloven mits 

desen elc een voor al ende elc als principael den voorn Iemandt Comass ofte den thoonder 

deser sdtede te betalen in de naervolgende paijementen boven de laste van 20 s g vls 

erffeleijcke rente op denselven huijsse staende aencomende den armen alhier de loopende 

rente tot coopers laste de somme van 50 p g vls suijvers gelt eens daervan kersimisse 1612 

nastcomende verschijnen sullen 12 p 10 s g vls ende soo voorts alle kersmisse gelijcke 12 p 

10s ter volder betalinge gedurende den coopers hebben ooc thare laste genomen gelijc 

sijlieden nemende bij desen den 40
ste

 ende 60
ste

 penninck voorts alle rechtelijcke ongelden 

(pag 69v) ter leveringe incluijs t’gelach ter deser oorsaken verteert bedragende 20 s g vls als 3 

s 4 g vls aen den armen zijn de coopers gehouden te verschieten ende dezelf den vercooper 

aen de eerste paije te vercorten. Verclaerende de comparanten in manieren voren verhaelt met 

malcanderen veraccordeert ende overcomen wesen. Al sonder fraude consenterende ende 

versouckende hiervan bij mij notario gemaect te werden een ofte meer instrumenten in 

behoorlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes int Waterschip present Andries Hartsinck ende Barthelmeeus 

van Meurs (MPS: Bartholomeeus van Meurs) borgers deser stede mij notario bekent die als 

getuijgen nevens mij notario tot kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser mette 

comparanten mede onderteijckent te hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2044, 69v, W_6665, 4-5-1612 (attestatie): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes ende inde presentie van getuijgen ondergenoemt Dame Pieters schipper ende 

borger deser stede oudt 50 jaer ofte daerontrent den welcken heeft ter instantie ende 

versoucke van Leenaert Adriaens Swaen schipper van Geertruijdenberg op sijne 

mannewaerheijt in plaetse van eede verclaert ende geattesteert voor de gerechte waerheijt mits 

desen met goede kennisse derselver waracgticg te wesen dat den requirant nu in de voorleden 

winter den juiste tijt hem deponent ontgaen sijnde ten huijsse van den deponent eenen Pieter 



ofte Cornelis Lonck wonacgticg tot Rosendale (MPS: Roosendaal) naer loven ende bieden 

gecocgt heeft een schip swarten ouden torf die in de cloot? stont ijder tonne voor drie stuijvers 

ende eenen duijt verclarende ooc voorts hem deposant wel kennelijc te wesen dat den 

requirant den voors. Lonck lange ende diversche reijsen voor nieuwen torf was biedende 3 

stuijvers ende een oortken voor ijder tonne (pag 70) maer sijn sonder daervan te accorderen 

gescheijden. Gevende voor redenen van wetenschap dat hij deposant altijt bij ende int doen 

van de coopmanschap geweest is ende daertoe helpen spreken? heeft. Eijndigende hiermede 

sijne depositie met presentatie van t’selve t’allen tijden met eede te bevestigen. Al sonder 

fraude consenterende ende versouckende hiervan bij mij notario gemaect te werden een ofte 

meer instrumenten in behoorlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten comptoire van mij notario present Adriaen Splinters ende 

Salomon Cornelis Boone borgers deser stede mij notario bekent die als getuijgen nevens mij 

notario tot kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser mette comparanten mede 

onderteijckent te hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2044, 70, W_6665, 4-5-1612 (procuratie): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes ende inde presentie van getuijgen ondergenoemt Willem Willems Brouwer tot 

Bergen op Zoom ende dewelcke heeft geconstitueert ende macgticg gemaect constitueert ende 

maect macgticg mits desen Davidt Quirijns (MPS: David Quirijns) innewonende borger deser 

stede hem gevende volcomen macgt ende authoriteijt ende speciael bevel omme vuijt sijnen 

constituants name ende van sijnentwege t’zij, metter minne ofte rechte te heeschen manen 

innen ende ontfangen alle alsulcken penningen als constituant deucgdelijc zijn competerende 

van verscheijdene emploijen binnen den eijlande van Suijtbevelant wonachticg ofte 

daerbuijten soo over leveringe van bergsche bieren als ter andre oorsaken volgende 

bescheijdenende rekeninge daervan sijnde, quitantie van sijnen ontfanck te geven ende 

verlijden in behoorlijcke forme, d’onwillige debiteuren rechtelijc (pag 70v) tot betalingen 

constringerende alle dagen ende termijnen van rechte jegens deselve te houden ende 

observeren den eet van Calumnia ende alle andre eeden die ‘t recht admitteert ende toe laet in 

sijns comparants name te doene ende preseteren, sententie te versoecken deselve ter executie 

te stellen ende ter diffinitijste te vervolgen, commeringen arrestementen beletselen 

vuijtwinninge op personen ende goederen doene ende voorts generalijc ten fijne voors. te 

gebruijcken alle andre materien van rechten tot voorstandt van des constituants gerecgticgheijt 

dienende ende d’usantie der plaetse medebrengende als hij constituants present sijnde selfs 

soude mogen ofte connen gedoen macgt om een ofte meer personen ad lites int? vorder sijne 

stede te stellen ende substitueren. Gelovende te houden voor goet vast ende van waerden ten 

eeuwigen dage alle t’gene t bij den geconstitueerde tot t’gunt voors. is gedaen ende gehanteert 

sal worden mits hij geconstitueerde gehouden wert van sijne ontfanc te doene deucgdelijcke 

rekeninge bewijs ende reliqua t’allen tijden, des versocgt zijnde. Al sonder fraude 

consenterende ende versouckende hiervan bij mij notario gemaect te werden een ofte meer 

instrumenten in behoorlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes in de Zoutkeete present Herman Vervoort ende Charel de 

Grave (MPS: Karel de Grave) borgers deser stede mij notario bekent die als getuijgen nevens 

mij notario tot kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser mette comparanten mede 

onderteijckent te hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2044, 70v, W_6666, 6-5-1612 (vuijtterste wille): Inden name Godts amen Condt en 

kennelijck sij eene ijegelijck bij desen jegenwoordigen openbaren instrumentum hoe dat op 

heden den 6-5-1612 voor mij Jacob Boudewijn Wisse openbaer notaris bij den hove 

provinciael in Hollandt geadmitteert residerende binnen der stede Goes ende inde presentie 



van getuijgen ondergenoemt (pag 71) persoonlijc gecompareert is heer Christiaen Vermuijen 

innen wonende borger deser stede cloec gesont welvarend gaende ende staende daert hem 

beliefde denwelcken overdenckende de crackheijt des menschen leven ende zou??lijckheijt 

des tijts datter niet sekerder is dan die doot ende niet onsekerder dan d’ure ofte stonde 

derselver heeft vuijt sijnen vrien onbedwongen wille soo hij seijde met rijpe deliberatie van 

rade voor sijnen laestenvuijttersten wille verclaert geordonneert rnfr gemaect t’gene ende 

sulcx hiernaer volcgt bevelende sijne siele die bermherticgheijt Godts die d’selve geschapen 

verlost ende geheijlicgt heeft ende sijn dood lichaem de buijc der aerde, ende comende voorts 

tot sijne voorgenomen dispositie alvorens rerevocerende doodende ende teniette doende alle 

voorgaende testamenten codicillen vuijterste willen ofte andere dispositien bij hem comparant 

voor desen gemaect, heeft gegonnen gegeven ende gelegateert aen Martijnken Jansdr (MPS: 

Martina Jansdr) sijne nicht die jegenwoordelijc met hem comparant is wonende de somme 

van 16 p 30 s 4 gr vls jaerlijcx soo lange deselve sijne nicht int leven wesen zal omme deselve 

penningen ingaende terstont naer sijn overlijden jaerlijcx vuijt sijns comparants acgter gelaten 

goederen genoten ende in vrien eijgendomme geproffiteert te worden haer leven lanc 

gedurende sonder wederseggen van jemande ende dat in recompence ende ten regarde van 

den grooten menicgvuldige diensten ende weldaden die deselve sijns comparants nicht hem 

alreede bewesen heeft ende nocg dagelijcx is bewijsende als om andre redenen hem 

comparant daertoe moverende. Belastende ende ordonnerende oversulcx hij comparant sijne 

erfgenamen die in sijne achtergelaten gerecht sullen wesen deselve sijne nichte behoirlijc ter 

versekeren van de jaerlijcxe voldoeningen der voors. somme alvorens sijlieden eenige 

goederen vuijt den sterffhuijse van den comparant sullen proffiteren ofte bij faulte van dien 

authoriseert hij comparant de voors. sijne nicht deselve sijne erfgenaem tot die versekeringe 

voors. rechtelijc te bewijzen? (pag 71v). Alle twelck voors. den comparant ter presentie van 

de getuijgen duijdelijc voorgelesen sijnde verclaerde andermael t’selve te wesen sijnen laeste 

ende vuijtterste wille, begeirende mits desen ordonnnerende dat ’t selve sal stadt grijpen ende 

volcomen effect sorterentsij bij forme van testamente codicille vuijterste wille gifte ten opsien 

des doots ofte sulcke andre forme daerdeure t’selve alderbest staende gehouden worden ende 

naer rechten subsisteren macg niettegenstaende eenige ordonnantien ofte costumen ter 

contrarie. Al sonder fraude consenterende ende versouckende hiervan bij mij notario gemaect 

te werden een ofte meer instrumenten in behoorlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten comptoire van mij notario present d’eerwaerde Jacob Jans 

Braengendijck ende Joachim Hermans borgers deser stede mij notario bekent die als getuijgen 

nevens mij notario tot kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser mette comparanten 

mede onderteijckent te hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2044, 71v, W_6667, 6-5-1612 (procuratie): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes ende inde presentie van getuijgen ondergenoemt Gijsbrecht Jooss stoeldraijer 

ende borger deser stede in huwelijck hebbende de weduwe van Simon Deumiss (MPS: Simon 

Domiss) zaliger denwelcken bekende geconstitueert ende macgticg gemaect constitueert 

maect macgticg mits desen Sebastiaen Pollich wonacgticg tot Colinsplate (MPS: Colijnsplaat) 

hem gevende volcomen macgt ende authoriteijt ende speciael bevel omme vuijt sijnen 

constituants name ende van sijnentwege vuijt cracgte van bescheijden daervan sijnde metter 

minne ofte rechte te heeschen manen innen ende ontfangen alle (pag 72) alsulcken penningen 

als constituant deucgdelijc van v erscheijdene personnen binnen de eijlande van 

Noortbevelandt woonacgticg zijn competerende ende alreets binnen densleven eijlande heeft 

vuijtstaende ende ooc die hij nocg naer date deser soude mogen crijgen, quitantien van sijnen 

ontfanc te geven ende verlijden in behoirlijcke forme, dónwillige debiteuren met rechte tot 

betalinge te constringeren alle dagen ende termijnen van rechte te houden ende observeren, 



sententie versoecken deselve ter executie te stellen ende ter diffinijffve te vervolgene 

commeringen arrestementen beletselen ende vuijtwionningen op personen ende goederen te 

doene, ende voorts generalijck ten fijne voors. is alles te hanteren wes de costumen ende 

usantie aldaer vereijsschen ende medebrengende sullen ende ter intentie van den constituant 

dienende als hij comparant present sijnde selfs soude mogen ofte connen gedoen. gelovende 

te houden voor goet vast ende van waerden ten eeuwigen dagen alle t'gene bij den 

geconstitueerde tot t’gunt voors. is gedaen ende gehanteert sal worden mits hij 

geconstitueerde gehouden wert van sijnen ontfanc te doene deucgdelijcke rekeninge bewijs 

ende reliqua t’allen tijde des versocgt sijnde. Al sonder fraude consenterende ende 

versouckende hiervan bij mij notario gemaect te werden een ofte meer instrumenten in 

behoorlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten comptoire van mij notario present d’eerwaerde Adriaen 

Splinters ende Cornelis Blaubeen borgers deser stede mij notario bekent die als getuijgen 

nevens mij notario tot kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser mette comparanten 

mede onderteijckent te hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2044, 72, W_6667, 7-5-1612 (attestatie): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes (pag 72v) ende inde presentie van getuijgen ondergenoemt Cornelis Leuwerts 

schipper borger deser stede oudt 35b jaren ofte daerontrent denwelcken heeft ter instantie 

ende versoucke van Jan Corneliss Lange schipper ende Maijken Jans (MPS: Maeijcken 

Jansdr) sijne huijsvrouwe op sijne mannewaerheijt in plaetse van eede verclaert ende 

geattesteert voor de gerechte waerheijt mits desen met goede kennisse derselven waracgticg te 

wesen dat nu geleden ontrent drij weecken hij deposant staende met meer andre luijden op de 

bierkaije deser stede gehoort heeft dat de requirante jegens Jacob Quirijns sijn huijsvrouwe 

harde woorden hadden ende seijde onder andre de huijsvrouwe van Jacob Quirijns jegens de 

requirantes huijsvrouwe dese oft diergelijcke woorden: t’is hier altijt met dies hoere te doene, 

antwoorde de requirante: wiens hoere hebbe ick geweest, seijde andermael de huijsvrouwe 

van Jacob Quirijns: allemans hoere, seijde den requirant: swijcgt seker gij mijn huijsvrouwe 

en heeft noch soo droncken in den Spaenschen wijn niet gedroncken dat se opt eerlijcst 

gesproken haer gevoecg in heur cleederen gedaen heeft als gij gedaen hebt, antwoorde Jacob 

Quirijns: t’is beter dat se dat gedaen heeft dan oft sij de silveren plate gestolen hadde, 

vraecgde de requirant: op wien hij dat seijde, antwoorde Jacob Quirijns: op’n vrouwe gij 

jancker als gij sijt van heer Crijn heeft sij se gestolen, zeijde de requirant jegens de 

ommestaenders: goede mannen draegen daer kennisse af. wel seijde de sone van Jacob 

Quirijns genaemt Pieter: gij moest gelt geven gij en lanct geen gelt ende men zalt goet doen. 

Seijde ten lesten den deposant Theune Kelle (MPS: Anthonij Kelle): comt laet ons deure gaen 

wat hebben wij daermede te doen ende soo vandaer gescheijden. Eijndigende hiermede sijne 

depositie met presentatie van ’t selve t’allen tijden met eede te bevestigen. Al sonder fraude 

consenterende ende versouckende hiervan bij mij notario gemaect te werden een ofte meer 

instrumenten in behoorlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten huijsse van den requirant present Adriaen Adriaens Winter 

ende Theunis Mattheuss Boone (MPS: Anthonij Mattheuss Boone) borgers deser stede mij 

notario bekent die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse van desen versocgt sijnde de 

minutte deser mette comparanten mede onderteijckent te hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2044, 73, W_6668, 8-5-1612 (testament): Inden name Godts amen Condt en kennelijck 

sij eene ijegelijck bij desen jegenwoordigen openbaren instrumentum hoe dat op heden den 8-

5-1612 voor mij Jacob Boudewijn Wisse openbaer notaris bij den hove provinciael in 

Hollandt geadmitteert residerende binnen der stede Goes ende inde presentie van getuijgen 



ondergenoemt personelijc gecompareert is Maijken Jansdr (MPS: Maeijcken Jansdr) 

wonacgticg binnen deser stede ten huijsse van de heer burgemeester Cornelis Gilliss 

Watervliet cloec gesont welvarend gaende ende staende daert haer beliefde dewelcke 

overdenckende ende considerende de cranckheijt des menschen leven datter niet sekerder en 

is dan die doot ende niet onsekerder dan d’ure ofte stonde derslever heeft vuijt haren eijgen 

vrien onbedwongen wille rijpelijc voordacgt beraden ende wel overleijt sonder daertoe van 

jemanden gepersuadeert ofte geinduceert te sijne (soos ij seijde) gemaect ende geordonneert 

maect ende ordonneert haer testament laesten ende vuijtterste wille in formen ende manieren 

naervolgende bevelende hare siele die bermherticgheijt Godts die deselve geschapen verlost 

ende geheijdlicgt heeft ende haer doode lichaem den buijck der aerden ende comende voorts 

tot hare voorgenomen dispositie van goederen heeft in den eerste gegeven gegonnen ende 

gelegateert vuijt hare gereetste goederen die zij comparante stervende deser werelt ontruijmen 

ende achterlaten sal aen haren broeder Jacob Jans oft zoo hij overleden ware aen desselfs 

kinderen de somme van 200 carolus gulden van 40 g vls t’stuc gelts eens sonder meer, item 

geeft ende ende legateert insgelijcx vuijt hare gereetste goederen aen hare comparants suster 

van halven bedde genaemt Janneken Jansdr ofte soos ij overleden ware aen desselfs kinderen 

de somme van 50 gelijcke guldens sonder meer. Sluijtende ende excluderende? deselve hare 

broeder ende suster mitgaders derselve kinderen daermede vuijt hare comparantes sterfhuijs 

ende achtergelaten goederen sonder iet meer ofte vorders tot laste van haer comparantes 

erfgenamen hiernaer genoemt ter cause van de erffenisse henlieden bij t’overlijden van 

comparante te versterven te mogen pretenderen ofte deselve haer comparantes erfgenamen 

eenicg ? ofte ongenucgt? aen te doene ofte doen doene in rechte oft daerbuijten op pene soo 

sulcx geschiede van te verbeuren t’gene hem ofte henlieden vuijt cracgte van desen 

eenicgsints soude mogen competeren t’selve applicerende ende toevoegende de armen alhier. 

Ende in alle resterende (pag 73v) goederen die boven t’gene voors is ende de schulden 

overschietende sullen geeft sij testante hare eenige ende absoluijtte erfgenamen verclaert 

genomineert ende geinstitueert den nagelaten kinderen van wijlen Jan Jans haren broeder met 

name Jan (MPS: Jan Jans), Matthijs (MPS: Matthijs Jans), Adriaen (MPS: Adriaen Jans), 

Abraham (MPS: Abraham Jans), Isaack (MPS: Isaack Jans) ende Jacquemijnken Jans (MPS: 

Jacomijna Jansdr) omme alle selve resterende goederen tusschen henlieden gepaert ende 

gedeelt te worden als naer costume van den lande van Seelant. Alle twelcke voors. is de 

testante ter presentie van de getuijgen duijdelijc voorgelesen sijnde verclaerde andermael 

t’selve te wesen haer testament laetse ende vuijtterste wille begeirende dat t’selve sal 

volcomen effect sorteren achtervolcgt ende onderhouden werden tzij bij forme van testament 

codicillle gifte ten opsiene van den doot ofte sulcx alst selve alderbest ende vast van waerden 

gehouden worden ende naer rechten statuijten ordonnantien keuren ofte costumen ter 

contrarien, nocg ooc niettegenstaende dat alle hoocgheden solemniteijten ende observantien 

naer rechten geenquireert hierinne niet volcomelijn onderhouden waren. Al sonder fraude 

consenterende ende versouckende hiervan bij mij notario gemaect te werden een ofte meer 

instrumenten in behoorlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten huijsse van de weduwe van Jan Franss voors. (MPS: kan ik 

niet terug vinden?) present d’eersame Adriaen Jongen out bailliu der prochie van Baerlant 

ende Anthonij de Winter borger deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse 

van desen versocgt sijnde de minutte deser mette comparanten mede onderteijckent te hebben. 

Actum ut supra. 

 

RAZE 2044, 74, W_6669, 8-5-1612 (attestatie): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes ende inde presentie van getuijgen ondergenoemt (pag 74) Cornelis Geerts 

beenhacker oudt 53 jaren ende Pieter Adriaens cramer oudt 36 jaren ofte elc daerontrent 



beijde borgers deser stede dewelcken hebben ter instantie ende requisitie van Janneken 

Bruijgems (MPS: Janneken Bruijgoms), Magdaleenken Visschers (MPS: Magdalena 

Visscher) ende Neelken Kijvidts (MPS: Cornelia Kievit) op haerlieder mannewaerheijt! in 

plaetse van eede verclaert geattesteert ende geaffirmeert voor de gerechte waerheijt mits 

desen met goede kennisse derselven nu vrijdag voorleden aent Vischperck binnen deser stede 

geschiet te sijne dat Anthonij Mattheuss Brune ende Adriaen beenhouder? keurmeesters van 

den Vissche binnen deser stede de voorn. Magdaleenken Visschers feitelijc ende ooc met 

onbehoirlijcke ongeschikte woorden waren aenseggende dat deselve requirante visch int water 

geworpen hadde verweten ooc deselve keurmeesters de voorn. Neelken Kividts dat se de 

boete hadde gegeven aen s’heeren dienaers ter oorsake dat se eenigen spierinck in de haven 

hadde geworpen waertoe de requirante gemoveert wesende tot gramschap zeijden? jegens de 

keurmeesters dat het henlieden niet aen en ginc hadde zij Neelken de boete moeten geven 

dattet van haerlieder gelt na?betaelt en was ende de voorn Magdaleene seijde dat de 

keurmeesters de waerheijt spaerden dat se eenige visch int water geworpen hadde ende sulcke 

diergelijcke woorden sonder dat nocgtans alsdan de requirante in desen deselve keurmeesters 

int stuck? haer officie (MPS: waardigheid) eenicgsints te cort gesproken hebben soo wel 

deselve de requirant met groote onbeleeftheijt waren aensprekende. Gevende voor wetenschap 

tselve in heurlieder presentie geschiet te sijne. Sluijtende hiermede haerlieden depositie met 

presentatie van t’selve t’allen tijden met eede te bevestigen. Al sonder fraude consenterende 

ende versouckende hiervan bij mij notario gemaect te werden een ofte meer instrumenten in 

behoorlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes in de Zoutkeete present Jacob Ingels (MPS: Jacob Engels) ende 

Francois de backer (MPS: Frans de backer) borgers deser stede die als getuijgen nevens mij 

notario tot kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser mette comparanten mede 

onderteijckent te hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2044, 74v, W_6670, 9-5-1612 (coopcedulle): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes ende inde presentie van getuijgen ondergenoemt Jan Nicolaess Schipper ende 

borger deser stede vuijt den namen ende als voocgt van Jobken Godols?dr oudt sijnde 18 jaren 

ten desen mede present ter eenre ende Janneken Ruijters grootmoeder ende voocgdesse van 

haer drie kintskinderen achtergelaten bij Lijsbeth Willemsdr (MPS: Elisabeth Willemsdr) hare 

dochter geassisteert met Willem Costen haren assistent in desen ter andre sijde welcken Jan 

Nicolaess verclaerde in de voors. qualiteijt aen voors. Janneken Ruijters ten behouve van de 

voors hare kintkinderen vercocgt delijck deselve Janneken Ruijters in de voors. qualiteijt 

bekende van den voors. Jan Nicolaess gecocht te hebben alsulcken 4
de

 part als de voorn 

Jobken is competerende in seker huijssinge staende binnen deser stede op den Meulendijck 

(MPS: Molendijk) tusschen de huijssinge van Leijn NClaess (MPS: Gheleijn Nicolaesss) ende 

Maerten Teune (MPS: Maerten Anthonies) daervan d’andre drie deelen sijn toebehoorende 

des voorn. Janneken Ruijters drie kintskinderen ende dat voor de somme van 10 gvls gelts 

eens te betalen d’een helft gereet ende d’andre helft een jaer naer date deser met conditie ende 

reserve dat in den coop voors. gesmolten? begrepen ende gequiteert is alle alsucken pretensie 

actie ende gerechticgheijt als de contragenten hinc jude tot laste van eenen ofte anderen 

souden mogen pretenderen ofte tot date deser jegens den anderen vuijtstaende ende 

ongeliquideert hebben tzij twat oorsake het soude mogen wesen soo over vaderlijcke als 

moederlijcke erve ende successie als ter wat andre oorsake het soude mogen wesen niet 

vuijtgesondert ofte gereserveert houden oversulcx de contragenten hinc jude in de respective 

qualiteijten alle deselve actien ende pretensien voor geliquideert ende vereffent, scheldende 

diervolgende malcanderen daervan vrije ende quijtte mits desen belovende malcanderen van 

nu?docg ten eeuwigen dage meer te molesteren. Alle welcke conditien ende voorwaerden 



contragenten hinc jude belooffden te onderhouden volcomen ende achtervolgen t’allen dagen 

onder t’verbant van haerlieder personen ende goederen presente ende toecomende ende 

renuncgiatie van alle behulp van rechte desen enicgsints contrarierende ende insonderheijt den 

rechte disponerende dat generale renuncgiatie sonder voorgenoemde speciale is van 

onwaerde. Al sonder fraude consenterende ende versouckende hiervan bij mij notario gemaect 

te werden een ofte meer instrumenten in behoorlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten comptoire van mij notario present Jacob Engels ende 

Lieven Borm borgers deser stede mij notario bekent die als getuijgen nevens mij notario tot 

kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser mette comparanten mede onderteijckent 

te hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2044, 75, W_6670, 9-5-1612 (attestatie): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes ende inde presentie van getuijgen ondergenoemt Pieter Jacobs joncman ende 

schipper wonacgticg binnen deser stede oudt 24 jaren ofte daerontrent den welcken heeft ter 

instantie van Cornelis Lange ende Maijken Jans (MPS: Maeijcken Jansdr) sijne huijsvrouwe 

op sijne mannewaerheijt in plaetse van eede geattesteert ende geaffirmeert voor de gerecgte 

waerheijt mits desen met goede kennisse derselver waracgticg te wesen dat hij deposandt nu 

geleden drie weecken staende bijt Excijs huijsken dezer stede gehoort heeft dat de requirante 

in desen ende Jacob Quirijns (MPS: Jacob Crijns) met sijn huijsvrouwe harde woorden jegens 

den anderen hadden maer d’selve niet acht te slaende heeft d’selve ten deele vergeten dan is 

hem nocg seer wel indacgticg dat Jacob Crijns jegens den requirant onder andre zeijde: gij 

joencker ende schreier als gij sijt mijn huijsvrouwe en heeft nocg geen silverplaten gestolen 

oft diergelijcke, zeijde den requirant: op was secgt (pag 75v) gij dat ende ginc in sijn beurse, 

de requirant dat siende vreesde oft hij meer tot kennisse te dragen versocgt soude worden is 

van daer gescheijden ende deurgegaen sonder verdre redenen ofte woorden gehoort ofte 

onthouden te hebben. Sluijtende hiermede sijne depositie met presentatie van t’selve t’allen 

tijde met eede te bevestigen. Al sonder fraude consenterende ende versouckende hiervan bij 

mij notario gemaect te werden een ofte meer instrumenten in behoorlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten huijse van de requiranten present Wouter Lambrechts ende 

Anthonij Mattheuss Boone (MPS: Theune Mattheuss Boone) borgers deser stede die als 

getuijgen nevens mij notario tot kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser mette 

comparanten mede onderteijckent te hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2044, 75v, W_6671, 10-5-1612 (vuijtcoop): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes ende inde presentie van getuijgen ondergenoemt Neelken Adriaensdr (MPS: 

Cornelia Adriaensdr weduwe wijlen Jan Gilliss Cleeuwendamme zaliger memorie geassisteert 

met Jan Corneliss Lange schipper borger alhier haren in desen gecoren voocgt ter eenre, 

Christiaen de Cucq wonacgticg binnen Wercken in Vlaenderen in huwelijck hebbende 

Maijken Jansdr (MPS: Maeijcken Jansdr, zo heette toch ook Jan Cornelis Lange zijn vrouw?), 

Pieter Gilliss ende Cornelis Jans mitgaders Heijndrick Laureijss schrijnwercker in huwelijck 

hebbende Abigael Jansdr voor haerlieder selven als oock gesamentlijc ten desen vervangende 

ende hun sterck makende van haerlieder suster Tanneken Jansdr nocg onmondicg ende oudt 

wezende 16 jaren alle kinderen ende erfgenamen van wijlen den voorn. Jan Gillisster andre 

sijde dewelcke comparanten verclaerden gesamentlijc eendracgtelijc met den andren 

veraccordeert ende overcomen te wesen nopende de sterfhuijse ende achtergelaten goederen 

van den voors. Jan Gilliss in voegen hiernaer verclaert, te weten dat sij weduwe in 

eijgendomme zal aenveerden behouden ende blijven int volle besidt van allen de (pag 76) 

gereede havelijcke meuble ende inmeuble goederen geen vuijtgesondert ofte gereserveert 



vuijt ende inschult actien crediten gerechtigheden hoedanig die souden mogen wesen ende bij 

de voors. Jan Gilliss met haer gemeene achtergelaten al tot hare baten ende lasten, gelijc sij 

boelhoutster belooft mits desen de voorn kinderen t’haren erven ende nacomelingen van alle 

schulden te garanderen ende quijtten, dies is sij boelhoutster gehouden ende belooft mits 

desen aen ijder van de voors. kinderen voor haerlieder vaderlijcke successie vuijttereijcken 

ende betalen in voegen hiernaer verclaert de somme van 7 p vls eens sonder meer te weten 

aen voors. de Cucq dadelijc ende gereet 6 p vls die hij bekent ontfangen te hebben ende 

t’resterende p vls een jaer naer date deser, Item aen Pieter Jans te Kersmisse naestcomende de 

somme van 4 p vls 10 s g vls boven 2 p 10 s gvls bij den voors. Pieter Jans aen voors. Jan 

Corneliss Lange geassigneert in betalinge van reste van huijshure die hij den voorn Jan 

Corneliss ten achteren was daervan den voors Jan Corneliss hem bekent voldaen te sijne ende 

nopende de 28 p vls van de vier andre kinderen hierboven genoemt zullen deselve bij den 

voors. kinderen eerst ontfangen ende genoten worden (ten ware in gevalle hiernaer verclaert) 

terstont naert overlijden van de voorn. boelhoutster haerlieder moeder mits dat deselve 

kinderen ten regarde van haerlieder langer t’ouwen? ende het te vuijten staen der voors. 

penningen sullen als dan ooc beneffens voorn, capitael genieten proffiteren den behoirlijcke 

interest jegens de penninck 16 sonder jemant wederseggen dan in gevalle de voorn. 

boelhoutster haer tot anderen huwelijcke begave soo wert in dien gevalle verstaen d’selve 

gehpouden te sijne ende belooft mits desen aen voors. 4 kinderen vuijt te reijcken ende 

betalen de voors. 28 p vls ende dat soo geringe sij haer tot anderen huwelijcke begeeft sonder 

dat sij boelhoutster in dese gevalle als ooc in gevalle sij deselve hare vier kinderen de voorn. 

28 p vls binnen haren leven voldede ongehouden zal zijn eenige interest vant voors. capitael 

te betalen. Is ooc met desen (pag 76v) contracte geliquideert vereffent ende volcomelijc 

gecasseert alsulcken actie ende pretensie als den voorn de Cucq nomine uxores ende Pieter 

Jans sijn eijgen name tot laste van desen sterfhuijs waren pretenderende over haerlieder 

moederlijcke erve ende successie, bekenden oversulcx den voors. Corstiaen de Cucq ende 

Pieter Jans daervan als van haerlieder vaderlijcke successie metten inhouden inhouden van 

desen contracte in hunlieder regarde naergecomen sijnde volcomelijc vernoucgt ende voldaen 

tw esen breeder den eersten penninck metten laeste, scheldende dienvolgens de voorn. 

boelhoutster ende allen anderen quitantie behouven daervan vrij ende quijtte mits desen ten 

eeuwigen dage, belovende deselve haren erven ende nacomelingen van alle namaningen te 

bevrijden ende garanderen. Blijft ooc tusschen de voorn kinderen van Jan Gilliss gemeene 

ende ongedeelt alsucke optien van landen bij den voors. Jan Gilliss in sijn leven bij erven van 

lijfftocgte gebruijct ende gecomen van haerlieder oude moeije gelegen binnen desen eijlande 

in diversche prochien volgende den testamente daervan sijnde. Tot volcominge ende 

onderhoudinge van desen contracte hebben dese contragenten hinc jude verbonden ende 

verbinden bij desen haerlieder personen ende goederen onder renuncgatie van alle behulp van 

rechte desen enigszins contrarierende ende insonderheijt den rechte seggende dat generale 

renuncgiatie sonder voorgaende speciale is van onwaerden. Al sonder fraude consenterende 

ende versouckende hiervan bij mij notario gemaect te werden een ofte meer instrumenten in 

behoorlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten huijse van boelhoutster present Adriaen beenhouwer ende 

Berthel Mertens (MPS: Barthelmeeus Maertens) borgers deser stede die als getuijgen nevens 

mij notario tot kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser mette comparanten mede 

onderteijckent te hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2044, 77, W_6672, 15-5-1612 (testament): Inden name Godts amen Condt en 

kennelijck sij eene ijegelijck bij desen jegenwoordigen openbaren instrumentum hoe dat op 

heden den 15-5-1612 voor mij Jacob Boudewijn Wisse openbaer notaris bij den hove 

provinciael in Hollandt geadmitteert residerende binnen der stede Goes ende inde presentie 



van getuijgen ondergenoemt persoonlijc gecompareert is d’eerbare Catharijna Willemsdr 

weduwe wijlen Jan Foorts Schoudee poortresse binnen deser stede Goes cloec gesont 

welvarende gaende ende staen daert haer belieft dewelcke oversiende de cranckheijt des 

menschelijcken nature datter nioet sekerder en is dan die doot ende niet onsekerder dan d’ure 

ofte stonde derselver, heeft vuijt haren eijgen vrien onbedwongen wille met rijpe deliberatie 

van rade sonder vreese bdrocg ofte quaet ingeven van ijemande soos ij seijde gemaect ende 

geordonneert maect ende ordonneert haer testament laeste ende vuijtterste wille in formen 

ende manieren naervolgende, inden eersten bevelende haere siele den bermherticgheijt Godts 

die d’selve geschapen verlost ende geheijlicgt ender haer doode lichaem derheijligen aerde, 

wederroepende doodende casserende ende te niette doende bij desen alle voorgaende 

testamenten codicillen donatien ofte andre testamentelijcke dispositien die sij comparante 

voor date deser t’zij voor notario ende getuijgen ofte andre publicque personen gemaect ende 

verclaert heeft, deselve verclarende in alle poincten ende articulen cracgteloos ende 

begeirende dat alleene dese jegenwoordige dispositie gevolcgt ende onderhouden worden zal, 

Ende comende tot hare voorgenomen dispositie van goederen heeft sij in den eersten gegeven 

ende gelegateert ? (MPS: armen?) alst hare naer te noemen erfgenamen believen sal de 

somme van 16 p vls 13 s 4 g vls eens. Item gont ende geeft voren vuijt aen Willem Jans 

Schoudee haren jonxten sone ofte zoo hij overleden ware aen desselfs wettige kinderen in 

gevalle daer eenige zijn haer testantes boomgaert groot ? dan 2 gemeten en half gelegen onder 

die prochie van der Nisse ende bovendien ooc nocg alle de goederen die ten overlijden van 

comparante inde coste van den voors. haren joncxten zone wesen sullen gehouden te (pag 

77v) wesen eenige openinge van voors. coste te doen aen jemande ende waert sake dat 

Willem Jans Schoudee quame te passeren sonder eenicg wetticg kint na te laten is haer 

testantes wille ende begeirte dat in dien gevalle den voors. boomgaert succederen ende in 

vrien eijgendomme versterven sal op Davidt Jans Schoudee (MPS: David Jans Schoudee) 

haren outsten zone ende sijne wettige kinderen. Behoudens dat Willem ofte Davidt Schoudee 

denselven boomgaert aen een is onderhouden ende niet en verruwden nocg belast ten ware in 

noot die hun mede erfgenamen wel bekent sij. Item gont ende geeft voren vuijt aen Janneken 

Schoudee hare dochter in vrien eijgendomme haer comparantes portie in alsulcken 4 gemet 

ofte daerontrent zoo saijlant weije als boomgaert bij Cornelis int Noortdorp jegenwoordelijc 

gebaent wordende liggende naer haer beste wetenschap onder de prochie van der Nisse ende 

ten deele gemeene met hare comparantes kinderen. Item gont ende geeft in recgten vrien 

eijgendomme aen wettige kinderen bij David Jans Schoudee alreede geprocreert ende nocg te 

prcreeren voor d’een helft ende aen de wettige kinderen bij Willem Jans Schoudee te 

procreeren voor d’andere helft haer comparantes portie ende deel in alsulcke 7 ofte 8 gemeten 

soo zaijlant als weije bij Crijn Thijs (MPS: Quirijn Matthijss) jegenwoordelijc gebruict 

wordende liggende achter ende terzijden desselfs houve mitgaders ontrent de molen van der 

Nisse ende mede ten deele gemeene met haer comparantes kinderen omme de jaerlijcxe 

daervan comende ten proffijtte van haer comparantes kintskinderen alreede geboren ende 

nocg te baren ontfangen ende aengelegt te worden. Dan soo Willem Schoudee geen wettige 

kinderen is procreerde ofte geprocreert hebbende die quamen te sterven sonder hoir achter te 

laten sullen deselve landen ende gronden van erven blijven aen kinderen van David Jans 

Schoudee. gelijc ooc soo de kinderen van David Schoudee all storven onbedegen ende 

Willem Schoudee kint ofte kinderen int leven ofte ? sijnde om nocg te rijpen deselve landen 

sullen blijven aen kinderen van Willem Schoudee. Item geeft ende laet sij testante de voorn 

David ende Willem Schoudee hare sonen ofte haerlieder wettige (pag 78) kinderen soo 

sijlieden ofte een van henlieden overleden waren, d’optie dat sijlieden zullen vermogen 

t’haerwaerts houden alle de huijsen houve schuren ende hoven met haren gevolcg bij haer 

comparante achtergelaten worden ende tsij waer die gestaen ofte gelegten sijn alles voor de 

somme van 1000 p gvls eens te betalen met 50 p vls jaerlijcx daervan d’eerste paije 



verschijnen zal een jaer naer haer comparantes overlijden ende soo voorts alle jaren gelijcke 

50 p vls ter volder betalinge gedurende als ooc dat deselve hare sonen vuijt de be??? meuble 

goederen die sij comparante achterlaten sal ende sharen sterfhuijs bevonden wordende sullen 

mogen kiesen alsulcke perceelen als sij behagen sullen ende dat tot sulcke prijse als deselve 

bij 4 neutrale onpartijdige mannen hem dies verstaende ende van wederzijden te verkiesen 

sullen werden getaxeert gereet gelt waerdicg te sijne naer de minste ende niet naer hunne 

meeste waerde, ende sullen de penningen daer voren die perceelen/ is van bestialen ofte 

meublen bij henlieden te verkiesen henlieden aengetaxeert sijn betalen in drie termijnen te 

weten het eerste derde deel een jaer naer de taxatie, het tweede derdendeel ten eijnde van het 

tweede jaer ende tresterende derdendeel t’eijnde den derden jare. Item geeft ende laet sij 

testante in vrien eijgendomme aen voorn. David ende Willem Schoudee haer sonen ofte aen 

hunne wettige kinderen soo sijlieden overleden waren gesamentlijc ende ongescheijden alle 

de perceelen van erven ende boomgaert soo beplant als onbeplant die ten overlijden van de 

testante aen hare houve tot Serarenskercke (MPS: ‘s Heer Arendskerke) gebruijct worden 

zullen de testante in eijgendomme toebhorende mits conditien soo daer eenige parthien ouder 

waren nocg onbetaelt dat d’selve hare sonen t’selve in heure eijgen name sullen gehouden sijn 

te voldoen. Item geeft ende laet aen voorn. Janneken Schoudee hare dochter vuijt de 

resterende gronden van erven bij haer comparante achter gelaten ende aen de voorn houve 

niet gebruijct te wordende soo vele gemeten lants ende gronden van erven tot dat sij haer 

derde part haren volle nombre ende te? vrij genieten heeft jegens de gronden (pag 78v) van 

erven bij haer comparante aen voorn hare sonen hiervoren gegeven gebruijct wordende aen 

haer comparante houve tot waren? sake op al dien resterende gronden van erven soo verre 

connen strecken, soo niet sullen hare voors. sonen ofte hare kinderen gehouden sijn deselve 

Janneken soo vele gemeten als haer nocg resteren sullen te laten volgen ende voldoen van 

haerlieder gronden van erven niet van ’t slechtste nocg ooc van t’beste. Alle welcke optien 

prelegaten ende schoonniss (MPS: emolumenten) heeft sij testatrice haren sonen gelaten 

omdat sijlieden bij haer voorn. mans hunne vaders testament beswaert waren maer ooc 

sondelincgs om redenen haer in de conscientie soo sij ernstelijc verclaerde beroerende ende 

ten laesten geeffend laeten alle hare resterende goederen geen vuijtgesondert ofte gereserveert 

die sij comparante verstervende deser werelt onttruijmen ende achterlaten sal aen voornoemde 

Willem david ende Janneken Schoudee ofte aen derselver kinderen soo sijlieden ofte een van 

henlieden overleden waren omme deselve tusschen henlieden vredelijc ende paijselijc gepaert 

ende gedeelt te worden naer behooren hooft ende hooft gelijc met verstande dat alle de 

goederen die hare zone David Jans Schoudee van haer comparante beerven zal naer sijn 

overlijden sullen blijven ende succederen conformite ende naer vuijtwijsen huwelijcxe 

voorwaerde tusschen deselve David Jans Schoudee sijn huijsvrouwe gemaect die zij 

comparante begeirt dat onvoorbrekelijc worde onderhouden gelijc sij t’selve haren sone 

vastelijc is toe toebetrouwende ende in alle soodanige manieren als hiervoor is instituerende 

noemt sij comparante den voorn David Willem ende Janneken Schoudee ofte der selver 

wettige kinderen soo sijlieden ofte ijemandt van henlieden overleden ware haer enige ende 

absoluijtte erfgenamen in alle hare goederen. Vorders quiteert ontslaet? ende wilt sij testatrice 

dat hare sonen ende derselver nacomelingen ongehouden sijn te doene eenige rekeninge nocg 

ooc reliqua van de handelinge ende ontfanck die sijlieden van testatrices goederen in haer 

leven soude mogen gehadt hebben alsoo zij bekent van nu vooral alsdan daervan vernoucgt 

ende voldaen te wezen. Begerende ooc ernstelijc zij testatrice op haer voors. sonen ofte elck 

van henlieden soo lange als haer comparantes dochter voorn haerlieder suster believen zal dat 

sijlieden het jaerlijcx innecomen van selve hare suster ontfangen ende innen mitgaders hare 

goederen ten meesten ende besten proffijtte helpen aenleggen ende hare in alles (pag 79) 

behoorlijcken broederlijcke assistentie bewijsen sullen gelijck sij selve hare sonen vastelijc is 

toebetrouwende. Bevelende voorts sij testatrice hare kinderen ende derselver descendenten 



henlieden met dese hare dispositie tevreden ende deselve zullen te onderhouden sonder iet te 

doene ofte doen doen ter contrarien dan zoo der jemandt van henlieden ware die eenige 

moeijte ofte quelleringe maecte ende jegens dese dispositie appeleerde ende deselve poocgde 

feitelijc ofte met rechte te impugneren soo wederroept sij testatrice van nu voor alsdan dese 

dispositie int regarde van alsulcken impugnant ofte impugnante ende institueert deselve hare 

erfgenamen alleenlijc in sijn ofte hare oprechte legitime portioe der goederen haer comparante 

achtergelaten wordende applicerende ende toevoegende de goederen boven de legitime portie 

overschietende ten proffijtte van de andere erfgenamen die die hun met hare dispositie 

tevreden houden. Alles t’welcke voors de testante ter presentie van de getuijgen duijdelijc 

voorgelesen sijnde, verclaerde andermael t’selve te wesen haer testamente laetse ende 

vuijtterste wille, begeirende mits desen ordonnerende dat t’selve sal stadt grijpen ende 

volcomen effect sorteren t’zij bij forme van testamente codicille vuijterste wille gifte ten 

opsien des doots ofte sulcken andre forme daerdeure t’zelve alderbest staende gehouden 

worden ende naer rechten subsisteren macg niettegenstaende eenige rechten statuijten 

ordonnantien keuren ofte costumen van steden ende landenter contrarien, nocg ooc 

niettegenstaende dat alle hoocgheden ende solemniteijten naer rechten gerequireert hierinne 

niet en waren geobserveert. Al sonder fraude consenterende ende versouckende hiervan bij 

mij notario gemaect te werden een ofte meer instrumenten in behoorlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten comptoire van mij notario present Pieter Gilliss ende 

Geeraert Dignuss (MPS: Geert Dignuss) borgers deser stede die als getuijgen nevens mij 

notario tot kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser mette comparanten mede 

onderteijckent te hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2044, 79v, W_6675, 15-5-1612 (codicille): Inden name Godts amen Condt en 

kennelijck sij eene ijegelijck bij desen jegenwoordigen openbaren instrumentum hoe dat op 

heden den 15-5-1612 voor mij Jacob Boudewijn Wisse openbaer notaris bij den hove 

provinciael in Hollandt geadmitteert residerende binnen der stede Goes ende inde presentie 

van getuijgen ondergenoemt in propre persoonen d’eersame Adriaen Jacobs Jonge vuijt 

Baerlandt (MPS: Baarland) ende Tanneken Ingelsdr (MPS: Tanneken Engelsdr) sijn 

huijsvrouwe beijde cloec gesont welvarende gaende ende staende daert henlieden beliefde 

ende aenmerckende de sorcglijckheijt des tijts datter niet sekerder en is dan die doot ende niet 

onsekerder d’ure ofte stonde derselver, dewelcke comparanten verclaerden gesamentlijc dat 

sijlieden op 15-1-1609 voor den notaris Jan de Ridder ende sekere getuijgen gemaect ende 

verclaert haerlieder beijder testament laeste ende vuijtterste wille welcke sijlieden bij desen 

sijn ratificerende confirmerende ende ordonnerende dat van waerden wesen ende volcomen 

effect sorteren zal in alles daert bij dese jegenwoordige niet en wert verandert nocg ooc dese 

niet en is contrarierende mits welcken hij Adriaen Jonge van meijninge wesende eenige 

veranderinge daerinne te doene geeft ende legateert in vrien eijgendomme bij desen aen 

armen van Baerlandt voors ingevalle Jacques de Jonge (MPS: Jacob de Jonge) sonder hoir 

storve alsulcken gedeelte ende portie als sijn erfgenamen van sijn vaderlijcke sijde in de 

geprelegateerde gronden van erven bij henlieden comparanten in den voorn testamente aen 

voors. Jacques de Jonge geprelegateert vuijt cracgte van denselven prelegate. Soo Jaques 

voors. sonder kindt ofte kinderen passeerde sonder competeren breeder in deselve testament 

geextendeert daeraen dese voor soo vele als wat hij haer refereert sulcx dat dezelve 

erfgenamen van sijn comparants vaderlijckesijde daer paert nocg deel in en sullen hebben ofte 

te mogen pretenderen nocg?. daeromme eenige questie moveren op pene soo sulcx geschiede 

van te verbeuren t’gene deselve vaderlijcke sijde vuijt cracgte van den voors. testament soude 

mogen competeren t’selve toevoegende den armen voorn. Alle twelck voors. verclaerde hij 

comparant sijnen vuijtterste wille mede te zijne, willende dat t’selve ooc van waerde 

gehouden ende volbracgt sal worden als codicille vuijtterste wille alder manieren oft bij den 



voorn testamente sulcx geordonneert ende alle t’selve daerinnen begrepen waer. Al sonder 

fraude consenterende (pag 80v) ende versouckende hiervan bij mij notario gemaect te werden 

een ofte meer instrumenten in behoorlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten comptoire van mij notario present Jacob Engels ende 

Gijsbrecht Jooss borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse van 

desen versocgt sijnde de minutte deser mette comparanten mede onderteijckent te hebben. 

Actum ut supra. 

 

RAZE 2044, 80, W_6675, 15-5-1612 (attestatie): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes ende inde presentie van getuijgen ondergenoemt Matthijs Jans Stierman 

wonacgticg in Drijwegen (MPS: Driewegen) oudt 37 jaren ofte daerontrent den welcken heeft 

ter instantie ende requisitie van Jan Cornelis Lange ende Maeijcken Jansdr sijne huijsvrouwe 

op sijne mannewaerheijt in plaetse van eede verclaert geattesteert ende geaffrimeert voor de 

gerechte waerheijt mits desen met goede kennisse derselver waracgticg te wesen dat hij 

deposant nu geleden ontrent drie weecken den juisten dacg hem ontgaen sijnde comende na 

der Goes hem deposant tusschen der Nisse ende Ovesant in den Weijhouc ontmoet is Jacob de 

sone van Jacob Crijns (MPS: Jacob Quirijns) schipper den deposant hem vragende oft schip 

van der requirant daervan hij bierende aen was zeijde den voors. Jacob jae het is aen ende u 

bier is onderwege Jan Splinters heeft geladen, wel seijde den deposant ist onder wege soo wil 

ic wederom naer huijs gaen ende is metten voorn. Jacob wederomgekeert als wanneer 

denselven jegens den deposant seijde ist dat jij van hem biert nomen? den requirant het is u 

eeuwige bederfnisse want sij hebben een vrouwe om een pondt grooten vuijtgewonnen ? ende 

moest selfs nocg negen grooten bijleggen overmits t’andre aen quade costen ginck. jae seijde 

ooc denselven Jacob jegens den deposant (pag 80v) jij ? de requirant heeft een silver plate 

plate gestolen dat men genoecg soude doen blijcken ende soo salse ooc met u handelen met 

meer andre woorden den deposant ontgaen zijnde, verclaert ooc voorts dat denselven Iacob nu 

sondag lestleden hem deposant ontboden heeft ten huijse van Thomas Laureijs in Drijwegen 

alwaer hij Jacob ter presentie ende aenhooren van den deposant Jan Maecgt den weert ende 

nocg een joncman van Baerlantsche ende ’t verhaelde onder andre dat des requirants 

huijsvrouwe een silver plate gestolen hadde ende dat sijt genoecg soude doen blijcken. 

Sluijtende hiermede sijne depositie met presentatie van ’t selve t’allen tijde met eede te 

bevestigen. Al sonder fraude consenterende ende versouckende hiervan bij mij notario 

gemaect te werden een ofte meer instrumenten in behoorlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes in den Zoutkeete ter presentie van Leunis Kelleman (MPS: 

Appollonis Kelleman) ende Cornelis Kervinck die als getuijgen nevens mij notario tot 

kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser mette comparanten mede onderteijckent 

te hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2044, 80v, W_6676, 16-5-1612 (procuratie): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes ende inde presentie van getuijgen ondergenoemt Janneken Marinusdr 

vettewarierster (MPS: handelares in vetwaren, ook kruidenierswaren) inde Blauschoe binnen 

deser stede geassisteert met Jacob Marinuss blauverwer haren broeder dewelcke heeft 

geconstitueert ende macgticg gemaect constitueert ende maect macgticg mits desen Jan 

Leenaerts schipper ende borger deser stede hem gevende volcomen macgt authoriteijt ende 

speciale bevel omme vuijt haer constituantes name ende van harentwege te heeschen manen 

innen ende ontfangen tsij metter minne ofte rechte alle alsulcken 25 carolus guldens ende 4 

stuuvers als de constituante deucgdelijc sijn competerende van eenen Gillis Christiaens van 

Antwerpen (MPS: Hantwerpen) over reste van stellenaers (MPS: schapen) bij denselven Gillis 



van de constituante gecocgt 3-7-1610, quitantie van sijnen ontfanck te geven ende verlijden 

(pag 81) in forma, bij faulte van goetwillige betaling denselven Gillis Christiaens met daertoe 

te dwingen ende dien fijne te compareren voor allen heeren rechten ende rechteren ende 

aldaer alle dagen ende termijnen van rechte te houden ende observeren, sententie te 

versoecken deselve ter executie te stellen ende ter diffinitijffve te vervolgen commeringen 

arrestementen beletselen ende vuijtwinninge op den persoon ende goederen van de voorn 

Gillis Christiaens te doene. Ende voorts generalijc alles te allegeren doen allegeren ende 

hanteren t’gene ter materie dienende ende costume ende usantie aldaer vereijsschen zal, als sij 

constituante present sijnde selfs soude mogen ofte connen gedoen met macht om procureurs 

ad lites te substitueren. Gelovende te houden voor goet vast ende van waerden ten eeuwigen 

dage alle t’gene bij den geconstitueerde tot t’gunt voors. is gedaen ende gehanteert sal worden 

mits desen hij geconstitueerde gehouden wert van sijnen ontfanc te doene deucgdelijc 

rekeninge bewijs ende reliqua t’allen tijden des versocgt sijnde. Al sonder fraude 

consenterende ende versouckende hiervan bij mij notario gemaect te werden een ofte meer 

instrumenten in behoorlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten comptoire van mij notario present Gedeon Quirijns (MPS: 

Gideon Quirijns) ende Willem Jans Pau (MPS: Willem Jans Pauw) borgers deser stede die als 

getuijgen nevens mij notario tot kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser mette 

comparanten mede onderteijckent te hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2044, 81, W_6676, 17-5-1612 (contract): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes ende inde presentie van getuijgen ondergenoemt Hubrecht Jans stadtbode deser 

stede ter eenre ende Christiaen de Cucq wonacgticg (pag 81v) tot Wercken onder ’t Brusche 

vrie in Vlaenderen in huwelijck hebbende Maeijcken Jansdr Cleeuwendamme ter andre sijde 

welcken Christiaen de Cucq verclaerde aen voorn Hubrecht vercocgt gelijc den voorn 

Hubrecht Jans bekende van den voors. Christiaen gecocgt te hebben sijn 6
de

 paert in alsulcke 

13 gemeten ende roeden lants liggende in den Zuijtpolder der procgie van Baerlandt (MPS: 

Baarland) gemeen ende onvercavelt met de voorn Maeijcken Cleeuwendammes broeders ende 

susters voor de somme van 12 p gvls gelts eens den hoop te betalen contant 4 p vls ende reste 

een jaer naer de leveringe ten gelage een stoop wijns ende heeft Hubrecht tot aenboort gelt 

bedongen 6 grooten te ponde. Behoudens dat Hubrecht Jans gehouden wert ende beloofft mits 

desen beneffens des voors. Maeijcken Cleeuwendammes broeders ende susters te 

revendiviceren (MPS: zich weer toe-eigenen?) soot raetsaem is alle alsulcken andre opties van 

landen daervan den eijgendom hem comparant in de voors. qualiteijt met sijn huijsvrouwe 

broeders ende susters gemeene toebehoort bij Jan Gilliss Cleeuwendamme sijn schoonvader 

voor desen vercocgt niettegenstaende hem t’selve als ooc ’t bovengenoemde landt maer bij 

forme van fideicommis (MPS: ervbeveeling) gelaten was volgende den teneur van den 

testament daervan sijnde waervan mette eerste coopers int minnelijcke te accorderten soot 

raetsaem bevonden wert ofte ooc t’selve te vercoopen ende leveren aen alsulcken persone als 

hem goetduncken zal ende de penningen te ontfangen mits dat Hubrecht Jans voor sijn 

moeijte salaris ende vacatie sal proffiteren genieten de gerechte helft van t’gene daervan voor 

des voors de Cucqs 6
de

 part provenieren ofte comen zal ende verclaerden de comparanten in 

voegen voren verhaelt met malcanderen verdragen ende geaccordeert te wesen. Al sonder 

fraude consenterende ende versouckende hiervan bij mij notario gemaect te werden een ofte 

meer instrumenten in behoorlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten comptoire van mij notario present mr Harrents Jacobs 

chirurgijn ende Andries Willems stoeldraijer borgers deser stede die als getuijgen nevens mij 

notario tot kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser mette comparante mede 

onderteijckent hebben. Actum ut supra. 



 

RAZE 2044, 82, W_6677, 17-5-1612 (procuratie): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes ende inde presentie van getuijgen ondergenoemt Christiaen de Cucq welcke 

gevende volcomen macgt authoriteijt ende speciael bevel aen Pieter Jans Cleeuwendamme 

sijnen swager omme sijn voors. 6
de

 part in de voors. 13 gemeten ende roeden lants aenden 

voorn Hubrecht Jans ofte aen dengenen diet Hubrecht believen sal te leveren cederen ende 

transporteren naer vuijtwijsen de costume der plaetse daer de landen onder gelegen sijn 

densleven daerinne te goeden erven ende vestigen ende hem comparant daervan t’onterven 

ontgoeden ende ontvestigen brieven van garande te geloven ende sijnen persone ende 

goederen daervoren te verbinden, ende voorts generalijc alles ten dien fijne te hanteren sulcx 

noodig wesen ende behooren sal. Als hij constituant present sijnde selfs soude mogen ofte 

connen gedoen belovende te houden voor goet vast ende van waerden ten eeuwigen dage alle 

t’gene bij den geconstitueerde tot t’gunt voors is gedaen ende gehanteert worden. Al sonder 

fraude consenterende ende versouckende hiervan bij mij notario gemaect te werden een ofte 

meer instrumenten in behoorlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten comptoire van mij notario present mr Harrents Jacobs 

chirurgijn ende Andries Willems stoeldraijer borgers deser stede die als getuijgen nevens mij 

notario tot kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser mette comparante mede 

onderteijckent hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2044, 82, W_6677, 18-5-1612 (attestatie): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes ende inde presentie van getuijgen Davidt Quirijns (MPS: David Quirijns) 

lantbode ende borger deser stadt oudt (pag 82v) 32 jaer ofte daerontrent denwelcken heeft ter 

instantie ende requisitie van Joos de Brune medeborger alhier op sijne mannewaerheijt in 

plaetse van eede verclaert geattesteert ende geaffirmeert voor de gerechte waerheijt mits 

desen met goede kennisse derselver waracgticg wesen dat hij deposant op den 27-4-1611 ten 

bijwesen van den requirant aengesproken ende versocht is geweest bij eenen Heijndrick 

jacobs backer wonende tot Vlissingen om op te lichten de somme 20 carolus guldens zeijde 

den deposant gij sijt hier een vreemt man ende onbekend waert sake dat hier jemant ware die 

sijn eijgen schult daervan wilde maken ick wiste u wel daeraen geholpen vreacgde denselven 

heijndrick jacobs aen de requirant oft hij soo vele soude willen voor hem doen ende sijn 

eijgen schult daervan maken seijde de requirant jae dat gijt doen soude. gelijc ooc hij 

deposant dadelijc d’selve 200 carolus gulden op den naem ende obligatie van den requirant 

gelicht ende den voors. Heijndrick Jacobs aengetelt heeft. Al sonder fraude consenterende 

ende versouckende hiervan bij mij notario gemaect te werden een ofte meer instrumenten in 

behoorlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten huijse van den requirant ter presentie van Jan Mazure 

(MPS: Jan Masuer) borger deser stede ende Adriaen Matthijss wonacgticg tot 

Sheerheijnskinderen (MPS: ’s Heer Hendrikskinderen) die als getuijgen nevens mij notario tot 

kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser mette comparante mede onderteijckent 

hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2044, 82v, W_6678, 19-5-1612 (attestatie): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes ende inde presentie van getuijgen ondergenoemt Pieternelle Jans (MPS: 

Pieternella Jansdr) eertijts weduwe wijlen Joos Corneliss Roontoren (pag 83) cleermaker oudt 

38 jaren ende Cornelis Roontoren (MPS: Cornelis Jooss Roontoren) Joos sone oudt 24 jaren 

ofte elc daerontrent borgers deser stede dewelcke hebben ter instantie ende requisitie van 



Daniel van Souijbroeck eertijts secretaris ende schoolmeester binnen dese eijlande in de 

prcgie van Cattendijcke op haewrlieder respectie vrouwe ende mannewaerheijt in plaetse van 

eede verclaert ende geattesteert voor de gerechte waerheijt mits desen met goede kennisse der 

selver waracgticg te wesen dat den requirant nu geleden 18 jaren ofte daerontrent onbegrepen 

precijss tijt den voorn Joos Roontoren voor den tijt van twee jaren heeft aenbesteet om het 

ambacgt te leren Heijndrick van Geldre Meeussone (MPS: Heijndrick Barthelmeeuss van 

Gelre) doentertijt oudt sijnde ontrent 14 jaren daervoren den requirant aen denselven Joos 

Roonthoren betaelt heeft 2 p vls. Dies was de requirant gehouden den selven Heijndrick van 

Geldre middlertijt te versorgen van cost ende cleeren ende alle nootlijc onderhoudt gelijc hij 

ooc t’selve gedurende de voorn twee jaren behoorlijc dede. Sluijtende hiermede sijne 

depositie met presentatie van t’selve t’allen tijden met eede te bevestigen. Al sonder fraude 

consenterende ende versouckende hiervan bij mij notario gemaect te werden een ofte meer 

instrumenten in behoorlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten comptoire van mij notario present Pieter Gilliss ende Jozias 

Corneliss Boone borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse van 

desen versocgt sijnde de minutte deser mette comparante mede onderteijckent hebben. Actum 

ut supra. 

 

RAZE 2044, 83, W_6678, 21-5-1612 (procuratie): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes ende inde presentie van getuijgen ondergenoemt (pag 83v) Suzanneken de Vos 

(MPS: Susanna de Vos) nagelaten weduwe van Pieter Quirijns haren schoonvader ende in 

dese gecoren voocgt welcke compoarante heeft geconstitueert ende macgticg gemaect 

constitueert ende maect macgticg bij desen Pieter Andriess wonacgticg tot Moerbeke int lant 

van Waes hem gevende volcomen macgt authoriteijt ende speciael bevel omme vuijt haer 

constituantes name ende van harentwege metten Edele heere Bisschop van Gendt (MPS: 

Gent) oft desselfs gecommitteerde metter minne te accorderen nopende t’procederen om 

betalingen van zekere verlopen cijnsrente van 14 s jaerlijcx staende op seker haer houve 

boomgaerdeken ende drie stucken lants liggende te Moerbeke west op de heerlijckheijt van 

Sanct Baes? die denselven chijnsheer op de voorn erfgronden sprekende heeft. Ende daerinne 

alles te hanteren dat behooren ende noodicg wesen sal als zij comparante present sijnde selfs 

soude mogen ofte connen gedoen, belovende te houden voor goet vast ende van waerden ten 

eeuwigen dage alle t’gene bij den geconstitueerde tot t’gunt voors is gedaen ende gehanteert 

sal worden. Al sonder fraude consenterende ende versouckende hiervan bij mij notario 

gemaect te werden een ofte meer instrumenten in behoorlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten comptoire van mij notario present Cornelis Mattheus 

Smallegange ende Salomon Corneliss Boone borgers deser stede die als getuijgen nevens mij 

notario tot kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser mette comparante mede 

onderteijckent hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2044, 83v, W_6679, 21-5-1612 (attestatie): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes ende inde presentie van getuijgen ondergenoemt (pag 84) Joos Jans timmerman 

out 50 jaren, Loijs Lucass (MPS: Louis Lucass) out 45 jaren ende Andries Hartsinck oudt 36 

jaren ofte elc daerontrent borgers deser stede dewelcke hebben ter instante ende requisitie van 

Mattheus Jans in den Wijngaertrancke op haerlieder mannewaerheijt in plaetse van eede 

verclaert ende geattesteert voor de gerechte waerheijt mits desen met goede kennisse der 

selver waracgticg te wesen dat twee ofte drie weecken voor paeschen lestleden den juijsten tijt 

hen ontgaen sijnde den voors. Joos Jans ende Loij Lucass bij Jan Reijmers timmerman 

versocht sijnde tot goede mannen om ten beste te spreken ende helpen afmaken ende 



accorderen ten huijsse van voors. Andries Hartsinc seker contract bij de voors. Jan Reijmers 

met Jan Adolps gemaect nopende het timmeren ende maken van seker huijs op de ledige erve 

die den voorn. Jan Adolphs heeft liggende op den hoec van de Stoofstrate Gelijc ooc 

dienvolgende? denselven Jan Reijmerts ende Jan Adolphs te samen deur heurlieden 

tusschenspreken nopende t’gene voors. is int minnelijcke veraccordeert sijn ende malcanderen 

daervan ontslagen hebben met conditie dat den voorn Jan Adolphs gehouden was ende 

beloofde aen Jan Reimerts ten regarde van dien te geven ende doen hebben drie sacken terwe 

ende betalen sonder cost van den voorn. Jan Reijmerts alsulcken 21 s 8 gvls als de 

contragenten met des voors. Jan Reijmerts sone Joos Cleentge (MPS: bijnaam?) ende Pauwels 

Willems ten huijsse van den requirant in desen als ooc t’gene sijlieden ten huijsse van Hans 

den diender voor date ende ter oorsake van dien verteert hadden als ooc t’gene ter oorsake van 

t’selve accoort verteert soude werden mits dat hem desalaveren? soude alsulcke 3 s 4 gr bij 

des voors. Jan Reijmerts sone voor sijn contingent int voorn gelacg verteert ten huijse van den 

requirant betaelt. gevende voor redenen van wetenschap daerbij ende present geweest te sijne 

ende hij Andries Hartsinc t’gelacg ten dese sake te zijnen huijsse verteert van den voorn. Jan 

Adolps ontfangen. Sluitende hiermede haerlieder depositie met presentatie van ’t selve t’allen 

tijden mette eede te bevestigen. Al sonder fraude (pag 84v) consenterende ende versouckende 

hiervan bij mij notario gemaect te werden een ofte meer instrumenten in behoorlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten huijsse van Andries Hartsinck present Jan Reijmers ende 

Heijndrick Jans timmerluijden ende borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario 

tot kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser mette comparante mede 

onderteijckent hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2044, 84v, W_6679, 22-5-1612 (procuratie): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes ende inde presentie van getuijgen ondergenoemt d’eersame joncker Balthasar 

van Ghistelle denwelcke heeft geconstitueert ende macgticg gemaect constitueert ende maect 

macgticg mits desen Mr Martinus Caesar advocaet hem gevende volcomen macgt authorisatie 

ende speciael bevel omme vuijt sijns constituants name ende van sijnentwege alsulcken 

questie differentie ende geschil als hij hij constituant alreede jegens sijn broeder joncker 

Guido van Ghistelle heeft vuijtstaende ende nocg soude mogen crijgen vuijt te voeren 

vervolgen ende prosequeren (MPS: afsnijden) ten dien fijne te compareren voor alsulcken 

recht ende rechteren alst behoiren sal ende aldaer des constituants goet recht voor te staen 

beschudden (MPS: beschermen) verdedigen ende bewaren alle dagen ende termijnen van 

rechte te houden ende observeren, sententie te versoecken ende deselve te r executie te stellen 

ende voorts generalijc alles ten fijne voors. is te hanteren gelijc behoorende ende noodicg 

wesen sal als hij constituant present sijnde selfs soude mogen ofte connen gedoen. Gelovende 

te houden voor goet vast gestade (MPS: kalm, met waardigheid) ende van waerden t’allen 

dagen alle t’gene bij den geconstitueerde ten fijne voors. is gedaen ende gehanteert sal worden 

(pag 85). 

Al sonder fraude consenterende ende versouckende hiervan bij mij notario gemaect te werden 

een ofte meer instrumenten in behoorlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten comptoire van mij notario present Salomon Corneliss 

Boone ende Adam Lievens arbeider borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario 

tot kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser mette comparante mede 

onderteijckent hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2044, 84, W_6679, 21-5-1612 (attestatie): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes ende inde presentie van getuijgen ondergenoemt Roelandt Philips (MPS: 



Roeland Philips) gestelde casteleijn van joncker Balthasar de Ghistelle op deselfs huijs 

gestaen ter Capelle out 23 jaren ofte daerontrent dewelcke heeft ter instantie ende requisitie 

van den voorn joncker Balthasar van Ghistelle op sijne mannewaerheijt in plaetse van eede 

verclaert end egeattesteert voor de gerechte waerheijt mits desen met goede kennisse 

derselver op gisteren ten tijde de requirant in desen joncker Guido de Ghistelle zijnen broeder 

met de goede mannen ten wederzijden verkosen bij den anderen waren omme te handelen van 

de questie ende differentie tusschen deselve Ghistelles ter cause van den voorn huijse 

gheresen dat hij deposant deur last van den recht? sijnen meester gegaen is naert voors. huijs 

om sijn bootschap te volbrengen, voor de poorte comende de brugge van selven huijsse 

opgetrocken vindende ende genegen wesende de bevelen van sijnen meester na te comen 

achter deur de gracht gegaen ende soo op den voors. huijse gecomen ende binnencomende 

verclaert daer op gevonden te hebben de huijsvrouwe van voorn. Guido met hare beijde 

meijsens ofte maerten. Sluitende hiermede haerlieder sijne depositie met presentatie van ’t 

selve t’allen tijden mette eede te bevestigen (pag 85v). Al sonder fraude consenterende ende 

versouckende hiervan bij mij notario gemaect te werden een ofte meer instrumenten in 

behoorlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten huijsse van mij notario present Pieter Mesouck ende 

Gijsbrecht Jooss borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse van 

desen versocgt sijnde de minutte deser mette comparante mede onderteijckent hebben. Actum 

ut supra. 

 

RAZE 2044, 85v, W_6681, 22-5-1612 (procuratie): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes ende inde presentie van getuijgen ondergenoemt Cathalijnken Pietersdr (MPS: 

Cathalijna Pietersdr) nagelaten weese wijlen Christiaen Marinuss overleden tot 

Iersickendamme (MPS: Yerseke) geassisteert met Jaques Denijss (MPS: Jacob Denijss) haren 

in desen gecoren voocgt dewelcke comparant heeft geconstitueert ende macgticg gemaect 

constitueert ende maect macgticg mits desen Pieter Marinuss borger deser stede hem gevende 

volcomen macgt authorisatie ende speciael bevel omme vuijt haers constituantes name ende 

van harentwege beneffens des voors hare overleden mans erfgenamen intradt (MPS: zich in 

het bezit stellen van een nalatenschap) in desselfs sterfhuijs te doene ende van alles staet ende 

inventaris te maken ende alle saken te besoigneren (MPS: boven de regel moeilijk te lezen: ’t 

sterfhuijs rakende ?) vereffenende ende modererende sulcx behoorende ende hem raetsaem 

duncken zal alle de goederen van den sterfhuijse ten besten ende meesten proffijtte te 

vercoopen ende te gelde te maken ofte deselve te cavelen schiften ende deijlen ende daervan 

behoorlijc bescheet verlijden ende teijckenen inde vercocgte goederen den coopers te goeden 

erven ende vestigen ende haer constituante daervan t’ontgoeden onterven ende ontvestigen. 

Alle de penningen voor haer comparantes portie daervan comende in haer absentie onder 

behoirlijcke quitantie te ontfangen ende generalijc alles in haer comparantes absentie 

beneffens deselve erfgenamen te hanteren sulcx behoorende ende noodicg (pag 86) wesen sal 

als sij constituante present sijnde selfs soude mogen ofte connen gedoen. Gelovende te 

houden voor goet vast ende van waerden t’allen dagen alle t’gene bij den geconstitueerde ten 

fijne voors. is gedaen ende gehanteert sal worden mits hij geconstitueerde gehouden wert van 

sijnen ontfanc te doene deucgdelijcke rekeninge bewijs ende reliqua t’allen tijde des versocgt 

sijnde. Al sonder fraude consenterende ende versouckende hiervan bij mij notario gemaect te 

werden een ofte meer instrumenten in behoorlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten comptoire van mij notario present Pieter Mesouck ende 

Gijsbrecht Jooss borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse van 

desen versocgt sijnde de minutte deser mette comparante mede onderteijckent hebben. Actum 

ut supra. 



 

RAZE 2044, 86, W_6681, 22-5-1612 (procuratie): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes ende inde presentie van getuijgen ondergenoemt Dignus (MPS: Dignus 

Christiaens) ende Cornelis Christiaens mitsgaders Jan Jans getrout hebbende Quirijnken 

Christiaensdr (MPS: Quirijna Christiaensdr) ende Joos Jans in huwelijck hebbende Maeijcken 

Christiaensdr alle kinderen ende rechte erfgenamen van wijlen Christiaens Marinuss 

overleden tot Iersickendamme (MPS: Yerseke) dewelcke hebben geconstitueert ende 

macgticg gemaect constitueert ende maect macgticg mits desen Jaques Denijss (MPS: Jacob 

Denijss) in huwelijck hebbende Janneken Christiaens haerlieder swager ende mede-erfgenaem 

hem gevende volcomen macgt authorisatie ende speciael bevel omme vuijt haerlieder 

constituanten name ende van haerlieder wege intradt int sterfhuijs van voorn. Christiaen 

Marinuss haerlieder vader te doene ende ? staet ende inventaris te maken t’selve gedaen 

sijnde alle de goeden van den sterfhuijse vercoopen ende in ponden schellingen ende 

penningen te maken ofte cavelen schiften ende deijlen sulcx bij gemeen advise zal raetsaemst 

bevonden worden. Alle sake (pag 86v) ende affairen van den sterfhuijs te liquideren 

vereffenen ende modereren de vercocgte goederen vuijt haerlieder constituanten name aen de 

coopers te leveren cederen ende transporteren mitgaders daerinne erven ende vestigen, ende 

de constituanten daervan t’ontgoeden onterven ende ontvestigen de penningen daervan 

procederende onder behoirlijcke quitantie t’ontfangen, ende voorts generalijc alles ten fijne 

voors. te hanteren als sijlieden constituanten present sijnde selfs souden mogen ofte connen 

gedoen. Gelovende te houden voor goet vast ende van waerden t’allen dagen alle t’gene bij 

den geconstitueerde ten fijne voors. is gedaen ende gehanteert sal worden mits hij 

geconstitueerde gehouden wert van sijnen ontfanc te doene deucgdelijcke rekeninge bewijs 

ende reliqua t’allen tijde des versocgt sijnde. Al sonder fraude consenterende ende 

versouckende hiervan bij mij notario gemaect te werden een ofte meer instrumenten in 

behoorlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten comptoire van mij notario present Pieter Mesouck ende 

Gijsbrecht Jooss borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse van 

desen versocgt sijnde de minutte deser mette comparante mede onderteijckent hebben. Actum 

ut supra. 

 

RAZE 2044, 86v, W_6682, 24-5-1612 (vuijtterste wille): Inden name Godts amen Condt en 

kennelijck sij eene ijegelijck bij desen jegenwoordigen openbaren instrumentum hoe dat op 

heden den 6-5-1612 voor mij Jacob Boudewijn Wisse openbaer notaris bij den hove 

provinciael in Hollandt geadmitteert residerende binnen der stede Goes ende inde presentie 

van getuijgen ondergenoemt persoonlijc gecompareert is Jan Bolhouwer? wonende buijten de 

Gansepoorte deser stede sieckelijc te bedde liggende maer nocgtans sijn verstant memorie 

ende vijff zinnen over al wel macgticg ende volcomelijc gebruijckende soo ons claerlijc 

gebleken is denwelcken overdenckende de crancheijt des menschen leven datter niet sekerde 

is dan de doot ende niet onsekerder dan d’ure ofte stonder derselver heeft (pag 87) vuijt sijnen 

vrien onbedwongen wille rijpelijc voordacht ende beraden sonder van jemanden daertoe 

geinduceert te sijne soo hij seijde voor sijnen laesten ende vuijtterste wille verclaert ende 

getesteert t’gene ende sulcx hiernaer volcgt, bevelende zijne siele die bermherticgheijt Godts 

die deselve geschapen verlost ende geheijlicgt heeft ende sijn dode lichaem der heijligen 

aerde ende comende tot sijne voorgenomen dispositie van goederen heeft gegonnen ende 

gelegateert aen den armne zijns geloofs de somme van 8 p vls 6s 8 gr ende aen de gemeene 

huijsarmen deser stede 20 s vls omme deselve terstont naer sijne aflijvicgheijt aen 

voornoemden armen gegeven ende betaelt te worden vuijt sijnen comparants achter te laten 

goederen. Gaf voorts te kennen dat alsoo hij comparant sekere gronden van erven liggende in 



Vlaenderen int lant van Aelst inde prochie van Meer? gecomen van de zijde van sijn 

huijsvrouwe Margrietken Pietersdr (MPS: Margaretha Pietersdr), is met consente van de selve 

zijn huijsvrouwe vercocgt ende t’gelt daervan gecomen in de gemeene boel gebracgt heeft, 

niettegenstaende selve landen vuijtwijsende de rechten aldaer sij desijs??? houdende 

dienvolgende verclaerde sijnen vuijtterste wille ende begeiren te wesen dat deselve sijne 

huijsvrouwe in recompence vandien terstont naer sijns comparants overlijden vuijt de 

gemeene goederen ende boel bij hem met deselve sijne huijsvrouwe achtergelaten wordende 

sal in vrien eijgendomme voren vuijt genieten, proffitteren de somme van 50 p vls als deselve 

ende meer van de voorn landen gecomen ende in den gemeenen boel gebracht wesende de 

voorn. 50 p vls aen voornoemde sijne huijsvrouwe voren vuijt legaterende bij desen omme 

deselve terstont naer sijn overlijden genpoten ende geproffiteert te worden sonder jemants 

wederseggen. Alle twelcke voors. de comparant ter presentie ende anehoren van de getuijgen 

duijdelijc voorgelesen zijnde, verclaerde andermael t’selve te wesen sijnen laesten ende 

vuijtterste wille begeirende ende mits desen ordonnerende dat tselve sal achtervolcgt ende 

onderhouden worden t’zij bij forme van codicille vuijtterste wille giften ten opsiene des doots 

ofte sulcke andre forme daerdeure t’selve alderbest staende gehouden worden (pag 87v) ende 

naer rechten subsisteren macg niettegenstaende eenige ordonnantien ofte costumen ter 

contrarien. Al sonder fraude consenterende ende versouckende hiervan bij mij notario 

gemaect te werden een ofte meer instrumenten in behoorlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten huijsse van den comparant present d’eerwaerde Jan 

Adriaens int Radt ende Adriaen Brael borgers deser stede mij notario bekent die als getuijgen 

nevens mij notario tot kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser mette comparanten 

mede onderteijckent te hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2044, 87v, W_6683, 28-5-1612 (obligatie): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes ende inde presentie van getuijgen ondergenoemt Vincent Adriaens 

hantschoemaker ter eenre ende Maerten Corneliss vleeschouwer ter andre sijde beijde borgers 

deser stede de welcke comparanten bekenden met malcanderen verdragen ende geaccordeert 

(MPS: staat er wel afgekort tot geaccort) te wesen nopende de betalinge van desulcke 15 p 

gvls als den voorn. Maerten bekende aen Vincent voors. van gelden gelde? schuldicg te wesen 

in voegen hiernaer verclaert te weten dat hij Maerten Corneliss de voorn. somme gehouden is 

ende belooft mits desen te betalen ende den voors. Vincent te restitueren vastenavont anno 

1613, behoudens dat hij Maerten Corneliss gehouden ende belooft mits desen ter beliefte van 

den voorn Vincent denselven tot versekeringe van de voors. somme voor schepenen deser 

stede te verobligeren ende verbindende de naer gespecificeerde meuble goederen als te weten 

drie bedden ses dekens vier paer slaaplakens een kasse stoel ende bancken tange schoppen 

ende voorts alle de meublen t’sijnen huijsse wesende omme bij faulte van betalinge de voors. 

t’acgterheijt daeraen te verhalen. Al sonder fraude consenterende ende versouckende hiervan 

bij mij notario gemaect te werden een ofte meer instrumenten in behoorlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes in de Boone (MPS: cafe?) present Joris Koij? ende Michiel van 

Schuppen borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse van desen 

versocgt sijnde de minutte deser mette comparante mede onderteijckent hebben. Actum ut 

supra. 

 

RAZE 2044, 88, W_6683, 28-5-1612 (obligatie): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes ende inde presentie van getuijgen ondergenoemt Maerten Corneliss 

vleeschouwer ter andre sijde beijde borger deser stede de welcke comparant bekende wel ende 

deucgdelijc schuldicg te wesen Joris Koij? schipper ende borger deser stede ofte den thoonder 



deser de somme van 11 p 13 s 4 gvls gelts eens over twee jaer verschenen huijshure van den 

huijsse genaempt het Ossehooft daervan t’eerste jaer verschenen is meije 1611 welcke voorn 

11 p 13s 4 g vls den voors. maerten gehouden is ende beloofft mits desen den voorn Joris Koij 

ofte den thoonder deser te betalen binnen twee jaren naer deser, onder t’verbant van sijne 

persoon ende goederen present ende toecomende. Al sonder fraude consenterende ende 

versouckende hiervan bij mij notario gemaect te werden een ofte meer instrumenten in 

behoorlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes in de Bone (MPS: cafe?) present Vincent Adriaens 

hantschoemaker ende Michiel van Schuppen borgers deser stede die als (pag 88v) getuijgen 

nevens mij notario tot kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser mette comparante 

mede onderteijckent hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2044, 88v, W_6684, 28-5-1612 (attestatie): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes ende inde presentie van getuijgen ondergenoemt d’eerbare Agatha Marinusdr 

weduwe wijlen Adriaen Nouts (MPS: Adriaen Arnouts van Reijmerswale) zaliger memorie 

oudt 52 jaren, Pieter Jans Beaumont oudt 47 jaren ende Margriete Pieters (MPS: Margaretha 

Pietersdr) huijsvrouwe van Pieter Nicolaess Ovesant oudt 42 jaren ofte elc daerontrent, 

dewelcke hebben ter instantie ende requisitie van Geeraert Digniss (MPS: Geert Dignuss) als 

representerende ende verantwoordende voor de descendenten van Berbel Pieters (MPS 

Barbara Pietersdr) sijn grootmoeder ende ooc vuijtten name van de nagelaten kinderen wijlen 

Nicolaes Pieters ende Maeijcken Pietersdr des voorn Berbel Pieters broeder ende suster op 

haerlieder vrouwe ende mannewaerheijt in plaetse van eede verclaert ende geattesteert voor 

de gerechte waerheijt mits desen henlieden wel kennelijc te wesen dat de requirant in desen 

geroert sijnde de rechte descendent ende erfgename van Janneken Marinusdr van Marinus 

Boudewijns (MPS: Marinus Bouwens) ende Cornelia Marinusdr, ende verclaert voorts de 

voorn Agatha Marinusdr haer seer wel kennelijc te wesen dat Maeijcken Marinusdr is geweest 

een halven suster van de voorn Janneken Marinusdr als gedescendeert sijnde van den tweeden 

huwelijck van Marinus Bouwens voors. gevende sijlieden deposanten voor redenen van 

wetenschap ende eerst de voorn Agatha Marinusdr dat sij ondert geslacht van de voors, 

Janneken Marinusdr lange verkeert hebbende (pag 89) ende d’selve Janneken jegens 

maeijcken Marinusdr diversche reijsen heeft hooren seggen dat de moeder van voorn 

Maeijcken Marinusdr voor haer Janneken een quade stiefmoeder geweest hadde, den voorn 

Beaumont allegerende dat hij getrout geweest hebbende met Josijna Jansdr Aernoutsdr ende 

sulcx sijn schoonvader jegens de voorn. Janneken Marinusdr moeije heeft hooren seggen, 

ende sij Grietkens Pieters allegeerde dat sij deposante Janneken Barthelmeeusdr des voorn. 

Geert Dignuss moeder jegens de voors. Janneken Marinusdr grootmoeder hooren seggen 

heeft. Sluitende hiermede haerlieder depositie met presentatie van ’t selve t’allen tijden mette 

eede te bevestigen. Al sonder fraude consenterende ende versouckende hiervan bij mij notario 

gemaect te werden een ofte meer instrumenten in behoorlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten huijsse van voors. Agatha present joncker Philips 

Ruijghrock ende Simon Boel? die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse van desen 

versocgt sijnde de minutte deser mette comparante mede onderteijckent hebben. Actum ut 

supra. 

 

RAZE 2044, 89, W_6684, 29-5-1612 (garant): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes ende inde presentie van getuijgen ondergenoemt Jan Corneliss Palinck 

principael, Gijsbrecht Arents ende Cornelis Jacobs alle schippers ende borgers deser stede als 

borgen dewelcke comparanten verleden hun dies dat sijlieden voor heurlieder erfgenamen 



ende nacomelingen gelooft hebben ende geloven mits desen (pag 89v) Geeraert Arts (MPS: 

Geert Arts of Geert Aerts) schipper tot Middelburcg (MPS: Middelburg) recht warande (MPS: 

garandt) te wesen tot allen rechten van een smal craveelschip met sijnen gevolge ende 

toebehoren soo t’selve seilt ende rijdt genaemt den Hasewindt dat den voors. Jan Cornelis een 

van de comparante op den 19den februarij 1610 aen voorn Geeraert Aerts vercocht ende 

gelevert heeft. Gelovende oversulcx sijlieden comparanten t’selve smalcraveelschip tot allen 

steden wateren ende plaetsen te ontlasten ende te bevrijdenvan allen schulden ende commeren 

die daerop t’eenige toecomende tijden geeijscht ende gequerelleert souden mogen worden, 

soo ende gelijc men gewoon is naer costumen ende usantie van de gerechten schepen te 

bevrijden daerinne sijlieden comparanten verbonden hebben end everbinden mits desen 

heurlieden selven personelijc ende generalijc heurlieder goederen roerende ende onroerende 

present ende toecomende omme de voorn warandatie ende bevrijdinge daeraen te verhalen 

ende gecouvreren? tot alle steden haven en wateren ende plaetsen zonder hem haer? jegens 

met eenige rechten te behelpen renuncgierende ende afgaende daeromme ten desen alle 

behulp van rechten die henlieden jegens een inhouden ofte verbande deser eenicgsints tot 

hulpe stade ende bate souden mogen comen in eenige manieren directelijc oft indirectelijc 

selfs der wet dicterende dat generale renuncgiatie sonder voorgaende speciale is van 

onwaerdenende den voorn Jan Corneliss heeft onder gelijcke verbant ende renuncgiatie als 

boven gelooft ende beloofde mits desen de voors. sijnen borgen ende derselver goederen 

hiervan te indemniseren bevrijden costeloos schadeloos te houden ten eeuwigen dage. Al 

sonder fraude consenterende ende versouckende hiervan bij mij notario gemaect te werden 

een ofte meer instrumenten in behoorlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten huijsse van voors. Jan Cornelis Palinck present Michiel 

Pieters glaesmaker ende Sacharias Pauwels tot Middelburcg die als getuijgen nevens mij 

notario tot kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser mette comparante mede 

onderteijckent hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2044, 90, W_6685, 29-5-1612 (contract): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes ende inde presentie van getuijgen ondergenoemt d’eersame Adriaen Andriess 

Cuijp weduwnaer wijlen Maeijcken Adriaen Jaspers borger deser stede ter eenre ende Jan 

Adriaens de Jonge getrout hebbende Neelken Dignus (MPS: Cornelia Dignusdr) des voorn. 

Maeijcken Adriaensdr dochter universele erfgenaem prochiaen to Heijnkenssant (MPS: 

Heinkenszand) ter andre zijde dewelcke comparanten bekende ende verclaerden met 

malcanderen int minnelijcke overcomen verdragen ende geaccordeert te sijne nopende sekere 

houve met ontrent 3 gemeten eijgen erve hoff ende boomgaert ende nocg een weije ende 

stucken saijlant samen groot ontrent 7 gemeten alles gestaen end egelegen binnen der prochie 

Heijnkessant voors met oude nieuwe lant mitsgaders nocg seker huijssinge staende binnen 

deser stede Goes int Zuijteijnde de comparante gemeene toebehorende ende dat in voegen 

ende manieren hier naervolgende te weten dat den voors. Jan Adriaens soo haest ende 

wanneer den coopdacg van de gemeene sterfhuijs sal gehouden sijn in vrien eijgendomme 

naer hem sal trecken genieten ende proffitteren de voorn houve boomgaert weije ende saijlant 

hierboven geroert mits dat de penningen die op deselven houve nocg staen te betalen ende 

onverschenen sijnde den voorn. Jan Adriaens gehouden is (pag 90v) gelijc hij belooft mits 

desen t’sijne last te houden ende suijveren gelijc ooc daerentegen den voorn Adriaen Andriess 

sal in vrien eijgendomme insgelijcx soo geringe den coopdacg voors. gehouden sal sijn eerst 

den voors. huijsse gestaen binnen deser stede int Zuijteijnde mits houdende ’t sijne laste ende 

suijverende de rente op den selven huijsse staende bedragende in capitael 8 p gvls. Item sal 

denselven Adriaen Andriess ten tijde voors. vermogen te kiesen vuijt de landen liggende 

binnen de prochie Wemelinge ende den voors gemeene sterfhuijsse aencomende alsulcken 



groote van landen ofte een gemet vuijtterlijc ? onbegrepen behouden zal worden de voorn 

weije ende stucken zaijlant dat hiervoren met de houve is gaende groot te wesen met conditie 

dat de overroeden die het perceel ofte percelen bij Adriaen Andriess tot de begrotinge voors. 

te verkiesen meerder als de weije ende saijlant voors. bevonden wesende Adriaen Andriess 

sullen aengetaxeert werden bij luijden hun dies verstaende ende bij den comparant daertoe te 

te verkiesen, ende ten laesten sal den voorn. Adriaen Andriess boven t’gene voors. is nocg 

proffiteren voor desen jare 1612 d’oppervrucgten van 4 fruijtbomen in den selven boomgaert 

staende ende bij den voors Adriaen Andriess te verkiesen als namelijc een sucre somer 

present coolappel ende ende Rabbinckboonen sonder meer d’een den anderen in manieren 

voren verhaelt de voorn goederen cederen overleveren ende daer nemende bij desen voor 

haerlieder vrije eijgen goederen. Alle welcke conditien ende voorwaerden de contragenten 

hinc jude beloofden te onderhouden ende achtervolgen t’allen dagen onder t’verbant van 

haerlieden personen ende goederen ende renuncgiatie van alle behulp van rechten desen 

eenicgsints contrarierende ende insonderheijt den recht seggende dat generale renuncgiatie 

sonder voorgaende speciale is van onwaerden. Al sonder fraude consenterende ende 

versouckende hiervan bij mij notario gemaect te werden een ofte meer instrumenten in 

behoorlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes in de Wijngaertranck present Pieter Adriaens cramer borger 

deser stede ende Maerten Jobs prochiaen tot Heijnkenssandt die als getuijgen nevens mij 

notario tot kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser mette comparante mede 

onderteijckent hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2044, 91, W_6686, 30-5-1612 (renuncgiael (MPS: afstand doen)): compareerde voor 

mij Jacob Boudewijns Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert 

residerende binnen der stadt Goes ende inde presentie van getuijgen ondergenoemt Josijnken 

Geeraerts dochter (MPS: Josina Geertsdr) van wijlen Geeraert Claess (MPS: Geert Nicolaess) 

metser geassisteert met Pieter Ciers haren swager de welcke comparante verclaerde dat sij 

renuncgieerde ende te buijten ginck gelijc sij renuncgieert ende te buijten gaet mits desen den 

sterfhuijsse achtergelaten goederen wijlen haren vader voors. sonder daervan schade ofte bate 

te willen verwachten nocg ooc haer t’selve eenicgsints onderwinden. Al sonder fraude 

consenterende ende versouckende hiervan bij mij notario gemaect te werden een ofte meer 

instrumenten in behoorlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten huijsse van Lieven Borm present Cornelis Jans Boone 

borger deser stede ende Cornelis Blaubeen borgers deser stede die als getuijgen nevens mij 

notario tot kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser mette comparante mede 

onderteijckent hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2044, 91, W_6686, 2-6-1612 (procuratie): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes ende inde presentie van getuijgen ondergenoemt Dirrick Pieters bode (MPS: 

Dierick Pieters bode) borger deser stede den welcken heeft geconstitueert ende macgticg 

gemaect constitueert ende maect macgticg mits desen Pieter Adriaens cramer medeborger 

alhier hem gevende volcomen macgt authoriteijt ende speciael bevel ommem vuijt zijns 

constituants name ende van sijnentwege te compareren voor schepenen deser stede ende daer 

te cederen transporteren ende in rechten vrien eijgendomme over te leveren alsulcken 

paijementbrief als hij comparant sprekende heeft tot laste van Jan Vervoort cleermaker ende 

sijne huijsinge staende in de Lange Vorst inhoudende (pag 91v) nocg pro reste 1700 carolus 

gulden ende bij den geconstitueerde vuijt den naem van alsulcken persoon ende voor sulcken 

somme van penningen van den comparant gecocgt als bij de wettelijcke presentatie daervan 

bij den comparant ende geconstitueerde geteijckent sijn blijckens al de penningen daerbij 



bedongen te ontfangen ende voorst alles daerinne te hanteren sulcx behooren sal als hij 

constituant present sijnde desselfs soude mogen ofte connen gedoen. gelovende te houden 

voor goet vast ende van waerden ten eeuwigen dage alle t’gene bij den geconstitueerde ten 

fijne voors. is gedaen ende gehanteert sal worden, mits hij geconstitueerde gehouden wert van 

sijnen ontfanc te doene deucgdelijcke rekeningen bewijs ende reliqua t’allen tijden des 

versocgt sijnde. Al sonder fraude consenterende ende versouckende hiervan bij mij notario 

gemaect te werden een ofte meer instrumenten in behoorlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten comptoire van mij notario present Jacob Corneliss van 

Sundert ende Simon Andries pasteijbacker borgers deser stede die als getuijgen nevens mij 

notario tot kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser mette comparante mede 

onderteijckent hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2044, 91v, W_6687, 12-6-1612 (vuijtcoop): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes ende inde presentie van getuijgen ondergenoemt Saerken Gillis (MPS: Sara 

Gillisdr) nagelaten weduwe wijlen Mattheus Weijts innewoondersse deser stede geassisteert 

met Pieter Adriaens cramer haren in desen gecoren voocgt ter eenre Andries Andriess 

prochiaen tot Hoedekinskercke (MPS: Hoedekenskerke) getrout hebbende Pierijne Weijts 

(MPS: Pieternella Weijts) des voors. Mattheus suster ende Claes Jans smit (MPS: Nicolaes 

Jans smit) poorter deser stede in huwelijck hebbende Maeijcken gelders des voorn. Mattheuss 

moijen dochter ende sulcx naeste vrienden van Grietken Weijts des voors. Mattheus Weijts 

nagelaten weese out ontrent 3 jaren ter andre sijde dewelcke comparante (pag 92) verclaerde 

ende bekende op gisteren met malcanderen int minneliojc overcomen verdragen ende 

geaccordeert te sijne nopende des voors Mattheus sterfhuijs ende achtergelaten goederen in 

voegen hiernaer volgende te weten dat de voorn weduwe sal aenveerden behouden ende 

blijven int besidt van alle de goederen actien ende gerecgticgheden vuijt ende inschult geen 

vuijtgesondert die den voorn Mattheus haren overleden man met haer gemeen achtergelaten 

ende deser werelt onruijmt heeft al t’haeren de baten ende lasten mits desen boelhoutster 

gehouden is ende beloofft mits desen de voorn weese te onderhouden alimenteren cleeden 

ende reeden redelijckerwijse naer haren satet deselve te leeren, doen leeren lesen schrijven 

hantwerc ofte anders daer d’selve nut ende bequaem te wesen sal dit alles gedurende tot 

d’selve weese zal gecomen wesen tot haren 16 jaren ende alsdan boven de houdenisse voors. 

aen voornoemde weese in voldoeninge van haer vaderlijcke erve ende successie nocg 

vuijttereijcken in gereeden gelde de somme van 34 p g vls gelt eens sonder meer mits oft 

gebeurde dat het alsdan de voorn weduw deur ongelegenheijt ofte anders niet gelegen en 

quame de voorn somme te betalen ende op te leggen sal de voorn weduwe de selve penningen 

vermoge te besitten ten advenante de penninck sesthiene tot wederseggens van deselve weese, 

doch oft gebeurde ende Godt sulcx geliefde dat de voorn. weese middeler de voors. 16 jare 

quame aflijvicg te worden so is de voors. boelhoutster in dien gevalle gehouden ende belooft 

mits desen aen rechte erfgenamen derselver weese vuijttereijcken ende betalen inde 

naevolgende paijementen gelijcke somme van 34 p gvls eens sonder meer te weten ten 

overlijden van voorn weese de somme van 12 p gvls, item een jaer naer date van dien 11 p vls 

ende de resterende penningen ten eijnde van den tweede jare ende dat in voldoeninge van des 

voors. ? erffenisse is ooc de voors weduwe ende boelhoutster gehouden ende belooft mits 

desen ter beliefste van voorn brieven? tot versekeringe ende voldoeninge van de voors. 

houdenisse ende beloofde penningen voor schepenen deser stede te verobligeren ende 

hijpotequeren de bate van het huijs daer sij jegenwoordicg inne woont staende opt Noortende 

bj de s’Heerheijnskinderenpoorte voorts generalijc (pag 92v) hare persone ende andre 

goederen hebbende ende te vercrijgende verclaeren de contragenten hinc jude in manieren 

voors verhaelt met den andren geaccordeert ende overcomen te wesen ende beloofden t’selve 



te onderhouden ende achtervolgen t’allen dage onder ’t verbant van haerlieder persone ende 

goederen. Al sonder fraude consenterende ende versouckende hiervan bij mij notario gemaect 

te werden een ofte meer instrumenten in behoorlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten huijse van voorn. weduwe present Marinus Matthijs 

wagemaker ende Jacob Jans Smit borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot 

kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser mette comparante mede onderteijckent 

hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2044, 92v, W_6688, 12-6-1612 (attestatie): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes ende inde presentie van getuijgen ondergenoemt Pieter Marinuss out 48 jaren 

ofte daerontrent borger deser stede dewelck geeft ter instantie van mr Marinus Jooss 

chirurgijn ende mede borger alhier op sijne manne waerheijt in plaetse van eede verclaert 

geattesteert ende geaffirmeert voor de gerechte waerheijtmits desen met goede kennisse der 

selver dat hij deposant gisteren geleden 14 dagen gecomen op de sale van den stadhuijse deser 

stede aldaer onder andre vindende Janneken het vroetwijf vergezelschapt met nocg een andere 

vrouwe den deposant onbekend ende deselve Janneken gevraecgt sijnde wat sij op ’t stadhuijs 

te doene hadde oft sij voor de vierschare wesen moeste seijde: ja ic ben van mijnheer den 

bailliu ontboden aengaende ’t kint van Mr Marinus. Wel, seijde den deposant: dat ghij mij 

(pag 93) averecgts een kint thuis bracgte ic soude u een schop voor u gat geven, daer op seijde 

Janneken ic sal het niet meer doen, vraecgde den deposant deselve: waerom dat sij ten tijde sij 

het kint den requirant thuijs brocgte vuijt den huijsse quam geloopen ende moort was 

roepende daer nochtans den man hant oft vinger aen u was roerende, seijde deselve ten 

aenhooren van Pieter de Cramer ende diversche andre borgers dat is waer hij en smeet mij 

niet maer hij dreicgde mij te slaen, soo ic het kint niet wederom en droecg ende liep ic al 

roepende ten huijsse vuijt. Eijndigende hiermede sijne dispositie met presentatie van t’selve 

t’allen tijde met eede te bevestigen. Al sonder fraude consenterende ende versouckende 

hiervan bij mij notario gemaect te werden een ofte meer instrumenten in behoorlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten comptoire van mij present Jacob Engels ende Pieter Davids 

borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse van desen versocgt sijnde 

de minutte deser mette comparante mede onderteijckent hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2044, 93, W_6688, 16-6-1612 (attestatie): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes ende inde presentie van getuijgen ondergenoemt joncker Adriaen de Croix 

heere van Davelotte ? dewelcken heeft geconstitueert ende macgticg gemaect constitueert 

ende maect macgticg mits desen d’eersame Gerridt Dirricxs (MPS: Geert Diericks) Meerman 

schepen dese stede Delft eende Dierick Geerts Meerman gesamentlijc ende elc int besonder 

gevende volcomen macgt ende authoriteit omme te compareren voor schepenen der stede 

Delft voors. ende aldaer vuijt den name van den constituant te transporteren ende (pag 93v) 

over te dragen ten proffijte van d’eersame Cornelis Adriaens Boogaert de helft van eenen 

rente van 250 guldens van 40 gvls den gulden sjaers losbaer den penninck sesthiene volgende 

den brief daervan sijnde daervan d’een helft de constituant ende d’ander helft joncker 

Francois Sandelin heere van Heerenhoudt is competerende ende sprekende tot laste van de 

thienden van de ? ende de Domeijnen van tlant van de voren ende jaerlijcx betaelt wordende 

bij den heere Rentmeester N? Gans brieffven van garande te geloven ende constituants 

persone ende goederen voor alle evictien ende lasten der voors. rente te verobligeren ende 

voorts generalijc ten fijne (MPS: tenslotte) voors. is alles te hanteren sulcx begeiren sal als hij 

constituant present sijnde selfs soude mogen ofte connen gedoen. Gelovende ondert verbant 

van sijnen persone ende goederen te houden voor goet ende van waerden ten eeuwigen dage 



alle t’gene bij den geconstitueerde ten fijne voors. is gedaen ende gehanteert sal worden, ende 

bekende daervan betaelt te sijne beede den eersten penninck metten laeste alles volgende den 

contract daervan sijnde in date 5-6-1612. Al sonder fraude consenterende ende versouckende 

hiervan bij mij notario gemaect te werden een ofte meer instrumenten in behoorlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten huijsse van Jan van Stapelen present denselven Jan van 

Stapelen ende Willem Geerts Nissepadt borgers deser stede die als getuijgen nevens mij 

notario tot kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser mette comparante mede 

onderteijckent hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2044, 93v, W_6689, 16-6-1612 (procuratie): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes ende inde presentie van getuijgen ondergenoemt joncker Adriaen de Croix 

heere van Davelette??? ende bekende volcomen macgt (pag 94) authoriteijt gegeven te 

hebben gelijc hij geeft mits desen d’eersame Lenaert Jacobs Both (MPS: Leenaert Jacobs 

Both), Adriaen Daniels ende Cornelis Gorts gesamentlijc ende elc van henlieden besonder 

omme te compareren voor alsulcken rechteren comptoiren capittelen ende vierscharen als het 

van noode wesen ende behoren zal ende aldaer ten behouve van joncker Heijndrick van 

Serooskercke heere van Stavenisse sijnen neve te transporteren ende op te dragen alsulcken 

thienden ambachtsheeren landen liggende inde respective eijlande soo van Noortbevelant als 

Duijvelant des constituantes huijsvrouwe aengecomen wesende bij de doot ende aflijvicgheijt 

van haren vader joncker Jacob Sandelin heere van Heerenthoudt ende jegenwoordicg staende 

op de name van haren broeder joncker Francoijs Sandelin van Heerenhout voors. ende bij den 

constituant aen de voorn Stavenisse vercocgt ende voorts alles te doene t’gunt eenicgsints 

dienen sal tot vorderinge van den transporte voorn. als hij constituant present sijnde selfs 

soude mogen ofte connen gedoen als wesende van de voors. parthien van thienden ambacgten 

en landen ten volle betaelt den eersten penninck metten laeste. Belovende te houden voor goet 

vast ende van waerden ten eeuwigen dage alle t’gene bij den geconstitueerde ten fijne voors. 

is gedaen ende gehanteert sal worden. Al sonder fraude consenterende ende versouckende 

hiervan bij mij notario gemaect te werden een ofte meer instrumenten in behoorlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten huijsse van Jan van Stapelen present denselven Stapelen 

ende Cornelis Adriaens Boogaert die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse van desen 

versocgt sijnde de minutte deser mette comparante mede onderteijckent hebben. Actum ut 

supra. 

 

RAZE 2044, 94v, W_6690, 22-6-1612 (attestatie): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes ende inde presentie van getuijgen ondergenoemt Leijn Claess (MPS: Gheleijn 

Nicolaess) schipper out 64 jaren Pieter Jans geseijt Cleijnepier ende Cornelis Jans Buijs elc 

oudt 48 jaren beijde bierwerckers ende allen borgers deser stede dewelcken hebben ter 

instantie ende requisitie vant sterfhuijs van Hugo Jooss op haerlieder mannewaerheijt in 

plaetse van eede verclaert ende geattesteert voor de gerechte waerheijt mits desen warachticg 

te wesen, ende eerst den voorn Pieter Jans verclaert hem seer wel kennelijc te wesen dat den 

voorn Hugo Jooss ontrent 5 ofte 6 weken voor sijn overlijden onbegrepen den precijse dacg 

jegens hem deposant al suchtende ende claeggewijse onder andre verhaelde ende seijde dese 

ofte diergelijcke reden: al gave? Simon Andriess mij 300 p vls g hij en soude mij van den 

sijne niet geven. Den voorn Cornelis Jans Buijs verclaerde dat den voors. Hugo Jooss 

diversche reijsen ende dicmael soo voor sijn sieckte als ooc in sijn sieckbedde corts voor sijn 

overlijden jegens hem deposant claegde ende verhaelde dat hij tot geen rekeninge nocg 

effeninge met Simon Andriess conde comen daerbij voegende ? wat een ongelijc sal sij mijn 

huijsvrouwe daer dan (MPS: begrijp ik niet!) hij salt wel willen sweren dat wij geeffent 



hebben maer en geeft het hem op sijn eedt niet docg ic betrouwe dat mijn heere hem t’selve 

op sijnen eed niet geven en sullen want sij weten wel wat dat hij voor een mens is. Ende Leijn 

Claess verclaerde dat de voorn Hugo Jooss ontrent 14 dage voor sijn overlijden jegens hem 

deposant claegsgewijse onder andre propoost zeijde dat hij geen rekeninge nocg effeninge van 

Simon Andriess conde crijgen hij heeft mij dachgestelt? ende maect hem altijt vuijt de wege. 

Eijndigende hiermede haerlieder depositie verclarende t’gene voors. is waracticg d’oprechte 

waerheijt ende sulcx ten fijne als boven breeder verhaelt met presentatie van t’selve t’allen 

tijden met eede te bevestigen. Al sonder fraude consenterende ende versouckende hiervan bij 

mij notario gemaect te werden een ofte meer instrumenten in behoorlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten comptoire van mij notario present Jacob Engels ende 

Lieven Borm borgers deser stede (pag 95) die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse 

van desen versocgt sijnde de minutte deser mette comparante mede onderteijckent hebben. 

Actum ut supra. 

 

RAZE 2044, 95, W_6690, 29-6-1612 (attestatie): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes ende inde presentie van getuijgen ondergenoemt mr Heijndrick Mispelblom 

vechtmeester deser stede ter eenre ende Heijndrick Viten? in huwelijck hebbende IJtken 

Godders? des voorn mr Heijndricks suster wonacgticg in de lande van Overmase int lant van 

Valckenborcg (MPS: Valckenburg) in de Vijle (MPS: de heer Charles Horsthuis mailde mij 

dat dit waarschijnlijk hiermee bedoeld werd: buurtschap “de Viel” bij Bingelrade) ter andre 

zijde dewelcke comparanten verclaerden ende bekenden met den andre int minnelijcke 

overcoemen ende veraccordeert te sijne nopende de goederen actien ende gerechticgheden 

geen vuijtgesondert den voorn. mr Heijndrick aenbestorven ende gecomen sijnde van sijn 

ouders liggende in de Vijle voorn in der voegen ende manieren naervolgende, te weten dat 

den voorn Heijndrick Viten? in vrien eijgendomme sal aenveerden behouden ende proffitteren 

alle de voorn goederen die sijnen swager mr Heijndrick voors. heeft liggende in de Vijle 

voors. ende gecomen sijnde van sijn ouders sonder dat den voorn Heijndrick daer eenicg recht 

oft actie meer aen is behoudende mits dat den selve Heijndrick Viten ten dien regarde ende 

daervoren belooft wel ende getrouwelijck den voors. mr Heijndrick Mispelblom te betalen 

ende vuijttereijcken St Maerten naestcomende ofte enen jare daernaer onbegrepen de somme 

van 50 gulden van 40 gvls den gulden gelts eens als ooc sal de voorn mr Heijndrick boven de 

voorn 50 gulden ontfangen ende in vrien eijgendomme profiteren alle alsulcken penningen als 

den voors. Heijndrick Viten staende te ontfangen tot (pag 95v) Sweecgouss (MPS: plaats of 

plek in Limburg?. De bovenvermelde heer Charles Horsthuis vermoedt dat het hier gaat om 

het dorpje Sweikhuizen dat op ongeveer 5 km van Bingelrade ligt) van Heijn Lorens over 

coop van lant als ooc nocg des voorn Vitens helft in seker stuc lant liggende Sweechouss 

voorn jegens den sta? der hoeff onder op den Groenen weecg ter sijden af sijn neef Pieter 

Ghijlen? ende aen d’ander sijde Jan IJvens ende beloofde mr Heijndrick voorn den voors. 

sijnen swager sijn erven ende nacomelingen alle heeschen pretensien commeren ende lasten 

die naermaels op de voors goederen souden mogen gepretendeert worden te helpen beweeren 

resisteren ende benevens hen voldoen, soo sulcx bevonden wert te behpoiren ende bekende de 

contragenten hinc jude in manieren voren verhaelt met malcanderen int minnelijcke verdragen 

geaccordeert ende overcomen te wesen ende beloofde den voorn mr Heijndrick Mispelblom 

de voors. penningen ontfangen hebbende voor hem sijn erven ende nacomelingen den voors. 

sijnen swager Heijndrick Viten sijn erven ende nacomelingen ter oirsake der voors. goederen 

liggende in de Vijle niet meer te heeschen nocg molesteren oft eenicg recht daeraen te 

pretenderen ten eeuwigen dage onder t’verbant van sijnen persone ende goederen. Al sonder 

fraude consenterende ende versouckende hiervan bij mij notario gemaect te werden een ofte 

meer instrumenten in behoorlijcke forme. 



Gedaen binnen der stadt Goes ten huijse van mr Heijndrick voors. present Cornelis Quirijns 

ende Michiel Pieters glasemaker borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot 

kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser mette comparante mede onderteijckent 

hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2044, 95v, W_6691, 3-7-1612 (attestatie): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes ende inde presentie van getuijgen ondergenoemt Vincent (pag 96) Adriaens 

handtschoemaker borger deser stede oudt 39 jaren ofte daerontrent den welcken heeft ter 

instantie ende requisitie van ’t sterfhuijs van Hugo Jooss op sijne manne waerheijt in plaetse 

van eede verclaert ende geattesteert voor de gerechte waerheijt mits desen waracgticg te 

wesen dat hij deposant nu geleden ? als een jaer den precijsen tijt ontgaen sijnde geweest is 

binnen deser stede in de Meerminne vergezelschapt met Hugo Jooss Simon Andriess Cornelis 

Leenaerts van de Welle ende Adriaen Splinters al waer onder andre de voorn Simon Andriess 

jegens Hugo seijde: wat geve ic voor u paert van ’t huijs genaemt de Meebale ende sijnde naer 

loven ende biedende mitsgaders deur tusschenspreken van de voorn presenten eijntelijc ter 

cause vandien geaccordeert voor seker somme van penningen hem deposant vergeten sijnde. 

Docg is hem nocg seer wel indacgticg dat int accorderen van den coop voors. geen verhael 

nocg woorden en waren vandaer ingesmolten ofte begrepen te wesen eenige pretensien 

tusschen malcanderen openstaende maer wert eijgentlijc van den voorn huijse gesproken ende 

geaccordeert. Eijndigende hiermede sijne depositie naer presentatie van t’selve t’allen tijden 

met eede te bevestigen. Al sonder fraude consenterende ende versouckende hiervan bij mij 

notario gemaect te werden een ofte meer instrumenten in behoorlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten comtoire van mij notario present Jan Gillen schoemaker 

ende Jacob Engels borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse van 

desen versocgt sijnde de minutte deser mette comparante mede onderteijckent hebben. Actum 

ut supra. 

 

RAZE 2044, 96, W_6691, 3-7-1612 (attestatie): compareerde (pag 96v) voor mij Jacob 

Boudewijns Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert 

residerende binnen der stadt Goes ende inde presentie van getuijgen ondergenoemt Cornelis 

Corneliss Boudewijns wonacgticg in Drijwegen (MPS: Driewegen) ter eenre ende Cornelis 

Wisse wonacgticg tot Cruijningen (MPS: Kruiningen) ter andre sijde welcken voorn Cornelis 

Bouwens bekende aen voorn Cornelis Wisse vercocht gelijc denselven voorn Wisse 

verclaerde gecocgt te hebben alsulcken recht van naerhede (MPS: recht van naasting) ende 

aanboorde als den voors. Cornelis Cornelis Bouwens is pretenderende aen alsulcken huijsinge 

met ontrent 400 roen boomgaert ende 3 gemeten en roen weije ofte daerontrent onbegrepen de 

juiste mate alles gestaen ende gelegen binnen Cruijningen voors. bij Pauwels Dirricks (MPS: 

Pauwels Diericks) saliger in sijn leven usumfructuarement gelegateert aen Lijnken 

jegenwoordelijc huijsvrouwe van Nicolaes Jans van der Heijden bij de nagelaten kinderen van 

wijlen Jacob Corneliss Boudewijns vercocgt voor de somme van 1300 ende ettelijcke guldens, 

daervoren den coop in desen aen den vercoop gehouden is ende belooft mits desen te betalen 

onder de conditien ? verclaert nu te Bamisse naestcomende 5 dubbele spaenschen ducaten ofte 

de waerde van dien. Dies is den vercooper gehouden deselve aenboordinge naer rechten te 

vervolgen ende behoirlijc te diligenteren ende soo hij het effect van de aenboordinge 

vercrijcgt sullen de drancgelden? daeromme te doene wesen tot coopers laste. Doch den 

vercooper sijn devoir doende ende t’selve niet vercrijgende sullen d’ongelden sijn half ende 

half ende sal alsdan den coop ontslagen sijn van desen sijnen coop ende verclaerden in 

manieren voren verhaelt met den anderen overcomen ende veraccordeert te sijne ende 

beloofden t’selve te onderhouden ende achtervolgen t’allen dag onder t’verbant van haerlieder 



personen ende goederen. Al sonder fraude consenterende ende versouckende hiervan bij mij 

notario gemaect te werden een ofte meer instrumenten in behoorlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes in de Boone present Michiel van Schagen ende Stoffel Jacobs 

(MPS: Christoffel Jacobs) borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot 

kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser mette comparante mede onderteijckent 

hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2044, 97, W_6692, 3-7-1612 (attestatie): compareerde (pag 96v) voor mij Jacob 

Boudewijns Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert 

residerende binnen der stadt Goes ende inde presentie van getuijgen ondergenoemt Jacob 

Dirricks Turck (MPS: Jacob Diericks Turck) out 47 jaren ende Joris Gilliss Vriese out 46 

jaren ofte elc daerontrent borgers deser stede dewelcken hebben ter instantie ende requisitie 

van Lijsbeth Huijssers (MPS: Elisabeth Huijssers) voren weduwe wijlen Joos Dobbelaer in 

sijn leven waert int Gesacgde Wagenschot binnen deser stede op haerlieder mannewaerheijt in 

plaetse van eede verclaert ende geattesteert voor de gerechte waerheijt mits desen waracgticg 

ende henlieden wel kennelijc te wesen dat ten overlijden van voorn Joos Dobbelaer de sprake 

voor den man gaende dat hij wel meer schult als goet hadde achtergelaten, gelijc ooc 

eensdeels wel gebleken heeft alsoo de requirante om haren cost te winnen tot de goede luijden 

ginc schuijren ende sleepen, jae, verclaert voorts den voors Jacob Diericks, dat hij als 

biersteker aent t’selve sterfhuijs beschadicgt is als niet daervan gerecouveert (MPS: 

terugkrijgen?) hebbende. Eijndigende hiermede haerlieden depositie met presentatie van 

t’selve t’allen tijden met eede te bevestigen. Al sonder fraude consenterende ende 

versouckende hiervan bij mij notario gemaect te werden een ofte meer instrumenten in 

behoorlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes int Schippershuijs present Daniel Noorthouve ende Nicolaes 

Pieters Doense ter Middelburcg die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse van desen 

versocgt sijnde de minutte deser mette comparante mede onderteijckent hebben. Actum ut 

supra. 

 

RAZE 2044, 97, W_6692, 4-7-1612 (protest): compareerde voor mij Jacob Boudewijns Wisse 

openbaer notaris bij den hove (pag 97v) provintiael in Hollant geadmitteert residerende 

binnen der stadt Goes ende inde presentie van getuijgen ondergenoemt Heijndrick Jans backer 

swager van Jan Palincman den welcken comparant verclaerde dat alsoo hij gecomen is ten 

huijsse van sijne huijsvrouwe suster wesende des voorn Palinckmans huijsvrouwe om haer te 

comen besoucken sonder int minste raet ofte daet gegeven ofte te hebben geassisteert tot 

saluatie (MPS: begroeting?) van de goederen die sijnder huijsvrouwe suster soude hebben 

gemachineert (MPS: machineren = kwaad stoken) gehadt in prejuditie van haer mans 

crediteuren soo gesecgt wert ende dat hij bovendien van de gemachineerde fugie (MPS: 

vlucht?) is geweest ignorant ende dan evenwel Pieter de Cramer hem vervordert heeft soo de 

cleeren t’sijnen lijve als t’sijnder huijsvrouwe dienende als anders te arresteren waerduer hij 

genootsaect is geweest alhier tot sijne groote coste ende schade te blijven liggen. Soo ist dat 

hij comparant is protesterende gelijc hij protesteert bij desen jegens de voors. Pieter de cramer 

ende allen dengenen die desen arreste begeiren te houden staende van alle costen schaden 

ende interesten alreede geleden ende nocg te lijden ende insonderheijt van de aengedane 

injurie omme d’selve te sullen doen repareren naer behouve ten dage ende stonde voors. 

Compareerden mede ten desen Philips Philipss schipper tot Spijkenisse den welcke verclaerde 

dat hij ten versoucke van den voorn Heijndrick Jans met sijn scheepken heeft blijven liggende 

hier aent Hooft deser stede. Alsoo hij Heijndrick niet hem gesecgt hadde te varen ende ooc nu 

huijdenmorgen vroecg hij comparant nocg bij sijn bedde wesende gecomen is eenen arbeijder 

brengende eenige sacken inden schepe van comparant seggende dat het goet was van voorn 



Heijndrick Jans ende alsoo t’selve goet? alhier ten versoecke van den voorn Pieter de cramer 

cum suis is aengeslagen ende daerdeur de comparant met sijn schip gearresteert sijnde 

onschult als wesende dader voors gemachineerde fugie mede ignorant gearresteert ende sulcx 

genootsaect met sijn schip ende knecgt hier te blijven liggen tot groote costen ende schade. 

Soo is hij Philips mede jegens voorn (pag 98) Pieter de Cramer ende allen anderen dier selven 

arrest willen houden staende expresselijc protesterende gelijc hij protesteert bij desen in cas 

van geen ontslaginge van alle costen schaden ende interesten alreede geleden ende nocg te 

lijden met intentie van de selve te verhalen daer ende soo hij te rade werden sal versoeckende 

sijlieden comparanten hiervan d’infirmatie gedaen ende daervan acte gemaect te werden in 

forma.  

Gedaen binnen der stadt Goes ten huijsse van mr Martinus Caesar present Pieter Gilliss 

Pluijm ende Jan van Swillenbercg borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot 

kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser mette comparante mede onderteijckent 

hebben welcke volgende hebbe mij notario de getuijgen voors. getransporteert aen persoon 

van Pieter Adriaens Cramer voors ende hem t’gene voors. is geinsinueert hebbende gaf naer 

voorgaende lecture voor antwoorde t’is goet ic acceptere het protest. Actum ut supra. 

 

RAZE 2044, 97, W_6692, 4-7-1612 (protest): compareerde voor mij Jacob Boudewijns Wisse 

openbaer notaris bij den hove (pag 97v) provintiael in Hollant geadmitteert residerende 

binnen der stadt Goes ende inde presentie van getuijgen ondergenoemt Heijndrick Jans backer 

denwelcken heeft geconstitueert ende macgticg gemaect constitueert ende maect macgticg bij 

desen Mr Martinus Caesar advocaet ende Jan Masuer (MPS: Jan Mazure) ende elc int 

besonder gevende volcomen macgt authoriteijt ende speciael bevel omme vuijt zijns 

constituants name ende van sijnentwege te compareren voor de Magistraet (pag 98v) deser 

stede aldaer te concluderen tot ontslaginge van alsulcke clederen soo tot des constituants ende 

sijns huijsvrouwelijve dienende als ander bij Pieter Adriaens cramer in arreste gestelt, 

constituants gerecgticgheijt voor te staen beschudden verdedigen ende verantwoorden ende 

ten dien fijne alles te allegeren dat nodicg wesen ende behooren sal Jae vorders de voors. 

geconstitueerde authoriserende in de siele van den constituant te sweren ende met eede te 

bevestigen confirmeren ende garant te wesen van de gemachineerde fugie bij sijn huijsvrouwe 

suster gestaen? nocg directelijc ofte indirectelijc deselve daertoe gepersuadeert ofte ooc met 

Jan Palinckman eenige conspiratie gehadt hebben. Ende voorts alles ten dien eijnde te 

hanteren sulcx behoiren ende tot voordeel van den constituants gerecgticgheijt dienen sal als 

hij constituant present sijnde selfs soude mogen ofte connen gedoen. Gelovende te houden 

voor goet vast ende van waerden ten eeuwigen dage alle t’gene bij de geconstitueerde ten 

fijne voors. is gedaen ende gehanteert sal worden. Al sonder fraude consenterende ende 

versouckende hiervan bij mij notario gemaect te werden een ofte meer instrumenten in 

behoorlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten huijsse van mr Martinus voors present Hubrecht Jans 

stadtbode ende Leenaert Anthonies borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot 

kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser mette comparante mede onderteijckent 

hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2044, 98v, W_6694, 16-7-1612 (testament): Inden name Godts amen Condt en 

kennelijck sij eene ijegelijck bij desen jegenwoordigen openbaren instrumentum hoe dat op 

heden den 6-5-1612 voor mij Jacob Boudewijn Wisse openbaer notaris bij den hove 

provinciael in Hollandt geadmitteert residerende binnen der stede Goes ende inde presentie 

van getuijgen ondergenoemt persoonlijc gecompareert is Jacob Bijle joncman out 17,5 jaren 

ofte daer ontrent denwelcken sieckelijc te bedde liggende ende overdenckende de crancheijt 

des menschen leven datter niet sekerder is dan den doot ende niet onsekerder dan d’ure ofte 



stonde derselver geeft vuijt sijnen vrien onbedwongen wille sonnder inductie van jemande 

(soo hij seijde) met volcomen verstande soo ons claerlijc bleec gemaect ende geordonneert 

maect ende ordonneert sijn testament laeste ende vuijtterste wille in formen ende manieren 

naervolgende, bevelende sijne siele die bermherticgheijt Godts die d’selve geschapen verlost 

ende geheijlicgt heeft ende sijn doode lichaem der heiligen aerden ende comende voorts tot 

sijne voorgenomen dispositie van goederen heeft gegeven ende gelegateert aen Elisabeth Bijle 

sijn suster de somme van 50 carolus guldens van 40 gvls t’stuck gelts eens sonder meer, ende 

in alle de resterende goederen die boven die voors. legate ende schulden (opdat daer eenige 

sijn) overschieten sullen heeft hij comparant sijne eenige ende absoluijte erfgenaemen 

verclaert ende geinstitueert Cornelia (MPS: Cornelia Bijle) ende Geertruijt Bijle (MPS: 

Geertruid Bijle) mede sijnen susters omme alle deselve te aenveerden ende bhouden als haer 

vrij eijgen goederen sonder jemants wederseggen. Alle twelcke voorn comparant ter presentie 

ende aenhooren van de getuijgen duidelijc voorgelesen sijnde verclaerde andermael t’selve te 

wesen sijne testament laetse ende vuijtterste wille begeirende mits desen ordonnerende dat 

t’selve sal acgtervolcgt ende onderhouden worden tsij bij forme van testamente codicille 

giften ten opsiene des doots ofte sulcken andre forme daerduere t’selve alderbest staende 

gehouden worden macg niettegenstaende eenige rechten statuijten ordonnantien keuren oft 

costumen van steden ende landen ter contrarien nocg ooc niettegnstaende dat alle hoocgheden 

ende solemniteijten gerepareert? hierinne niet en waeren geobserveert. Al sonder fraude 

consenterende ende versouckende hiervan bij mij notario gemaect te werden een ofte meer 

instrumenten in behoorlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten huijsse van mr Martinus voors present Michiel Blaubeen 

ende Batholomeeus Geerts (MPS: Bartelmeeus Geerts), borgers deser stede die als getuijgen 

nevens mij notario tot kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser mette comparante 

mede onderteijckent hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2044, 99v, W_6695, 9-7-1612 (attestatie): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes ende inde presentie van getuijgen ondergenoemt sr Pieter Briels goutsmit 

jegenwoordelijc wonacgticg binnen deser stede out 28 jaren denwelcken heeft ter instantie 

ende requisitie van Philips Dominckel mede gout smit ende borger deser stede op sijne 

mannewaerheijt in plaetse van eede verclaert ende geattesteert voor de gerechte waerheijt mits 

desen waracgticg te wesen dat hij deposant int eerste panden voorleden maent meije ten 

versoucke van den requisant in desen is geweest als goede man ofte arbitrair tot volcominge 

van de sententie interlocutoir bij de Magistraet dese stede gewesen tusschen den requirant in 

desen ende eenen Claes van Wouwe (MPS: Nicolaes van Wouwe) ende is aldaer geschiet dat 

den requirant wert gegaen? zijnde den voorn Claes van Wouwe jegens den deposant ter 

presentie ende aenhooren van de andre goede mannen seijde Philips is een bedrieger gij en 

kent hem niet ende ? wel af raken onthout dat van mij ende hij heeft ? eenen rinc gestolen 

ende gaet vuijt om een ijder te bedriegen met meer andre injurieuze woorden daerop den 

deposant zeijde swijcgt daervan gij en sout dat niet goet connen doen ende soo veel Philips 

aengaet ic kenne hem beter als u (pag 100) en weet wat hij is gij moocgt weten wat gij sijt ic 

hebbe Philips ouders wel over sestien jaren gekent. Eijndigende hiermede sijne depositie met 

presentatie van t’selve t’allen tijden met eede te bevestigen. Al sonder fraude consenterende 

ende versouckende hiervan bij mij notario gemaect te werden een ofte meer instrumenten in 

behoorlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten comptoire van mij notario present Lieven Borm ende Josias 

Boone, borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse van desen 

versocgt sijnde de minutte deser mette comparante mede onderteijckent hebben. Actum ut 

supra. 



 

RAZE 2044, 100, W_6695, 17-7-1612 (procuratie): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes ende inde presentie van getuijgen ondergenoemt Geeraert Dignuss (MPS: 

Geert Dignuss) lakencooper ende borger deser stede denwelcken heeft geconstitueert ende 

macgticg gemaect constiueert ende maect macgticg bij desen Sebastiaen Pollinck procureur 

tot Colinsplate (MPS: Colijnsplaat) gevende volcomen macgt ende authoriteijt oom vuijt zijns 

constituants name ende van sijnentwege metter minne ofte rechte te heeschen manen innen 

ende ontfangen alle alsulcken penningen als hem constituant van verscheijden personen 

binnen den eijlande van Noortbevelandt wonacgticg sijn competerende over leveringe van 

laken volgende specificaties daervan aen geconstitueerde opgelevert, quitantie van sijnen 

ontfanc geven ende verlijden in behoorlijcke forme jegens d’onwillige debiteurs recgtelijc te 

procederen ende d’selve tot betalinge te constringeren ende ten fijne te (pag 100v) 

compareren voor alle wetten rechten ende rechteren daert behoren ende noodicg wesen sal 

ende aldaer alle dagen ende termijnen van rechte te houden ende observeren, sententie te 

versoecken, d’selve ter executie te stellen ende ter diffinitijfve te vervolgen, commeringen 

arrestementen beletselen vuijtwinningen op personen ende goederen te doene ende voorts 

alles te hanteren dat noodicg wesen ende behooren sal als hij constituant oresent sijnde selfs 

soude mogen ofte connen gedoen. gelovende te houden voor goet vast ende van waerden ten 

eeuwigen dage alle t’gene bij den geconstitueerde ten fijne voors. is gedaen ende gehanteert 

sal worden mits hij geconstitueerde gehouden wert van sijnen ontfanc te doene deucgdelijcke 

rekeninge bewijs ende reliqua t’allen tijde des versocgt sijnde. Al sonder fraude 

consenterende ende versouckende hiervan bij mij notario gemaect te werden een ofte meer 

instrumenten in behoorlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes ten comptoire van mij notario present Willems Jans Pauwe 

ende Matthijs Jans lakensnijder, borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot 

kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser mette comparante mede onderteijckent 

hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2044, 100v, W_6696, 17-7-1612 (inventaris): genomen als naervolgende inventaris ten 

huijsse van Cornelis Gorts op de bovencamer van alle de cleeren juwelen ende properheden 

mitsgaders meuble haeffelijcke ende gereede (pag 101) goederen bij wijlen Catharijna 

Daems? des voors. Cornelis Gorts huijsvrouwe was achtergelaten binnen de stede Goes ende 

dat ten versoecke van Jan van Westergem als vader ende voocgt van sijne kinderen 

geprocreert bij Pierijnken daems (MPS: Pieternella Daemsdr), Christiaen Daems soo voor sijn 

selven ende als vervangende de kinderen van Mattheus Daems zaliger ende Adriaen Cobbaert 

als deel voocgt der voors. weesen wijlen Mattheus Daems alle tsamen erfgenamen van de 

voors. Catharijna Daems ter presentie van Pieter Adriaens cramer ende Jacob Jans 

Braengendijck boger deser stede Goes 

Eerstelijc een groote schrijnwercke kiste daerin bevonden: 

 eerst een honscote? saije? huijcke. Item een swart lakende keurs met eenen fluwelen 

 boort ende met root metten baij? gevoert. Item een bruijn laken keurs met een fluwelen 

 boort ende met roottemetten? baij gevoert. Item een root lakene karmosijne keurs met 

 weeslorteen? geboort ende met craprooden baij gevoert. item een bruijnstael graeuwe 

 lakene keurs met drie t’rijpe boordekens geboort. Item een swart lakene rocxken met 

 bragoenen. Item nocg een swart honscoteschabbe. Item een bouratte veurschort. Item 

 een root plets lijfken. Item een wit serviet lijfke. Item 15 vrouwenhemden soo out als 

 nieu.  

Item een ander schrijnwecke kiste daerin bevonden: 



 eerstelijc 10 vrouwehemden soo oudt als nieu. Item twee paer slaeplakens nieu. Item 

 drie witte linne veurschorten. Item 5 blaeuwe (pag 101v) linnen voor schorten. Item 10 

 ellen fijn vlasse linnenwaer gereet. Item een paer gebreijde koussen. Item een paer ? 

 Item twee doosen daerinne bevonden 18 vrouwen cragen ofte halsdoeck soo van 

 kamericx als linnewaer. Item nocg een ander cleinder doose daerin bevonden 9 franse 

 cragen. Item nocg 5 gebreijde vrouwen huijffden?. Item een kistken daer in bevonden 

 21 linne vrouwehooftdoecke. Item een silver vingersoe?. Item een gouden rinc met een 

 hooft. Item een blau sacxken daerin bevonden 22 neusdoecken. Item een deel oudt 

 linnewaer. Item een latoene kiske. Item een groen doosken met vrouwe hairsnoere. 

 Item een trijpe ende laken tasse. Item een ront wit doosken met drie vrouwe hartkens. 

 Item een nader doosken met spellewerc. Item een lang doosken daerin bevonden 18 

 vrouwe linne hooftdoecken. Item een deel out linnewaer. Item een paer nieuwe trijpe 

 muijlen ende schoen. Item een paer vrouwe droocgleere schoen. Item een oude mosse. 

 Item een silver onderriem. Item een silver geketende schorthair. Item een silver 

 hooftijserken. Item een silver vingerhoet. Item een wit teene korsken. Item een ouden 

 swarte lakene hoet. Item twee tinne schotelkens wegende ontrent 3 ponden. Item een 

 roode kinderlap. Item een groen kinderdekenken. Item een geel plits kinder keursken. 

 Item aen gelde de somme van 90 p vls.  

Alles geinventariseert ter plaetse dage ende presentie als boven. 

 

RAZE 2044, 101v, W_6697, 17-7-1612 (quitantie): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes ende inde presentie (pag 102) van getuijgen ondergenoemt Jan van Westergem 

wonacgticg tot Middelburg als vader ende rechte voogd van sijne kinderen geprocreert bij 

Pierijnken Daems (MPS: Pieternella Daems) saliger, Christiaen Daems woonacgticg tot Aelst 

soo voor sijn selven ende als oom ende voocgd van de nagelaten kinderen van Mattheus 

daems mitsgaders Adriaen Cobbaert? wonacgticg in de heerlijckheijt van Lijkercke als deel 

voocgt van de voorn. weesen wijlen Mattheus Daems voorn. ende sulcx erfgenamen van 

vollen bedde van wijlen Catharijna Daems hier binnen deser stede overleden sijnde dewelcke 

comparanten bekenden in de respective qualiteijten deucgdelijc ontfangen te hebben vuijt 

handen van Cornelis Gorts borger deser stede in huwelijck gehadt hebbende voorn. Catharijna 

Daems de somme 35 p gvls gelts eens over sovele haerlieder comparanten portie van 

smoeders zijde in de gereede penningen bij de voorn Catharijna Daems achtergelaten was 

bedragende, latende de resterende penningen berusten onder de voorn. Cornelis Gorts als 

oock de cleeren meublen ende properheden bij deselve Catharijna achtergelaten ende op 

heden geinventarisseert ende dat alles ter tijt ende wijlen de voorn. Christiaen Daems ende 

Adriaen Cobbaert volcomen procuratie sullen hebben versocgt van de andre erfgenamen die 

beneffens de comparant in de voors. goederen van s’vaderszijde gerecht sijn. Al sonder fraude 

consenterende ende versouckende hiervan bij mij notario gemaect te werden een ofte meer 

instrumenten in behoorlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt Goes int Wageschot present Pieter Adriaens cramer ende David 

Joriss, borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse van desen versocgt 

sijnde de minutte deser mette comparante mede onderteijckent hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2044, 102v, W_6698, 17-7-1612 (procuratie): compareerde voor mij Jacob 

Boudewijns Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert 

residerende binnen der stadt Goes ende inde presentie (pag 102) van getuijgen ondergenoemt 

Cornelis Pieters cleermaker jegenwoordelijc wonende tot Haerlem denwelcken heeft 

geconstitueert ende macgticg germaect constitueert ende maect macgticg dij desen d’eersame 

sr Willem Geerts Nissepadt hem gevende volcomen macgt ende authoriteijt omme vuijt sijns 



constituantes name ende van sijnentwege te heeschen manen innen ende ontfangen alle 

alsulcken penningen als ten proffijtte van den constituant jaerlijcx alle kersmisse met 6 p vls 

verschijnen sullen ten laste van Pieter Pieters borger deser stede over coop van des 

constituants huis volgende den paijbrieven daervan aen de gecosntitueerde overgelevert 

gepasseert denselven brief voor de Magistraet deser stede op 3-10-1601, quitantie van sijnen 

ontfanc te geven ende verlijden in forma den debiteur bij faulte van goetwillige betalinge 

achtervolgen de costume ende usantie binnen deser stede tot betalinge te constringeren ende 

ten dien fijne alles te hanteren als hij constituant present sijnde selfs soude mogen ofte connen 

gedoen met macht om een ofte meer procureurs ad lites in sijne stede te substitueren de 

jaerlijcxe te verschijnen ende ontfangen hebbende aen hem constituant te senden ofte 

distribueren aen genen die constituant aen hem geconstitueerde ordonneren sal. Gelovende te 

houden voor goet vast ende van waerden ten eeuwigen dage alle t’gene bij den 

geconstitueerde ten fijne voors. is gedaen ende gehanteert sal worden mits hij geconstitueerde 

gehouden wert t’allen tijde bij den constituant versocgt wordende van sijnen ontfanc te doene 

deucgdelijcke rekeninge bewijs ende reliqua. Al sonder fraude consenterende ende 

versouckende hiervan bij mij notario gemaect te werden een ofte meer instrumenten in 

behoorlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt ten comptoire van mij notario present mr Cornelis Brune secretaris 

deser stede ende (pag 103) Geeraert Dignuss (Geert Dignuss) borger deser stede die als 

getuijgen nevens mij notario tot kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser mette 

comparante mede onderteijckent hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2044, 103, W_6698, 17-7-1612 (educatie): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes ende inde presentie van getuijgen ondergenoemt Sara Hubrechtsdr wonacgticg 

tot St Maertensdijck (MPS: Sint Maartensdijk) geassisteert met Jacob Teunis Cobbaert (MPS: 

Jacob Anthonies Cobbaert) haren sone ende in desen gecoren assistent dewelcken comparante 

verclaerde dat sij op 28-1-1612 voor mij notario en sekere getuijgen verleden heeft procuratie 

op Mr Jacob Rijcke tenderende tot het vervolgen? van haer comparantes portie in de goederen 

bij Marinus Vosbergen achtergelaten als ooc tot het hooren liquideren ende sluijten der 

rekeninge als anders dewelcke sij bij desen is revocerende ende in alle poincten cracgteloos 

verclaren ende oversulcx ratficerende ende appproberende bij desen de procuratie bij haer 

comparante beneffens d’andere erfgenamen van s’moeders vaders wege van voorn Marinus 

Vosbergen gegeven ende gepasseert op Cornelis Anthonies Blonck schout tot Halsteren op 

15-11-1611 voor den notaris Hieronimus? Gruwaert ende getuijgen al daer genoemt. 

begeirende ende versoeckende oversulcx sij comparante aen den voorn Cornelis Blonck dien 

last in voorn. procuratie verhaelt te willen aenveerden ende vervolgen naer vuijtwijsen 

derselver. gelovende onder ’t verbant als naer rechten (pag 103v) te houden voor goet vast 

ende van waerden t’allen dagen alle t’gene bij den voors. Blonck ten dien fijne gedaen ende 

gehanteert sal worden. Al sonder fraude consenterende ende versouckende hiervan bij mij 

notario gemaect te werden een ofte meer instrumenten in behoorlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt ten huijsse van mr Gabriel den Speelman present deselven Gabriel 

Claess (MPS: Gabriel Nicolaess speelman) ende Laurens Heijndricks borgers deser stede die 

als getuijgen nevens mij notario tot kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser mette 

comparante mede onderteijckent hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2044, 103v, W_6699, 24-7-1612 (procuratie): compareerde voor mij Jacob 

Boudewijns Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert 

residerende binnen der stadt Goes ende inde presentie van getuijgen ondergenoemt d’eerbare 

jonckvrouwe Catharijna Pietersdr van Cats weduwe wijlen mr Anthonij Dopijper? geassisteert 



met joncker Johan Pieters van Cats haren broeder ende in desen gecoren voocgt dewelcke 

heeft geconstitueert ende macgticg gemaect constitueert ende maect macgticg mits desen 

jonckvrouwe Jacomijna Gillisdr haer schoonsuster deselve gevende volcomen macgt ende 

authorisatie omme vuijt haren constituantes name ende van herentwege te liquioderen eerst 

met de erfgenamen van het sterfhuijs van wijlen jonckvrouwe Pottelberge haer constituantes 

grootmoeder mitsgaders van jonckvrouwen Elisabeth ende Maria van Pottelberge hare moijen 

ende ende ooc te aenhooren de rekenschappe van de rentmeesters respective sterfhuijss voors. 

de selve te aduvieren? ende approberen ofte t’gene daer (pag 104) onbehoirlijc ingebracgt 

worden zo roijeren ende desapproberen? scheidinge ende deilinge te doene met de 

erfgenamen van de voors. hare moijen van alsulcken chijns leenen renten gronden ende erven 

bij de voors. hare moijen achtergelaten d’selve scheidinge ende deilinge te teickenen ende 

solemniseren alle alsulcken aenpaert deel ende portie als haar constituante soo van hare 

grootmoeder als moijen voors. te cavelen sal gevallen wesen in de rente chijns leenen gronden 

ende erven voors. int geheele ofte deele met oft sonder verloop van dien te vercoopen 

vervremden ende veralieneren aen sulcken persoon ofte personen ende voor sulcken somme 

van penningen als haer constituante goet ende geraetsaemst duncken sal. Alle penningen 

daervan voor haer constituantes portie provenierende metter minne ofte rechte te heeschen 

manen innen ende ontfangen, quitantie van haren ontfanc te geven ende verlijden in forma, 

den cooper ofte coopers deselve hare gerechte goeden? naer vuijtwijsen de costumen ende 

banckenrecht daer de voorn goederen onder resorteren te leveren ende transporteren ende 

d’selve daerinne te goeden erven ende vestigen ende haer constituante daervan t’ontgoeden 

onterven ende ontvestigen. Ende ist nodicg ter cause voors. eenicg recht te plegen ten dien 

fijne te compareren voor allen heeren hoven bancken rechten ende rechteren daert behooren 

ende noodicg wesen sal ende aldaer d’onwillige debiteurs tot betalinge te constringeren alle 

dagen ende termijnen van rechtejegens deselve te houden ende observeren, sententie te 

versoucken d’selve ter executie te stellen ende diffinitijffve te vervolgen van alle 

beswaerlijcke vonnisse te appelleren ofte reformeren d’appellatie ofte reformatie te vervolgen 

ofte daervan te renuncgieren commeringe arrestementen beletselen ende vuijtwinninge op 

personen ende goederen te doene, authoriserende sij comparante de voorn geconstitueerde 

voorts ommem onder behoorlijcke recipisse op te licgten alle alsulcke brieven als berustende 

sijn int sterfhuijs van jonckvrouwe Jo? van Pottelberge rakende joncker Charles Pieter van 

Cats (pag 104v) haer constituantes vader ende voorts alles te doene alle saken ter cause van 

dese voorvallen dat behooren ende noodicg wesen sal als sij constituante present sijnde selfs 

soude mogen ofte connen doen alwaert ooc soo dat de sake speciael der macgt dan dese ofte 

haer constituantes eijgen presentie behoefde met vordere macgt cum potestate substituende. 

gelovende te houden voor goet vast ende van waerden ten eeuwige dagen alle t’gene bij den 

geconstitueerde ten fijne voors. is gedaen ende gehanteert sal worden mits sij geconstitueerde 

gehouden wert van haren ontfanc te doene deucgdelijcke rekeninge bewijs ende reliqua t’allen 

tijde dese versocgt sijnde. Al sonder fraude consenterende ende versouckende hiervan bij mij 

notario gemaect te werden een ofte meer instrumenten in behoorlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt ten huijsse van joncker Johan van Cats present David Schoudee ende 

Jan Nicolaes Slot borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse van 

desen versocgt sijnde de minutte deser mette comparante mede onderteijckent hebben. Actum 

ut supra. 

 

RAZE 2044, 104v, W_6700, 24-7-1612 (testament): Inden name Godts amen Condt en 

kennelijck sij eene ijegelijck bij desen jegenwoordigen openbaren instrumentum hoe dat op 

heden den 6-5-1612 voor mij Jacob Boudewijn Wisse openbaer notaris bij den hove 

provinciael in Hollandt geadmitteert residerende binnen der stede Goes ende inde presentie 

van getuijgen ondergenoemt persoonlijc gecompareert Pieter Claess (MPS: Pieter Nicolaess) 



ende Jobken Hubrechtsdr samen wetticg man ende vrouwe wonacgticg binnen der procgie 

Ovesandt beijde cloec gesont welvarende gaende ende staende daert hen beliefde dewelcke 

overdenckende de broosheijt des menschen leven ende datter niet sekerder en is dan die doot 

ende niet onsekerder (pag 105) dan d’ure ofte stonde derselver hebben vuijt haren vrien 

onbedwongen wille sonder toeraet (MPS: aansporing) van ijemande soo sijlieden seijden 

gemaect ende geordonneert maken ende ordonneren haerlieder testament laeste ende 

vuijtterste wille in formen ende manieren naervolgende, bevelende haerlieder sielen die 

bermherticgheijt Godts die deselve geshapen verlost ende geheijlicgt heeft ende haerlider 

doode lichaem der heijligen aerde ende comende voorts hij Pieter Claess tot sijne 

voorgenomen dospositie van goederen heeft in cas hij eerst ende voor de voors. Jobken 

Hubrechtsdr sijne huijsvrouwe comt te overlijden d’selve sijne huijsvrouwe in rechten vrioen 

eijgendomme voren vuijtgegeven ende gelegateert mits desen eerst t’beste bedde met sijn 

toebehooren mitsgaders de beste koe t’sijnder overlijden ten sterfhuijsse bevonden wordende 

oomme t’selve voren vuijt te aenveerden ende behouden als haer vrij eijgen goet sonder 

jemants wederseggen ende alle de resterende goederen bij hem comparant met deselve sijne 

huijsvrouwe achtergelaten wordende begeirt hij dat tusschen Cornelis, Dignus ende Amelken 

Pietersdr sijne kinderen voor d’een helft ende voors. sijne huijsvrouwe d’ander helft vredelijc 

sullen gepaert ende gedeelt worden naer costume van Seelant, deselve Cornelis, Dignus ende 

Amelken daerinne sijne erfgenamen instituerende bij desen. Ende de voorn Jobken 

Hubrechtsdr voorts disponerende van haer goederen in cas eerst ende voor den voorn haren 

man deser werelt overlede heeft in dien gevalle in den eersten gegeven ende gelegateert aen 

Aegken Pieter haer comparants moije ofte bij hare aflijvicgheijt derselver kinderen alle de 

cleeren soo linnen als wollen t’haeren comparantes lijve gedient hebbende geen 

vuijtgesondert omme deselve te aenveerden tersont naer het overlijden van de comparante 

ende alle de resterende goederen die sij comparante met de voors haren man gemeene 

achterlaten sal gont ende geeft sij comparante den voors. haren man omme d’selve te 

aenveerden t’gebruijck ende besitten sijn leven lanck (pag 105v) gedurende ende naer 

d’aflijvicgheijt van de voorn haren man verstaet ende begeirt sij comparante dat de voorn 

Aecgken Pieters hare moije ofte derselver kinderen soo sijm overleden ware sullen wederom 

in vrien eigendomme proffitteren aenveerden ende naer sich trecken de gerchte helft van alle 

de goederen die de voors. Pieter Nicolaess haer comparantes man metter doot ontruijmen 

ende achterlaten sal daerinnen denselven Pieter Claess bij desen was consenterende docg 

begeirt sij comparante dat d’selve hare moije gehouden wert aen haer comparantes andre 

vrienden die ab intestato soo wel van s’vaders als moeders wege in haer comparantes 

achtergelaten goederen gerecht sijn soo daer eenige sijn, daer naer sal ende t’allen tijden ende 

bewijsende erfgenamen te sijne ten regarde van dese erfenisse vuijttereijcken ende betalen de 

somme van 15 s vls onder hen allen gelts eens sonder meer d’selve daermede vuijt alle hare 

comparantes achtergelaten goederen sluijttende mits desen alsoo sij comparante verclaerde 

geen te kennen nocg te weten. Stellende ende instituerende sij Jobken Hubrechtsdr tot hare 

universele erfgename de voorn. Aecgken Pietersdr hare moije soo sij als dan int leven is soo 

niet derselver kinderen ende descendenten. Alle twelcke voors. de testateuren te rpresentie 

ende aenhooren van getuijgen duijdelijc voorgelesen sijnde verclaerden andermael t’selve 

haerlieder respective testament laeste ende vuijtterste wille te wesen, begeirende ende mits 

ordonnerende dat t’selve sal stadt grijpen ende volcomen effect sorteren tsij bij forme van 

testamente codicille vuijterste wille giften ten opsien des doots ofte sulcke andre forme 

daerdeure t’selve alderbest staende gehouden worden macg niettegenstaende eenige rechten 

statuten ordonnantien keuren ofte costumen van steden ende landen ter contrarien nocg ooc 

niettegenstaende dat alle hoocgheden ende solemniteijten naer recgten gerequireert hierinne 

niet en waren geobserveert (pag 106). Al sonder fraude consenterende ende versouckende 

hiervan bij mij notario gemaect te werden een ofte meer instrumenten in behoorlijcke forme. 



Gedaen binnen der stadt ten comptoire van mij notario present d’eersame Cornelis Adriaens 

Mannee ende Geert Dignuss borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot 

kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser mette comparante mede onderteijckent 

hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2044, 106, W_6701, 25-7-1612 (quitantie): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes ende inde presentie van getuijgen ondergenoemt Jan van Westergem 

wonacgticg tot Middelburg in Zeeland als vader ende voocgt van sijne kinderen geprocreert 

aen Pierijnken Daems (MPS: Pieternella Daems) sijne overleden huijsvrouwe, Christiaen 

daems wonacgticg tot Aelst voor sijn selven ende Adriaen Cobbelaer wonacgticg tot 

Lijkercke als speciale last ende procuratie hebbende eerst van jonckvrouwe Maria Rommens 

weduwe wijlen Nicolaes Daems wonende binnen der stadt Bruijsselsals moeder ende 

momboiresse van Anneken ende Jaexken Daems haer kinderen geprocreert bij den voors. 

Nicolaes Daems volgende de procuratie hier gesien gepasseert voor den notaris Francois de 

Frune ende getuijgen daergenaemt op 21 deser, ende ooc als speciale procuratie hebbende van 

Joos Schotteman ?ede voocgt van Barbelken Daems dochter Nicolaes geprocreert op (pag 

106v) Geertruijt Schotteman (MPS: Geertruid Schotteman) volgende de procuratie hier mede 

gesien gepasseert voor schepenen der procgie van Dultre? int landt van Aelst op 22 deser 

gesamentlijc dochter? van wijlen Catharijna Daems hier binnen deser stede overleden sijnde 

dewelcke comparanten hebben in die qualiteijt verclaert ende bekent bij desen vuijt handen 

van den eersame Cornelis Gorts nagelaten weduwnaer van de voors. Catharijna Daems 

ontfangen te hebben alle de cleeren soo linnen als wollen juwelen properheden meuble 

havelijcke ende gereede goederen ende penningen bij de voors. Catharijna Daems hier binnen 

deser stede achtergelaten volgende de inventaris daervan gemaect sijnde die de voors. 

Cornelis Gorts mede ten desen comparerende solemnelijc verclaren te rechte overgegeven te 

hebben ende belooffden sijlieden comparanten onder ’t verbant van haerlieder personen ende 

goederen den voors. Cornelis Gorts sijn erven ende nacomelingen daervan voor alle 

namaningen ende querelleringen te bevrijden ende garanderen. Al sonder fraude 

consenterende ende versouckende hiervan bij mij notario gemaect te werden een ofte meer 

instrumenten in behoorlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt int Wageschot present Pieter Adriaens Cramer ende David Joriss 

borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse van desen versocgt sijnde 

de minutte deser mette comparante mede onderteijckent hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2044, 106v, W_6702, 31-7-1612 (procuratie): compareerde voor mij Jacob 

Boudewijns Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert 

residerende binnen der stadt Goes ende inde presentie van getuijgen ondergenoemt sr 

Christiaen Vermuijen, Assuerus Boudewijns, Boudewijn de Wint burgers deser stede (pag 

107) dewelcke hebben gesamentlijc geconstitueert ende macgticg gemaect constitueren ende 

maken macgticg bij desen d’eersame Cornelis Adriaens Smallegange medeborger alhier hem 

gevende volcomen macgt ende authoriteijt omme vuijt haerlieder constituants namen ende 

van haerlieder wege te compareren voor wethouderen der prochie Cappelle Bieselinge (MPS: 

Kapelle, Biezelinge) ende aldaer te ontfangen van Adriaen Andries Wiskercke alsulcken 12
de

 

part in de meestove gestaen tot Bieselinge voors. bij den geconstitueerde soo voor hemselven 

als de constituanten van denselven Adriaen Andriess gecocgt ende daerinne alles te hanteren 

wes behoiren ende noodicg wesen sal als sijlieden constituanten present sijnde selfs souden 

mogen ofte connen gedoen. Gelovende te houden voor goet vast ende van waerden t’allen 

dagen alle t’gene bij den geconstitueerden ten fijne voors. is gedaen ende ontfangen sal 



worden. Al sonder fraude consenterende ende versouckende hiervan bij mij notario gemaect 

te werden een ofte meer instrumenten in behoorlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt ten comptoire van mij notario present sr Christoffel de Gallieris ende 

Jan Reien borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse van desen 

versocgt sijnde de minutte deser mette comparante mede onderteijckent hebben. Actum ut 

supra. 

 

RAZE 2044, 107, W_6702, 31-7-1612 (attestatie): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes ende inde presentie van getuijgen ondergenoemt Abraham van Benthem borger 

deser stede denwelcken comparant verclaerde ende gaf te kennen warachticg te wesen dat hij 

comparant eenicg tijt geleden aen (pag 107v) Pieter Rijmelant vercocgt heeft alsulcken portie 

ende gedeelte als hem was competerende in eenen rente uit de verloopen van dien die hij 

comparant met de voorn Rijmelant ende d’erfgenamen van Willem Zagarus gemeene 

sprekende hebben tot laste van den comptoire van Seelant ende specialijc gehipotequeert op 

den tol van Irsickenoort (MPS: IJerseke) ende bekende den comparant daervan betaelt ende 

vernoucgt te sijne den eersten penningen metten laesten van Rijmelant voors. Al sonder 

fraude consenterende ende versouckende hiervan bij mij notario gemaect te werden een ofte 

meer instrumenten in behoorlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt ten comptoire van mij notario present Cornelis Jans Boone ende 

Heijndrick Jobs borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse van 

desen versocgt sijnde de minutte deser mette comparante mede onderteijckent hebben. Actum 

ut supra. 

 

RAZE 2044, 107v, W_6703, 1-8-1612 (testament): Inden name Godts amen Condt en 

kennelijck sij eene ijegelijck bij desen jegenwoordigen openbaren instrumentum hoe dat op 

heden den 6-5-1612 voor mij Jacob Boudewijn Wisse openbaer notaris bij den hove 

provinciael in Hollandt geadmitteert residerende binnen der stede Goes ende inde presentie 

van getuijgen ondergenoemt persoonlijc gecompareert Sara Nicolaesdr (MPS: Sara Claess) 

huijsvrouwe van Esaias Corneliss Boone borger deser stede cloec gesont welvarende gaende 

ende staende daert haer beliefde dewelcken overdenckende de cranckheijt des menschen leven 

datter niet sekerder en is dan die doot ende niet onsekerder dan d’ure ofte stonde derselver 

heeft vuijt haren vrien onbedwongen wille sonder toeraet van jemande soo sij seijde gemaect 

ende geordonneert maect ende ordonneert haer testament laeste ende vuijtterste wille in 

formen ende manieren naervolgende (pag 108), bevelende hare siele die bermherticgheijt 

Godts die d’selve geschapen verlost ende geheijlicgt heeft ende haer doode lichaem der 

heiligen aerden ende comende voorts tot hare voorgenomen dispositie van goederen heeft 

omme de sonderlinge liefde affec tie ende genegentheijt die sij haren man is dragende als ooc 

in recompence van de groote diensten ende weldaden alreede van den selven ontfangen den 

voors haren man gegonnen ende gegeven gont ende geeft in rechte vrien eijgendomme mits 

desen onder de last ende reserve hiernaer geroert alle de gereede havelijcke erffelijcke meuble 

ende inmeuble goederen soo wel die haer van haer moeder saliger alreede aenbestorven sijn 

als de gene die haer nocg sullen versterven ende voorts alle de actien gerecgticgheden vuijt 

ende inschult ende generalijc alle d’andre goederen die sij comparante stervende met deselve 

haren man gemeene achterlaten ende deser werelt ontruijmen sal geen vuijtgesondert ofte 

gereserveert omme alle dselve te behouden als sijn vrij eijgen goet sonder gehouden te wesen 

daervan jemandt eenigen staet oft inventaris te leveren, denselve haren man daerinne haer 

universele erfgenamee instituerende bij desen. Dies heeft sij testante denselven haren man 

belast ende geordonneert tersont naer haer testantes aflijvicgheijt aen het kint daer de 

comparante jegenwoordelijc mede bedracgticg is ende het kint ofte kinderen staende die sij 



haerlieder huwelijcke nocg te winnen ende voort te brengen, vuijttereijcken ende betalen in 

voldoeninge van sijn ofte haerlieder moederlijcke erve ende successie de somme van 40 p vls 

gelts eens t’selve kint daer sij comparante jegenwoordelijc mede bevrucgt es ende het kint 

ofte kinderen daer nocg te procreeren daerinne haer uiniversele erfgenamen instituerende ende 

verclarende bij desen, docg soo ’t gebeurde dat het kint oft kinderen bij haer testante 

achtergelaten worden quame ofte quamen te sterven onbedegen (MPS: kinderloos) ende 

onmondicg sijn (pag 108v) begeirt ende ordonneert sij testante dat t’gene voors is oft ’t gene 

daervan boven de jaerlijcxe houdenisse der selver kint ofte kinderen overschieten sal, 

wederom sal succederen ende versterven op den voorn. haren man mits gehouden sijnde aen 

de vrienden ab intestato vuijt te reijcken ende betalen ten dien aensiene eenen rosenobel in 

specie onder hen allen eens sonder meer denselven haren man in dien gevalle daerinne 

instituerende, gelijc sij testante mede verstaet ende begeirt soo sij sonder kint ofte kinderen 

achter te laten quame te passeren dat de voorn haren man in dien gevalle jegens hare 

erfgenamen ab intestato ten regarde van de erffenisse henlieden bijt overlijden van de testante 

aenbestorven sal ontslaen mits d’selve vuijtreijckende ende betalende eenen rosenobel in 

specie onder hen allen gelts eens sonder meer hare naeste vrienden t’selve legateren bij desen 

verclarende sij testante wel expresselijc haer kint ofte kinderen bij dese dispositie in haer 

legitime niet te vercorten ende nocg te beswaren, versoeckende oversulcx aen heeren 

weesmeesters deser stede als ooc de voocgden haerer kint ofte kinderen denselven haren man 

tot geen staet nocg inventaris te porren nemaer denselven t’effect van desen vreetsamelijc te 

laten genieten ende behouden. Alle twelcke voors. de testante ter presentie van getuijgen 

duidelijc voorgelesen sijnde verclaerde andermale t’selve te wesen haer testament laeste ende 

vuijtterste wille begeirende ende mits desen ordonneren dat t’selve sal stadt grijpen ende 

volcomen effect sorteren tsij bij forme van testamente codicille vuijtterste wille giften ten 

opsiende des doots ofte sulcke andere forme soot naer rechten subsisteren macg 

niettegenstaende eenige rechten statuten ordonnantien keuren ofte costumen van steden ende 

landen ter contrarien nocg ooc niettegenstaende dat alle hoocgheden ende solemniteijten na 

rechten gerequireert hierinne niet te werden geobserveert. (pag 109) Al sonder fraude 

consenterende ende versouckende hiervan bij mij notario gemaect te werden een ofte meer 

instrumenten in behoorlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt ten huijsse van Pieter van Eijck present denselven Pieter van Eijck 

ende Cornelis Willems Cr?amge (MPS: Braenge?) borgers deser stede die als getuijgen 

nevens mij notario tot kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser mette comparante 

mede onderteijckent hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2044, 109, W_6704, 4-8-1612 (accoort): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes ende inde presentie van getuijgen ondergenoemt Isaac Jans Smidt wonacgticg 

tot Middelburcg in Zeelant ter eenre ende Catharijna Jansdr weduwe wijlen Marinus Jacobs 

Smidt poortresse deser stede geassisteert met Pieter Adriaens timmerman haren in desen 

gecoren voocgt ter andre sijde dewelcke comparante verclaerden met malcanderen int 

minnelijcke op den 23-3 lestleden verdragen ende overcomen te wesen nopende het 

overnemen van seker huijssinge gestaen binnen deser stede int Suijteijnde bij den voors 

Marinus Jacobs in sijn leven van voors. Isaac Jans gecocgt ende ontfangen in voegen 

hiernaervolgende te weten dat den voorn Isaac wederom aen hem sal behouden ende 

aenveerden gelijc sij weduwe overlaet bij desen den voorn huijsse met sijn en gevolcge met 

sulcken last alst selve belast was ten tijde van de vercoopinge en sal Issac proffitteren de 

penningen voor date vant accoort daerop betaelt als ooc nocg boven dien de somme van 15 

carolus guldens bij hem vuijt (pag 109v) handen van de voors. weduwe ontfangen sal ooc 

denselven isaac genieten de hure meije 1612 verschenen mits dat tot Isaac laste is de rente die 



meije 1612 verschenen is als ooc nocg de loopende onverschenen renten . Dies sullen bij 

desen alle brieven ende contracte ter cause van den coop deser huijssinge tusschen den voors. 

Isaac ende Marinus gemaect sijnde gecasseert doot ende te niette wesende sulcx dat parthien 

hinc jude d’een nocg d’andre niet meer ter cause van den coop als ooc deser overneminge en 

sullen mogen ofte connen heeschen maer souden malcanderen over ende wederover elc in hun 

regarde nu ende ten eeuwigen dagen dies aengaende volcomelijc vernoucgt ende betaelt. 

Belovende oversulcx malcanderen van alle namaningen te bevrijden onder t’verbant van 

haerlieder personen ende goederen ende renuncgiatie van alle behulp van rechten desen 

eenicgsints contrarieren. Al sonder fraude consenterende ende versouckende hiervan bij mij 

notario gemaect te werden een ofte meer instrumenten in behoorlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt ten comptoire van mij present Jacob Engels ende Cornelis Blaubeen 

borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse van desen versocgt sijnde 

de minutte deser mette comparante mede onderteijckent hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2044, 109v, W_6705, 6-8-1612 (coopcedulle): compareerde voor mij Jacob 

Boudewijns Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert 

residerende binnen der stadt Goes ende inde presentie van getuijgen ondergenoemt Cornelis 

Pieters inden Oijvaer ter eenre ende Simon Andries pasteijbacker ter andre sijde borgers deser 

stede welcken Simon Andriess (pag 110) verclaerde aen voors. Cornelis Pieters vercocgt 

gelijc denselven Cornelis Pieters bekende gecocgt te hebben seker helftscheijdinge in den 

viver henlieden gemeene toebehoort hebbende liggende tusschen de contragenten respective 

boomgaert buijten de Oostpoorte aent Schipper wegelinc als ooc nocg seker erve vuijt des 

vercoopers noortwaertse boomgaerdeken west aenden voors. viver streckende van de 

noortwaertse hage? tot aende suijtsijde op de halfscheijdinge vant middel dulfken van Simons 

ander boomgaerteken daer suijt aenliggende. Den cooper is gehouden ende belooft bij desen 

tot scheidinge van de erve ende viver dadelijc t’sijne coste te stellen ooc onderhouden een 

heininge, dewelcken heininge sal werden gestelt van de voors. noortwaertse hage inne tot aent 

voors. middeldulfken twee voeten van de onderste stamme van den tweeden peereboom van 

noorden inne ende alsoo met een lijne recht off geleijt tot aent voors. dulfken ende dan 

wederom van tselve dulfken recht op Cornelis Pieters boomgaert. Den cooper is voorts 

gehouden aen sijde nevens den voors thuijn te winnen een doornhage sonder cost van Simon 

Andriess welcken hage sal wesen ten eeuwigen dage de rechte scheijdinge van beijde de 

boomgaerden voors. ende nopende het fruijt van wedersijden over denselven ’t huijs oft hage 

hangende sal werden geplant bij ijder van de contrgenten t’gene over sijn sijde hangen sal 

daervoren den voorn Cornelis Pieters gehouden is ende belooft mits desen aen voorn Simon 

Andriess te betalen Baefmisse naestcomende 1612 precijs de somme van 9 p vls ten gelage 10 

s ende voor den armen 20 g vls alles sonder corten. Den vercooper belooft sijnen cooper sijn 

erven ende nacomelingen op ’t gene voors. is te houden t’allen dagen als sijn vrij eijgen goet 

tot volcommige onderhoudinge ende voldoeninge van (110) alle t’gene voor hebben de 

contragenten hinc jude verbonden gelijc sij verbinden bij desen haer selven persoonlijc ende 

generalijc alle haerlieder goederen. Al sonder fraude consenterende ende versouckende 

hiervan bij mij notario gemaect te werden een ofte meer instrumenten in behoorlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt ten huijsse van Simon Andriess present Pieter Adriaens Cramer ende 

Cornelis Adriaens Smallegange borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot 

kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser mette comparante mede onderteijckent 

hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2044, 110v, W_6706, 8-8-1612 (quitantie): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes ende inde presentie van getuijgen ondergenoemt Saerken Jacobs de Hamer 



(MPS: Sara Jacobsdr de Hamer) out 24 jaren ofte daerontrent de welcke comparante bekende 

bij desen vuijt handen van Jacob Versole hare behilicgt oom ende voocgt ontfangen te hebben 

de somme van 8 p 3 g vls gelts eens over soo vele haer comparante van haer moederlijcke 

sijde in Vlaenderen aenbestorven was bijt overlijden van Jacob de Bats dóude haren 

grootvader ende Tanneken Marcelis hare nichte Ende alsoo de comparante gecomen is tot 

haren volcomen ouderdom van jaren heeft sij denselven haren oom ende voocgt ontslagen 

gelijc hij ontslaet bij desen van de voocgdie ende onderwinder over haer gehadt (pag 111) 

denselven bedanckende van de goede toesicgt sorgvuldicgheijt moeijte ende anders ter cause 

van dien voor haer comparante gedaen. Al sonder fraude consenterende ende versouckende 

hiervan bij mij notario gemaect te werden een ofte meer instrumenten in behoorlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt ten comptoire van mij notario present Jacob Engels ende Salomon 

Corneliss Boone borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse van 

desen versocgt sijnde de minutte deser mette comparante mede onderteijckent hebben. Actum 

ut supra. 

 

RAZE 2044, 111, W_6706, 12-8-1612 (procuratie): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes ende inde presentie van getuijgen ondergenoemt Lodewijck Carels le Innan? 

wonacgticg tot Utrecgt (MPS: Utrecht) dewelcke heeft geconstitueert ende macgticg gemaect 

constitueert ende maect macgticg bij desen d’eersame Jacob Adriaens Boom hem gevende 

volcomen macgt authoriteijt ende speciael bevel omme vuijt sijn constituants name ende van 

sijnentwege mette eerste gelegentheijt hem mogelijc sijnde sich selven te transporteren aen 

den persoon van d’eersame Maerten Masuer (MPS: Maerten Mazure) ende hem vuijt den 

naem van den constituant aen te seggen ende ist noodicg wettelijc te interdiceren dat hij 

Masuer niet? en sal hebben te scheiden van alsulcken thiende brieven van sekere thienden 

binnen dese eijlande aencomende jonckvrouwe Cornelia van Thielens weduwe wijlen heer 

Gillis van Borre voor ende al eer den constituant ofte de geconstitueerde die (pag 111v) vuijt 

desselfs name sal promptelijc voldaen ende betaelt wesen van alsulcken 50 p vls als den 

constituant deucgdelijc van voorn weduwe als beschadigde borge sijn competerende ende bij 

deselve weduwe belooft den constituant van eerste penningen van de voors. thienden 

procederende te sullen betalen volgende den bescheede daervan sijnde ende aen den 

geconstitueerde over te senden, quitantie van sijnen ontfanck te geven ende verlijden in forma 

ende ist noodicg eenicg rechten dien fijne te plegen vuijt de name van den constituant te 

compareren voor allen heeren ende rechteren ende aldaer alles te allegeren ende hanteren 

sulcx behooren sal ende de costumen medebrengen sullen tsij bij arreste ofte andersints als hij 

constituant present sijnde selfs soude mogen ofte connen gedoenmet macgt van een ofte meer 

personen ad lites in sijne stede te stellen ende substitueren. gelovende te houden voor goet 

vast ende van waerden ten eeuwigen dage alle t’gene bij den geconstitueerde ten fijne voors is 

gedaen ende gehanteert sal worden mits hij geconstitueerde gehouden wert van sijnen ontfanc 

te doen deucgdelijcke rekeninge bewijs ende reliqua t’allen tijden des versocgt sijnde. Al 

sonder fraude consenterende ende versouckende hiervan bij mij notario gemaect te werden 

een ofte meer instrumenten in behoorlijcke forme. 

Gedaen binnen der stadt in Soutkeet present de heer rentmeester Adriaen Daniels ende 

Leenaert Imans schipper beijde wonacgticg ter Zierickzee die als getuijgen nevens mij notario 

tot kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser mette comparante mede 

onderteijckent hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2044, 112, W_6707, 15-8-1612 (attestatie): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes ende inde presentie van getuijgen ondergenoemt Lijsbeth Gillis (MPS: 



Elisabeth Gillisdr) weduwe wijlen Gillis Goethals out 53 jaren ende Geeraert Goethals (MPS: 

Geert Gilliss Goethals) des voors. Gillis sone oudt ontrent 21 jaren dewelcke hebben ter 

instantie ende versoucke van Maeijcken de Wolff huijsvrouwe van Jan Corneliss Lange op 

haerlieder manne ende vrouwe waerheijt in plaetse van eede verclaert ende geattesteert voor 

de gerechte waerheijt mits desen ende eerst den voors. Geert Goethals hem nocg seer wel 

indacgticg wesen dat nu geleden tusschen tien ende elf jaren den voorn Jan Corneliss Lange 

sijne huijsvrouwe doen was genaemt Jobken Jacobs ende sijn knecgt genoemt Harreman met 

het schip waren gevaren tot cathouc om aldaer voor den Gillis Goethals eenige quantiteijt 

gerste te laden al waer den voorn Gillis Goethals als Lijsbeth Gillisdr sijn huijsvrouwe ende 

den deposant in desen met den voors. schipper ende sijn huijsvrouwe tot Cats voors. ten 

huijsse van Daniel de ? alias Swarte zamen zaten ende aten ten laeste? de voors. Jobken van 

de tafel gegaen sijnde ende hij deposant int schip comende heeft int vooronder gesien de 

voors. Jobken liggende met haer benen bloot ende wijt open ende Harreman de knecgt van’t 

schip boven op haer met sijnen broec af, hij deposant dat siende ende verslagen sijnde is in 

haeste naer binnen gelopen daer sijn vader moeder ende den voors. Jan Corneliss Lange nocg 

aen tafel saten ende verhaelde henlieden aldaer t’gene hij int schip gesien hadde, gelijc ooc de 

voorn Elisabeth verclaerde hem t’selven al daer hooren verhalen te hebben. Eijndigende 

hiermede haerlieder depositie met presentatie van t’selve t’allen tijde met eede te bevestigen. 

Al sonder fraude consenterende ende versouckende hiervan bij mij notario gemaect te werden 

een ofte meer instrumenten in behoorlijcke forme. (pag 112v) 

Gedaen binnen der stadt ten huijsse van Jan Corneliss voors. present Herman Jans arbeijder 

Hubrecht Arents borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse van 

desen versocgt sijnde de minutte deser mette comparante mede onderteijckent hebben. Actum 

ut supra. 

 

RAZE 2044, 112v, W_6708, 15-8-1612 (attestatie): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes ende inde presentie van getuijgen ondergenoemt Hans Vervloet (MPS: Jan 

Vervloet, Johannes Vervloet) wonacgticg t’Hantwerpen (MPS: Antwerpen) vuijt den name 

ende vanwegen Hans Crock (MPS: Jan Crock, Johannes Crock) vleeschouwer sijn vader ende 

Pieter Mattheuss met Janneken Bordincx sijne huijsvrouwe wonende tot Amstelredam (MPS: 

Amsterdam) de welcke comparanten bekenden verclaerden op huijden date deser gerekent 

geliquideert ende vereffent te hebben met Suzanneken Ratelle (MPS: Susanna Ratel) weduwe 

wijlen Jan Jans cleermaker van alsulcken handelinge administratie ende bewinde als den 

voorn Jan Jans in sijn leven ende sij weduwe naer desselfs overlijden gehadt heeft van de 

goederen actien gerechticgheden ende lantpachten de voorn comparanten hier binnen desen 

eijlande competerende volgende de procuratie daervan bij den voors. Hans Crock ende sijnen 

huijsvrouwe op 24-3-1610 voor mij notario op denselven Jan Jans gepasseert ende bekenden 

oversulcx van de voorn weduwe ten volle betaelt te sijne van den ontfanc administratie voors 

als ooc ontfangen te hebben alle de bescheeden onder de voors. weduwe berust hebbende 

sonder iet meer ter cause van dese administratie te connen heeschen? deselve oversulcx 

bedanckende van goede (pag 113) toesicgt daerop genomen. Ende beloofden sij comparanten 

de voorn weduwe haren erven ende nacomelingen daervan voor alle namaningen te bevrijden 

onder ’t verbant van haerlieder personen ende goederen. Al sonder fraude consenterende ende 

versouckende hiervan bij mij notario gemaect te werden een ofte meer instrumenten in 

behoorlijcke forme.  

Gedaen binnen der stadt ten huijsse van de voorn weduwe present Cornelis Blaubeen ende 

Geert Corneliss cleermaker innewoonders deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot 

kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser mette comparante mede onderteijckent 

hebben. Actum ut supra. 



 

RAZE 2044, 113, W_6708, 21-8-1612 (attestatie): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes ende inde presentie van getuijgen ondergenoemt Anthonij Mattheuss Brune out 

69 jaren ende Pieter Daniels oudt 32 jaren borgers deser stede dewelcke hebben hebben ter 

instantie ende requisitie van Jan Corneliss Lange ende Maeijcken de Wolff sijne huijsvrouwe 

op haerlieder manne waerheijt in plaetse van eede verclaert ende geattesteert voor de gerchte 

waerheijt mits desen ende eerst den voors. Anthonij hoe dat hij nu eenigen tijt geleden sijnde 

gehoort heeft gaende lancx de kaije voorbij de deure van de requiranten dat het meisken 

wonende ten huijsse van Jacob Quirijns schipper die aldaer snoens daecgs ontrent den elf uren 

stont ende riep? Hans Verhagens hoere Hans verhagens hoere, den deposant dat hoorende 

ende in huijs niemant siende de deuren openslaende seijde hij jegens haer gij vuijlken als gij 

sijt (pag 113v) wat staet gij hier en roept voor de luijden deure die u een schop voor u gat 

gave soude u recht doen ofte in diergelijcke woorden. Ende den voors. Pieter Daniels 

verclaert mede waracgticg te wesen dat hij deposant nu geleden ontrent een maent sijnde ten 

huijse van Joos de Wolf bij Willemijne de huijsvrouwe van Jacob Quirijns ende Grietken 

Jacobs (MPS: Margharetha Jacobsdr) huijsvrouwe van Joos de Wolf henlieden radende dat 

sijlieden mede requiranten int minnelijcken souden accorderen, seijden beijden tot diverschen 

reijsen wij met die Hans Verhagens hoere accorderen ende t’selve diversche reijsen 

verhalende seijde den deposant gij secgt dat sij een hoere is ende sout tselve niet goet doen 

connen antwoordende sijlieden sout men dat niet goet connen doen elc ende een weet dat wel 

seijde den deposant tis licht geseit men seijde wel dat gij met Jan Petit ooc sulcke dingen 

dedet int verckenskot ende wast daerom waer want ic en geloof het niet met meer andre 

woorden streckende tot persuasie van accoort Jae verclaert voorts hij deposant dat de voors. 

Willemijne ende Grietken wel over 4, 6, 8 ende 10 jaren t’sijne aenhooren ende presentie 

hebben gesecgt dat de voorn Maeijcken de Wolf Hans Verhagens hoere geweest hadde. 

Eijndigende hiermede haerlieder depositie met presentatie van ’t selve t’allen tijden met eede 

te bevestigen. Al sonder fraude consenterende ende versouckende hiervan bij mij notario 

gemaect te werden een ofte meer instrumenten in behoorlijcke forme.  

Gedaen binnen der stadt ten huijsse van de requiranten present Hubrecht Arents schipper ende 

Adriaen Hartsinck borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse van 

desen versocgt sijnde de minutte deser mette comparante mede onderteijckent hebben. Actum 

ut supra. 

 

RAZE 2044, 113v, W_6709, 28-8-1612 (attestatie): (pag 114) compareerde voor mij Jacob 

Boudewijns Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert 

residerende binnen der stadt Goes ende inde presentie van getuijgen ondergenoemt cap. 

(MPS: capiteijn?) Cornelis Daniels van ter Vere (MPS: Veere) in huwelijck hebbende 

Maeijcken Hugosdr eenige dochter ende erfgename van wijlen Hugo Jooss saliger memorie, 

denwelcken heeft geconstitueert ende macgticg gemaect constitueert ende maect macgticg bij 

desen d’eersame Adriaen Andriess Wiskercke (MPS: Wissekercke) borger deser stede hem 

gevende volcomen macgt authoriteijt ende speciael bevel omme vuijt sijns constituants name 

ende van sijnentwege benevens de voors Hugo Jooss weduwe t’sij metter minne ofte rechte te 

te connenende treden in liquidatie ende vereffeninge met Simon Andriess pasteijbacker van 

alle t’gene te voors. sterfhuijs met de voors. Simon nocg ongeliquideert hebben staende ter 

liquidatie ende rekeningen te teickenen ende is’t nodicg ter cause van dien ofte andre saken 

rechtelijck te procederen te compareren voor allen heeren wetten ende rechten ende rechteren  

daert behooren sal ende aldaer des constituanten goet recht soo wel int heijsschen als 

verweiren voor te staen beschudden verdedigen ende verantwoorden excipieren ende 

protesteren alle dagen ende termijnen van rechte te houden ende observeren, sententie te 



versoeckenende aenhooren d’selve ter executie te stellen ende ter diffinitijfve te vervolgen 

van alle beswaerlijcke vonnisse te appelleren ofte reformeren d’appellatie ofte reformatie 

vervolgen ofte daervan renuncgieren commmeringen arrestementen beletselen ende 

vuijtwinningen op personen ende goederen doene alle renvoijeren (MPS: appeleren?) ende 

interloctoire sententien te volcomen ende voldoene ende ist doenlijc int minnelijcke met 

denselven Simon te accorderen de sake ofte saken in handen van goede mannen ofte 

arbitrateurs hun dies verstaende te submitteren (pag 114v) desubmissie als ooc accordatien te 

teickenen ende solemniseren de penningen van provenierende onder behoirlijcke quitantie te 

ontfangen ende voorts generalijc alles ten fijne voors is te hanteren als hij constituant present 

sijnde selfs soude mogen ofte connen gedoen met macgte van een ofte meer personen ad lites 

in sijne stede te stellen ende substitueren. Gelovende te houden voor goet ende van waerden 

t’aller dagen alle t’gene bij den geconstitueerde ten fijne voors. is gedaen ende gehanteert sal 

worden mits hij geconstitueerde gehouden wert van sijnen ontfanc te doene deucgdelijc 

rekeninge bewijs ende reliqua. Al sonder fraude consenterende ende versouckende hiervan bij 

mij notario gemaect te werden een ofte meer instrumenten in behoorlijcke forme.  

Gedaen binnen der stadt ten comptoire van mij notario present Adriaen Splinter ende Jacob 

Engels borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse van desen 

versocgt sijnde de minutte deser mette comparante mede onderteijckent hebben. Actum ut 

supra. 

 

RAZE 2044, 114v, W_6710, 29-8-1612 (quitantie): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes ende inde presentie van getuijgen ondergenoemt Pauwels Servaess 

mandemaker ende borger deser stede denwelcken comparant bekende bij desen soo in sijn 

eijgen name als vanwegen t sterfhuijs van sijne broeder Servaes Servaess saliger memorie ten 

volle ende al betaelt te sijne van Sebastiaen Servaess sijnen ende recht (pag 115) voocgt van 

alle alsulcken penningen als den comparant met sijnen broeder waren competerende over 

haerlieder vaderlijcke ende moederlijcke erve ende successie vuijtwijsende seker extract vuijt 

de registre van appoinctementen berustende ter weescamer der stadt Middelburcg in Seelant 

in date den 17-1-1597 hier gesien ende verclaerde den comparant soo in sijn eijgen name als 

inde voors. qualiteijt ter cause van successie voors. niet meer te comen heeschen nocg 

pretenderen, schelden dienvolgende d’selve sijnen oom ende allen andre quitantie behoudende 

daer van vrij ende quijtte mits desen ten eeuwige dage, belovende oversulcx denselven sijnen 

oom sijn erven ende nacomelingen voor alle namaningen ende querelleringen die hem van 

wegen den comparant ofte sterfhuijs voors. souden mogen aengedaen worden te bevrijden 

ende garanderen costeloos ende schadeloos te ontheffen t’allen dagen onder ’t verbant van 

sijnen persone ende goederen. Al sonder fraude consenterende ende versouckende hiervan bij 

mij notario gemaect te werden een ofte meer instrumenten in behoorlijcke forme.  

Gedaen binnen der stadt ten huijse van de comparant present Jaques van Benthem (MPS: 

Jacob van Benthem ende Joos Leis schoemaecker (MPS: Joos Leijs schoemaker) borgers 

deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse van desen versocgt sijnde de 

minutte deser mette comparante mede onderteijckent hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2044, 115, W_6710, 29-8-1612 (attestatie): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes ende inde presentie van getuijgen ondergenoemt Cornelis Adriaens borger 

deser stede out 36 jaren denwelcken heeft ter instantie ende versoucke van Jacob Verschore 

sijnen oom op sijne mannewaerheijt in plaetse van eede verclaert ende geattesteert voor de 

gerchte waerheijt mits desen warachticg te wesen dat hij deposant in december 1604 aen Jan 

Serlippens borgemeester tot Neuzen (MPS: Terneuzen) vercocgt heeft seker 7 gemet lants 



liggende in Looffverenpolder? hem comparant verstorven bijt overlijden van Adriaen Roels 

sijn grootvader ende dat voor de de verloopen eender rente van 27 stuvers opt gemet van 

t’selve landt ten achteren t’sedert dat het lant gesloten was mitgaders nocg twee rosenobels 

ende ’t gelacg alles tot coopers laste. verclaert voorts den deposant dat ’t selve lant aenden 

voorn. Serlippens noit wettelijc en is gelevert maer heeft alleen actie van coope. Eijndigende 

hiermede sijne depositie met presentatie van t’selve t’allen tijden met eede te bevestigen. Al 

sonder fraude consenterende ende versouckende hiervan bij mij notario gemaect te werden 

een ofte meer instrumenten in behoorlijcke forme.  

Gedaen binnen der stadt ten comptoire van mij notario present Lieven Borm ende Jacob 

Willems schipper borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse van 

desen versocgt sijnde de minutte deser mette comparante mede onderteijckent hebben. Actum 

ut supra. 

 

RAZE 2044, 115v, W_6711, 31-8-1612 (huwelijcx voorwaerde): Inden name Godts amen 

Condt en kennelijck sij eene ijegelijck bij desen jegenwoordigen openbaren instrumentum hoe 

dat op heden den 31-8-1612 voor mij Jacob Boudewijn Wisse openbaer notaris bij den hove 

provinciael in Hollandt geadmitteert residerende binnen der stede Goes ende inde presentie 

van getuijgen ondergenoemt in persone gecompareert sijn Quirijn Jans wonacgticg tot 

Oudelande toecomende bruijdegom ter eenre en Janneken Cornelisdr geassisteert met Pieter 

heijndricks prochiaen tot Oudelande voors. haren oom ende assistent in desen toecomende 

bruijdt ter andre sijde welcke comparanten verclaerden dat sijlieden gesint ende genegen 

waren malcanderen vuijt goede liefde ende affectie te trouwen ende daerinne voorts te gane 

na de ordonnantie van de kercke Goes tot Godts eere ende haerlieder beijden siele salicgen 

ende dat sijlieden tot vervorderinge van dien met malcanderen voor bande van huwelijck 

gemaect ende geconditionneert hebben seker huwelijxe voorwaerde in voegen ende manieren 

naervolgende te weten oft Godt geliefde ende sulcx gebeurde dat de voorn. toecomenden 

bruijdegom quaeme te overlijden voor de voorn sijne toecomende bruijt sonder kint ofte 

kinderen achter te laten ofte achterlatende ende d’selve quamen te sterven onbejaert soo is in 

die gevalle gestipuleert dat de voorn toecomende bruijt in rechten vrien eijgendomme 

wederom naer haer sal trecken ende voren vuijt proffiteren de naervolgende parthien van 

landen als eerst inde Meulenpolder van Oudelande 4 gemeten 206 roen saijlant ende weie 

liggende in twee diversche stucken nevens malcanderen (b.d.g. O. Frans van Berge, S. den 

Heerendijck, W. ende N. Pieter Heijndricks voors.) ende ten laesten nocg in den Oudelantsche 

polder 2 gemeten 24 roen saijlant (b.d.g O. de kercke ende armen in Oudelande, S ende N. 

den heerendijc, W. Logier Pieters) alles volgende ende naer vuijtwijsende cavelceel daervan 

sijnde welcke parthijen van landen d’selve toecomende bruijt in dien gevalle in vrien (116v) 

eijgendomme sal voren vuijt aenveerden ende behouden ten eeuwigen dage sonder jemants 

wederseggen ende oft Godt geliede ende sulcx gebeurde dat de voorn. toecomende bruijt 

quame tóverlijden eerst ende voor de voorn. toecomende bruijdegom tsij daer kint ofte 

kinderen bij elcandren geprocreert sijn ofte niet soo sullen in dien gevalle alle de goederen die 

sij toecomende bruijt met haren man achterlaten ende metter doot ontruijmen sal wesen half 

om half als naer costume van Seelandt. Alle welcke conditien ende voorwaerden de 

contragenten hinc jude beloofden te onderhouden ende volcomen te doen onderhouden ende 

volcomen t’allen dagen onder ’t verbant van haerlieder personen ende goederen ende 

renuncgiatie van alle behulp van rechten desen eenicgsints contrarierende ende in sonderheijt 

den rechte seggende dat generale renuncgiatie sonder voorgaende speciale is van onwaerden. 

Al sonder fraude consenterende ende versouckende hiervan bij mij notario gemaect te werden 

een ofte meer instrumenten in behoorlijcke forme.  

Gedaen binnen der stadt ten comptoire van mij notario present Adriaen Boudewijns ende 

Jacob Engels borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse van desen 



versocgt sijnde de minutte deser mette comparante mede onderteijckent hebben. Actum ut 

supra. 

 

RAZE 2044, 116v, W_6712, 31-8-1612 (coopcedulle): compareerde voor mij Jacob 

Boudewijns Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert 

residerende binnen der stadt Goes ende inde presentie van getuijgen ondergenoemt d’eersame 

sr David Frans Eversdijc ter eenre ende Augustijn Gheleijns (pag 117) secretaris tot 

Ellewoutsdijck (MPS: Ellewoutsdijk) ter andre sijde, welcken Everdijc verclaerde den voors. 

Gheleijns vercocgt gelijc denselven Ghelijns bekende gecocgt te hebben de naervolgende 

percelen van landen liggende in Theunishouck in Ellewoutdijc voors. eerst een stuck saijlant 

groot 5 gemet 90 roe ende ten laesten nocg aldaer 3 gemet 6 roen saijlant voor de somme van 

100 carolus guldens van 40 gvls ’t stuck gelts eens te betalen een 8
ste

 paert gereet ter 

leveringe. Item gelijc 8
ste

 paert een jaer daernaer ende soo voorts alle jaren gelijcke 8
ste

 paert 

ter volder betalinge gedurende. Den cooper is nocg gehouden ende belooft aen den vercooper 

ter leveringe voors. mede te betalen eenpacht van voors 5 gemet 99 roe bij hem gebaent 

wordende verschenen Catharijna 1611 ende den pacht 1612 Goesche marct 1613 het eerste 

jaerpacht van de voors. 3 gemet 6 roe bij een ander gebaent wordende te verschijnen 

Catharijna 1613 is tot coopers proffijte. Al sonder fraude consenterende ende versouckende 

hiervan bij mij notario gemaect te werden een ofte meer instrumenten in behoorlijcke forme.  

Gedaen binnen de stadt Goes ten comptoire van mij notario present d’eersame Jacob Jans 

Braengendijck ende Cornelis Franss Eversdijck borgers deser stede die als getuijgen nevens 

mij notario tot kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser mette comparante mede 

onderteijckent hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2044, 117, W_6712, 31-8-1612 (attestatie): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes ende inde presentie van (pag 117v) getuijgen ondergenoemt Claes bael? van 

Wouwe (Nicolaes van Wouwe) cousmaker oudt 36 jaren endee Philips Marinuss 

quispelmaker (MPS: quispel = kwast maar ook een sieraad) out 24 jaren oft elc daerontrent 

borgers deser stede dewelcke hebben ter instantie ende versoucke van Loijs Dammaert? 

(MPS: Louis Dammaert?) waert ter Vere (MPS: Veere) in Vijgenboom op haerlieder 

mannewaerheijt in plaetse van eede verclaert ende geattesteert voor de gerecgte waerheijtmits 

desen waracgitcg te wesen dat sijlieden deposanten nu geleden ontyrent 3 weeken geweest 

sijn binnen der Vere voors. ten huijsse van den requirant drinckende een pint wijns alwaer 

mede bij henlieden deposanten gecomen is eenen Anthonij de speelman meder ter Vere 

wonacgticg dewelcke jegens de deponenten seijde gijlieden sijt hier vreemde luijden lust u 

wat graens gij sult ? hier wel minder, wijsende op de dochter van den requirant . daerop de 

deponenten seijden sij schaem u, seijde andermael de voorn Anthonij gijlieden sout de eerste 

tweede derde vierde vijffde seste ofte sevenste niet sijn. De deponenten op staende sijn van 

hem gescheijden ende hebben t’selve den requirant ende sijn huijsvrouwe int secrete 

gebootschapt ende ’t gelacg betaelt. Eijndigende hiermede haerlieder depositie met presentatie 

van t’selve t’allen tijden met eede te bevestigen. Al sonder fraude consenterende ende 

versouckende hiervan bij mij notario gemaect te werden een ofte meer instrumenten in 

behoorlijcke forme.  

Gedaen binnen de stadt Goes ten comptoire van mij notario present d’eersame Jan Jacobs tot 

Middelburcg ende Cornelis Blaubeen borger deser stede die als getuijgen nevens mij notario 

tot kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser mette comparante mede 

onderteijckent hebben. Actum ut supra. 

 



RAZE 2044, 118, W_6713, 1-9-1612 (huwelijcx voorwaerde): Inden name Godts amen Condt 

en kennelijck sij eene ijegelijck bij desen jegenwoordigen openbaren instrumentum hoe dat op 

heden den 1-9-1612 voor mij Jacob Boudewijn Wisse openbaer notaris bij den hove 

provinciael in Hollandt geadmitteert residerende binnen der stede Goes ende inde presentie 

van getuijgen ondergenoemt persoonlijc gecompareert Andries Adriaens toecomende 

bruijdegom ter eenre ende Paschijnken Willemsdr geassisteert met mr Marinus Hoocgcamer 

haeren in desen gecoren voocgt ende assistent toecomende bruijt ter andre sijde dewelcke 

comparanten ende in sonderheijt de voorn. paschijnken Willemsdr met rade ende consente 

van de voorn haren in desen gecoren voocgt verclaerden dat sijlieden gesint waren 

malcanderen vuijt goeden liefde ende affectie te trouwen ende daermede voorts te gane na de 

ordonnantie van kercke Godes tot Godts eere ende haerlieder beijden sielen salicgheijt ende 

omme te verhoeden alle questien cavillatien (MPS: chicanes) ende geschillen die naermaels 

tusschen de vrienden van de eerstaflivicgen ende de lanxtlevenden van hen beijden spouden 

mogen oprijsen soo hebben sijlieden met goeder voorsienger deliveratie vuijt haerlieder vrien 

eijgen wille daertoe onbedwongen oft verlet? van jemande soo sijlieden seijden gemaect ende 

geordonneert maken ende ordonneren seker contract antenuptiael ofte huwelijcxe voorwaerde 

in voegen manieren naervolgende te weten dat terstont naert overlijden van den eerste van 

henlieden comparanten de lanxtlevende onder de last ende reserve hiernaer geroert zal 

aenveerden in rechten vrien eijgendomme behouden alle de gereede havelijcke erffelijcke 

meuble ende in meuble gpoederen actien geracgticgheden gout ende silver gemunt ende 

ongemunt vuijt ende inschult ende generalijc alles dat d’eerst overlijdende met de 

lancxtlevende gemeene achterlaten sal niets vuijtgesondert ofte gereserveert, sonder jemant 

wederseggen gehouden te wesen staet (pag 118v) inventaris oft eenicg bewijs te derven doen 

ofte leveren, behoudens dat d’selve lanxtlevende tsij bruijdegom ofte bruijt sal gehouden sijn 

vuijttereijcken t’gene ende sulcx hier naer volcgt. Ende erstelijc soo’t gebeurde ende Godt 

sulcx genoecgde dat hij toecomende bruijdegom quame te overlijden voor de voorn 

toecomende bruijt soos al deselve bruijt gehouden sijn gelijc sij belooft mits desen aen des 

voornoemde bruijdegoms erfgenamen ab interstto vuijt te reijcken de somme van 200 p vls 

onder hen allen eens sonder meer te betalen in termijnen hier navolgende, te weten 3 maenden 

naert overlijden van de voorn Andriess de somme van 400 carolus gulden van 40 gvls t’stuc. 

Item een jaer daernaer date van de selve drie maenden gelijcke 40 guldens ende resterende 

400 gulden ten eijnde van den 2
de

 jare, sal sij toecomende bruijt voorts gehouden sijn ende 

belooft mits desen boven ’t gene voors. nocg vuij te reijcken ende betalen aen Lemken ende 

Heijndrick Pieters des voors. Andries overleden huijsvrouwe broeders kinderen de somme 

van 200 carolus guldens onder hun beijden eens te betalen d’een helft insgelijcx 3 maenden 

naer sijn overlijden ende d’andre helft een jaer daernaer sonder meer. Ende oft Godt geliefde 

ende sulcx genoecgde dat sij toecomende bruijt eerst ende voor de voorn toecomende 

bruijdegom quame t’overlijden sal hij hij bruijdegom in dien gevalle gehouden sijn gelijc hij 

belooft mits desen vuijt te reijcken ende betalen t’gene hiernaer volcgt. In den eersten aen 

Berbelken de Nokere (MPS: Barbara de Nokere) ende Adriaenken de Nokere (MPS: Adriana 

de Nokere) oft aen derselver kinderen soos ij overleden waren, susterkinderen de somme van 

200 p vls onder hun beijden eens. item bovendien aen desselfs Berbelken ende Adriaenkens 

kinderen die sij nu hebben ende nocg mogen crijgen gelijcke 200 p vls onder hun allen eens 

dewelcke tusschen henlieden sullen gepaert ende gedeelt worden in twee hooftdeelen naer 

(pag 119) costume des lants welcke voors. 400 p vls den voors. toecomende bruijdegom sal 

gehouden sijn ende belooft mitsdesen te betalen in termijnen naervolgende te weten 100 p vls 

drie maenden naert overlijden van de voorn. bruijt. Item 100 p vls een jaer naer date van selve 

drie maenden en soo voorts alle jaren gelijcke 100p vls ter volder betalinge van voors 400 p 

vls gedurende docg vesrstaet ende begeirt sij Paschijnken dat de 200 p vls die de kinderen van 

de voors. Berbelken ende Adriaenken de Nokere vuijt cracgte van desen toecomen sullen, 



sullen aengeleit worden tot derselver kinderen proffijte aen vaste ende wel gehipotequeerde 

rente. Item sal de voorn toecomende bruijdegom voorts gehouden sijn gelijc hij belooft mits 

desen te betalen ende vuijttereijcken boven t’gene voors. is aen Jacob Cleeuwerts seilmaker 

de somme van 200 carolus guldens van 40 g vls t’stuc eens te betalen d’een helft insgelijcx 

drie maenden naer haer overlijden ende d’andre helft een jaer naer date met alle welcke 

penningen bij de comparanten aen haerlieder vrienden ofte erfgenamen te weten elc de sijne 

hier vornegegeven gegonnen ende toegevoecgt sijlieden willen ende ordonneren dat de selve 

hun daermede ten regarde van successie henlieden bijt overlijden van eerste van henlieden 

comparanten versterven sullen contenteren sonder de lancxt levende van de comparanten 

eenicg vorder molest ofte pretensie ter cause van deselve erffenisse te doene op den verbeurte. 

Soo wie contrarie deser doet van t’gene hen oft henlieden vuijt cracgte van deser eenicgsints 

soude toecomenvan deser dewelcke sijlieden respectivelijc in sulcken schijn gonnende 

toevoegende ende latende den armen alhier. Is voorts bij de contragenten gestipuleert ende 

geordonneert dat de (pag 119v) lancxtlevende van henlieden ooc sal gehouden sijn vuijt te 

reijcken ende betalen aen de armen deser stede de somme van 50 carolus guldens van 40 g vls 

t’stuc eens. Alle welcke conditien ende voorwaerden de comparanten beloofden te 

onderhouden ende achtervolgen te doen onderhouden ende achtervolgen t’allen dagen sonder 

iet te doene ofte gedoogen gedaen te worden ter contrarien directelijc ofte indirectelijc. Al 

sonder fraude consenterende ende versouckende hiervan bij mij notario gemaect te werden 

een ofte meer instrumenten in behoorlijcke forme.  

Gedaen binnen de stadt Goes ten huijsse van voorn Paschijnken Willemsdr present d’eersame 

Jan Nicolaess Slot ende Heijndrick Hubrechts molenaer borgers deser stede die als getuijgen 

nevens mij notario tot kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser mette comparante 

mede onderteijckent hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2044, 119v, W_6715, 3-9-1612 (testament): Inden name Godts amen Condt en 

kennelijck sij eene ijegelijck bij desen jegenwoordigen openbaren instrumentum hoe dat op 

heden den 3-9-1612 voor mij Jacob Boudewijn Wisse openbaer notaris bij den hove 

provinciael in Hollandt geadmitteert residerende binnen der stede Goes ende inde presentie 

van getuijgen ondergenoemt persoonlijc gecompareert sijn Marcus Geijnkens schoemaker 

ende Diericksken Diericksdr (MPS: Dirricxken Dirricks) sijne huijsvrouwe borgers deser 

stede welkcen Marcus cloec gesont welvarende gaende ende staende daert hem beliefde ende 

voorn Dirricxken sieckelijc te bedde liggende maer nocgtans haer verstant memorie ende vijff 

zinnen over al wel macgticg ende volcomelijc gebruijckende soo ons claerlijc (pag 120) 

gebleken is, overdenckende de cranckheijt des menschen leven datter niet sekerder en is dan 

de doot ende niet onsekerder dan d’ure ofte stonde derselver hebben vuijt haerlieder vrien 

eijgen onbedwongen wille rijpelijc voordacgt beraden ende wel overleijt sonder toeraet ofte 

inductie van jemande soo sijlieden seijden gemaect ende geordonneert maken ende 

ordonneren haeren testament laeste ende vuijtterste wille in formen ende manieren 

naervolgende. Bevelende haerlieder sielen die bermherticgheijt Godts die d’selve geschapen 

verlost ende geheilicgt heeft en de haerlieden doode lichaem de heilige aerden. Ende comende 

voorts tot haerlieder voorgenomen dispositie van goederen, hebben malcanderen reciproce 

over ende wederover de lancxtlevende van hen beijden bij forme van institutie gegeven ende 

gegonnen alle de gereede havelijcke erffelijcke meuble inmeuble goederen actien crediten 

ende gerechticgheden vuijt ende inschult ende generalijc alles dat de eerst overlijdende met de 

lanxtlevende van hen beijden achterlaten ende deser werelt ontruijmen sal niet vuitgesondert 

ofte gereserveert om alle d’selve naert overlijden van de eerste van hen beijden bij de 

lancxtlevende onder de lasten ende reserve hiernaer geroert aenveert behoudende sijn ofte 

haer proffijt daermede gedaen te werden als met sijn ofte haer vrij eijgen goet sonder jemants 

wederseggen ende dat alles gedurende tot het hertrouwen ofte sterven van deselve 



lancxtlevende als wanneer tsij in cas van hertrouwen ofte sterven de erfgenamen van de eerst 

overledene sullen proffiteren ende in vrien eijgendomme aenveerden de gerechte helft van 

alle de goederen die de lancxtlevende t’sijnder hertrouwen hebben ofte stervende achterlaten 

sal geen vuijtgesondert ofte gereserveert daerinne de comparanten over wedersijden waren 

consenterende belastende malcanderen over ende wederover reciproce de lancxtlevende sijn 

oft haere (pag 120v) hertrouwen aen erfgenamen van de eerste overledene van hen beijden te 

leveren pertinenten ende deucgdelijcken staet van alle de goederen omme dienvolgens tot 

haerlieder volcomen gerechticgheijt te comen, docg verstaet ende begeirt sij comparante dat 

de goederen die Jaquemijnken van de Putte (MPS: Jacomijna van de Putte) haere nichte van 

haer comparante sal beerven (soo de selve ter hertrouwen ofte sterven van voorn. haren man 

nocg onmondicg is ) sullen aengeleit worden tot proffijt van selve Jaquemijnken op rente ter 

tijt ende wijlen deselve bejaert sal sijn docg sal den voors. haren man de naeste sijn soot hem 

belieft omme dselve op rente ten advenante den penninck zestiene te houden ter tijt ende 

wijlen voors, stellende ende substituerende sijlieden comparanten tot haerlieder erfgenamen te 

weten hij Marcus Hans, Adriaen, Christiaen, Guilliaem (MPS: Willem) ende Maeijcken 

Geinkens sijn broeders ende suster mitsgaders de nagelaten kinderen van wijlen Servaes 

Geinkens ende sij Dirricxken de voors. Jaquemijnken van de Putte mitsgaders Dierick 

Nicolaess ende Willem Willems alle haer broeder ende susterkinderen sulcx als die behoren te 

erven omme alle de goederen henlieden vuijt cracgt van desen te versterven in manieren 

voors. tusschen henlieden gepaert ende gedeelt te worden naer de costume van Seelandt. Alle 

t’welcke voors. is de testanten ter presentie van de getuijgen duidelijc voorgelesen sijnde 

verclaerden andermael t’selve te wesen haerlieder beiden testament laetse vuijterste wille, 

begerende ende mits desen ordonnerende dat ’t selve sal onderhouden ende achtervolcgt 

worden tsij bij forme van testamente codicille vuijtterste wille giften ten opsien des doots ofte 

sulcx andre forme daerdeure t’selve alderbest staende gehouden worden macg 

niettegenstaende eenige rechten statuten ordonnantien keuren ofte costumen van steden ende 

landen ter contrarien, nocg ooc niettegenstende (pag 121) dat alle hoocgheden ende 

solemniteijten na rechten gerequireert hiernaer niet en waren geobserveert. Al sonder fraude 

consenterende ende versouckende hiervan bij mij notario gemaect te werden een ofte meer 

instrumenten in behoorlijcke forme.  

Gedaen binnen de stadt Goes ten huijsse van de comparanten present d’eersame Andries 

Adriaens ende Quirijn Corneliss borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot 

kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser mette comparante mede onderteijckent 

hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2044, 121, W_6716, 6-9-1612 (obligatie): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes ende inde presentie van getuijgen ondergenoemt mr Heijndrick Mispelblom 

vechtmeester binnen deser stede denwelcke comparant bekende wel ende deucgdelijc 

schuldicg te wesen Isaac Jooss de Neve wonacgticg onder de heerlijcheijt Strijen de somme 

van 10 10s g vls eende ende dat over afcoop van alsulcke 14 p vls als hij comparant den voorn 

Isaac Jooss nocg schuldicg ende resterende is over de twee leste pajementen van sekere 

huijssinge bij den comparant van den voors. Isaac gecocgt gestaen binnen de prochie van 

Oudelande jegenover de kercke welcke 10 p 10 s den voorn comparant beloofde te betalen 

d’een helft gereet ende d’andere helft (pag 121v) binnen drie weken ofte een maent naer date 

deser, denwelcke ontfangen hebbende bekende den voorn Isaac mede ten desen comparerende 

van de voorn mr Heijndrick van resterende die hij op den voorn huijse nocg sprekende heeft 

ten vollen betaelt te wesen ? den eersten metten laesten. Belovende oversulcx den voorn mr 

Heijndrick sijn erven ende nacomelingen van alle schulden ende commeren die tot den adge 

van heden op den voorn huijsse souden mogen geeijscht worden te bevrijden ende garanderen 



onder ’t verbant van sijne persone ende goederen. Al sonder fraude consenterende ende 

versouckende hiervan bij mij notario gemaect te werden een ofte meer instrumenten in 

behoorlijcke forme.  

Gedaen binnen de stadt Goes ten huijsse van de voorn mr Heijndrick present Hubrecht Jans 

stadtbode ende Pieter Jooss backer borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot 

kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser mette comparante mede onderteijckent 

hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2044, 121v, W_6717, 15-9-1612 (procuratie): compareerde voor mij Jacob 

Boudewijns Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert 

residerende binnen der stadt Goes ende inde presentie van getuijgen ondergenoemt Jorijnken 

Bovarij weduwe ende boelhoutster wijlen Hans Baert (MPS: Jan Anthonies Baert) filius 

Antheunis wonacgticg buijten deser stede Goes op de Zelcke geassisteert met Cornelis Franss 

Eversdijck haren in desen gecoren voocgt dewelcke comparant heeft geconstitueert ende 

macgticg gemaect constitueert ende maect macgticg mits desen Geeraert Kieckeport (MPS: 

Geert Pieters Kieckenpoort) filius Pieters wonacgticg (pag 122) tot Oudenaerden in 

Vlaenderen hem gevende volcomen macgt ende authoriteijt omme vuijt haers comparantes 

name ende van harentwege metter minne ofte rechte te heeschen ende aenveerden alsulcken 

huijsinge ende hofstede de comparante toe behorende gestaen buijten Ronce op de 

Cruijsbercg wesende een herberge jegenwoordicg gebruict ende beseten wordende bij eenen 

Gilles getroudt hebbende de dochter van mr Jasper van Nieubrugge ten dien fijne te 

compareren voor alle wetten rechten ende rechteren daert behooren sal ende aldaer alles te 

allegerende doen allegeren t’gene tot voorstandt van haer constituantes goet recht dienen sal 

t’selve huis ende hofstede te vercoopen verurende (MPS: verhurende) ende veralinieren aen 

alsulcken persoon ofte personen ende voor sulcken somme van penningen alst hem 

geconstitueerde goetduncken sal de penningen daervan procederende onder behoirlijcke 

quitantie t’ontfangen den cooper ofte cooperesse daerinne te goeden ende vestigen ende haer 

comparante daervan tóntgoeden ende onterven naer de usantie aldaer geobserveert. Ende 

voorts tot voderinge van haer constituantes goet recht in rechte ende daerbuijten alles te 

hanteren (MPS: er staat: te hantereren) als sij comparante present sijnde selfs soude mogen 

ofte connen gedoen met macgt om een ofte meer personen ad lites in sijn stede te substitueren. 

Gelovende te houden voor goet ende van waerden t’allen dagen alle t’gene bij den 

geconstitueerde ten fijne voors. is gedaen ende gehanteert sal worden mits hij geconstitueerde 

gehouden wert van sijnen ontfanc te doene deucgdelijcke rekeninge bewijs ende reliqua 

t’allen tijden des versocgt sijnde. Al sonder fraude consenterende ende versouckende hiervan 

bij mij notario gemaect te werden een ofte meer instrumenten in behoorlijcke forme.  

Gedaen binnen de stadt Goes (pag 122v) ten comptoir van mij notario present Cornelis Franss 

Eversdijck ende Isaac van Driele borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot 

kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser mette comparante mede onderteijckent 

hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2044, 122v, W_6718, 17-9-1612 (quitantie): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes ende inde presentie van getuijgen ondergenoemt Joos Pijpe ende Pieter Bolle 

filius Joos (MPS: Pieter Jooss Bolle) gesamentlijcke procuratie hebbende eerst van Maijken 

Bolle filia Boudewijn (MPS: Maeijcken Boudewijnsdr Bolle) weduwe van Piehoven? suster 

van wijlen Jan Bolle saliger, item van Jan Pijpe ende sijne huijsvrouwe Janneken Bolle filia 

Joos (MPS: Janneken Joosdr Bolle) die broeder was van den voors. Jan Bolle, ende ten laeste 

van Jan de Vos als voocgt van de voors. Pieter Bolle out soo hij seijde 23 jaren broeder van de 

voors. Janneken Bolle volgende de letteren van de procuratie hier geexhibeert gepasseert voor 



schepenen van Meenene op 15-6-1612 gesamentlijcke erfgenamen van voorn Jan Bolle 

dewelcke comparanten hebben in de qualiteijt als boven geroert verclaert ende bekent 

verclaerden ende bekenden ten volle betaelt ende voldaen te wesen van Margrietken Pieters 

(MPS: Margaretha Pietersdr) weduwe wijlen den voors. Jan Bolle van alle de gereede 

penningen meuble havelijcke erffeleijcke roerende ende onroerende goederen bij den voors. 

Jan Bolle achtergelaten geen vuijtgesondert ofte gereserveert houdende hen dies? aengaende 

vernoucgt ende gecontenteert, scheldende de voorn. Grietken Pieters haren erven ende 

nacomelingen ende allen (pag 123) andre quitantien behoudende van vrij ende quijtte mits 

desen ten eeuwigen dage. belovende d’selve haren erven ende nacomelingen van alle 

namaningen ende querelleringe ende moijten die haer ter cause van de voors. successie hier 

namaels souden mogen aengedaen worden te bevrijden ende garanderen onder t’verbant van 

haere ende haerlieder meesters personen ende goederen hebbende ende te vercrijgen, 

behoudens dat de comparanten in desen aen de voors. Grietken nocg goet houden alsulcken 9 

p 5 s die verschijnen sullen Kersmis 1612 over coop van huis op de Nieuwe Beestemarct bij 

deselven grietken gecocgt. Al sonder fraude consenterende ende versouckende hiervan bij mij 

notario gemaect te werden een ofte meer instrumenten in behoorlijcke forme.  

Gedaen binnen de stadt Goes ten comptoir van mij notario present Geert Dignuss ende Esaias 

Corneliss Boone borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse van 

desen versocgt sijnde de minutte deser mette comparante mede onderteijckent hebben. Actum 

ut supra. 

 

RAZE 2044, 123, W_6718, 17-9-1612 (substitutie): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes ende inde presentie van getuijgen ondergenoemt Joos Pijpe ende Pieter Bolle 

filius Joos (MPS: Pieter Jooss Bolle) gesamentlijcke procuratie hebbende eerst van Maijken 

Bolle filia Boudewijn (MPS: Maeijcken Boudewijnsdr Bolle) weduwe van Piehoven??? suster 

van wijlen Jan Bolle saliger, item van Jan Pijpe ende sijne huijsvrouwe Janneken Bolle filia 

Joos (MPS: Janneken Joosdr Bolle) die broeder was van den voors. Jan Bolle, ende ten laeste 

van Jan de Vos als voocgt van de voors. Pieter Bolle out soo hij seijde 23 jaren broeder van de 

voors. Janneken Bolle volgende de letteren van de procuratie hier geexhibeert gepasseert voor 

schepenen van Meenene op 15-6-1612 gesamentlijcke erfgenamen van voorn Jan Bolle 

dewelcke comparanten hebben vermogen d’selve procuratie ende specialijc vuijt cracgte van 

de clausule van substitutie daerinne begrepen in haerlieder stede gestelt ende gesubstitueert 

stellen ende substitueren in haerlieder stede mits desen Pieter Adriaens Cramer borger deser 

stede omme vuijt haerlieder comparanten name in de qualiteijt boven geroert te compareren 

voor de magistraet deser stede ende aldaer ten proffijte van Grietken Pieters (MPS: 

Margaretha Pietersdr) weduwe wijlen de voors. Jan Bolle te leveren in rechten vrien 

eigendomme over te dragen naer costume alhier geobserveert seker huijssinge gestaen buiten 

de Janspoorte deser stede bij de comparanten openbaerlijc te bode binnen deser stede gecocgt 

ende bij henlieden nu wederom aen voorn weduwe wijlen Jan Bol achtervolgende de 

conditien daerop sijlieden t’selve huijs hebben gecocht overgelaten voor de somme van 60 p 

vls gerret gelt die de comparanten bekenden in gereede gelde ontfangen te hebben de voorn 

weduwe daerinnen te goeden erven ende vestigen ende henlieden comparanten in der voors 

qualiteijt daervan t’ontgoeden onterven ende ontvestigen, ende voorts alle ten fijne voors. te 

hanteren dat behooren sal als sijlieden comparanten present sijnde selfs souden mogen ofte 

connen gedoen. Gelovende te houden voor goet (pag 104) ende van waerden t’allen dage 

t’gene bij den gesubstitueerde ten fijne voors. is gedaen ende gehanteert sal worden. Al 

sonder fraude consenterende ende versouckende hiervan bij mij notario gemaect te werden 

een ofte meer instrumenten in behoorlijcke forme.  



Gedaen binnen de stadt Goes ten huijsse van voorn. weduwe present d’eersame Cornelis 

Anthonies Ossewaerde ende Cornelis Laureijss Anthonies borgers deser stede die als 

getuijgen nevens mij notario tot kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser mette 

comparante mede onderteijckent hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2044, 124, W_6719, 17-9-1612 (transactie): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes ende inde presentie van getuijgen ondergenoemt Joos Pijpe ende Pieter Bolle 

filius Joos (MPS: Pieter Jooss Bolle) gesamentlijcke procuratie hebbende eerst van Maijken 

Bolle filia Boudewijn (MPS: Maeijcken Boudewijnsdr Bolle) weduwe van Piehoven? suster 

van wijlen Jan Bolle saliger, item van Jan Pijpe ende sijne huijsvrouwe Janneken Bolle filia 

Joos (MPS: Janneken Joosdr Bolle) die broeder was van den voors. Jan Bolle, ende ten laeste 

van Jan de Vos als voocgt van de voors. Pieter Bolle out soo hij seijde 23 jaren broeder van de 

voors. Janneken Bolle volgende de letteren van de procuratie hier geexhibeert gepasseert voor 

schepenen van Meenene op 15-6-1612 gesamentlijcke erfgenamen van voorn Jan Bolle 

dewelcke comparanten bekenden ende verclaerden aen Margaretha Pietersdr (MPS: Grietken 

Pieters) weduwe wijlen Jan Bol voors. in rechten vrien eigendomme overgedragen ende 

getransporteert te hebben gelijc sij doen bij desen dese naervolgende actien, die sijlieden 

comparanten hier binnen als buijten deser stede nocg t’ontvangende ende vuijtstaende hadden 

ende eerst alsulcke 9 p 5s als sij weduwe henlieden nocg schuldicg ende táchteren was over 

rest van den coop van t’huis op de Beestemarct binnen deser stede ende gespecificeert in de 

quijtantie bij henlieden comparanten op heden ten proffijte van de voors. weduwe voor dese 

jegenwoordige overdracht leden die verschijnen kersmisse comende. Item nocg de helft in 

eenen paijement brief tot laste van Neelken Bouwens (MPS: Cornelia Boudewijns) 

inhoudende over de helft 6 p vls verschijnende achtervolgende den brief. Item nocg de helft 

van 5 p vls die Ferdinandus den hovenier schuldicg is pro reste. Item nocg tot laste van de 

weduwe van Pieter Lampaert tot Wemeldinge over de helft de somme van 6 s 6 g. Item nocg 

10 s gvls tot laste van Maijken Abrams (MPS: Maeijcken Abrahamsdr) ende ten laeste nocg 2 

p vls tot laste van Jan Oliviers cleermaker van huishure beloopende samen ter somme van 24 

p 11 s 6 gvls, Van alle welcke actien ende gerechtigheden sijlieden comparanten bij desen 

bekenden van de voors. weduwe mits van selve ontfangen hebbende de somme van 18 p vls 

gereet gelt ten volle betaelt vernoucgt ende gecontenteert te wesen beede? den eersten 

penninck metten laesten verclaren dienvolgens daer geen recht (125) nocg actie meer aen te 

behouden doende daervan bij desen afstant tot profitte van de voorn. weduwe haren erven 

ende nacomelingen. Al sonder fraude consenterende ende versouckende hiervan bij mij 

notario gemaect te werden een ofte meer instrumenten in behoorlijcke forme.  

Gedaen binnen de stadt Goes ten huijsse van voorn. weduwe present d’eersame Cornelis 

Anthonies Ossewaerde ende Cornelis Laureijss Anthonies borgers deser stede die als 

getuijgen nevens mij notario tot kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser mette 

comparante mede onderteijckent hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2044, 125, W_6720, 25-9-1612 (testament): Inden name Godts amen Condt en 

kennelijck sij eene ijegelijck bij desen jegenwoordigen openbaren instrumentum hoe dat op 

heden den 25-9-1612 voor mij Jacob Boudewijn Wisse openbaer notaris bij den hove 

provinciael in Hollandt geadmitteert residerende binnen der stede Goes ende inde presentie 

van getuijgen ondergenoemt persoonlijc gecompareert sijn Joos Michiels ende Neelken 

Adriaens (MPS: Cornelia Adriaensdr) sijne huijsvrouwe wonende buijten de Nieuwpoorte 

deser stede inde Antwerpse backerie welcken Joos Michiels sieckelijc te bedde liggende ende 

de voorn Neelken Adriaens cloec gesont welvarend gaende ende staende daert haer beliefde, 

beijden verstant memorie ende vijff sinnen over al wel macgticg ende volcomelijc 



gebruickende soo ons claerlijc gebleken is, dewelcke comparanten overdenckende de 

cranckheijt des menschen leven datter niet sekerder en is dan die doot ende niet onsekerder 

dan d’ure ofte stonde deselverhebben vuijt haerlieder vrien eigen onbedwongen wille rijpelijc 

voordacgt beraden ende welonderleijt sonder inductie ofte toeraet van jemande soo sijlieden 

seijden gemaect ende geordonneert maken ende ordonneren haerlieder respective (125v) 

testament ende vuijtterste wille in formen ende manieren naervolgende. belovende haerlieder 

sielen die bermherticgheijt Godts die d’selve geschepen verlost ende geheilicgt heeft ende 

haerlieder doode lichaemen den buijc der aerde. Ende comende voorts tot haerlieder 

voorgenomen dispositie van goederen ende eerst den voorn Joos Michiels in cas hij voor de 

voors. sijne huijsvrouwe comt t’overlijden heeft gegonnen ende gegeven gont ende geeft in 

rechten vrien eigendomme mits desen aen armen deser stede Goes de somme van 15 carolus 

guldens van 40 gvls t’stuc gelts eens. Item geeft ende legateert aen sijne naeste vrienden die in 

fijne achter te laten goederen gerecht sullen sijn de somme van 15 carolus guldens ten prijse 

als boven onder hun allen eens omme d’selve legaten terstont naer sijn overlijden aen den 

voors. legatarrissen bij sijn naer te nomineren erfgenamen gegeven ende betaelt te worden. 

Ingevalle sijlieden ofte jemanden van haerlieder wege daer na taelt? alsoo hij comparant 

verclaerde geen bloetvrienden te weten nocg kennen. Ende alle de resterende goederen deser 

ontruijmen ende met sijne huijsvrouwe gemeene achterlaten sal geen vuijtgesondert ofte 

gereserveert heeft hij Joos Michiels in rechten vrien eigendomme gegonnen ende gegeven 

gont ende geeft bij desen aen den voors. Neelken Adriaens sijne huijsvrouwe omme d’selve te 

aenveerden ende behouden als haer vrij eigen goet sonder jemants wederseggen d’selve 

Neelken Adriaens daerinne sijn universele erfgenamen instituerende ende verclarende bij 

desen. Ende de voorn Neelken Adriaens comende voorts tot hare voorgenomen dispositie van 

goederen heeft in cas sij voor den voorn haren man comt t’overlijden in den eersten gegeven 

ende gegonnen aen den armen deser stede de somme van 15 carolus guldens van 40 gvls 

t’stuc gelts eens. Item geeft ende legateert aen voorn Joos Michiels haren man voren vuijt de 

goederen bij haer met hem gemeene achter te laten de somme van 400 carolus gulden ten 

prijse als boven omme d’selve terstont naer haer overlijden bij den selven haren man aenveert 

ende in rechten vrien eigendomme voren vuijt geproffiteert te worden als sijn vrij (pag 126) 

eigen goet. Ende in alle de resterende goederen die sij Neelken met denselven haren man 

gemeene achterlaten sal heeft sij haer universele erfgenamen geinstitueert Mattheus 

Verhaecgt haren sone. Ende verclaerden de comparanten malcanderen de schoonicgheijt 

(MPS: ?) hierboven geroert gegeven ende gelaten te hebben in recompence van groote liefde 

diensten ende weldaden die sijlieden staende huwelijck malcandren alreede gedaen ende 

bewesen hebben ende nocg doen ende bewijsen sullen soo lange Godt de heere henlieden 

samen int leven sparen sal als om andre redenen henlieden daertoe moverende. Alle twelcke 

voors. de testateuren ter presentie ende aenhooren van getuijgen duidelijc voorgelesen sijnde 

verclaerden andermael t’selve te wesen haerlieder respective testament laeste ende vuijterste 

wille begeirende ende mits desen ordonnerende dat d’selve sal achtervolcgt worden ende 

volcomen effect sorteren tsij bij forme van testamente codicille vuijtterste wille gifte ten 

opsiene des doots ofte sulcke andre forme ende middelen daerdeure t’selve alderbest staende 

gehouden worden ende naer rechten subsisteren macg niettegenstaende eenige rechten 

statuten ende ordonnantien keuren ofte costumen van steden ende landen ter contrarien, nocg 

ooc niettegenstaende dat alle hoocgheden solemniteijten ende observantien naer rechten 

gerequireert hierinne niet volcomelijc en waren onderhouden. Al sonder fraude consenterende 

ende versouckende hiervan bij mij notario gemaect te werden een ofte meer instrumenten in 

behoorlijcke forme.  

Gedaen binnen de stadt Goes ten huijsse van comparant present d’eersame Anthonij Marinuss 

panneboeter ende Jan Jans Goetherte borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario 



tot kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser mette comparante mede 

onderteijckent hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2044, 126v, W_6721, 25-9-1612 (transport): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes ende inde presentie van getuijgen ondergenoemt Pieter Corneliss Waert 

wonende in Schrabbekercke (MPS: ’s Heer Abtskerke) denwelcken comparant draecgt over, 

cedeert ende transporteert in rechten vrien eigendomme mits desen d’eersame Mattheus van 

der Straten eene obligatie inhoudende ende te betalen vuijtwijsende d’selve verleden bij 

Andries Engels (MPS: Andries Ingels) tot Waerde tot proffijte van Cornelis van Alphen op 

den 17-5-1612 mitsgaders een transport aen selve obligatie geannexeert verleden bij den 

voors. van Alphen voor schepenen van waerde ende valckenisse ten behoude van den 

comparant ende alle d’voors obligatien ende transports recht actie ende eigendom in alder 

forme ende manieren als d’selve geteickent ende in date als boven daer dese jegenwoordig 

vast aengemaect is inhoudende ende begrijpende sijn. Bekennende hij comparant van selve 

obligatie ende inhouden van dien ten volle betaelt ende al betaelt te sijne mits van den voors. 

Verstraten ontfangen hebbende de somme van 30 p 10 s gvls verclarende daeraen geen recht 

nocg actie meer te hebben nocg te behouden ten eeuwigen dage. Al sonder fraude 

consenterende ende versouckende hiervan bij mij notario gemaect te werden een ofte meer 

instrumenten in behoorlijcke forme.  

Gedaen binnen de stadt Goes ten comptoire van mij notario present Cornelis Masuijr (MPS: 

Cornelis Mazure) ende Pieter Potteij borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario 

tot kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser mette comparante mede 

onderteijckent hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2044, 126v, W_6722, 25-9-1612 (transport): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes ende inde presentie van getuijgen ondergenoemt (pag 128) (MPS: in de 

kantlijn: heer Jacob Baerlant getrout hebbende jonckvrouwe Maria van Schuijlen (MPS: 

Maeijcken van Schuijlen) ende sulcx vervangende sijn swager heer Cornelis van Schuijlen), 

heer dijckgrave Cornelis Adriaens Soetwater als voocgt van de nagelaten wesen wijlen Pieter 

van Schuijlen, heer Christoffel de Gaillieris in huwelijck hebbende jonckvrouwe Susanna 

Anthoniesdr mede voor sijn selven als ooc vervangende sijn huijsvrouwe broeders ende 

susters, ende Hieronimus Grieuwaert (MPS: Hieronimus Gruiward) nomine sijns vaders 

sterfhuijs gesamentlijck erfgenamen van de heer dijckgrave Jan Foorts van der Vesten zaliger 

ende sulcx in dier qualiteit met mr Balthasar geconstitueerde in desen portionaris voor een 

vierde paert in de naergespecificeerde twee renten daervan de resterende drie vierde paerten 

den voorn. mr Jacob baerlant met heer balthasar voorn. als erfgenamen van haerlieder 

grootmoeder Maria Cornelisdr Jansdr (MPS: Maeijcken Cornelisdr Jansdr) sijn competerende 

dewelcke hebben gesamentlijc geconstitueert ende macgticg gemaect d’eersame Cornelis 

Balthasar haerlieder mede-erfgenaem hem gevende volcomen macgt autoriteit ende speciael 

bevel omme vuijt haerlieder comparanten name ende van haerlieder wege soo wel t’voors 

vierde paert als ooc des voors. Baerlants helft van de resterende vdrie vierde paerten te 

heeschen manen innen ende ontfangen van de verloopen, eerst van eene erffeleijcke rente van 

3 p 8s 1 g 12 mijten sjaers staende op de name van Hans van Beringens kinderen (MPS: Jan 

van Beringen) ende specialijc gehipotequeert opt corpus der stadt van Hantwerpen (MPS: 

Antwerpen) verschijnende 18 maert ende september, ende nocg de de verloopen van eene 

erffelijcke rente van 4 p 16 s siaers gehipotequeert op den ouden accijs (MPS: impost) der 

voors. stadt ende staende op den name van Willem Jans Baerlant verschijnende 19 meije ende 

novembris, quitantie van sijnen ontfanck te geven ende verlijden in forma ende voorts alles 



ten fijne voors. te hanteren als sijlieden comparanten present sijnde selfs souden mogen ofte 

connen gedaen met macgt van een ofte meer personen ad lites in sijne stede te substitueren. 

gelovende te houden voor goet ende van waerden t’allen dagen alle t’gene bij den 

geconstitueerde ten fijne voors. is gedaen ende gehanteert sal worden mits hij geconstitueerde 

gehouden wert van sijnen ontfanc te doene deucgdelijcke (pag 127v) rekeninge bewijs ende 

reliqua t’allen tijden des versocgt sijnde. Al sonder fraude consenterende ende versouckende 

hiervan bij mij notario gemaect te werden een ofte meer instrumenten in behoorlijcke forme.  

Gedaen binnen de stadt Goes ter presentie van d’eersame mr David vander Nisse (MPS: 

Davidt Vernissius) borgemeester deser stede ende Tobias Wixdorp borger alhier die als 

getuijgen nevens mij notario tot kennisse van desen versocgt sijnde (doorgestreept: de minutte 

deser mette comparante mede onderteijckent hebben). Actum ut supra. 

 

RAZE 2044, 127v, W_6723, 28-9-1612 (transport): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes ende inde presentie van getuijgen ondergenoemt mr Martinus Caesar Tobias 

Wixdorp ende Adriaen Gentman borgers deser stede welcke comparanten verclaerden dat 

sijlieden hen selven hebben borge geconstitueert ende verbonden gelijc sijlieden constitueren 

ende verbinden bij desen voor Jan Corneliss Palinckman dat desselfs goederen bij inventaris 

gestelt tot proffijtte van sijn gemeene crediteuren sullen werden vercocgt ende denselven Jan 

Corneliss mede ten desen comparerende heeft belooft gelijc hij belooft bij desen d’selve sijne 

borgen ende haerlieder goederen van dese borcgtocgte costeloos ende schadeloos te houden 

ten eeuwigen dage enmde beloofde d’selve tot versekeringe van dien specialijc voor 

schepenen deser stede te verobligeren d’bate van sijn huijssinge genaemt t’Zevensterre. Al 

sonder fraude consenterende ende versouckende hiervan bij mij notario gemaect te werden 

een ofte meer instrumenten in behoorlijcke forme.  

Gedaen binnen de stadt Goes ten huijsse genaemt Hantwerpen present Cornelis Gorts d’oude 

ende Cornelis Jans Bourgoigne borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot 

kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser mette comparante mede onderteijckent 

hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2044, 128, W_6723, 2-10-1612 (procuratie): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes ende inde presentie van getuijgen ondergenoemt jonckheer Anthonij 

Manrijcque (MPS: Anthonij Manricque) denwelcken heeft geconstitueert ende macgticg 

gemaect constitueert ende maect macgticg mits desen jonckheer Jaques Manrijcque (MPS: 

Jacob Manrique) heer van Maesdam (MPS: Maasdam) sijnen broeder hem gevende volcomen 

macgt autoriteijt ende speciael bevel omme vuijt sijns constituants name te vercoopen seker 

rentebrief van 44 gulden ende 11 stuvers sjaers die hij sprekende heeft op de Gravelijcke 

Domeinen in Land van Voorne jaerlijcx betaelt wordende bij den heer rentmeester Willem 

Gans ende dat voor sulcken somme van penningen als hem den geconstitueerde raetsame 

duncken sal denselven brief aen den cooper ofte coopersse behoorlijc te transporteren die 

penningen daervan comende onder quitantie t’ontvangen ende voorts generalijc ten dien fijne 

alles te hanteren dat noodicg wesen sal als hij constituant present sijnde selfs soude mogen 

ofte connen gedoen. gelovende te houden voor goet ende van waerden t’allen dagen alle 

t’gene bij den geconstitueerde ten fijne voors. is gedaen ende gehanteert sal worden mits hij 

geconstitueerde gehouden wert van sijnen ontfanck te doene deucgdelijcke rekeninge bewijs 

ende reliqua t’allen tijde des versocgt sijnde. Al sonder fraude consenterende ende 

versouckende hiervan bij mij notario gemaect te werden een ofte meer instrumenten in 

behoorlijcke forme.  



Gedaen binnen de stadt Goes ten comptoire (pag 128v) van mij notario present Jacob 

Marinuss Boone ende Pieter Mesoeck borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario 

tot kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser mette comparante mede 

onderteijckent hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2044, 128v, W_6724, 2-10-1612 (attestatie): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes ende inde presentie van getuijgen ondergenoemt Pieter Adriaens cramer borger 

deser stede oudt 46 jaren ende Dignus Pieters wonende t’Hoedekinskercke (Hoedekenskerke) 

out 38 jaren ofte elc daerontrent dewelcke hebben ter instantie ende requisitie van David 

Aerts schpoemaker op haerlieder manne waerheijt in plaetse van eede verclaert ende 

geattesteert voor de gerechte waerheijt mits desen waracgticg ende henlieden nocg seer wel 

indacgticg te wesen dat Joos Jans Malfroict (MPS: Joos Jans Maelfroijt) in julij lestleden 

onbegrepen den juijsten dacg aen den voors. Dignus Pieters betaelt ende getelt heeft de 

somme van 10 p vls daerinne den requirant in desen bij de magistraet deser stede ten proffijte 

van den quetsure bij den requirant aen des voors. Dignus sone gegeven daervoren denselven 

Dignus hadde doen vercoopen alsulcken seste paert als den requirant in seker huijsinge 

staende binnen deser stede was competerende daervan cooper was gebleven Joos Jans 

Malfroict voors. voor de somme van 13 p 5s gvls als wanneer den voorn Joos Jans den 

deposanten alsoo sijlieden difficulteerden (MPS: zwaricgheijt maecten) hem den brief over te 

leveren beloofde de resterende penningen die hij over coop van t’selfde sesde paert nocg 

schuldicg was aen den requirant te betalen. Eijndigende hiermede sijne depostitie met 

presentatie van t’selve t’allen (pag 129) tijden met eede te bevestigen. Al sonder fraude 

consenterende ende versouckende hiervan bij mij notario gemaect te werden een ofte meer 

instrumenten in behoorlijcke forme.  

Gedaen binnen de stadt Goes in de Pauwe present Jan Corneliss Palinckman ende Adriaen 

Gentman borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse van desen 

versocgt sijnde de minutte deser mette comparante mede onderteijckent hebben. Actum ut 

supra. 

 

RAZE 2044, 129, W_6724, 5-10-1612 (quitantie): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes ende inde presentie van getuijgen ondergenoemt Jan Jans Wasschaert 

timmermanborger deser stede ter eenre ende Grietken Jacobsdr (MPS: Margaretha Jacobsdr) 

wonacgticg binnen Breda ter andre sijde welcke Grietken Jacobs verclaerde dat aen den voorn 

Wasschaert vercocgt heeft gelijck hij Wasschaert bekende gecocgt te hebben seker reste 

eender paijementbrief die de vercooperesse tot laste van den cooper sprekende hadde over 

coop van een vierden paert int huijs genaemt den Opperel inhoudende nocg de somme van 71 

p 13s 4 g verschijnende alle Sinte maerten met 5 p vls volgende de brief aen den cooper 

overgelevert ende dat alles voor de somme van 51 p vls contant gelt dij den cooper ten desen 

de vercooperesse aengetelt, gelijc sij vercooperesse bekende d’selve penningen van cooper 

ontvangen te hebben beede? den eersten penninc metten laesten. Al sonder fraude 

consenterende ende versouckende hiervan bij mij notario gemaect te werden een ofte meer 

instrumenten in behoorlijcke forme.  

Gedaen binnen de stadt Goes ten comptoire (pag 129v) van mij notario present David Quirijns 

ende Gideon Quirijns borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse van 

desen versocgt sijnde de minutte deser mette comparante mede onderteijckent hebben. Actum 

ut supra. 

 



RAZE 2044, 129v, W_6725, 6-10-1612 (testament): Inden name Godts amen Condt en 

kennelijck sij eene ijegelijck bij desen jegenwoordigen openbaren instrumentum hoe dat op 

heden den 6-10-1612 voor mij Jacob Boudewijn Wisse openbaer notaris bij den hove 

provinciael in Hollandt geadmitteert residerende binnen der stede Goes ende inde presentie 

van getuijgen ondergenoemt persoonlijc gecompareert is Neelken Huijbrecgts (MPS: Cornelia 

Hubrechtsdr) huijsvrouwe van Michiel van Schagen sieckelijc te bedde liggende maer 

nocgtans haer verstant memorie ende vijff sinnen over al wel macgticg ende volcomelijc 

gebruickende soo ons claerlijc gebleken is dwelcke comparante overdenckenden de broosheijt 

des menschen leven datter niet sekerder en is dan die doot ende niet onsekerder dan d’ure ofte 

stonde derselver heeft vuijt haren vrien eigen wille rijperlijc voordacgt beradende weloverleijt 

sonder inductie oft toeraet van jemande soos ij seijde gemaect ende geordonneert maect ende 

ordonneert haer testament laeste ende vuijtterste wille in formen ende manieren naervolgende, 

bevelende haere siele die bermherticgen Godts die d’selve geschapen verlost ende geheilicgt 

heeft ende haer doode lichaem den buijc der aerden. Ende comende voorts tot hare 

voorgenomen dispositie van goederen heeft in den eersten gegeven ende gelegateert aen 

kinderen bij Pieter Pieters de Roode haer comparantes natuerlijcke sone alreede geprocreert 

ende nocg te procreren de somme van 200 carolus guldens van 40 gvls t’stuck gelts eens die 

sij begeirt ende mits desen ordonneert dat aen vaste wel gehipotequeerde rente sullen 

aengeleijt worden omme bij den voorn. Pieter Pieters sijn leven lanc gedurende daervan de 

bladinge te genieten ende proffieteren sonder dat hij Pieter ’t capitael van dien eenicgsints int 

geheel ofte deel beleden? (pag 130) vercopen verurende (MPS: verhurende) ofte veralieneren 

(MPS: in andere handen brengen) nocg en verstaen ooc niet sij comparante dat de voors. 

bladinge bij eenige van des voors. Pieters crediteuren sal mogen begaen ? ofte geexecuteert 

worden, alsoo d’selven hem gelaten is tot sijn alimentatie ende onderhout. Ende soo Pieter 

Pieters quame te sterven sonder kint ofte kinderen achter te laten ofte achterlatende ende 

d’selve quamen te sterven voor hare mondicgheijt soo sullen d’selve 200 carolus guldens 

devolveren op de sijde van daer die geconnen sijn Ende in alle de resterende goederen bij haer 

comparante stervende met den voorn haren man gemeene acgter te laten stelt noemt ende 

institueert sij comparante hare erfgenamen Pauwels ende Cornelis van Schagen hare wettige 

kinderen. Alle twelcke voors. de testante ter presentie ende aenhooren van getuijgen duijdelijc 

voorgelesen sijnde verclaerde andermael t’selve te wesen haer testament laeste ende 

vuijtterste wille begeirende mits desen ordonnerende dat t’selve sal stadt grijpen ende 

volcomen effect sorteren t’sij bij forme van testamente codicille vuijtterste wille giften ten 

opsiene des doots ofte sulcke andre formen ende middelen daerdeure t’selve alderbest staende 

gehouden worden macg niettegenstaende eenige rechten statuten ordonnantien keuren of 

costumen van steden ende landen ter contrarien, nocg ooc niettegenstaende dat alle 

hoocgheden ende solemniteijten na rechten gerequireert hierinne niet volcomelijc en waren 

onderhouden. Al sonder fraude consenterende ende versouckende hiervan bij mij notario 

gemaect te werden een ofte meer instrumenten in behoorlijcke forme.  

Gedaen binnen de stadt Goes ten huijsse van de comparante present mr Martinus Caesar ende 

Dierick Reijniers borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse van 

desen versocgt sijnde de minutte deser mette comparante mede onderteijckent hebben. Actum 

ut supra. 

 

RAZE 2044, 130v, W_6726, 5-10-1612 (quitantie): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes ende inde presentie van getuijgen ondergenoemt d’eersame Loijs le Cocq 

(MPS: Louis le Cocq) wonacgticg te Bergen in Henegouwen ende Gregore le Cocq sijnen 

poutste sone voor sijn selven als vervangende sijn broeder Andries le Cocq ende alle andre die 

eenicg recht ofte actie souden mogen hebben aen de penningen procederende van het twaelfde 



paert de comparant competerende in de gemeene heeren thienden van s’Gravenpolder 

dewelcke hebben verclaert ende bekent gelijc sij verclaren ende bekennen bij desen van Jan 

jans brouwer haerlieden ontfanger wonacgticg binnen der stede Goes (mits ten desen van der 

selven Jans ontfangen hebbende de somme van 115 carolus guldens van 40 gvls t’stuck 

gereeden gelde) ten volle betaelt ende gecontenteert te sijne van alsulcken penningen als ’t 

haerlieder proffijte over ’t voors 12
de

 paert over den jaren ende Aougst? 1612 verschenen sijn 

ende over de jaren ende ougst? 1613 verschijnen sullen. bekennende daeraen geen recht nocg 

actie meer te behouden. Scheldende dienvolgende hem daervan quijtte ten eeuwigen dage 

ende beloofden den voors. Jan Jans sijn erven ende naercomelingen te bevrijden onder ’t 

verbant van haerlieder personen ende goederen. Al sonder fraude consenterende ende 

versouckende hiervan bij mij notario gemaect te werden een ofte meer instrumenten in 

behoorlijcke forme.  

Gedaen binnen de stadt Goes ten huijsse van de comparante present Dignus Ketelaer (MPS: 

Dignus Keetlaer) ende Cornelis Barthelmeeuss borgers deser stede die als getuijgen nevens 

mij notario tot kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser mette comparante mede 

onderteijckent hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2044, 130v, W_6726, 9-10-1612 (procuratie): compareerde voor mij Jacob 

Boudewijns Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert 

residerende binnen (pag 132) der stadt Goes ende inde presentie van getuijgen ondergenoemt 

Jacob Adriaens Soming? ende Maijken de Smidt filia Joos (MPS: Maeijcken Joosdr de Smidt) 

sijn huijsvrouwe wonacgticg binnen de eijlande van Suijtbevelandt dewelcke hebben 

geconstitueert ender macgticg gemaect constitueren ende maken macgticg bij desen Joos 

Cappelle borger deser stede present ende accepterende hem gevende volcomen macgt ende 

authoriteijt omme vuijt haerlieder comparanten name ende van haerlieder wege te heesschen 

innen (MPS: ‘ende ontfangen’ is doorgestreept) vervolgen ende aenveerden alle alsulcken 

penningen parthien van landen gronden van erven ende andere goederen de comparant 

toebehorende liggende in Vlaenderen onder de heerlijckheijt van Thiel tothou? ende alle 

omme elders waer het soude mogen wesen ende de voorn. Maijken de Smidt verstorven soo 

bijt overlijden van haren vader ende moeder mitsgaders haren oom Arent de Smidt ten dien 

fijne in rechten ende daerbuijten alles te hanteren ende rechtelijc te procederen van alle 

commeren ende lasten die gesecgt werden van vuijt te gane behhorlijc bescheet te lichten 

ende ondersouc te doene ende ooc jegens alle opposanten te allegeren ende doen allegeren dat 

tot voorstaen van des comparanten gerechticgheijt dienen sal alle dagen ende termijnen van 

rechte te observeren, sententie te versoecken d’selve ter executie te stellen ende ter 

diffinitijfste te vervolgen van alle beswaerlijcke vonnisse te appelleren ofte reformeren 

d’selve te prosequeren ofte daervan renuncgieren. Quitantie van sijnen ontfanck te geven ende 

verlijden in forma ende voorts alles te hanteren als sijlieden comparanten present sijnde selfs 

souden mogen ofte connen gedoen met macht om een ofte meer personen ad lites in haeren 

stede te substitueren. gelovende te houden voor goet ende van waerden t’allen dagen alle 

t’gene bij den geconstitueerde ten fijne voors. is gedaen ende gehanteert sal worden mits hij 

geconstitueerde gehouden wert van sijnen ontfanc te doene deucgdelijcke rekeninge bewijs 

ende reliqua t’allen tijden des versocgt sijnde. Al sonder fraude consenterende ende 

versouckende hiervan bij mij notario gemaect te werden een ofte meer instrumenten in 

behoorlijcke forme.  

Gedaen binnen de stadt Goes ten huijsse van de comparante present Benedictus Jooss ende 

Hubrecht Jooss borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse (pag 

131v) van desen versocgt sijnde de minutte deser mette comparante mede onderteijckent 

hebben. Actum ut supra. 

 



RAZE 2044, 131v, W_6727, 30-10-1612 (testament) (MPS: volgens datumverschrijving!): 

Inden name Godts amen Condt en kennelijck sij eene ijegelijck bij desen jegenwoordigen 

openbaren instrumentum hoe dat op heden den 30-10-1612 voor mij Jacob Boudewijn Wisse 

openbaer notaris bij den hove provinciael in Hollandt geadmitteert residerende binnen der 

stede Goes ende inde presentie van getuijgen ondergenoemt persoonlijc gecompareert sijn Jan 

Blaess timmerman ende Janneken Adriaensdr sijne huijsvrouwen borgers deser stede beijde 

cloec gesont welvarende gaende ende staende daert henlieden beliefde, dewelcke 

overdenckende de broosheijt des menschen leven datter niet sekerder en is dan die doot ende 

niet onsekerder d’ure ofte stonde derselven hebben vuijt haerlieder vrijen eigen onbedwongen 

wille rijpelijc voordacht beradende weloverleit sonder inductie of toeraet van jemande soo 

sijlieden seiden gemaect ende geordonneert maken ende ordonneren haerlieder respective 

testament laeste ende vuijtterste wille in formen ende manieren naervolgende. Bevelende 

haerlieder sielen die bermherticgheijt Godts die d’selve geschapen verlost ende geheilicgt 

heeft ende haerlieder doode lichamen der heilgen aerden ende comende voorts tot haerlieder 

voorgenomen dispositie van goederen hebben ter respecte van de groote liefde diensten ende 

weldaden die sijlieden elcanderen staende huwelijcke gedaen ende bewesen hebben ende nocg 

doen ende bewijsen sullen soo lange Godt de heer henlieden samen int leven sparen sal 

malcanderen reciproce over ende wederover de lanxtlevende van hen beiden onder de last 

ende reserve hiernaer geroert gegonnen ende gegeven gonnen ende geven in rechten vrien 

eigendomme mits desen alle de gereede goederen actien crediten ende gerecgticgheden vuijt 

ende inschult (pag 132) ende generalijc alles dat d’eerste overlijdende met de lanxtlevende 

van hen beiden gemeene achterlaten ende deser metter doot ontruijmen sal niet vuijtgesondert 

oft gereserveert omme alle t’selve tersont naer des eerstes aflijvicgheijt aenveert ende 

behouden te worden als sijn ofte haer vrij eigen goederen malcanderen reciproce over ende 

wederover de lancxtlevende daerinne haerlieder eenige erfgenamen instituerende bij desen 

voor soo veel des noot sij dies hebben sijlieden testanten malcanderen reciproce over ende 

wederover de lanxtlevende belast ende expresselijc geordonneert het kint ofte kinderen 

dewelcke die d’eerstaflijvicge van hen beiden nalaten sal te onderhouden alimenteren cleeden 

redelijkerwijse naer sijnen oft haren staet d’selve te leeren doen leeren lesen schrijven een 

ambacgt hantwerck ofte sulcx daer d’selve ende elc van henlieden nut ende bequam toe wesen 

sal ofte sullen. Ende dit alles gedurende tot d’selve sal ofte sullen gecomen wesen t’sijn ofte 

haerlieder mondige jaeren dagen ofte den state van huwelijcke als wanneer d’selve 

lanxtlevende gehouden sal sijn aent kint ofte kinderen bij d’eerst aflijvicge na te laten in 

voldoeninge van sijn ofte haerlieder vader ofte moederlijcke erffenisse ende successie 

vuijttereijcken ende betalen in gereeden gelde de somme van 200 p gvls gelts eens sonder 

meer welverstaende ijder kint in cas daer meer dan eene ware daerinne sijn deel ende portie 

des eens kints deel ende portie erven ende verstervende op d’andre ende sulcx opt 

lancxtlevende het kint daer hij Janneken jegenwoordelijc mee bevrucht es ende het kint ofte 

kinderen bij henlieden somparanten samen mocgte winnen daerinne haerlieder eenige ende 

absoluijte erfgenamen instituerende bij desen wel wetende bij dese institutie d’selve niet te 

vercorten nocg te derven in sijn ofte haerlieder legitime docg soo ’t gebeurde dat het kint ofte 

kinderen dat off die d’eerstoverlijdende achterlaten sal alle aflijvicg wierden voor haerlieder 

mondige jaren ende dagen ofte sonder hoir na te laten, soo substitueren sijlieden comparanten 

malcanderen reciproce over ende wederover de lanxtlevende van hen beiden haerlieder 

erfgenamen in haerlieder kint ofte kinderen plaetse onder reserve dat (pag 132v) d’selve 

lanxtlevende in dese gevalle als ooc in cas d’eerste aflijvicge sonder kint ofte kinderen na te 

laten storve? gehouden sal sijn vuijttereijcken ende betalen de legaten bij ijder van de 

comparanten hier onder aen sijn erfgenamen ab intestato gelegateert. Ende eerstelijc hij man 

geeft ende legateert in die gevalle aen Blaes Corneliss sijn halfbroeders kint de somme van 

400 carolus guldens van 40 gvls ’t stuc geelts eens. Item geeft ende legateert aen Cornelis 



Blaess sijn halven broeder de somme van 50 gelijcke guldens dan soo sij overleden ware ofte 

naer dit legaet niet en taelde? sal t’selve devolveren op den voors. Cornelis Blaess sijnen sone. 

Ende sij vrouwe geeft ende legateert in gevalle als voors. aen Geert (MPS: Geert Michiels) 

ende Elisabeth Michielsdr kinderen van Michiel Geerts de somme van 200 carolus guldens 

van 40 gvls ’t stuc gelts eens. Item geeft ende legateert aen haer halve broeder ende suster met 

name Cornelis (MPS: Cornelis Adriaens) ende Quirijnken Adriaens (MPS: Quirijna 

Adriaensdr) gelijcke somme van 200 carolus guldens ten prijse als boven onder hun beijden. 

Item geeft ende legateert aen haren oom Cornelis Geerts vleeschouwer de somme van 12 p vls 

ende ten laesten legateert aen Anthonij Adriaens ende Janneken Geertsdr mede haer ooms 

ende moije de somme van 3 p vls onder hun drieen eens sonder meer met alle welcke legaten 

ende donatien bij ijder van de comparanten te weten elc de sijne hier voren aen sijn vrienden 

ende erfgenamen ab intestato gelegeateert sijlieden willen ende mits desen ordonneren dat 

d’selve hun daermede sullen tevreden houden sonder de lanxtlevende eenicge vorder moeijte 

ofte molest ter cause van den eerstoverledens successie aen te doene op pene soo wie dese 

haerlieder dispositie feitelijc ofte met rechte poocgde te wederstaen van te verbeuren t’gene 

hen ofte henlieden vuijt cracgte van desen eenicgsints soude competeren t’selve toeeigende 

den armen alhier. Alle welcke voots is de testateuren ter presentie ende aenhooren van de 

getuijgen duidelijc voorgelesen sijnde verclaerden andermael t’selve te wesen haerlieden 

beijden (pag 133) testament laeste ende vuijterste wille. Begeirende ende mits desen 

ordonnerende dat t’selve sal achtervolcgt worden ende volcomen effect sorteren tsij bij forme 

van testamente codicille vuijtterste wille gifte ten opsiene des doots ofte sulcke andre forme 

ende middelen daerdeure t’selve alderbest staende gehouden worden ende na rechten 

subsisteren macg, niettegenstaende eenige rechten statuijten ordonnantien keuren ofte 

costumen van steden ende landen ter contarie, nocg ooc niettegenstande dat alle hoocgheden 

ende solemniteijten naer rechten gerequireert hierinne niet volcomelijc en waren 

onderhouden. Al sonder fraude consenterende ende versouckende hiervan bij mij notario 

gemaect te werden een ofte meer instrumenten in behoorlijcke forme.  

Gedaen binnen de stadt Goes ten huijsse van de comparanten present Willem Costen ende 

Jacob Engels borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse van desen 

versocgt sijnde de minutte deser mette comparante mede onderteijckent hebben. Actum ut 

supra. 

 

RAZE 2044, 133, W_6728, 16-10-1612 (procuratie): compareerde voor mij Jacob 

Boudewijns Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert 

residerende binnen der stadt Goes ende inde presentie van getuijgen ondergenoemt d’eersame 

heer Cornelis Leenaerts Harinckman innewoonder deser stede Goes denwelcken heet 

geconstitueert ende macgticg gemaect constitueert ende maect macgticg bij desen d’eersame 

Pieter Wittens dijckgrave tot Haemstede (MPS: Haamstede) afwesende al of hij present ware 

hem gevende volcomen macgt authoriteit ende speciael bevel ommem vuijt sijns comparants 

name ende van sijnentwege te compareren voor wethouderen daert hen behoren sal ende 

aldaer ten proffijte (pag 133v) ende behouve van d’eersame Pieter Pieters van Atten te 

verlijden ende passeren brieven van garande ende waerschappe van alsulcken parthie lants als 

denselven van Atten van den comparant gecocgt heeft ende op den 7
de

 deser ontfangen des 

comparants persone ende goederen daervoren te verbinden ende voorts tselve lant naer 

gebruijc ende usantie der plaetse daert ondergelegen is sulcx te bevrieen ende daerin alles te 

doene als de costume aldaer vereijsschen ende medebrengen sal als hij comparant present 

sijnde selfs soude mogen ofte connen gedoen. Gelovende te houden voor goet ende van 

waerden ten eeuwigen dage alle t’gene bij den geconstitueerde ten fijne voors is gedaen ende 

gehanteert sal worden. Al sonder fraude consenterende ende versouckende hiervan bij mij 

notario gemaect te werden een ofte meer instrumenten in behoorlijcke forme.  



Gedaen binnen de stadt Goes ten comptoire van mij notario present mr Marinus Jooss 

chirurgijn ende Pieter Fruijtier borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot 

kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser mette comparante mede onderteijckent 

hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2044, 133v, W_6729, 16-10-1612 (procuratie): compareerde voor mij Jacob 

Boudewijns Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert 

residerende binnen der stadt Goes ende inde presentie van getuijgen ondergenoemt Cornelis 

Corneliss Bouwens (MPS: Cornelis Corneliss Boudewijns) wonacgticg in Drijwegen (MPS: 

Driewegen) den welcken heeft geconstitueert ende macgticg gemaect constitueert ende maect 

macgticg bij desen Cornelis Adriaens Calloo borger deser stede hem gevende volcomen 

macgt ende authoriteit omme vuijt sijns comparants name ende (pag 134) van sijnentwege te 

heeschen manen innen ende ontvangen alle alsulcke penningen als ten proffijte van den 

comparant over desen jare ende ougst alreeds verschenen sijn ende jaerlijcx nocg te 

verschijnen ende procederen sullen van alsulcke thienden als den comparante is hebbende 

binnen de heerlijckheijt van Waerde (MPS: Waarde) inden Westveerpolder ende anders van 

sijnen ontfanc quitantien te geven ende verlijden in forma, d’onwillige debiteurs met alle 

behoirlijcke ende gecostumeerde middelen van rechte tot betalinge te constringeren ten dien 

fijne te compareren voor alle heeren wetten rechten ende rechteren daert behoiren sal ende 

aldaer sententie te versoucken, d’selve ter executie te stellen ende ter diffinitijffve te 

vervolgen, commeringen arrestementen beletselen ende vuijtwinningenop personen ende 

goederen te doene eene ofte meer procureurs ad lites in sijn stede te substitueren ende voorts 

alles ten fijne voors. te hanteren als hij comparant present sijnde selfs soude mogen ofte 

connen gedoen. Gelovende te houden voor goet ende van waerden t’allen dagen alle t’gene bij 

den geconstitueerde ten fijne voors. is gedaen ende gehanteert sal worden mits hij 

geconstitueerde gehouden wert van sijnen ontfanc te doene deucgdelijcke rekeninge bewijs 

ende reliqua t’allen tijden des versocgt sijnde. Al sonder fraude consenterende ende 

versouckende hiervan bij mij notario gemaect te werden een ofte meer instrumenten in 

behoorlijcke forme.  

Gedaen binnen de stadt Goes ten comptoire van mij notario present Cornelis Pieters in den 

Oijevaer borger deser stede ende Cornelis Pieters prochiaen ter Cappelle die als getuijgen 

nevens mij notario tot kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser mette comparante 

mede onderteijckent hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2044, 134, W_6729, 18-10-1612 (attestatie): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes ende inde presentie van getuijgen ondergenoemt Jan Jacobs wonacgticg tot 

Cappelle out 38 jaren denwelcken heeft ter instantie ende requisitie van Adriaen Anthonies 

timmerman op sijne mannewaerheijt in plaetse van eede verclaert geattesteert ende 

geaffirmeert, verclaerde attesteerde ende affirmeerde voor de gerechte waerheijt mits desen 

waracgticg te wesen dat Sebastiaen Bertijn timmerman te Cappelle ten versoucke van den 

deposant inden some 1611 eenicg timmerwerck heeft gemaect daervan den deposant hem tot 

diversche reijsen heeft gepresenteert te betalen ende versouckende dat hij timmer? soude 

seggen wat hij verdient hadde. Eijndigende hiermede sijne depositie met presentatie van 

t’selve t’allen tijden met eede te bevestigen. Al sonder fraude consenterende ende 

versouckende hiervan bij mij notario gemaect te werden een ofte meer instrumenten in 

behoorlijcke forme.  

Gedaen binnen de stadt Goes in Wijngaertrancke present Mattheus Jans ende Jacob Pieters de 

Hont mandemaker borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse van 



desen versocgt sijnde de minutte deser mette comparante mede onderteijckent hebben. Actum 

ut supra. 

 

RAZE 2044, 134v, W_6730, 20-10-1612 (huwelijcxe voorwaerden): Inden name Godts amen 

Condt en kennelijck sij eene ijegelijck bij desen jegenwoordigen openbaren instrumentum hoe 

dat op heden den 30-10-1612 voor mij Jacob Boudewijn Wisse openbaer notaris bij den hove 

provinciael in Hollandt geadmitteert residerende binnen der stede Goes ende inde presentie 

van getuijgen ondergenoemt persoonlijc gecompareert sijn Pieter Gilliss Pluijm toecomende 

bruijdegom ter eenre ende Tanneken Pietersdr geassisteert met Marinus Logiers haren cousijn 

ende gecoren assistent in desen toecomende bruijt ter andre sijde dewelcken comparanten 

verclaerden dat sijlieden gesint waren malcanderen vuijt goede liefde ende affectie te 

trouwene ende daermede voorts te gane na d’ordonnantie van kercke Godes tot Godts eere 

ende haerlieden beiden sielen salicgheijt ende dat sijlieden tot vervorderinge van dien voor 

bande van huwelijck aengegaen ende gemaect hebben seker contract antenuptiael ofte 

huwelijcxe voorwaerden in formen ende manieren naervolgende te weten oft gebeurde ende 

Gode sulcx gevoecgde dat den voors. Pieter Gilliss quame t’overlijden voor de voorn sijne 

toecomende bruijt t’sij daer kint ofte kinderen bij elcanderen geprocreert int leven sijn ofte 

niet soos al in dien gevalle d’selve toecomende bruijt in rechten vrien eigendomme naer haer 

trecken ende behouden alle de cleeren soo linnen als wollen mitsgaders juwelen ende 

prop(er)heden t’haren lijve halse ende hooft dienende ende bovendien vuijt de gereetste 

goederen bij denselven Pieter achtergelaten de somme van 40 p vls eens mitsgaders oock 

alsulcke goederen als staende huwelijck van haerder sijde sullen gecomen sijn sonder meer te 

mogen ofte connen pretenderen ende alle de resterende goederen bij den voors. Pieter 

achtergelaten wordende sullen tusschen de kinderen staende desen huwelijcke geprocreert 

ende des voors. Pieters voorkint gepaert ende gedeelt worden naer costume van den lande. 

Docg soo de kinderen staende huwelijck bij dese comparanten te winnen quame ofte quamen 

t’overlijden ende onbejaert sijnde oft sonder wetticg hoir achter te laten soo sullen alle de 

goederen bij d’selve haerlieder samenkint ofte kinderen (pag 135v) van haerlieder vader 

beerft hebbende als van nocg ouder ? wesende wederom succederen ende ineen versterven opt 

kint ofte kinderen die Pieternelleken Pieters (MPS: Pieternella Pietersdr) des voors. Pieters 

voordochter alsdan int leven hebben sal ende naer date nocg sal crijgen omme t’selve jaerlijcx 

ter selver kint ofte kinderen proffijtte aengeleit ende geemploijeert te worden naer behooren. 

Ende soo ’t gebeurde ende Godt sulcx gevoecgde dat sij tanneken toecomende bruijt eerst 

ende voor den voorn haren toecomende man quame te sterven t’sij daer kint ofte kinderen bij 

elcander geprocreert int levenb sijn ofte niet soos al in dien gevalle denselven Pieter Gilliss 

aenveerden ende behouden alle de goederen baten ende lasten geen vuijtgesondert ofte 

gereserveert die sij toecomende bruijt metten selven Pieter achterlaten sal mits dat hij Pieter 

gehouden sal sijn ende belooft mits desen in cas sijn toecomende huijsvrouwe comt 

t’overlijden sonder kint ofte kinderen aen desselfs toecomende bruijts rechte erfgenamen vuijt 

te reijcken ende laten volgen alle alsulcken goederen als van haerder sijde staende desen 

huwelijcke haer verstorven sullen sijn ende bovendien aen deselven te betalen de somme van 

4? p vls eens sonder meer. Ende in gevalle ten overlijden van selve toecomende bruijt kint 

ofte kinderen bij elcanderen geprocreert int leven sijn soos al den voors. Pieter Gilliss 

gehouden sijn ende belpooft mits desen d’selve kint ofte kinderen te houden alimenteren 

cleeden ende reeden redeleijcker wijse naer sijnen staet d’selve te leeren doen leeren lesen 

schrijven een ambacht ofte hantwerc daer sijlieden ende elc van henlieden int ende bequam 

toe wesen sullen ende dit alles gedurende tot d’selve sullen gecomen wesen tot sijn ofte 

haerder mondige jaren ende dagen ofte den state van huwelijcke als wanneer denselve Pieter 

gehouden sal sijn aen selve kint ofte kinderen vuijttereijcken in voldoeninge van sijn ofte 

haerlieder moederlijcke goederen de somme van 50 carolus guldens oner hen allen eens des 



eens kintsdeel ende portie in cas daer meer dan eene ware ervende ende verstervende op 

d’andre ende sulcx opt lanxtlevende ende in cas alle de kinderen staende desen huwelijcke 

geprocreert quame ofte quamen te sterven voor hare mondicgheijt soos al den voorn Pieter 

Gilliss jegens derselver kindren erfgenamen ontstaende? mits aen selve vuijteijckende ende 

betalende de somme van 50 carolus guldens (pag 136) van 40 gvls t’stuc geelts eens sonder 

meer. Alle welcken conditien ende voorwaerden de contragenten beloofden te volcomen 

onderhouden ende achtervolgen t’allen dagen sonder iet ? ofte gedagen gedaen te werden ter 

contrarien, onder ’t verbant van haerlieder personen ende goederen ende renuncgiatie van alle 

behulpsaemheden van rechte die henlieden eenicgsints jegens den inhouden deser te bate 

souden mogen comen directelijck ofte indirectelijck ende insonderheijt de rechte seggende dat 

generale renuncgiatie sonder voorgaende speciale is van onwaerden. Al sonder fraude 

consenterende ende versouckende hiervan bij mij notario gemaect te werden een ofte meer 

instrumenten in behoorlijcke forme.  

Gedaen binnen de stadt Goes ten huijsse van den voors. Pieter Gilliss present Willem Jans 

Pauwe ende Esaias Corneliss Boone borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario 

tot kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser mette comparante mede 

onderteijckent hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2044, 136, W_6731, 20-10-1612 (attestatie): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes ende inde presentie van getuijgen ondergenoemt Susanneken Rattelle (MPS: 

Susanna Ratel) weduwevan wijlen Jan Jans cleermaker poortresse deser stede geassisteert met 

Cornelis Blaubeen haren in desen gecoren assistent dewelcke heeft geconstitueert ende 

macgticg gemaect constitueert ende maect macgticg bij desen Jan Jans backer wonende tot 

Zierickzee (MPS: Zierikzee) hem gevende volcomen macgt ende authorisatie omme vuijt haer 

constituantes name ende van harentwege (pag 136v) metter minne ofte rechte te heeschen 

manen innen ofte ontfangen alle alsulcke penningen als haer constituante deucgdelijc sijn 

competerende van Jan Corneliss schoemaker tot Zierikzee voors. over geleverde 

winckelwaren als arbeijtsloon volgende tbescheet daervan aen geconstitueerde overgelevert, 

quitantie van sijnen ontfanck te geven ende verlijden in forma ende ist nodicg recht 

daeromme te plegen ten dien fijne te compareren voor allen heeren rechten ende rechteren 

daert behoiren sal ende aldaer alles te allegeren ende doen allegeren tot voorstant van haer 

comparants goet recht dienenede alle dagen ende termijnen van rechten te houden ende 

observeren, sententie te versoucken die ter executie te stellen ende ter diffinitijfve te 

vervolgen commeringen arrestementen beletselen ende vuijtwinningen in personen ende 

goederen te doene, eene ofte meer procureurs ad lites in sijn stede te substitueren, voorts in 

rechte ende daerbuijten tot voorstant van haer comparantes goet recht alles te hanteren als de 

costumen aldaer geobserveert medebrengen sullen ende sij comparanten present sijnde selfs 

soude mogen ofte connen gedoen. gelovende te houden voor goet ende van waerden t’allen 

dagen alle t’gene bij den geconstitueerde ten fijne voors. is gedaen ende gehanteert sal worden 

mits hij geconstitueerde gehouden wert te doene rekening ende reliqua van sijnen ontfanc 

t’allen tijden des versocgt sijnde.  

Al sonder fraude consenterende ende versouckende hiervan bij mij notario gemaect te werden 

een ofte meer instrumenten in behoorlijcke forme.  

Gedaen binnen de stadt Goes ten comptoire van mij notario present Willem Foorts ende Jacob 

Engels borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse van desen 

versocgt sijnde de minutte deser mette comparante mede onderteijckent hebben. Actum ut 

supra. 

 



RAZE 2044, 136v, W_6732, 23-10-1612 (vuijtcoop): compareerde (pag 137) voor mij Jacob 

Boudewijns Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert 

residerende binnen der stadt Goes ende inde presentie van getuijgen ondergenoemt 

Francijnken Laureijsdr (MPS: Francina Laureijsdr) weduwe wijlen Pieter Corneliss backer 

wonacgticg binnen deser stede in Duijsent Vresen geassisteert met Laureijs Franss metser 

ende borger deser stede hare vader ende in desen gecoren assistent ter eenre ende Willem 

Corneliss hoemaker wonende tot Zierikzee broeder van den voors. Pieter Corneliss saliger 

ende sulcx recht voocgt van desselfs Pieters nagelaten kindren hiernaer genoemt ter andre 

sijde dewelcke comparanten verclaerden ende bekenden naer rijpelijc overweginge van staet 

wijlen den voors. Pieter Corneliss met den andren veraccordeert ende overcomen te wesen 

nopende desselfs Pieters sterfhuijsse ende acgtergelaten goederen in voegen ende manieren 

naervolgende te weten dat sij weduwe sal aenveerden behouden ende in rechte vrien 

eigendomme blijven int besidt van alle de goederen baten ende lasten bij den voors. Pieter 

Corneliss met haer gemeene acgtergelaten geen vuijtgesondert oft gereserveert. Dies is sij 

boelhoutster gehouden ende belooft mits desen Pierijnken Pietersdr (MPS Pieternella 

Pietersdr) oudt 2,5 jaren ende Maijken Pietersdr (MPS: Maeijcken Pietersdr) out ontrent ½ 

jaer hare kinderen bij den voorn Pieter Corneliss saliger aen haer boelhoutster gewonnen ten 

regarde ende in voldoeninge van haerlieder vaderlijcke erve ende successie te onderhouden 

alimenteren cleeden ende reeden redelijckerwijse naer haren staet gedurende tertijt ende 

wijlen t’joncxte derselver kinderen sal comen wesen tot den ouderdom van 6 jaren, docg 

d’voors kinderen allebeide ofte een van dien langer int leven blijvende als de voors. 6 jaren is 

sij boelhoutster gehouden d’selve kinderen voorts op te brengen ende onderhouden als een 

moeder toe staet ende behoirt ende sal d’selve weduwe d’voors.kinderen t’haerlieder mondige 

jaren ende dagen gecomen wesende gehouden sijn aen selve tot een gedenckenis ofte 

recognitie geven ende betalen 10 s sonder meer. Ende soot gebeurde dat den voors. kinderen 

(pag 137v) alle beijde aflijvicg werden voor dat van de voors 6 jaren sal d’selve weduwe 

gehouden sijn aen rechte erfgenamen derselver kinderen vuijttereijcken ende betalen de 

somme van 20s gvls eens sonder meer ende sterven de kinderen na date van de 6 jaren sal 

ongehouden sijn iet vuijttereijcken, docg is expresselijc bij de voors boelhoutster gestipuleert 

ende bedongen oft gebeurde dat sij voor date van mondicgheijt der voors. kinderen 

overleden? dat in zulcken gevalle haren man? soo sij alsdan eenige ? in de houdenisse van 

voors. kinderen (MPS: onduidelijk in de kantlijn) niet vorderen gehouden sijn dan tot 

t’joncxte der voors. kinderen 6 jaren out sal wesen als voors. is, verclaerden ende bekenden de 

contragenten hinc jude in manieren ende op de conditien hiervoren geroert ondert believen 

ende welbehagen van heeren weesmeesters deser stede met malcanderen verdragen? ende 

geaccordeert mitsgaders tot t’volbrengen ende onderhouden van dien naer gelegentheijt des 

staets verbonden te wesen. Al sonder fraude consenterende ende versouckende hiervan bij mij 

notario gemaect te werden een ofte meer instrumenten in behoorlijcke forme.  

Gedaen binnen de stadt Goes in de Pauwe present Pieter Adriaens Cramer ende Adriaen 

Splinters borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse van desen 

versocgt sijnde de minutte deser mette comparante mede onderteijckent hebben. Actum ut 

supra. 

 

RAZE 2044, 137v, W_6733, 23-10-1612 (huurceel): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes ende inde presentie van getuijgen ondergenoemt Iemant Tomass (MPS: Iman 

Thomass) procureur tot Zzee (MPS: Zierikzee) ter eenre ende Andries Hartsinck borger deser 

stede ter andre sijde welken Iemant Tomass verclaerde aen voors. Hartsinck verhuijrt gelijc 

denselven Hartsinck bekende gehuirt te hebben het Caetspel met de hovinge ende huijsinge 

daerop staende gestaen binnen deser stede inde Nieustrate (MPS: Nieuwstraat) (pag 138) voor 



den tijt van drie achtereenvolgende jaren ingaende meie 1613 ende expirerende meie 1616 

daeraenvolgende ende dat alles voor de somme van 22 p gvls siaers te betalen precijs alle drie 

maenden een rechte vierde part ende bij faulte van goede betalinge vermacg den verhuijrder 

t’selve caetspel metten gevolge wederom aen hem te nemen sonder eenige rechte vorderinge. 

Den huijrder is boven d’voors jaerlijcxe huijre nocg gehouden ende belooft mits desen t’sijne 

coste t’selve caetspel metten gevolge van dien te houden in goede refectie? ende reparatie ten 

ware datter door extra ordinaris quaet weder storm ende windt eenige schade geschiede in 

sulcken gevalle is den verhuijrder gehouden d’selve te dragen. Den huijrder is voorts nocg 

gehouden het ludseken? ofte huisken aen de caetsbane staende sonder coste ofte last van den 

verhuijrder op te maken ende te repareren sulcx ende gelijc hij daervan gerief wil hebben. 

Alle welcke conditien ende voorwaerden de contragenten hinc jude beloofden te volcomen 

ende onderhouden onder t’verbant van haerlieder personen ende goederen. Al sonder fraude 

consenterende ende versouckende hiervan bij mij notario gemaect te werden een ofte meer 

instrumenten in behoorlijcke forme.  

Gedaen binnen de stadt Goes ten huijse van den voors. Andries present Loij Lucass (MPS: 

Louis Lucass) ende Jan Heijndricks Strien? borgers deser stede die als getuijgen nevens mij 

notario tot kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser mette comparante mede 

onderteijckent hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2044, 138, W_6733, 24-10-1612 (transport): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes ende inde presentie van getuijgen ondergenoemt (pag 138v) Jochum Dane 

straetmaker (MPS: Joachim Daniels straetmaker) ende stadtsmeester der stadt Vlissingen 

denwelcken comparante draecgt over cedeert ende transporteert in rechten vrien eigendomme 

mits desen ten proffitte van sr Marinus Baersdorp eene obligatie verleden bij de edele 

ambachtsheere van Wemeldinge ten proffite van den comparant inhoudende de somme van 2 

p gvls te betalen met 200 carolus guldens siaers daervan t’eerste termijn verschijnen sal 

vastenavont 1619 ende jegenwoordelijc berustende onder sr Anthonij Huijssen. Ende bekende 

den comparant daervan met gereede gelde voldaen ende betaelt te wesen ? den eerste 

penninck metten laesten van sr Marinus Baersdorp voors. Verclarende Dane geen recht noch 

actie meer te hebben nocg te behouden ten eeuwigen dagen. Al sonder fraude consenterende 

ende versouckende hiervan bij mij notario gemaect te werden een ofte meer instrumenten in 

behoorlijcke forme.  

Gedaen binnen de stadt Goes in den Pauwe present Marinus Corneliss vriese ende Heijndrick 

Jobs die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse van desen versocgt sijnde de minutte 

deser mette comparante mede onderteijckent hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2044, 138v, W_6734, 25-10-1612 (coopcedulle): compareerde voor mij Jacob 

Boudewijns Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert 

residerende binnen der stadt Goes ende inde presentie van getuijgen ondergenoemt d’eersame 

Cornelis Martini als voocgt van Janneken Claes (MPS: Janneken Nicolaesdr) ende Abraham 

van Benthem in huwelijck hebbende Digneken des voors Janneken Claes dochter ende Pieter 

Fruijtiers ter andre sijde (pag 139) alle borgers deser stede welcken Cornelis Martini ende van 

benthem inder qualiteijt bovengeroert verclaerden aen den voorn. Fruijtiers vercocgt te 

hebben alsulcken huijssinge met sijn gevolge als de voorn. Janneken Claes heeft staende 

binnen deser stede in de Wijngaertstrate genaemt de Spaensche Fee, belast wesende met 2 p 

gvls vrie rente siaers aencomende Danckaert Danckaerts dewelcke als ooc de loopende rente 

den cooper t’sijne laste is nemende ende belooffde bovendien aen de vercoopers in der 

qualiteijt als boven nocg de somme van 1450 carolus guldens van 40 gvls ’t stuc gelts eens te 

betalen in de naervolgende paijementen te weten 12 p vls in meie 1613 naestcomende ende 



soo voorts t’elcken nieu ? gelijcke 12 p vls ter volder betalinge gedurende mits stellende voor 

de 4 eerste paijen goede suffisante borge tot contentement van vercoopers. Den cooper sal 

t’selve huis ontfangen met alle alsulcke servituijten (MPS: dienstbaarheden?) alst bij de 

voorn. Janneken Claes tot nocg toe beseten is geweest ende hem sal volgen alle dat aerdt ende 

nagelvast inden sleve huijsse bevonden sal worden mitsgaders nocg een coetse (MPS: 

legerstede) staende op de achtercamer, ende sal opt gebruijc van dien comen meie 1613 den 

40
ste

 ende 60
ste

 penninck mitsgaders alle andre ongelden ter leveringe incluis 20 s ten gelage 

ende 4 s voor de armen, sijnde tot coppers laste. de vercoopers sullen proffiteren de huire die 

meie 1613 verschijnen sal mits betalende den 100
ste

 penninck van denselven huijsse over de 

jare 1612, verclaerden de comparanten in manieren bovengeroert met malcandren 

geaccordeert te wesen ende beloofden t’selve te volcomen ende volbrengen onder ’t verbant 

van haerlieder personen ende goederen. Al sonder fraude consenterende ende versouckende 

hiervan bij mij notario gemaect te werden een ofte meer instrumenten in behoorlijcke forme.  

Gedaen binnen de stadt Goes in den Horen present Adriaen Andriess Cuijp ende Pieter Jans 

boxmaker borgers deser stede (pag 139v) die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse van 

desen versocgt sijnde de minutte deser mette comparante mede onderteijckent hebben. Actum 

ut supra. 

 

RAZE 2044, 139v, W_6735, 30-10-1612 (procuratie): compareerde voor mij Jacob 

Boudewijns Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert 

residerende binnen der stadt Goes ende inde presentie van getuijgen ondergenoemt Willem 

Jans wonend tot Valckenisse denweclken comparant heeft geconstitueert ende macgticg 

gemaect constitueert ende maect macgticg bij desen Davidr Crijns lantbode (MPS: David 

Quirijns lantbode) hem gevende volcomen macgt ende authoriteit omme vuijt sijns 

constituants name ende van sijnentwege wetteleijck te cederen transporteren ende in rechte 

vrien eigendomme over te leveren aen Cornelis Franss Eversdijck alle alsulcken 40 p 6s 8 

gvls als den comparant sprekende heeft tot laste van Jan Franss over coop van een huijs 

verschijnende Kersmisse 1615 met 3 p 6s 8 gvls ende voorts alle Kersmisse daeraenvolgende 

met 5 p vuijtwijsende den brief bij den comparant aen de voorn Eversdijck vercocgt voor de 

somme van 18 p gvls gereet gelt de penningen daervoren beloofft te ontfangen, quitantie van 

sijnen ontfanc te geven ende verlijden in forma. Ende voorts ten dien fijne alles te hanteren als 

hij comparant present sijnde selfs soude mogen ofte connen gedoen. gelovende te houden 

voor goet ende van waerden t’allen tijde alle t’gene bij den geconstitueerde ten fijne voors. is 

gedaen ende gehanteert sal worden mits hij geconstitueerde gehouden wert van sijnen ontfanc 

te doene deucgdelijcke rekeninge bewijs ende reliqua t’allen tijde des versocgt sijnde (pag 

140). Al sonder fraude consenterende ende versouckende hiervan bij mij notario gemaect te 

werden een ofte meer instrumenten in behoorlijcke forme.  

Gedaen binnen de stadt Goes ten comptoire van mij notario present Jacob Engels ende Pieter 

Mesoeck borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse van desen 

versocgt sijnde de minutte deser mette comparante mede onderteijckent hebben. Actum ut 

supra. 

 

RAZE 2044, 140, W_6735, 2-11-1612 (protest): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes ende inde presentie van getuijgen ondergenoemt Albrecht Albrechts schipper 

tot Rotterdam denwelcken comparant verclaerde dat hij nu dijssendage voorleden tot 

Antwerpen gecocgt heeft van eene Quijnten …… (MPS: niet ingevuld) wagemaker 

wonacgticg tot Appels buijten Dermonde seker wagenhout ploucg?balcken asschen gareelen 

als anders gelijc t’selve jegenwoordelijc is liggende inden schepen? vanden comparant voorde 

somme van 9 p gvls te betalen d’een helft gereet ende voor d’andre helft verclaerde den 



comparant soudt te moeten leveren tot Dermonde d’eerste reijse dat hij daer comen sal naer 

marctganc aldaer als dan wesende onder conditie dat den voorn. Quinten gehouden was den 

comparant t’selve hout hier te helpen ten meesten profijte vercoopen. Tis nu sulcx den 

comparant hier binnen deser stede gearriveert sijnde met d’selve coopmanschappe dat den 

voorn Quinten in weigeringe is t’selve hout den comparant te laten volgen helpen vercoopen 

ende ooc t’gereet geltt’ontfangen volgende den coop. Ende bovendien (pag 140v) den 

comparant heeft doen arresteren daerdeure den comparant groote schade ende interest is 

lijdende ende genootsaeckt sonder stuijver te winnen hier te blijven liggen ter tijt ende wijlen 

t’selve arrest is afgedaen. Oversulcx versocgt den comparant aen mij notario mij met 

getuijgen na behoiren te transporteren aen den persone van voors. Quinten ende aen hem 

andermael te versoecken leveringe van voors. coopmanschappe in manieren voors. ende hem 

daer beneffens te presenteren de gereede penningen als ooc de leveringe van sout (MPS: of 

hout) achtervolgende den coop te doene. Ende in cas van weigeringe ofte refuijs soo 

verclaerde den comparant jegens denselven Quinten expresselijc te protesteren, gelijc hij is 

protesterende bij desen van costen schaden ende interesten alreede geleden ende nocg te lijden 

met sulcke intentie omme d’selven in tijden ende wijlen aen selven Quinten te verhalen daer 

ende soo hij te rade worden sal versoucken van sijne antwoorde notule gehouden ende daer 

van acte gemaect te worden in forma. Al sonder fraude consenterende ende versouckende 

hiervan bij mij notario gemaect te werden een ofte meer instrumenten in behoorlijcke forme.  

Gedaen binnen de stadt Goes ten comptoire van mij notario present Jacob Engels ende 

Cornelis Noorthouve borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse van 

desen versocgt sijnde de minutte deser mette comparante mede onderteijckent hebben. 

Welcke volgende hebben mij notario met getuijgen naergenoemt getransporteert aen persoon 

van de voors. Quinten ende hem t’gene voors. is geinsinueert ende gepresenteert hebbende 

gaff naer voorgaende lecture voor antwoorde: ic sal mij beraden. Present Maerten Pieters ende 

Francois Gailliaers schoemakers ende borgers deser stede als getuijgen hiertoe versocgt. 

Actum ut supra. 

 

RAZE 2044, 140v, W_6736, 6-11-1612 (transport): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes ende inde presentie van getuijgen ondergenoemt Marinus Jan Meeuss (MPS: 

Marinus Jans Barthelmeeuss) wonacgticg tot Wemeldinge denwelcken comparant draecgt 

over cedeert ende transporteert in rechten vrien eigendomme mits desen aen Andries 

Vogelsanc ende Jan Hoochkamer borgers deser stede alsulcken paijbrief als hij comparant 

sprekende heeft tot laste van Gillis Jans schoemaker over van een derde part inde helft van 

een huis inhoudende nocg boven de gereede paije de somme van 20 p 16s 8 gr vls 

verschijnende volgende den brief daer desen transpoorte vast aen gemaect is verleden voor 

schepenen van Wemeldinge op 21-7-1612. Ende bekende den comparant daervan (mits van de 

cessionaris ontfangen hebbende) de somme van 9 p 15s gvls in gereeden gelde ten volle 

betaelt ende gecontenteert te sijne ? den eersten penninck metten laesten. Dienvolgende 

verclarende daeraen geen recht nocg actie meer te behouden nocg te hebben ten eeuwigen 

dage. Al sonder fraude consenterende ende versouckende hiervan bij mij notario gemaect te 

werden een ofte meer instrumenten in behoorlijcke forme.  

Gedaen binnen de stadt Goes in den Horen present Goossen Bruijne ende Pieter Adriaens 

Bolle borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse van desen versocgt 

sijnde de minutte deser mette comparante mede onderteijckent hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2044, 141, W_6736, 6-11-1612 (obligatie): compareerde voor mij (pag 141) Jacob 

Boudewijns Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert 

residerende binnen der stadt Goes ende inde presentie van getuijgen ondergenoemt Jan 



Dirricks (MPS: Jan Diericks) wonacgticg tot Irsicke den welcken comparant bekende bij 

desen wel ende deucgdelijc schuldicg te wesen aen Adriaen Jans beenhouder ende Pieter 

Adriaens Bolle de somme van 10 p vls gelts eens over reste van sekere andre obligatie 

inhoudende nocg gelijcke somme bij den comparant verleden ten proffijtte van de weduwe 

van Stoffel Jooss (MPS: Christoffel Jooss) daer de voorn Adriaen ende Pieter d’actie af sijn 

hebbende die bij desen gecasseert ende geannuleert is. Welcken voors. 10p vls den 

voornoemden Jan Dirricxss als pl? ende Heijndrick Dirricxs (MPS: Heijndrick Diericks) mede 

ten desen comparerende als borge van de pl? beloven elc een voor al ende in solidum (MPS: 

gantselijc) te betalen den voors. Adriaen beenhouwer ende Pieter Bolle ofte haerlieder actie 

hebbende thoonder deser Goesse marct in Augustus 1613 precijs sonder langer dilay 

daervoren den voorn Jan Diericks een van de comparanten speciale verobligeert sijn twee 

paerden ende wagen ende verbindende voorts sijlieden comparanten haerlieder personen ende 

goederen renuncgierende ende afgaende daeromme ten desen alle behulp van rechten den 

comparanten eenicgsints competerende ende insonderheijt t’benefitius divisionis et 

excussionis van cracgt der selver bij mij notaris te voren volcomelijc geinfo? sijn sulcx dat de 

voorn crediteuren keure hebben wie sij manen ende tot betalinge constringeren sullen. Al 

sonder fraude consenterende ende versouckende hiervan bij mij notario gemaect te werden 

een ofte meer instrumenten in behoorlijcke forme.  

Gedaen binnen de stadt Goes ten huijsse van de voorn Adriaen beenhouwer present Pieter 

Jans Cleeuwendamme ende Christoffel Malcontent (MPS: !) borgers deser stede die als 

getuijgen nevens mij notario tot kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser mette 

comparante mede onderteijckent hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2044, 142, W_6737, 6-11-1612 (attestatie): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes ende inde presentie van getuijgen ondergenoemt Willem Costen oudt 52 jaren, 

Willem Jans Pauwe oudt 27 jaren borgers deser stede mitsgaders Eewoudt Marinuss oudt 32 

jaren ende Marinus Pieters jongman broeder van requirant in desen oudt 20 jaren beijden 

wonacgticg ter Cappelle binnen deser eijlande dewelcke comparanten hebben ter instantie 

ende requisitie van Pieter Gilliss Pluijm ende Tanneken Pietersdr op haerlieder manne 

waerheijt in plaetse van eede verclaert geattesteert ende geaffirmeert voor de gerechte 

waerheijt mits desen waracgticg te wesen. Ende eerst den voornoemden Eeuwout Marinuss 

ende Marinus Pieters hoe dat sijlieden gedurende den tijt de requirante ter Cappelle gewoont 

heeft noit anders van deselve verstaen ofte vernomen hebben van alle degelijcheijt ende eere 

ende dat sij haer gedurende den selven tijt altijt gecomporteert (MPS: gedragen) heeft als een 

docgter met eere. Den voors. Willem Jans attesteert ende verclaert dat hij deposant van voors. 

Pieter Gilliss versocgt is geweest om met hem ende voors. Tanneken Pietersdr als vrient ten 

ondertrouw te gane ende voor den kerckenraet deser stede gecomen wesende versocgten de 

requiranten aldaer ondertrout ende henlieden behoirlijcke geboden verleent te worden als naer 

costume t’welcke die van kerckenraet de requiranten refuseerden overmits sijlieden 

weigerden bij d’selve te trouwen. Den voorn Willem Costen attesteert mede wel hooren 

seggen te hebben dat de requiranten om redenen voren verhaelt niet ondertrout en sijn 

geworden. Gevende hij Costen voor redenen van wetenschap dat t’selve genoucgsaem hier 

een ijder bekent is ende den voorn. Eewout allegeerde voor redenen van wetenschap dat de 

voorn Tanneken lane ende vele jaren nevens sijn deure gewoont heeft ende eenigen tijt 

geleden van (pag 142v) daer ten huijsse van den voors. Pieter Gilliss is comen wonen. 

Eijndigende hiermede haerlieder depositie met presentatie vant selve t’allen tijden met eede te 

bevestigen. Al sonder fraude consenterende ende versouckende hiervan bij mij notario 

gemaect te werden een ofte meer instrumenten in behoorlijcke forme.  



Gedaen binnen de stadt Goes ten huijsse van de voorn Pieter Gilliss present Pieter de Cramer 

ende Leenaert Anthonies borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse 

van desen versocgt sijnde de minutte deser mette comparante mede onderteijckent hebben. 

Actum ut supra. 

 

RAZE 2044, 142v, W_6738, 7-11-1612 (attestatie): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes ende inde presentie van getuijgen ondergenoemt Abraham van der Putte oudt 

50 jaren borger deser stede den welcken comparant heeft ter instantie ende requisitie van mr 

Charel Tulck (MPS: Karel Tulck) chirurgijn ende borger alhier op sijne mannewaerheijt in 

plaetse van eede verclaert ende geattesteert voor de gerechte waerheijt mits desen waracgticg 

ende hem seer wel kennelijc te wesen dat de requirant in desen ende Adriaen de mandemaker 

in meije lestleden onbegrepen den juijste dacg de tweede reijse ten huijsse van de deponent 

vergadert geweest ende in woorden gecomen sijn om met den andren te overcomen van 

alsulcken geleverde medicamenten ende arbeijtsloon bij den requirant in desen aen des voors 

Adriaen overleden huijsvrouwe gelevert, ende heeft ? den deponent wederom binnencomende 

den requirant (pag 143) gesecgt dat sijlieden dien aengaende veraccordeert waren voor de 

somme van 2 p 10s gvls te betalen in drie paijementen het eerste paijement Pinxteren, het 

tweede St Jan ende t’derde Goesse marct in august 1612, daerop Adriaen seijde: ja, ic en 

soudet niet wel t’selvens comen geven hebben. Gevende voor vorder redenen van wetenschap 

dat hij de camer vuijt ende in gaende t’appen (MPS: ?) t’loven ende bieden over wedersijden 

wel gehoort heeft. Eijndigende hiermede sijne depositie met presentatie van t’selve t’allen 

tijden met eede te bevestigen. Al sonder fraude consenterende ende versouckende hiervan bij 

mij notario gemaect te werden een ofte meer instrumenten in behoorlijcke forme.  

Gedaen binnen de stadt Goes ten huijsse van de deponent present Pieter de Clercq ende Joris 

van Gelder borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse van desen 

versocgt sijnde de minutte deser mette comparante mede onderteijckent hebben. Actum ut 

supra. 

 

RAZE 2044, 143, W_6738, 7-11-1612 (testament): Inden name Godts amen Condt en 

kennelijck sij eene ijegelijck bij desen jegenwoordigen openbaren instrumentum hoe dat op 

heden den 7-11-1612 voor mij Jacob Boudewijn Wisse openbaer notaris bij den hove 

provinciael in Hollandt geadmitteert residerende binnen der stede Goes ende inde presentie 

van getuijgen ondergenoemt persoonlijc gecompareert is joncker Joos Ruicgrock heere van 

s’Heerheinskinderen (MPS s’Heer Hendrikskinderen), in Wiskercke Heijnkenszand Ovesant 

etc mij notario wel bekent sieckelijc te bedde liggende maer nocgtans sijn verstant memorie 

ende vijff sinnen overal wel macgticg ende volcomelijc gebruickende soo mij notario ende 

getuijgen (pag 143v) claerlijc gebleken is den welcken comparant overdenckende de 

broosheijt des menschen leven datter niet sekerder en is dan die doot ende niet onsekerder dan 

d’ure ofte stonde derselver heeft vuijt sijnen vrien eijgen onbedwongen wille rijpelijck 

voordacgt beraden ende wel overleijt sonder inductie oft toeraet van jemande soo hij seijde 

gemaect ende geordonneert maect ende ordonneert sijn testament laeste ende vuijtterste wille 

in formen ende manieren naervolgende. beveldende sijn siele wanneer die vuijt sijns 

comparants lichaem scheijden sal Godt almacgticg sijnen schepper Maria sijne gebendijde 

moeder ende alle Godts lieve heijligen ende sijn doode lichaem der heiligen gewijde aerde 

t’selve bewgraven te werden eerlijc ende betamelijc naer sijnen staet ende wilt dat int sincken 

van sijn lichaem een fijnen misse gedaen sal worden ist doenlijc. Item wilt ende begeirt dat tot 

lavenisse van sijne siele driemael ter weke een jaer lanc gedurende ende ten eijnde vant jaer 

op des testateurs sterfdacg ende soo voorts alle jaren op den sterfdacg voors. eens siaers eene 

misse gedaen sal worden. Item wilt ende ordonneert dat op sijn begrafenisse dacg den armen 



sal gedeelt werden 50 carolus gulden aen broot. Ende comen voorts tot sijne voorgenomen 

dispositie van goederen heeft in cas hij sonder wetticg geboorte comt te overlijden in den 

eersten gegeven ende gelegateert aen jonckvrouwe Adriana de Chasseij sijns testateurs moije 

de somme van 100 carolus guldens van 40 gvls ’t stuc jaerlijcx haer leven lanc gedurende 

ende niet langer. Item geeft ende legateert aen jonckvrouwe Elisabeth van der Mijle suster van 

des testateurs overleden huijsvrouwe saliger memorie een ledicant met root weerschijn 

behanxsel van armosijn ende de gesteken rabatten daertoe dienende. Item thien soo groote als 

cleene gesteken sitkussens. Item twee groote lee(?)nstoelen met gesteken sitselen.Item het 

gesteken buffetcleet alles accorderende op de voors. gesteken rabatten. Item twee silver 

beeckers geteickent met des comparants ende sijn overleden huijsvrouwe wapenen ende ten 

laeste ooc een silver comfoor, alle twelcke den comparant sijn voorn schoonsuster vuijt 

goeder (pag 144) herten is legaterende ende gunnende mits desen ende begeirt dat t’selve haer 

terstont naer sijn overlijden in vrien eigendomme sal volgen. Item geeft ende legateert aen 

joncker Anthonij van der Burcgt sijne neve sijn rapier metten gesneden vergulden genefte 

(MPS: heft?). Item geeft ende legateert aen IJslandt? Cornelisdr eertijts dienstmaecgt van 

sijne lieve huisvrouwe saliger voor haren getrouwen dienst 5 p gvls jaerlijcx haer leven lanc 

gedurende di bij sijns naer te noemen erfgenamen sal mogen gequeten ende gelost worden ten 

advenan te des penninck 8
ste

. Item geeft ende legateert ter eeren Godts ende tot sijnn sielen 

salicheijt aen den armen de somme van 500 carolus guldens eens binnen ’t jaer te betalen 

stellende tot discretie van sijns comparants erfgenamen hiernaer genoemt d’selve te 

emploijeren ende distribueren daer hen best ende alder verdienstelijc duncken sal. Item geeft 

ende legateert aen Tanneken Pietersdr van Pieter Nicolaess Ovesandt tot een gedencknisse de 

somme van 50 carolus guldens eens ende bovendien een puur diamantrinck. Item geeft ende 

legateert aen Neelken Marinusdr (MPS: Cornelia Marinusdr) de somme van 50 carolus 

guldens. Item geeft ende legateert aen Berbel Govertsdr (MPS: Barbara Govaertsdr) de 

somme van 30 carolus guldens beijde dienstmaecgden ten huijsse van den voors. Ovesant. 

Item geeft ende legateert aen Hans sijnen dienaer de somme van 20 carolus guldens eens. 

Item geeft ende legateert aen Albrecht dienaer van joncker Philips Ruicgrock sijnen broeder 

gelijcke 20 carolus guldens eens. Item geeft ende legateert aen Maijken Dirricxdr (MPS: 

Maeijcken Diericksdr) dienstmaecgt geweest van sijns testants vader saliger de somme van 20 

s gvls jaerlijcx haer leven lanc gedurende. Ende in alle resterende goederen die den comparant 

stervende deser werelt ruijmen ende achterlaten sal boven de voors. legaten overschietende 

t’sij heerlijcke leenen landen renten huijss meuble ende inmeuble geen vuijtgesondert oft 

gereserveert geeft hij testateur sijn universele erfgename gestelt genomineert ende 

geinstitueert sijne broeder joncker Philips Ruijcgrock. Ordonneert voorts den testateur indien 

hij hier naermaels iet meer quame te maken oft te bespreken (pag 144v) t’sij onder sijn 

hantsignature ofte anders dat alle t’selve sal worden gehouden van sulcken valeur ende cracgt 

al oft selve in desen sijn punctuelen testamente ware geinserreert. Alle twelcke voors. den 

testateur ter presentie ende aenhooren van de getuijgen duidelijc voorgelsen sijnde verclaerde 

andermael t’selve te wesen sijn testament laeste ende vuijtterste wille begeirende ende mits 

desen ordonnerende dat t’selve sal stadt grijpen ende volcomen effect sorteren tsij bij forme 

van testamente codicille vuijterste wille gifte ten opsiene des doots ofte sulcke andre forme 

ende middel daerduere t’selve alderbest staende gehouden worden ende naer rechten 

subsisteren macgniettegenstaende eenige rechten statuijten ordonnantien keuren oft costumen 

van steden ende landen ter contrarien. Nocg ooc niettegenstaende dat alle ende solemniteijten 

naer rechten gerequireert hierinne niet en waren onderhouden. Al sonder fraude 

consenterende ende versouckende hiervan bij mij notario gemaect te werden een ofte meer 

instrumenten in behoorlijcke forme.  

Gedaen binnen de stadt Goes ten huijsse van de voors. Ovesant ter presentie van selven Pieter 

Nicolaess Ovesant ende mr Jacob Rijcke borgers deser stede die als getuijgen nevens mij 



notario tot kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser mette comparante mede 

onderteijckent hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2044, 144v, W_6740, 7-11-1612 (procuratie): compareerde voor mij Jacob 

Boudewijns Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert 

residerende binnen der stadt Goes ende inde presentie van getuijgen ondergenoemt Witte Jans 

wonacgticg tot Blanxkinderendewelcken heeft geconstitueert ende macgticg gemaect 

constitueert ende maect macgticg bij desen Herman vervoort borger deser stede hem gevende 

volcomen macgt authoriteit ende (pag 145) speciael bevel omme vuijt sijns constituants name 

ende van sijnentwege te compareren voor wethouders der procgie van Schore ende aldaer bij 

letteren van requisitie te procederen tot last van Leenaert Jans Kelle tot betalinge van 

penningen ende condemnatie bij den comparant voor Burgemeesters ende schepenen deser 

stede tot laste van selven Leenaert geobtineert (MPS: verworven) begrepen ende tot 

vervorderinge van dien in rechte alles te hanteren naer usantie ende vuijtwijsende de 

costumen aldaer geobserveertals hij comparant present sijnde selfs soude mogen ofte connen 

gedoen. gelovende te houden voor goet ende van waerden t’allen dagen alle t’gene bij den 

geconstitueerde ten fijne voors. is gedaen ende gehanteert sal worden. Al sonder fraude 

consenterende ende versouckende hiervan bij mij notario gemaect te werden een ofte meer 

instrumenten in behoorlijcke forme.  

Gedaen binnen de stadt Goes in de Pauwe ter presentie van Tobias Wixdorp borger deser 

stede ende Pieter Cornelis tot Schrabbenkercke (MPS: ’s Heer Abtskerke) die als getuijgen 

nevens mij notario tot kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser mette comparante 

mede onderteijckent hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2044, 145, W_6740, 10-11-1612 (procuratie): compareerde voor mij Jacob 

Boudewijns Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert 

residerende binnen der stadt Goes ende inde presentie van getuijgen ondergenoemt joncker 

Anthonij Manricque, jonckvrouwe Clara Manrique geassisteert met den voorn Anthonij haren 

broeder ende mr Pieter Vitu doctor in de medicijnen binnen deser stede getout hebbende 

jonckvrouwe Magdalena Manricque dwelcke hebben gesamentlijc geconstitueert ende 

macgticg gemaect constitueren ende maken macgticg mits desen joncker Jaques Manricque 

(MPS: Jacob Manricque heere van maesdam ende joncker Hieronimus van Chindertaler 

henlieden gesamentlijc ende elc int besondre geven volcomen macgt authoriteit ende speciael 

bevel omme vuijt henlieden constituanten name ende van haerlieder wege te vercoopen 

verhurend? ende veralieneren oft soo t geraetsaemst ware te verhuren alle alsulcke goederen 

soo landen renten als alle andre hoedanicg die sijn henlieden constituanten met den voorn 

joncker jaques Manricque haerlieder broeder gemeen toebehoirende liggende in Brabant ende 

verstorven sijnde van haerlieder grootvader joncker Anthonij van Chindertaler (MPS: 

Gindertaler) ende dat aen sulcken persoon ofte personen ende voor sulcken somme van 

penningen alst henlieden ende elc van henlieden geconstitueerde goetduncken ende believen 

sal, d’selve goederen te cederen transporteren ende in vrien eigendomme aen dengenen die 

d’selve coopen sullen over te leveren den cooper ofte coopers daerinne naer gebruic der 

plaetse daer d’selve goeden onder gelegen sijn, te goeden erven ende vestigen de 

constituanten daervan t’ontgoeden onterven ende ontvestigen, brieven van garande te geloven. 

Alle de penningen daervan voor de constituanten procederende te innen ende ontfangen tsij 

metter minne ofte rechte, quitantie van haerlieder ontfanc te geven ende verlijden in 

behoorlijcke forme. Rnde voorts alles ten dien fijne te doene ende hanteren sulcx behoiren 

ende noodicg wesen sal als sijlieden constituanten present sijnde selfs soude mogen ofte 

connen gedoen. Al waert ooc soo dat de sake henlieden constituanten eigen presentie ofte 

speciael der macgt dan dese behouft met vorder macgt ende authoriteit om een ofte meer 



personen ad lites in haerlieder stede te mogen stellen ende substitueren. Gelovende te houden 

voor goet ende van waerden t’allen dagen alle t’gene bij de geconstitueerde ten fijne voors. is 

gedaen ende gehanteert sal worden mits hij geconstitueerde gehouden wert van sijnen ontfanc 

te doen deucgdelijcke rekeninge bewijs ende reliqua t’allen tijden des versocgt sijnde. Al 

sonder fraude consenterende ende versouckende hiervan bij mij notario gemaect te werden 

een ofte meer instrumenten in behoorlijcke forme.  

Gedaen binnen de stadt Goes (pag 146) in de Pauwe ter presentie van Tobias Wixdorp borger 

deser stede ende Pieter Cornelis tot Schrabbenkercke (MPS: ’s Heer Abtskerke) die als 

getuijgen nevens mij notario tot kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser mette 

comparante mede onderteijckent hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2044, 146, W_6741, 12-11-1612 (vuijtcoop): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes ende inde presentie van getuijgen ondergenoemt Guillaem Brais filius Vincent 

(MPS: Willem Vincents Brais) nagelaten weduwnaer wijlen Baldijnken Matthijsdr Baltens 

wonacgticg binnen deser stede ter eenre ende Jacob Ingels (MPS: Jacob Engels) in huwelijcke 

hebbende Leunken Matthijsdr (MPS: Appolonia Matthijsdr), Cornelis Matthijss ende Pieter 

Willems in huwelijck hebbende Maijken Matthijs (MPS: Maeijcken Matthijsdr, oom ende 

naeste bloetvrienden van de vier nagelaten kindren wijlen de voors Baldijnken Matthijsdr 

hiernaer genoemt ter andre sijde dewelcke comparanten verclaerden dat sijlieden naer rijpelijc 

overwogen hebbende de nagelaten boel wijlen de voors. Baldijnken met malcanderfen int 

minnelijcke verdragen overcoemnde ende geaccordeert sijn nopende des voorn Maldijnkens 

vier kinderen moederlijcke erve ende successie met namen Neelken Sampsons (MPS: 

Cornelia Sampsons) oudt 25 jaren, Tanneken Sampsons oudt 23 jaren gewonnen bij Sampson 

van den Gehucgte, Vincent Brais oud 17 jaren ende Matthijs Brais oudt 15 jaren wonende bij 

den voorn Guillaem Brais aen de voorn Baldijnken Matthijsdr in formen ende manieren 

naervolgende te weten dat de voorn weduwnaer sal blijven int besidt ende aenveerden in 

rechten vrien eigendomme alle de goederen baten ende lasten geen vuijtgesondert ofte 

greserveert bijde voorn Baldijnken met hem gemeene achtergelaten al ’t sijner (pag 146v) 

ende laste. Dies is den voorn weduwnaer gehouden ende belooft mits desen Neelken 

Sampsons Vincent ende matthiojs Brais voorn. te onderhouden van eten ende drincken tot 

meie 1613 naestcomende ende bovendien aen voors. vier kinderen in voldoeninge n van 

haerlieder moederlijcke goederen in manieren hiernaer gespecificeert te betalen ende 

vuijttereijcken de somme van 16 p vls onder hun vieren eens sonder meer te weten dadelijc 

ende soo haest den coopdacg van gereetste goederen die men eerstdaecgs leggen sal 

verschenen sal sijn ijder van de voors kinderen de somme van 2 p gvls wesende de helft 

belangende de resterende 4 p gvls de voorn Neelken ende Tanneken over reste ende 

voldoeninge van haerlieder moederlijcke goet nocg competeren sal den voorn weduwnaer 

d’selve betalen schier ende twee jaren naer date deser ofte eer ist hem mogelijc. Welverstaen 

ooc dat hij weduwnaer voor de 4 p vls aencomende Vincent ende Matthijss Brais sijne 

kinderen daelijc d’selve sal coopen cleederen ende anders dat sijlieden nootsakelijcxt van 

doene hebben nopende de resterende 4 p vls d’selve Vincent ende Matthijs over volle 

voldoeninge van haerlieder moederlijc goet nocg competerende is. Dien aengaende 

geconditionneert dat d’selve kinderen voorn. 4 p vls als ooc de twee realen van achten bij 

haerlieder moeder saliger aen henlieden onder hun beiden gelegateert bij den voorn haerlieder 

vader sullen verteren ende dat d’selve aen haerlieder lijfve sullen besteet? worden ende sal 

den weduwnaer daerop betalinge strecken? t’gene hij ten behouve van selve kinderen alreede 

soo aen cleeren als andre nootsakelijcheijt verschoten heeft ende voortaen sal verschieten 

ende debourseren. Verclaerden de contagenten in manieren voren verhaelt met den andren 

veraccordeert ende overcomen te wesen ende beloofden t’selve te onderhouden ende 



achtervolgen t’allen dagen verbindende hij weduwnaer tot voldoeninge ende versekerheijt van 

t’gene voors. is sijn selven persoonlijc ende generalijc alle sijne andre goederen. Al sonder 

fraude consenterende ende versouckende hiervan bij mij notario gemaect te werden een ofte 

meer instrumenten in behoorlijcke forme (pag 147).  

Gedaen binnen de stadt Goes (pag 146) ten comptoire van mij notario ter presentie van Pieter 

Gilliss Pluijm ende Cornelis Blaubeen borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario 

tot kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser mette comparante mede 

onderteijckent hebben. Actum ut supra. 

 

In de kantlijn: 3-6-1615 compareerde Tanneken Sampsons ende bekende van Guillaem Brais 

ten vollen vernocgt te wesen van haer moederlijcke successie sonder dies aengaende eenige 

actie meer tegen denselven Brais te reserveren. Actum ut supra. Present Hans Bernaerts, 

Benedictus Jooss borgers deser stede. 

 

In de kantlijn: op 17-9-1615 compareerde Neelken Sampsons ende bekende van Guillaem 

Brais ten vollen vernocugt te wesen van haer moederlijcke successie haer comparante vuijt 

cracgte van desen vuijtcoop eenicgsints competerende sonder dienaengaende geen? actie meer 

te hebben tegen denselven Brais te reserveren. Actum ter presentie van Adriaen Jacobs 

Voorzee ende Cornelis Blaubeen borgers deser stede als getuijgen hietoe nevens mij versocgt. 

 

RAZE 2044, 146, W_6741, 12-11-1612 (vuijtcoop): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes ende inde presentie van getuijgen ondergenoemt Kempe Schobbe geassisteert 

met Willem Costen haren gecoren voocgt in desen soo voor haerselven ende vervangende 

Neelken en Maijken Schobbe (MPS: Cornelia Schobbe, Maeijcken Schobbe) hare susters 

mitsgaders de nagelaten kindren wijlen Jacobmijne Crijns (MPS: Jacomijna Quirijnsdr) en de 

Pieter Schobbe haer broeders ende susters kinderen, Job Quirijns voor hemselven ende 

vervangende Maeijcken Jansdr ende Crijnken Crijns (MPS: Quirijna Quirijnsdr) sijn broeder 

ende susters mitsgaders sijn susterkinderen nagelaten bij Willemijnken Crijns (MPS: 

Willemijna Quirijnsdr) achtergelaten?, Cornelis Corneliss Jose soo voor hem selven ende 

vervangende Jan ende Neelken Jose (MPS: Cornelia Jose) sijn broeder ende suster mitsgaders 

nagelaten kionderen wijlen Jan ende Christoffel Corneliss Jose sijn broeders kinderen ende 

ten lesten Hubrecht Corneliss soo voor hem selven ende vervangende Cathalijna Jobsdr 

(MPS: Lijnken Jobken) ende Adriaenken Cornelisdr (MPS: Adriana Cornelisdr) sijne susters 

gesamentlijcke erfgenamen voor een vierde part in de goederen nagelaten bij Marinus 

Gheleijns Vosberge dewelcke compranten hebben soo haerselven als in de voors. qualiteit 

geconstitueert ende macgticg gemaect, constitueren ende maken macgticg bij desen d’eersame 

Jacob Rijcke borger deser stede hem gevende volcomen macgt authoriteit ende speciael bevel 

omme vuijt haer ieder constituanten name ende van haerlieder wege beneffens d’andre 

erfgenamen van de voors. Vosberge (pag 147v) te handelen administreren ende hanteren alles 

dat in desselfs sterfhuijs ende achtergelaten goederen sal moeten gedaen ende gehanteert 

worden soo int rekenen liquideren cavelen scheiden deelen ende anders de rekeninge te 

teickenen t’gene daer in onbehoirlijc gebrocgt wort te roijeren haerlieder portie in de gemeene 

penningen onder behoorlijcke quitantie t’ontfangen ende voorts generalijc daerinne alles te 

hanteren als sijlieden constituanten present sijnde slefs souden mogen ofte connen gedoen. 

gelovende te houden voor goet ende van waerden ten eeuwigen dagen alle t'gene’bij den 

geconstitueerde ten fijne voors. is gedaen ende gehanteert sal worden mits hij geconstitueerde 

gehouden wert van sijnen ontfanc te doene deucgdelijcke rekeninge bewijs ende reliqua 

t’allen tijde des versocgt sijnde. Al sonder fraude consenterende ende versouckende hiervan 



bij mij notario gemaect te werden een ofte meer instrumenten in behoorlijcke forme (pag 

147).  

Gedaen binnen de stadt Goes ten comptoire van mij notario ter presentie Adriaen Splinters 

ende Jacob Engels borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse van 

desen versocgt sijnde de minutte deser mette comparante mede onderteijckent hebben. Actum 

ut supra. 

 

RAZE 2044, 147v, W_6743, 14-11-1612 (vuijtcoop): compareerde voor mij Jacob 

Boudewijns Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert 

residerende binnen der stadt Goes ende inde presentie van getuijgen ondergenoemt d’eersame 

Francois van de Berge (MPS: Frand van de Berge) out 29 jaren ende Simon Bouve stads? 

(MPS: stadtsmeter?) alhier out 41 jaren borgers deser stede dewelcke hebben ter instantie 

ende requisitie van Jan Jans Bruijstens schipper tot Gorcum op haere respective manne 

waerheijt in plaetse van eede verclaert ende (pag 148) geattesteert voor de gerechte waerheijt 

mits desen waracgticg te wesen ende eerst den voors. van de Berge dat hij als panneman op 2-

9 lestleden aen vercocgt end egelevert heeft 183 vaten wit soudt ende bovendien nocg een vat 

min een schoppe souts ofte daerontrent alsoo den requirant de wannemate? bedongen hadde. 

Den voors. Simon verclaert als meter t’selve sout gemeten te hebben ende sulcx te sijne als 

boven bij den voors. van den berge verclaert is. Eijndigende hiermede haerlieder dispositie 

met presentatie van ’t selve t’allen tijden met eede te bevestigen. Al sonder fraude 

consenterende ende versouckende hiervan bij mij notario gemaect te werden een ofte meer 

instrumenten in behoorlijcke forme (pag 147).  

Gedaen binnen de stadt Goes ten comptoire van mij notario ter presentie Cornelis Blaubeen 

ende Pieter Gilliss borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse van 

desen versocgt sijnde de minutte deser mette comparante mede onderteijckent hebben. Actum 

ut supra. 

 

RAZE 2044, 148, W_6743, 15-11-1612 (borcgtocgte): compareerde voor mij Jacob 

Boudewijns Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert 

residerende binnen der stadt Goes ende inde presentie van getuijgen ondergenoemt Mr 

Martinus Caesar advocaet ende borger deser stede denwelcken comparant heeft hemselven 

geconstitueert ende verbonden, constitueert ende verbindt mits desen borge ende principael 

voor Joos Jans Malfroijt (MPS: Joos Jans Maelfroijt) tot de voldoeninge ende prompte 

betalinge van 4 eerste jaren pacht van alsulcken landen als den voors. Joos in pachte volgen 

met sekere schuijre bij hem ter bode binnen deser stede gecocgt van weduwe wijlen Pieter 

Jans geseijt Pier Jan saliger aencomende desele landen de weduwe wijlen David Jacobs 

saliger daervan t’eerste jaer pacht verschijnen sal Catharina 1612 verbindende hij comparant 

daervoren sijn selven persoonlijc ende generalijc alle sijne goederen, renuncgierende ten 

desen alle benefitien van rechte hen eenicgsints competerende ende insonderheijt t’benefitium 

excussionis. den voorn Joos Jans Maelfroijt mede ten desen comparerende heeft onder 

gelijcke verbant ende renuncgiatie als boven belooft ende beloofde mits desen de voorn. sijne 

borge ende desselfs goederen van dese borcgtocgte costeloos schadeloos ende indemne te 

houden ten eeuwigen dage. verclarende voorts den voorn Joos Jans Maelfroijt met het stellen 

van de voors. borge volcomen ende voldaen te hebben t’gene hem bij Burgemeesters ende 

Schepenen deser stede geordonneert was te volcomen dat hij presenteert gelijc hij presenteert 

mits desen de voors. schuijre met hare gevolge t’allen tijden alst de vercoopersse believen sal 

te ontfangen ende voldoen de conditien daerop hij d’selve heeft gecocgt versouckende hij 

Joos Jans aen mij notario mij met getuijgen na behoren te transporteren aen voorn weduwe 

wijlen Pieter Jan ende haer de voors. borcgtocgte ende presentatie te insinueren ende in cas 

van weigeringe ofte niet te accepteren de voors. borcgtocgte protesteert den comparant gelijc 



hij hij wel expresselijc is protesterende bij desen jegens de voors. weduwe wijlen Pieter Jans 

ende alle andren diet aengaen macg van alle costen schaden ende intresten alreede gedaen 

ende nocg te lijden met sulcken intentie ommem d’selve in tijden ende wijlen te verhalen daer 

ende soo hij te rade werden sal, versouckende van haer antwoorde notule gehouden ende 

daervan behoirlijc instrumenten gemaect te worden een ofte meer in forma. 

Gedaen in den Horen present Hubrecht Jans stadtbode ende Jan Jans schoemaker borgers 

deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse van desen versocgt sijnde de 

minutte deser metten comparanten mede onderteijckent hebben. Welcken volgende hebbe mij 

notario met de (pag 149) voorn getuijgen getransporteert aen voorn weduwe ende haer t’gene 

voors. is geinsinueert ende gepresenteert hebbende, gaf voor antwoorde: ic ben daer niet mede 

tevreden tensij de weduwe van David Jacobs daermede tevreden is. Actum ut supra. 

 

RAZE 2044, 149, W_6744, 20-11-1612 (procuratie): compareerde voor mij Jacob 

Boudewijns Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert 

residerende binnen der stadt Goes ende inde presentie van getuijgen ondergenoemt Anthonij 

Corneliss Blonck borger tot Dordrecht denwelcken heeft geconstitueert ende macgticg 

gemaec t constitueert ende maect macgticg bij desen Cornelis Anthonies Blonc schout tot 

halsteren sijnen oom hem gevende volcomen macgt authoriteit ende speciael bevel omme 

vuijt sijns constituants name ende van sijnentwege beneffens hemselve ende andre mede 

erfgenamen t’aenveerden alsulcken erffenisse ende goederen als ten sterfhuijsse van wijlen 

Marinus Gheleijns Vosberge sijn achtergelaten, den staet ende inventaris mitsgaders de 

liquidatie des sterfhuis te vervolgen, de vercoopinge van alle roerende ende onroerende 

goederen te doene, alle penningen actien ende gerechticheden t’ontfangen, schulden te betalen 

tot schiftinge scheidinge ende deelinge te procederen des constituants contingent in te 

vorderen ende recouvreren ende op alles te passeren ende verlijden, d’acquijten (MPS: 

kwijtscheldingen) quitantien ende alle hoedanige andre brieven die de sake sullen 

vereijsschen een ofte meer met gelijcke ofte gelimiteerde macgt te substitueren ende voorts 

generalijc ende specialijc ter sake voors. ende aenclevende vandien soo wel ad negocia (pag 

149v) als ad lites alles te doen ende doen doene gelijc hij comparant alomme present sijnde 

selfs soude mogen ofte connen gedoen alwaert dat de sake speciael der bevel ofte sijn eigen 

personele? presentie? behouffde. Gelovende te houden voor goet bondicg ende van waerden 

alles wes bij den voors. geconstitueerden deselfs substituijten gedaen ende verricgt sal worden 

onder de clausule ende van ’t verbant ende renuncgiatie naer rechte hiertoe gerequiseert. 

Behoudens dat hij geconstitueerde verplicht blijve van alles rekeninge bewijs ende reliqua te 

doene des versocgt sijnde. Al sonder fraude consenterende ende versouckende hiervan bij mij 

notario gemaect te werden een ofte meer instrumenten in behoorlijcke forme.  

Gedaen binnen de stadt Goes in den Spiegel ter presentie Geert Dignuss ende Pieter Dignuss 

borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse van desen versocgt sijnde 

de minutte deser mette comparante mede onderteijckent hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2044, 149v, W_6745, 20-11-1612 (attestatie): compareerde voor mij Jacob 

Boudewijns Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert 

residerende binnen der stadt Goes ende inde presentie van getuijgen ondergenoemt Jan Jans 

out 23 jaren ende Hubrecht Jans Schuijtte out 22 jaren ofte elc daer ontrent beijde wonacgticg 

tot Schrabbenkercke (MPS: ‘s Heer Abtskerke) dewelcke hebben ter instantie ende requisitie 

van Tanneken Fransdr op haerlieder mannewaerheijt in plaetse van eede verclaert ende 

geattesteert voor de gerechte waerheijt mits desen waracgticg ende henlieden nocg wel 

indacgticg te wesen dat de huisvrouwe van Mattheus Meeuss (MPS: Matthijs Barthelmeeuss) 

in den saet ougst lestleden ten bijwesen ende aenhooren van de deponent de requirante 

gesonden heeft tot Schrabbekercke (pag 150) om aldaer bier te halen voor de arbeiders op den 



saetvloer voor de voorn Matthijs ende Dominicus saet waren dorssende alsoo het bier bij den 

voorn Dominicus aldaer bestelt vuijtgedroncken was sulcx dat de huijsvrouwe van Matthijs 

genootsaeckt was bier te doen halen ofte d’arbeijders souden vuijt het werc gescheden 

hebben. Eijndigende hiermede haerlieden depositie met presentatie van ’t selve t’allen tijden 

met eede te bevestigen. Al sonder fraude consenterende ende versouckende hiervan bij mij 

notario gemaect te werden een ofte meer instrumenten in behoorlijcke forme.  

Gedaen binnen de stadt Goes in de Pauwe ter presentie Gijsbrecht Jooss stoeldraijer borger 

alhier ende Jan Baij? tot ’s Gravenpolder (MPS: Sgravenpolder) deser stede die als getuijgen 

nevens mij notario tot kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser mette comparante 

mede onderteijckent hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2044, 150, W_6745, 20-11-1612 (procuratie): compareerde voor mij Jacob 

Boudewijns Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert 

residerende binnen der stadt Goes ende inde presentie van getuijgen ondergenoemt Marinus 

Jans schuijtman ende borger deser stede oudt 26 jaren ofte daerontrent dewelcke heeft ter 

instantie ende requisitie van Leunis Willems schuijtman (MPS: Appolonis Willems 

schuijtman) tot Irsickendam (MPS: Yerseke) op sijne mannewaerheijt in plaetse van eende 

verclaert geattesteert ende geaffirmeert voor de gerchte waerheijt mits desen wraacgticg ende 

hem seer wel indachticg te wesen dat den requirant in de Irsickemarct lestleden aen Cornelis 

Dignuss Loete? vercocgt heeft seker cotschuijte met heuren gevolcg gelijc d’selve seilt ende 

rijdt voor de somme van 10p 13s 4 gvls contant gelt dewelcke den requirant daerop pro reste 

nocg schuldicg aencomende d’selve penningen Jan Palinckman onder conditie soo denselven 

Palincman tevreden was den voorn. Cornelis Dignuss te laten corten alsulcke penningen als 

Palinckman aen des voors. Cornelis vader schuldicg was. T’is nu sulcx dat den requirant 

Cornelis Dignuss (pag 150v) ende hij deposant saterdacgs na de Irsicksemarct bij den voorn 

Palinckman gecomen sijnde hem vragende oft hij tevreden was de voors. penningen te laten 

corten ende Palinckman t’selve refuserende sijn soo t’samen in de herberg genoemt De 

Keijser gegaen alwaer den requirant ende Cornelis Dignuss malcanderen van der coop voors. 

ontslagen hebben ende Palinckman met den requirant veraccordeert is dat hij deselve schuijtte 

van den requirant soude aen hem nemen voor de penningen die den requirant daerop nocg 

schuldicg was ende beloofde aen den requirant sijnen schultbrief metten eersten te bestellen. 

Eijndigende hiermede zijne dispositie met presentatie van t’selve t’allen tijden met eede te 

bevestigen. Al sonder fraude consenterende ende versouckende hiervan bij mij notario 

gemaect te werden een ofte meer instrumenten in behoorlijcke forme.  

Gedaen binnen de stadt Goes ten comptoire van mij notario ter presentie Martini Caesar ende 

Marinus Boom borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse van desen 

versocgt sijnde de minutte deser mette comparante mede onderteijckent hebben. Actum ut 

supra. 

 

RAZE 2044, 150v, W_6746, 20-11-1612 (procuratie): compareerde voor mij Jacob 

Boudewijns Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert 

residerende binnen der stadt Goes ende inde presentie van getuijgen ondergenoemt Pieter 

daems schipper ende borger deser stede dewelcken heeft geconstitueert ende macgticg 

gemaect constitueert ende maect macgtcg bij desen Augustijn Gheleijns secretaris tot 

Ellewoutsdijc hem gevende volcomen macgt authoriteit ende speciael bevel omme vuijt sijns 

constituants name te compareren voor wethouderen van Ellewoutsdijc voors. ende aldaer ten 

proffijte van d’eersame Jan Jacobs Bom te cederen transporteren ende in rechte vrijen 

eigendomme over te leveren alsulcken stuc saijlants (pag 151) groot anderhalf gemet 31 roe 

als den comparant binnen de voors. prochie heeft liggende besuijden Cornelis Huijssens hof 

bij den comparant aen den voorn Jan Bom vercocgt voor de somme van 15 p vls den hoop 



gereet vrij gelt eens den loopenden pacht tot coopers proffijte den cooper daerinne te goeden 

erven ende vestigen ende hem comparant daervan t’ontgoeden onterven ende ontvestigen. 

Brieven van garande te geloven ende voorts ten dien fijne te observeren alle solemniteiten van 

rechten als de costumen aldaer meebrengen ende vereijsschen sullen ende hij comparant 

present sijnde selfs soude mogen ofte connen gedoen. gelovende te houden voor goet ende 

van waerden t’allen dagen alle t’gene bij den geconstitueerde ten fijne voors. is gedaen ende 

gehanteert sal worden. Al sonder fraude consenterende ende versouckende hiervan bij mij 

notario gemaect te werden een ofte meer instrumenten in behoorlijcke forme.  

Gedaen binnen de stadt Goes ten comptoire van mij notario ter presentie Pieter Gilliss ende 

Jacob Engels borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse van desen 

versocgt sijnde de minutte deser mette comparante mede onderteijckent hebben. Actum ut 

supra. 

 

RAZE 2044, 151, W_6746, 23-11-1612 (testament): Inden name Godts amen Condt en 

kennelijck sij eene ijegelijck bij desen jegenwoordigen openbaren instrumentum hoe dat op 

heden den 23-11-1612 voor mij Jacob Boudewijn Wisse openbaer notaris bij den hove 

provinciael in Hollandt geadmitteert residerende binnen der stede Goes ende inde presentie 

van getuijgen ondergenoemt in persone gecompareert zijn Jan Jooss ten eenre ende Maeijcken 

Karelsdr (MPS: Maijken Carels) lestweduwe wijlen Jan Maens (MPS: Jan Germaens) 

geassisteert met Christiaens Corneliss schuitman haer schoonsone ende assistent in dese ter 

andre sijde t’samen bruijdegome ende bruijt dewelcke verclaerden dat sijlieden gesint waren 

(pag 151v) malcanderen vuijt goeder liefde ende affectie te trouwene ende daermede voorts te 

gane naer de ordonnantie van kercke Godes tot Godts eere ende haerlieder beijden sielen 

salicheijt ende dat sijlieden tot vervorderinge van dien naer malcanderen voor bande van 

huwelijcke aengegaen ende gemaect hebben seker contract antenuptiael ofte huwelijcxe 

voorwaerde in formen ende manieren naervolgende te weten dat terstont naert overlijden van 

henlieden eerste van comparanten aen de sijde van de voors. Maeijcken Karelsdr voren vuijt 

in rechten vrien eigendomme sal comen ende blijven de somme van 400 carolus guldens van 

40 gvls ’t stuc gelts eens dewelcke bij deselve sijde jaerlijcx sullen ontfangen ende genoten 

worden vuijt de eerste paijementen die naert overlijden van de eerste van de comparanten van 

de twee huijssen bij den voors. Jan Maens met de voors. Maeijcken Karelsdr achtergelaten 

jaerlijcx ten proffijte van desen sterfhuijsse zullen verschijnen ende boven desen nocg alle de 

cleeren juwelen ende generalijc alles dat ten lijve halse ende hoofde van de voors. Maeijcken 

Karelsdr dienen sal oft soo hij eerstoverledene gedient sal hebben omme alle t’selve in rechte 

vrien eigendomme bij de sijde van de voorn Maeijcken Karelsdr voren vuijt aenveert ende 

behouden te worden ten ware datter na date deser eenige schulden tot laste van de voorn 

Maeijcken Karelsdr opresen (nu niet) bekent ofte overgegeven sijnde volgende den 

bescheeden daeraf wesende is dien aengaende expresselijc gestipuleert dat d’selve schulden 

sullen voldaen ende betaelt werden vuijt de 400 gulden die hier vooren bij de voorn. 

Maeijcken Karelsdr voren vuijt besproken gehouden sijn ende alle de resterende goederen die 

ten overlijden van de eerste van henlieden comparanten ten sterfhuijse boven de voors. 400 

gulden ende t’gene ten lijve van de voors. Maeijcken is dienende sullen overschieten ende 

bevonden worden sijn half ende half. Alle welcke voors. conditien voorwaerden bespreken? 

de contragenten beloofden te volcomen onderhouden ende achtervolgen t’allen dagen sonder 

iet te doene oft gedoogen gedaen te werden ter contrarien onder t’verbant van haerlieder 

personen ende goederen ende renuncgiatie van alle behulpsaemheden van rechte die henlieden 

eenicgsints jegens den inhouden deser te bate souden mogen comen directelijc ofte 

indirectelijc ende insonderheit de rechte seggende (pag 152) dat generale renuncgiatie sonder 

voorgaende speciale is van onwaerden. Al sonder fraude consenterende ende versouckende 

hiervan bij mij notario gemaect te werden een ofte meer instrumenten in behoorlijcke forme.  



Gedaen binnen de stadt Goes ten huijsse van voors. Maeijcken Karelsdr present Jan Arents 

schipper ende Cornelis Heijndricx schipper borgers deser stede die als getuijgen nevens mij 

notario tot kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser mette comparante mede 

onderteijckent hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2044, 152, W_6747, 23-11-1612 (attestatie): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes ende inde presentie van getuijgen ondergenoemt Pauwels Corneliss wonacgticg 

tot Schrabbekercke (MPS: ’s Heer Abtskerke) oudt 26 jaren ende Maeijcken Joachimsdr 

wonacgticg tot Cloetinge oudt 27 jaren ofte elc daerontrent dewelcke hebben ter instantie 

ende requisitie van Jan Cornelis Huijssen ende Adriaen de Corte op haerlieder respective 

manne ende vrouwewaerheijt in plaetse van eede verclaert geattesteert ende geaffirmeert voor 

de gerechte waerheijt mits desen dat de kinderen van Pieter Eeuwouts in de Groe nu inden 

Bamistijd? lestleden alle morgen soo met manden als korven gegaen sijn in den boomgaert 

van voorn Pieter Eeuwouts bij den requiranten van hem gehuijrt, oprapende de appelen die 

snacgts van boomen waren gewaeijt ende gevallen ende dragende d’selve ten huijsse van den 

voors. Pieter Eeuwouts al of den boomgaert niet verhuijrt en hadde geweest. Allegerende voor 

redenen van wetenschap ende eerst eerst de voors. maijken Jochimsdr dat sij ’t sedert 

Irsickemarct lestleden tot der tijt ende wijlen de requirant alle d’appelen van selven 

boomgaert afgetrocken hadden ten huijsse van voors. Pieter Eeuwouts met de docgter van 

Crepel Witte (pag 152v) tot Cloetinge geswingelt ende sulcx gedurende den selven tijt t’gene 

voors. is voor haer oogen dagelijcx gesien ende dicwils jegens haer ? met verwonderinge 

gesecgt heeft Pieters kinderen rapen de appelen in den boomgaert al of hij niet verhuijrt en 

ware, den voorn Pauwels secgt dat hij in de Bamis? eenige dagen in huijsse van voorn Pieter 

Eeuwouts vlasch gebeuct ende binnen den selven tijt t’gene voors.ooc dagelijcx voor sijn 

oogen gesien heeft. Eijndigende hiermede haerlieder depositie met presentatie van ’t selve 

t’allen tijden te bevestigen. Al sonder fraude consenterende ende versouckende hiervan bij mij 

notario gemaect te werden een ofte meer instrumenten in behoorlijcke forme.  

Gedaen binnen de stadt Goes in Cruijningen (MPS: cafe) present Abraham van der Putte ende 

Jacob de backer borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse van 

desen versocgt sijnde de minutte deser mette comparante mede onderteijckent hebben. Actum 

ut supra. 

 

RAZE 2044, 152v, W_6748, 24-11-1612 (coopcedulle): compareerde voor mij Jacob 

Boudewijns Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert 

residerende binnen der stadt Goes ende inde presentie van getuijgen ondergenoemt Quirijn 

Marinuss apothecquarius ter eenre ende Willem Jans Pauwe ter andre sijde borgers deser 

stede welcken Quirijn Marinuss verclaerde aen den voors. Willem Jans vercocgt gelijc die 

selve Willem Jans bekende gecocgt te hebben de helft van seker erve die den voors. Quirijn 

Marinuss heeft liggende achter de huijssinge van Dirrick Roest (MPS: Dierick Roest) gestaen 

binnen deser stede in de Nieuwstraete bij denselven Roest van hem Quirijn gecocgt comende 

van oosten inne ende dat voor de (pag 153) somme van 24 p 10 s gvls eens te betalen 12 p 10s 

gvls gereet ende een jaer naer date deser de resterende 12 p gvls belangende het scheitgelint? 

ofte heininge dat gestelt moet worden tot scheidinge van de erve voors. van een halve deijle 

hoog dichte aen malcanderen genoucg is dienaengaende geconditioneert dat d’selve sal 

becosticgt worden bij den cooper ende vercooper in desen halff ende half ende gestelt 

wesende sal denselven bij den voors. Willem Jans ende Dierick Roest als de wederhelft 

gecocgt hebbende ten eeuwigen dage onderhouden worden tot gemeene coste daerinne 

denselven Dierick Roest mede ten dese comparerende mits desen was consenterende ende 

belangende de 10 s jaerlijcxe rente op de geheele erve staende belooft den voorn Quirijn 



Marinuss den voors. Willem Jans daervan te bevrijden costeloos ende schadeloos te houden 

ten eeuwigen dage verbinden de contragenten tot voldoeninge ende volcominge van t’gene 

voors. haerlieder personen ende goederen. Al sonder fraude consenterende ende versouckende 

hiervan bij mij notario gemaect te werden een ofte meer instrumenten in behoorlijcke forme.  

Gedaen binnen de stadt Goes in de Pauwe (MPS: cafe) present Michiel Blaubeen ende Geert 

Dignuss borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse van desen 

versocgt sijnde de minutte deser mette comparante mede onderteijckent hebben. Actum ut 

supra. 

 

RAZE 2044, 153, W_6748, 24-11-1612 (coopcedulle): compareerde voor mij Jacob 

Boudewijns Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert 

residerende binnen der stadt Goes ende inde presentie van getuijgen ondergenoemt Quirijn 

Marinuss apothecquarius ter eenre ende Dierick Roest ter andre sijde borgers deser (pag 153v)  

stede welcken Quirijn Marinuss verclaerde aen den voorn Dirric Roest vercocgt gelijc 

denselven Roest bekende gecocgt te hebben de helft van seker erve die den voors. Quirijn 

heeft liggende achter de huijssinge van den voorn Dierick Roest daervan Willem Jans Pauwe 

de wederhelft gecocgt heeft streckende van de scheitthuijn? van Willem Jans helft westwaerts 

op tot aen de huijssinge ofte plaetse van de voors. Roest welcken scheitthuijn jaerlijcx bij den 

voors. Roest ende Willem Jans tot gemeene coste moet onderhouden worden daerinne Willem 

Jans mede ten desen comparerende mits desen was consenterende theele hof oft erve belast 

wesende met een erffelijcke rente van 10 s gvls sjaers aencomende den armen deser stede die 

den voorn Dierick Roest t’sijne laste is nemende ende belooft bovendien aen den voorn. 

Quirijn Marinuss te betalen Goessche marct in augustus 1613 de somme van 8 p 6s 8gvls eens 

onder ’t verbant van sijnen personnen ende goederen. Al sonder fraude consenterende ende 

versouckende hiervan bij mij notario gemaect te werden een ofte meer instrumenten in 

behoorlijcke forme.  

Gedaen binnen de stadt Goes in de Pauwe (MPS: cafe) present Michiel Blaubeen ende Geert 

Dignuss borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse van desen 

versocgt sijnde de minutte deser mette comparante mede onderteijckent hebben. Actum ut 

supra. 

 

RAZE 2044, 153v, W_6749, 24-11-1612 (coopcedulle): compareerde voor mij Jacob 

Boudewijns Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert 

residerende binnen der stadt Goes ende inde presentie van getuijgen ondergenoemt Matthijs 

Pieters ende Maerten Teune (MPS: Maerten Anthonies) elc ot 26 jaren ofte daerontrent beijde 

(pag 154) schuijtluijden ende borgers deser stede dewelcke hebben ter instantie van Cornelis 

Floriss schipper van Haerlem op haerlieder mannewaerheijt in plaetse van eede verclaert 

geattesteert ende geaffirmeert voor de gerechte waerheijt mits desen waracgticg te wesen dat 

den requirant nu dijssendage voorleden opt Schelt bij de tweede tonne op ancker liggende 

overmits den stercken noortwestenwindt van ancker gespeelt? ende bijt Nieuwedieo op de 

plate gedreven is in merckelijcke perickel van schip ende goet te blijven ende is den requirant 

jegens den avent tusschen licgt ende donckeren met een vlot van den spriet ende 10 ofte 12 

deijlen gemaect aen landt comen drijven ende heeft den deponenten gehuijrt om met den 

eersten mogelijc sijnde schip ende goet te salveren ende aen landt te brengen. Dienvolgend 

sijn de deponenten met haer schuijtte dadelijc metten requirant na ’t schip gevaren ende 

verclaren t’selve schip naer alle mogelijcke devoiren bij henlieden den requirant ende sijn 

knecgt drie dagen ende twee nacgten daertoe gedaen. Gisteren tegen den avent aent hooft 

deser stede gebracgt te hebben verclaerende voorts de deponenten dat den requirant van sijn 

ladinge hierbinnen deser stede vercocgt heeft aen Jan Blaess timmerman een schock deilen 

voor 3 p vls ende daervan aen de deponenten ten regarde van de voors. dienst betaelt 30 



carolus guldens ende 4 stuijvers. Eijdigende hiermede haerlieder depositien met presentatie 

van t’selve t’allen tijden met eede te bevestigen. Al sonder fraude consenterende ende 

versouckende hiervan bij mij notario gemaect te werden een ofte meer instrumenten in 

behoorlijcke forme.  

Gedaen binnen de stadt Goes ten comptoire van mij notario present Michiel Corneliss 

Blaubeen ende Simon Andriess borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot 

kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser mette comparante mede onderteijckent 

hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2044, 154v, W_6750, 26-11-1612 (attestatie): compareerde voor mij Jacob 

Boudewijns Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert 

residerende binnen der stadt Goes ende inde presentie van getuijgen ondergenoemt Laureijs 

Franss metser out 50 jaren ende Adriaenken Ingels (MPS: Adriana Engelsdr) weduwe wijlen 

Willem Charels (MPS: Willem Karels) oudt 36 jaren ofte elc daerontrent de welcke hebben 

ter instantie ende requisitie van Joos Jans Maelfroijt op haerlieder respective manne ende 

vrouwe waerheijt in plaetse van eede verclaert geattesteert ende geaffirmeert voor de gerechte 

waerheijt mits desen waracgticg te wesen dat de requirant in desen Abraham Bouwens (MPS: 

Abraham Boudewijns), Jan Reijmerts ende hij deposant op 20-9- lestleden ten huijsse van de 

voors. Adriaenken Ingels vergadert sijn geweest omme te accorderen ende liquideren de 

differentie die den requirant in desen ende Abraham Bouwens met malcandren soo van 

lantpachte als t’houden van eenige jaren dijck vuijtstaende hadden gelijc sijlieden ter cause 

van dien deur tussenspreken van de goede mannen veraccordeert voor de somme van 4 p vls 

die Abraham Bouwens den requirant gehouden was ende geloofde te betalen binnen drie ofte 

vier dagen naer date van dien. Allegerende voor redenen van wetenschap ende eerst hij 

Laureijs Franss dat hij goede man daerover geweest is ende Adriaenken secgt dat sij vuijt 

ende in de camer gaende de voors. personen tot diversche reijsen heeft hooren seggen dat den 

requirant ende Abraham Bouwens veraccordeert waren voor 4 p gvls te betalen als voors. is 

ende dat Abraham Bouwens ’t gelacg daerop verteert afgesproken heeft. Eijndigende 

hiermede haerlieder depositie met presentatie van ’t sleve t’allen tijden met eede te 

bevestigen. Al sonder fraude consenterende ende versouckende hiervan bij mij notario 

gemaect te werden een ofte meer instrumenten in behoorlijcke forme.  

Gedaen binnen de stadt Goes present Pauwels Willems Goeree ende Laureijs Michiels 

arbeijder borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse van desen 

versocgt sijnde de minutte deser mette comparante mede onderteijckent hebben. Actum ut 

supra. 

 

RAZE 2044, 155, W_6750, 27-11-1612 (attestatie): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes ende inde presentie van getuijgen ondergenoemt Cornelis Dignuss Loete 

wonacgticg te Irsickendam (MPS: Yerseke) oudt 23 jaren ofte daerontrent denwelcken heeft 

ter instantie ende requisitie van Leunis Willems (MPS: Appolonis Willems) schuitman tot 

Irsickedam voors. op sijne mannewaerheijt in plaetse van eede verclaert ende geattesteert voor 

de gerechte waerheit mits desen waracgticg te wesen dat hij deposant in de Irsicke jaermarct 

lestleden van requirant gecocgt heeft seker cotschuijte met haren gevolge soo die seilt ende 

rijdt voor de somme van 10 p 10 s 4 gvls contant gelt wesende de penningen die den requirant 

daerop nocg schuldicg was onder sulcken conditie soo Jan Cornelis Palincman (die de voors. 

penningen op den schuijte sprekende hadde) tevreden was aen selve te laten corten t’gene den 

voorn Palinckman aen deponent oft sijn vader nocg schuldicg was. Ende saterdacgs na de 

Irsickemarct bij den voors. palinckman comende ende vragende of hij consenteert alsulcke 

penningen te laten corten seijde nee, dan presenteerde alleenlijc de helft van dien te laten 



houden ende hebben oversulcx den requirant ende hij deposant malcandren van den coop 

voors. ontslagen ende sijn samen met den voors. Jan Palinckman ende Marinus Jans 

schuitman gegaen in de herberge tot Irsickendam daer genaemt De Keijser al waer den 

requirant ende Palinckman veraccordeert sijn dat denselven (pag 155v) Palinckman de voorn. 

schuijtte aen hem soude nemen ende aenveerden voor de penningen die hij daerop sprekende 

hadde. gevende voor redenen van wetenschap daerbij ende present geweest hebben 

Eijndigende hiermede sijne depositie met presentatie van t’selve t’allen tijden met eede te 

bevestigen. Al sonder fraude consenterende ende versouckende hiervan bij mij notario 

gemaect te werden een ofte meer instrumenten in behoorlijcke forme.  

Gedaen binnen de stadt Goes ten comptoire van mij notario present Pauwels Willems Goeree 

ende Laureijs Michiels arbeijder borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot 

kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser mette comparante mede onderteijckent 

hebben. Actum ut supra. (MPS: zie RAZE 2044, 150, W_6745, 20-11-1612) 

 

RAZE 2044, 155v, W_6751, 27-11-1612 (procuratie): compareerde voor mij Jacob 

Boudewijns Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert 

residerende binnen der stadt Goes ende inde presentie van getuijgen ondergenoemt Pieter 

Pieters Brouwer denwelcke heeft geconstitueert ende macgticg gemaect, constitueert ende 

maect macgticg bij desen Pieter Adriaens cramer borger deser stede hem gevende volcomen 

macgt authoriteit ende speciael bevel omme vuijt sijns constituants name ende van sijnen 

wege metter minne ofte rechte te heeschen manen innen ende ontfangen alle alsulcke 

penningen als den comparant sijn competerende van Adriaen Dignuss tot Cruningen (MPS: 

Kruiningen) over reste van een paijement brief verleden bij den voors. Adriaen Dignuss ten 

proffijtte van Jan Simons des comparants huijsvrouwen vader voor schout ende schepenen 

van Serheinskinderen (MPS: ’s Heer Hendrikskinderen) ende Wiskercke (MPS: Wissekerke) 

volgende den (pag 156) brief daervan sijnde, quitantie van sijnen ontfanc te geven ende 

verlijden in forma alle minnelijcke appoinctementen accordatien ende transacties met parthie 

aen te gane ende solemniseren ende voorts buijten rechte alles te hanteren dat behooren ende 

hem geconstitueerde de raetsaemste ende proffittabelst duncken sal ende omme alle 

proceduren die ter cause van t’gene voors. is soude mogen voorvallen in rechte te vervolgen 

constitueert hij comparant mr Jan de Ridder procureur postulerende v oor den gerecht deser 

stede hem gevende volcomen macgt ende authorisatie omme den voorn debiteur rechtelijck 

tot betalinge te constringeren tot namptissemente concluderen ende voorts tot vervoderinge 

van dien ende tot voorstant van des comparantes goet recht alles te allegeren ende 

observerende ordinaris middelen van rechte daertoe dienende als de costuijmen alhier 

medebrengen ende vereijsschen sullen als hij comparant present sijnde selfs soude mogen ofte 

connen gedoen. Gelovende te houden voor goet ende van waerden t’allen dagen alle t’gene bij 

den geconstitueerde ten fijne voors. is gedaen ende gehanteert sal worden, mits dat den voors. 

Pieter Adriaens cramer gehouden wert t’allen tijde des versocgt wordende van sijnen ontfanc 

te doene deucgdelijcke rekeningen bewijs ende reliqua. Al sonder fraude consenterende ende 

versouckende hiervan bij mij notario gemaect te werden een ofte meer instrumenten in 

behoorlijcke forme.  

Gedaen binnen de stadt Goes in den Gouden Leeuw present Adriaen Gentman ende Abraham 

Boudewijns (MPS: Abraham Bouwens) borgers deser stede die als getuijgen nevens mij 

notario tot kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser mette comparante mede 

onderteijckent hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2044, 156, W_6751, 29-11-1612 (attestatie): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes ende inde presentie van getuijgen ondergenoemt Jan Corneliss Palinckman out 



37 jaren denwelcken heeft ter instantie ende requisitie van Job Jacobs Schoor van 

Oostduijvelant (MPS: Oost Duijveland) op sijne manne waerheijt in plaetse van eede verclaert 

ende geattesteert voor de gerechte waerheijt mits desen waracgticg te wesen dat hij deposant 

ontrent drie jaren geleden tot Antwerpen op de Zeeuwsche Corenmarct jegens? den requirant 

gemangelt heeft seecker cromstevenschuijtte jegens een rondtcraveelscheepken genaemt “de 

pot met de croone” jegenwoordelijc geboert wordende bij Jan Prince wonende in baerlandt 

(MPS: Baarland) die ’t selve laest gecocgt heeft van Jaques Hobogve? (MPS: Jacob Hobogve) 

mede wonacgticg aldaer welc voorn scheepken verclaert hij deponent aengenomen te hebben 

jegens de voorn. schuijtte als vrij ende onbelast ende bij den requirant gecasseert te sijn seker 

pajementbrief van 250 guldens eens die hij tot laste van den deposant sprekende hadde ende 

over de beternisse van de voorn cromstevenschuijtte die den deponent gehouden was ende int 

mangelen aen den requirant beloofde op alle stroomen te bevrijden van alle penningen 

commeren ende lasten die daerop souden mogen geheijscht worden ende ooc daervoren te 

stellen goede sufficante waerborge alle twelck tot nocg toe is gebleven ongeeffectueert, sulcx 

dat d’selve cromstevenschuijtte nu onlancx tot Delft ten versoucke van Jan Corneliss van 

Spijkenisse is gesloten ende gearresteert geweest omme daeraen te verhalen de verschenen 

paijen die hij deposandt daerop schuldicg was. Eijndigende hiermede sijne depositie met 

presentatie van t’selve t’allen tijde met eede te bevestigen. Al sonder fraude consenterende 

ende versouckende hiervan bij mij notario gemaect te werden een ofte meer instrumenten in 

behoorlijcke forme.  

Gedaen binnen de stadt Goes (pag 157) in den Sevensterre present mr Martinus Caesar ende 

Quirijn Sebastiaens van Oostduijvelant die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse van 

desen versocgt sijnde de minutte deser mette comparante mede onderteijckent hebben. Actum 

ut supra. 

 

RAZE 2044, 157, W_6752, 29-11-1612 (procuratie): compareerde voor mij Jacob 

Boudewijns Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert 

residerende binnen der stadt Goes ende inde presentie van getuijgen ondergenoemt Job Jacobs 

Schoor van Oostduijvelant den welcken heeft geconstitueert ende macgticg gemaect 

constitueert ende maect macgticg bij desen mr Martinus Caesar (MPS: Casar) advocaet hem 

gevende volcomen macgt authoriteit ende speciale bevel omme vuijt sijns constituants name 

in arreste te nemen seker rondt craveelscheepken genaempt “de pot de croone” 

jegenwoordelijc geboert wordende bij Jan Prince wonende Baerlant (MPS: Baarland) ende nu 

liggende aent hooft deser stede omme daeraen te verhalen de somme van 500 carolus guldens 

over soo vele des comparants beschadicheijt bedraecgt van seker cromstevenschuijtte bij den 

comparant jegens ’t selve scheepken gemangelt het arreste vervolgen ende t’voornoemde 

scheepken met alle behoorlijcke middelen daertoe dienende rechtelijc vuijt te winnen ende ten 

dien fijne alles te hanteren dat nodicg wesen sal als hij comparant present sijnde selfs soude 

mogen ofte connen gedoencum potetstato substituendi. Gelovende te houden voor goet ende 

van waerden t’allen dagen alle t’gene bij den geconstitueerde ten fijne voors. is gedaen ende 

gehanteert sal worden. Al sonder fraude consenterende ende versouckende hiervan bij mij 

notario gemaect te werden een ofte meer instrumenten (pag 157v) in behoorlijcke forme.  

Gedaen binnen de stadt Goes in den Sevensterre present Jan Palincman ende Jan Calloo 

borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse van desen versocgt sijnde 

de minutte deser mette comparante mede onderteijckent hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2044, 157v, W_6753, 4-12-1612 (attestatie): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes ende inde presentie van getuijgen ondergenoemt Abraham Corneliss 

wonacgticg tot Cloetinge (MPS: Kloetinge) oudt 48 jaren den welcken heeft ter instantie ende 



versoucke van Maerten Mels (MPS: Maerten Melchiors) nomine sijns vaders sterfhuis op 

sijne mannewaerheit in plaetse van eede verclaert ende geattesteert voor de gerechte waerheit 

mits desen waracgticg ende hem seer wel kennelijc te wesen dat nu geleden 3 jaren ende half 

ofte daerontrent eenen Cornelis Ridders aen des requirants vader verpacht heeft seker twee 

gemeten lants ofte daerontrent liggende in der Nissen (MPS: Nisse) in Danielshouc voor een 

ofte teeentwinticg schell gvls onbegrepen ijder gemet afslaens ofte onvrij? gelt ende 

bovendienten regarde vant overset? gelt eenen krijen? kaes eens. Gevende voor redenen van 

wetenschap ende goede kennisse dat ’t selve geschiet is op den Nissen ommeganc ofte 

kermisse zittende ten huijsse van des requirants vader aen tafel ende dat hij deposant 

daermede ter kermisse ende present is geweest. Eijndigende hiermede sijne depositie met 

presentatie van ’t selve t’allen tijden dese versocgt sijnde met eede te bevestigen. Al sonder 

fraude consenterende ende versouckende hiervan bij mij notario gemaect te werden een ofte 

(pag 158) meer instrumenten in behoorlijcke forme.  

Gedaen binnen de stadt Goes in den Fortuijne present Leenaert Pieters Cack! ter Nisse ende 

Leenaert Corneliss tot Heijnkensandt (MPS: Heinkenszand) die als getuijgen nevens mij 

notario tot kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser mette comparante mede 

onderteijckent hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2044, 158, W_6753, 6-12-1612 (quitantie): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes ende inde presentie van getuijgen ondergenoemt Simon Coolman wonacgticg 

tot Zierikzee soo voor hemselven ende vervangende sijn mede erfgenamen van ’s vaders ’s 

vaders sijde (MPS: twee keer?) in de nagelaten goederen wijlen mr Silvester van Campen in 

sijn leven raetsheer ter vergaderinge van de Heeren Staten van Zeelandt ende Catharijna 

Laureijsdr wonacgticg tot Brouwershaven geassisteert met Joris Leenaerts wonacgticg tot 

Zierikzee (MPS: Zzee) haren in desen gecoren voocgt ende assistent soo voor haerselven ende 

vervangende hare mede erfgenamen van s’vaders s’moeders sijde inde voorn. achtergelaten 

goederen dewelcke comparanten verclaerden ende bekenden soo in haerlieder eijgenname als 

in de voors. qualiteijt vuijt handen van Gedeon Quirijns (MPS: Gideon Quirijns) ende 

Cornelis Jacobs van Sundert borgers deser stede ontfangen te hebben de somme van 193 p 15s 

gvls over de helft van alsulcke 387p 10s gvls bij den voorn Gedeon Quirijns ende Cornelis 

Jacobs van Sundert ontfangen van de Heeren Tresoriers der stadt Middelburcg in Seelant van 

de aflossinge ofte quijtinge van 2 lijfrenten met de verloopen van dien desen sterfhuijse 

aencomende, de eene staende (pag 158v) ten lijve van Joos Oliviers van der Hooge ende 

d’andre van maerten van der Welle mitsgaders ooc de verloopen van seker ander lijfrente 

gestaen hebbende ten lijve van den voors. van Campen bedragende samen in capitael ende 

verloopen ter voors. somme van 387 p 10 s gvls. Bekenden oversulcx sijlieden comparanten 

daervan voldaen ende betaelt te wesen beede den eerste penninc metten laeste . Scheldende 

dienvolgens de voorn heeren Tresoriers ende alle andren quitantien behouvende daervan vrij 

ende quijtte mits desen ende belovende oversulcx deselve doot alle namaningen te bevrijden 

ende garanderen ondert ’t verbant van haerlieder personen ende goederen. Al sonder fraude 

consenterende ende versouckende hiervan bij mij notario gemaect te werden een ofte meer 

instrumenten in behoorlijcke forme.  

Gedaen binnen de stadt Goes in den Soutkeete present David Quirijns lantbode ende 

Heijndrick Jobs borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse van 

desen versocgt sijnde de minutte deser mette comparante mede onderteijckent hebben. Actum 

ut supra. 

 

RAZE 2044, 158v, W_6754, 8-12-1612 (coopcedulle): compareerde voor mij Jacob 

Boudewijns Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert 



residerende binnen der stadt Goes ende inde presentie van getuijgen ondergenoemt Cornelis 

Quirijns in de Trouwe als voocgt van Maeijcken Simonsdr met Pieter Adriaens Bolle in 

huwelijck hebbende Cathalijna Simonsdr des voors. Maeijcken Simonsdr suster ter eenre ende 

Pieter gabriels wonacgticg tot Cloetinge (MPS: Kloetinge) ter andre sijde welcken Cornelis 

Quirijns ende Pieter Bolle verclaerden in de voors. qualiteijt aen den voorn Pieter Gabriels 

vercocgt (pag 159) gelijc denselven Pieter Gabriels bekende gecocgt te hebben seker stuc 

saijlants genaemt Couwer Stucxken groot 400 roen ofte daerontrent liggende int 

Middelambacht van Cloetinge als int Ambacht van Cattendijcke (MPS: Kattendijke) de 

voorn. Maeijcken Simonsdr aencomende ende gecomen vuijt sterfhuis van Jan Pieters 

Couwer ende dat voor de somme van 30p 5s gvls den hoop gelts eens die den cooper 

gehouden is te betalen in twee termijnen te weten d’een helft gereet ter leveringe ende d’ander 

helft Baefmisse 1614 den 40
ste

 ende 60
ste

 penninck 2 s voor den armen daer de leveringe 

dienen sal ende alle andre ongelden ter leveringe incluijs tot coopers laste t’gelacg ter deser 

oorsake verteert wordende sal den cooper verschieten ende d’helft leste termijn corten, den 

cooper sal proffitteren den loopende pacht als ooc ’t gene van de schuitvaert aent selve lant 

liggende comen sal daeraf de vercoopers verclaren stuijver ofte duijt ontfangen ten fijne den 

cooper sal comen opt gebruijc vant voors. lant t’eijnde de Middelambachts heventijt van 

Cloetinge ende verclaerden de comparanmten in manieren voren verhaelt met malcanderen 

veraccordeert te wesen ende beloofden t’selve te volcomen ten eeuwigen dagen onder ’t 

verbant van haerlieder personen ende goederen. Al sonder fraude consenterende ende 

versouckende hiervan bij mij notario gemaect te werden een ofte meer instrumenten in 

behoorlijcke forme.  

Gedaen binnen de stadt Goes in den Horen present Gijsbrecht Pieters ende Cornelis Jans tot 

Abbekinderen die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse van desen versocgt sijnde de 

minutte deser mette comparante mede onderteijckent hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2044, 159v, W_6755, 11-12-1612 (contract): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes ende inde presentie van getuijgen ondergenoemt Pieter Diericks schipper tot 

Beijerlandt als transpoort hebbende van Pieter Betsmanse volgende den transpoort gesien ter 

eenre ende Bartholomeeus Pieters Snijder wonacgticg Oostduijvelant soo in sijn eijgenname 

ende vervangende Dierick Pieters sijnen broeder gesamentlijcke borge voor Jan Cornelis 

Palinckman over den coop van seker cromstevenschuijtte bij denselven Jan Corneliss van den 

voors. Pieter Betsmansse gecocgt daerop nocg resteerde te betalen over het leste termijn de 

somme van 16 p 6 s 8 gr vls welcke schuijtte den voorn Pieter Diericks voor de voors. 

t’achterheit binnen deser stede hadde vuijtgewonnen ende daerinne soo verre geprocedeert tot 

vercoopens toe, soo sijn eijntelijc de comparanten nopende de voors. t’achterheit met 

malcandren ver? int minnelijcke veraccordeert ende overcomen in formen ende manieren 

naervolgende te weten dat den voors. Pieter Diericks de voorn schuijtte met haren gevolge 

wederom sal aenveerden gelijc hij d’selve ten behouve van Engel Diericks sijnen broeder soo 

hij seijde was aen hem nemende bij desen voor de somme van 8 p gvls gelts eens dewelcke op 

den paijementbrief van selve schuijtte op heden geteickent ende de resterende 8 p 6s 8 g 

beloofde den voorn Bartholomeeus Pieters soo in sijn eijgen name als in de voors. qualiteit 

aen den voors. Pieter Diericks te betalen in de termijnen naervolgende te weten in gereet 3 p 

6s 8 gr, kersmisse 1613 de resterende 5 p 6 s 8 g mits daerinne gerekent is 6 s 8 p van 

oncosten verbindende daervoren sijn selven personelijc ende generalijc alle sijne goederen 

(pag 158v). Al sonder fraude consenterende ende versouckende hiervan bij mij notario 

gemaect te werden een ofte meer instrumenten in behoorlijcke forme.  



Gedaen binnen de stadt Goes int Sevensterre present Tobias Wixdorp ende Jan Vermeulen 

borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse van desen versocgt sijnde 

de minutte deser mette comparante mede onderteijckent hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2044, 160, W_6755, 26-12-1612 (ratificatie met quitantie): compareerde voor mij 

Jacob Boudewijns Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert 

residerende binnen der stadt Goes ende inde presentie van getuijgen ondergenoemt Anthonia 

Christiaensdr geassisteert met mr Martinus Caesar (MPS: Martinus Casar) advocaet haren 

cousijn ende assistent in desen ter eenre Jacob Marinuss Boone soo voor hem selven als 

vervangende ende hem sterc makende voor Neelken Boone (MPS: Cornelia Marinusdr 

Boone) sijne suster ende Pieter marinuss Mesouck getrout hebbende Leunken Boone (MPS: 

Appolonia Marinusdr Boone) ter andre sijde deweclke comparanten verclaerden bij desen te 

ratificeren ende approberen alsulcken contrat ofte afscheit als sijlieden tusschen malcandren 

respectivelijc hebben gemaect ende onderteickent op 12-2-1612 bekennende van den 

inhouden van dien wel te wesen geinformeert te houden t’selve bij desen gelijc sijlieden voor 

date deser hebben gedaen soo voor haer als hueren erven in alle poincten ende articulen 

onverbrekelijc ende van goeder waerden ende vorder verclaerde de voorn. Anthonia 

Christiaensdr met haren assistent van den inhouden van selven contracte volcomelijc 

vernoucgt ende gecontenteert te sijne sonder iet vorder vuijt cracgte van dien te connen 

pretenderten ten eeuwigen dagen (pag 160v). Al sonder fraude consenterende ende 

versouckende hiervan bij mij notario gemaect te werden een ofte meer instrumenten in 

behoorlijcke forme.  

Gedaen binnen de stadt Goes ten huijsse van de voorn Anthonia Christaensdr present mr 

Marinus Hoocgkamer ende Pieter Adriaens cramer borgers deser stede die als getuijgen 

nevens mij notario tot kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser mette comparante 

mede onderteijckent hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2044, 160v, W_6756, 15-12-1612 (MPS: datum eerder dan de voorgaande acte) 

(attestatie): compareerde voor mij Jacob Boudewijns Wisse openbaer notaris bij den hove 

provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen der stadt Goes ende inde presentie van 

getuijgen ondergenoemt Adriaen Corneliss wonacgticg in Drijwegen (MPS: Driewegen) oudt 

26 jaren ofte daerontrent den welcken heeft ter instantie ende requisitie van Maeijcken de 

Wolf huisvrouwe van Jan Cornelis Lange schipper op sijne manne waerheit in plaetse van 

eede verclaert ende geattesteert voor de gerechte waerheit mits desen waracgticg te wesen dat 

hij deposant op 7-11 lestleden tot Cats ten huijsse van daniel dalet alias Swartge een canne 

biers drinckende aldaer mede in huis gecomen is de requirante met haren man om seker gerste 

bij henlieden van den voorn Daniel gecocgt t’ontfangen gelijc sijlieden tenselven dage de 

nombre van 40 sacken gerste ingenomen ende ontfangen hebben s’anderdaecgs ontrent den 

acht uren seijde de requirante jegens Esther des voors. Daniels huisvrouwe geve ende laet ons 

rekenne ic hebbe de gerste gecocgt op afcortinge van mijn penningen die ic van u? hebben 

moet (pag 161) seijde de voorn Esther t’is wel waer ? maer ick moet nu wat gelt hebben om 

wijn op te doen ic sal u de helft laten corten ende d’ander helft sal ic u betalen van mijn mee, 

waerover de rquirante haren man ende de voors. Esther harde ende vele woorden jegens 

malcanderen cregen ende seijde onder andere de voorn. Esther jegens den voorn jan Corneliss 

Lange gij horensdrager?! als gij sijt ende meer andre scandaleuse woorden, antwoorde de 

requirante op wie seg dij dat secgt gijt van mij ic en treckt mij niet aen ende secgt gijt op mijn 

voorsate dat en roert u niet, verclaert voorts den deponent dat hij de requirante nocg ooc haren 

man noijt woordt heeft hooren seggen streckende tot nadeele ofte [prejuditie van Jacob 

Quirijns ofte jemant van sijn geslacgt jae dat meer is ende geeft se deselve noijt hooren 

noemen, secgtvoorts dat corts daernaer bij hen in Drijwegen ten huijsse van Thomas Laureijss 



gecomen is Jacob de sone van Jacob Quirijns die jegens den deponent seijde dat hij 

dijssendacgs soude ten Goes comen bij Esther de huijsvrouwe van de voors. waert sijs al u 

een daggelt geven ende u costen betalen, seijde den voors. jacob ooc in presentie van den 

deponent ende den voors. Thomas dat de requirante de voorn Esther 10 p vls te veel 

aengerekent hadde. Gevende voor redenen van wetenschap altijt bij ende present geweest te 

sijne daer de voors. woorden gebeurden. Eijndigende hiermede zijne depositie met presentatie 

van t’selve t’allen tijde des versocgt sijnde met eede te bevestigen. Al sonder fraude 

consenterende ende versouckende hiervan bij mij notario gemaect te werden een ofte meer 

instrumenten in behoorlijcke forme.  

Gedaen binnen de stadt Goes ten huijsse van de requiranten present Adriaen beenhouwer ende 

Herman Hubrechts arbeijder borgers deser stede die als getuijgen nevens mij (pag 161v) 

notario tot kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser mette comparante mede 

onderteijckent hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2044, 161v, W_6757, 18-12-1612 (MPS: datum eerder dan de voor(voor)gaande acte) 

(attestatie): compareerde voor mij Jacob Boudewijns Wisse openbaer notaris bij den hove 

provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen der stadt Goes ende inde presentie van 

getuijgen ondergenoemt Tanneken Adriaensdr weduwe wijlen Cornelis Huijssen wonacgticg 

binnen deser stede oudt 64 jaren ende Jan Laureijss wonacgticg tot Seraerskercke (MPS: ’s 

Heer Arendskerke) oudt 45 jaren ofte elc daerontrent dewelcke hebben ter instantie ende 

requisitie van d’eersame Adriaen Andriess Wiskercke als voocgt van de twee joncxte 

kinderen wijlen Pauwels Jans Meuse met namen Pieter (MPS: Pieter Jans Meuse) ende 

Adriaenken (MPS: Adriana Jans Meuse) mitsgadersLambrecht Corneliss in huwelijcke 

hebbende Janneken Pauwelsdr Meuse mede des voors. Pauwels dochter alle geprocreert aen 

maeijcken Adriaensdr op haerlieder respective manne ende vrouwe waerheit in plaetse van 

eede verclaert ende geattesteert voor de gerechte waerheit mits desen waracgticg te wesen ten 

eersten voorn. Tanneken Adriaensdr dat sij haer ouders ende andre luijden dicwijls heeft 

hooren seggen dat eenen Bouwen Leijss (MPS: Boudewijn Gheleijns) haer deponentes oom 

thuwelijcke gehadt heeft Janneken Boudewijnsdr Gheleijns welcken Bouwen Leijss stervende 

heeft achtergelaten een eenicg kint aen de voors. Janneken gewonnen met namen Bouwen 

Corneliss (MPS: Boudewijn Corneliss), secgt voorts ooc veel hooren seggen hebben dat de 

voorn Janneken Bouwen Leijss naer haer deponentes ooms doot getrout is aen Adriaen 

Verselewelle. Verclaert ooc den voors. Jan Laureijss dat hij de suster van voorn Verselewelle 

dicwijls heeft hooren seggen dat denselven Adriaen Jans Verselewelle in huwelijcke gehadt 

heeft de voors. Janneken Bouwens Leijss weduwe ende dat hij daer bij gewonnen heeft twee 

docgters met name Geertken (MPS: Geertruid Adriaensdr) ende Maeijcken Adriaensdr welck 

Geertken is deser werelt overleden sonder hoir ende Maeijcken heeft achtergelaten de voorn 

requiranten, secgt voorts deselve ooc dicwijls hooren seggen te hebben dat de voorn Janneken 

Bouwensx Leijss bij haren eersten man behouden hadde een eenicg kint genaempt Cornelis 

Bouwens. Gevende voor redenen van wetenschap ende goede kennisse van t’gene voors. is 

ende eerst de voorn Tanneken Adriaensdr dat haer deponentes vader ende man saliger samen 

lange waren voocgt geweest van den voorn Cornelis Bouwens haren cousin ende deselve 

dicwils heeft hooren seggen dat de voorn Janneken Bouwens Leijss geweest was de moeder 

van de voorn Cornelis Bouwens, den voors Jan Laureijss secgt dat naert overlijden van de 

voorn. Janneken Bouwens Leijss de voors. Adriaen Verselewelle te huwelijcke gehadt heeft 

sijns deponentes moeder ende sulcx de lignasie? voors. hem genoucg bekent te sijne. 

Eindigende hiermede haerlieder depositie met presentatie van t’selve t’allen tijde met eede te 

bevestigen. Al sonder fraude consenterende ende versouckende hiervan bij mij notario 

gemaect te werden een ofte meer instrumenten in behoorlijcke forme.  



Gedaen binnen de stadt Goes present Goossen de Brune borger deser stede ende Logier 

Leuniss (MPS: Logier Appoloniss) wonacgticg in Cattendijcke (MPS: Kattendijke) die als 

getuijgen nevens mij notario tot kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser mette 

comparante mede onderteijckent hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2044, 162v, W_6758, 20-12-1612 (MPS: datum eerder dan de voor(voor)gaande 

acten) (attestatie): compareerde voor mij Jacob Boudewijns Wisse openbaer notaris bij den 

hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen der stadt Goes ende inde 

presentie van getuijgen ondergenoemt Pieter Willems schuitman ende borger deser stede oudt 

26 jaren ofte daerontrent dewelcke heeft ter instantie ende requisitie van Jan Corneliis Lange 

ende sijne huijsvrouwe op sijne manne waerheit in plaetse van eede verclaert ende geattesteert 

voor de gerechte waerheit mits desen watracgticg te wesen dat hij deponent de reguiranten 

donderdaecgs smorgens vroecg tusschen sessen ende sevenen soo den requiranten daecgs te 

voren vuijt de leste ghijselinge jegens Jacob Quirijns gecomen was naer Bergen op den Soom 

gevoert ende t’savents met sluijten van de poort wederom binnen deser stede gebrocgt heeft. 

Eijndigende hiermede sijne depositie met presentatie van t’selve t’allen tijden des versocgt 

sijnde met eede te bevestigen. Al sonder fraude consenterende ende versouckende hiervan bij 

mij notario gemaect te werden een ofte meer instrumenten in behoorlijcke forme.  

Gedaen binnen de stadt Goes ten huijsse van de requiranten present Herman Hubrechts ende 

Barthelmeeuss Maertens (MPS: Bertel Merts) arbeijders ende borgers deser stede die als 

getuijgen nevens mij notario tot kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser mette 

comparante mede onderteijckent hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2044, 162v, W_6758, 23-12-1612 (contract): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende (pag 163) 

binnen der stadt Goes ende inde presentie van getuijgen ondergenoemt Jan Corneliss 

Palinckman ter eenre ende Job Corneliss Fraijen ter andre sijde borgers deser stede dewelcke 

comparanten verclaerden ende bekenden met malcandren overcomen ende veraccordeert te 

sijne nopende seker 4 p vls die den voors. Job Corneliss den voorn Palinckman heijsschende 

is over de beschadicheijt van seker schuijtte die hem Job met den rechte afgewonnen is bij 

eenen Pieter Diericks van Out beijerlandt dewelcke hij Job Corneliss jegens Jan palinckman 

gemangelt hadde om seker andre schuijtte lest geboert sijnde bij Leunis Willems (MPS: 

Appolonis Willems) van Irsickendam ende dat in voegen ende manieren naervolgende te 

weten dat den voorn Job Corneliss in volle betalinge ende voldoeninge van voors. 4 p vls 

wederom sal aenveerden gelijc hij aenveert bij desen de voorn schuijtte bij hem den voors. 

Jan Corneliss jegens de schuijtte hem afgewonnen in betalinge gegeven met haren gevolge als 

d’selve gelegen is inde haven deser stede ende bekende de voorn Job Corneliss daermede van 

t’gunt voors. is ten vollen betaelt ende gecontenteert te sijne beede den eerste penninck mette 

laesten van Jan Corneliss voors. Scheldende denselven daervan vrij ende quijtte mits desen 

ten eeuwigen dage. Al sonder fraude consenterende ende versouckende hiervan bij mij notario 

gemaect te werden een ofte meer instrumenten in behoorlijcke forme.  

Gedaen binnen de stadt Goes ten huijsse van Jan Palinckman present Guillaem Casteleijns 

(MPS: Willem Casteleijns) ende Jacob Willems Casteleijns oudt schoemaker borgers deser 

stede die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse van desen versocgt sijnde de minutte 

deser mette comparante mede onderteijckent hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2044, 163v, W_6759, 25-12-1612 (attestatie): compareerde voor mij Jacob 

Boudewijns Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert 

residerende binnen der stadt Goes ende inde presentie van getuijgen ondergenoemt Adriaen 

Heijndricks mandemaker oudt 47 jaren ofte daerontrent borger deser stede denwelcken heeft 



ter instantie ende requisitie van Adriaen Anthonies timmerman mede borger alhier op sijne 

manne waerheit in plaetse van eede verclaert ende geattesteert voor de gerechte waerheit mits 

desen waracgiticg ende hem seer wel kennelijc te wesen dat den requirant ende eenen 

Maerten Appelmont wonende tot Middelburcg in den voorgaende winter binnen deser stede in 

de Maerminne (MPS: Meerminne) met malcandren gerekent ende geliquideert hebben ende 

dat den requirant naer de rekeninge ofte liquidatie aen den voorn. Maerten Appelmont eenige 

penningen aengetelt heeft sonder te weten hoe vele. Gevende voor redenen van wetenschap 

dat hij deponent met Jacob de mandemaker alsdoen daer present is geweest van t’selve t’allen 

tijden des versocgt sijnde met eede te bevestigen. Al sonder fraude consenterende ende 

versouckende hiervan bij mij notario gemaect te werden een ofte meer instrumenten in 

behoorlijcke forme.  

Gedaen binnen de stadt Goes ten huijsse van voors deponent present Mattheus Jans in de 

Wijngaertrancke ende Herman Jans Schoonhoven borgers deser stede die als getuijgen nevens 

mij notario tot kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser mette comparante mede 

onderteijckent hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2044, 164, W_6759, 25-12-1612 (procuratie): compareerde voor mij Jacob 

Boudewijns Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert 

residerende binnen der stadt Goes ende inde presentie van getuijgen ondergenoemt Pieter 

Pieter brouwers den welcke heeft geconstitueert ende macgticg gemaect constitueert ende 

maect macgticg bij desen Pieter Adriaens cramer hem gevende volcomen macgt authoriteit 

ende speciale bevel omme vuijt sijns constituants name ende van sijnentwege te compareren 

voor wethouderen deser stede ende aldaer ten proffijte van Isaac van Driel te cederen 

transporteren ende in rechten vrien eigendomme over te leveren alsulcken pajementbrief als 

hij comparant sprekende heeft tot laste van Blaes Jans s’Heeren dienaer over coop van een 

huis staende in de Nieuwstrate, de cooppening is bedragende 48 p vls te ontfangen onder 

behoorlijcke quitantien ende voorts ten dien fijne alles te hanteren als hij comparant present 

sijnde selfs soude mogen ofte connen gedoen. Gelovende te houden voor goet ende van 

waerden t’allen dage alle t’gene bij den geconstitueerde ten fijne voors. is gedaen ende 

gehanteert sal worden. Al sonder fraude consenterende ende versouckende hiervan bij mij 

notario gemaect te werden een ofte meer instrumenten in behoorlijcke forme.  

Gedaen binnen de stadt Goes present Pieter Corneliss Matthijss ende Willem Costen borgers 

deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse van desen versocgt sijnde de 

minutte deser mette comparante mede onderteijckent hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2044, 164v, W_6760, 9-1-1613 (procuratie): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes ende inde presentie van getuijgen ondergenoemt Kempe Schobbe geassisteert 

met Willem Costen haer in desen gecoren voocgt borgers deser stede soo voor haerselven als 

ooc mede ten desen vervangende ende haer sterck makende voor haer mede erfgenamen ende 

descendanten van Cornelia Cornelisdr getrout geweest sijnde met Cornelis de wever 

gesamentlijcke erfgenamen van svaders vaders (MPS: tweemaal) sijde voor een vierde paert 

in de achtergelaten goederen wijlen Marinus Vosbergen volgende seker sententie bij 

Burgemeesters ende Schepenen der stede Goes op 29-10 lestleden gepronuncgieert dewelcke 

heeft soo in haer eijgen name als in de voors. qualiteijt geconstitueert ende macgticg gemaect 

constitueert ende maect macgticg mits desen d’eersame Jan van Zoutelande procureur voor 

den Hove van Hollandt hem gevende volcomen macgt authoriteit ende speciael bevel omme 

vuijt den name ende vanwegen de voors. descendenten wijlen Cornelia Cornelisdr voor den 

hove provintiael in Hollandt specialijc jegens mr Michiel van Baerlant bailliu deser stede ende 

Manuel Oliphant ende mr Pieter Cannoije inde qualiteit soo sijlieden procederen ende 



generalijc jegens eenen iegelijcken alle processen differentien ende geschillen die de voorn 

erfgenamen voor hen? voorn hove alreets sijn hebbende ofte nocg mogen crijgen 

vuijttevoeren ende ter diffinitijfve te vervolgen ende aldaer der selver goet recht voor te staen 

beschermen verdedigen ende verantwoorden alle geschriften libellen ende munimenten in 

rechte ver te geven ende nemen te declineren excipieren ende protesteren, domicilie te kiesen 

alle dagen ende termijnen van rechte te houden ende observeren den eedt van Calumnia ende 

alle andre eeden dier recht admiiteert ende toelaet in haerlieder name te doene ende presteren 

bijt voorn vonnisse (pag 165) van burgemeesters ende schepenen der stede Goes daervan de 

voorn Baerlant Oliphant ende Cannoij hebben aen den voorn hove geappelleert te persisteren 

ende versoucken t’selve bij den voorn hove gelaudeert ende geapprobeert te worden ende 

voorts meer in rechte ende daerbuijten tot bevestiginge ende confirmatie van ’t voors. 

vonnisse in questie alles te doene vordren ende procureren dat van noode hebben sal ende sij 

comparanten present ende voor ogen sijnde selfs soude mogen ofte connen gedoen alwaert 

ooc soo dat de sake ofte saken haer comparanten ter presentie ofte speciael der macgt dan 

dese behoeffde met vordre macgt ende authoriteit om een ofte meer personnen in sijn plaetse 

te mogen stellen ende substitueren met gelijcke ofte gelimiteerde macht. Gelovende sij 

comparante soo in haren eijgen name ende als in de voors. qualiteit onder ’t verbant van haren 

ende mede erfgenamen personen ende goederen te houden voor goet ende van waerden t’allen 

dagen alle t’gene bij den geconstitueerden sijne voors is gedaen ende gehanteert sal worden. 

Al sonder fraude consenterende ende versouckende hiervan bij mij notario gemaect te werden 

een ofte meer instrumenten in behoorlijcke forme.  

Gedaen binnen de stadt Goes ten comptoire van mij notario present Pieter Gilliss ende Esaias 

Corneliss Boone borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse van 

desen versocgt sijnde de minutte deser mette comparante mede onderteijckent hebben. Actum 

ut supra. 

 

RAZE 2044, 165, W_6760, 14-1-1613 (attestatie): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert (pag 165v) 

residerende binnen der stadt Goes ende inde presentie van getuijgen ondergenoemt Jan 

Nicolaess schipper ende borger deser stede out 48 jaren ofte daerontrent denwelcke heeft ter 

instantie ende requisitie van Willem Costen nomine ’t sterfhuis van Hugo Jooss op sijne 

manne waerheit in plaetse van eede verclaert ende geattesteert voor de gerechte waerheit mits 

desen waracgticg ende hem seer wel kennelijc te wesen dat in de winter lestleden t’sijnen 

huijsse vergadert sijn geweest Hugo Jooss Simon Andriess pasteijbacker, Cornelis Leenaerts 

van der Welle ende Vincent de hantschoemaker als wanneer den voorn Simon Andriess ende 

Hugo Jooss woorden gevallen ende eijntelijc veraccordeert sijn nopende het derde paert dat 

hem Hugo was competerende in den Huijsse genaemt de Meebale in deser manieren te weten 

dat Simon Andriess aen den voors Hugo Jooss voort selve derde part beloofde de somme van 

24 ofte 25 p vls te betalen met 14 p gereet ende ende 10 ponden vls sjaers ende bovendien een 

schoonheit aen Hugos huisvrouwe sonder dat eenige andre conditien ? oft in het doen van de 

voors. coopmanschap gemaect sijn nocg ooc middelertijt sijlieden in woorden waren nocg 

naer de coopmanschap gedaen was anders geen conditien heeft hooren verhalen jae niet een 

woort rippen? van eenige pretensien die sijlieden tegen malcandren hadden met den coop 

voors. te dooden maer wert eigentlijc bij den coop gevraecgt wat gene ic voor u derde paert te 

betalen op paiementen voors. ende sijn met corte woorden geaccordeert sonder van ander 

conditien ofte bespreken te roeren. gevende voor redenen van wetenschap dat hij deposant de 

camer ende ’t geselschap vuijt ende ingaende tappende de woorden ende conditien wel 

gehoort ende ooc henlieden dicwils hooren verhalen heeft. Eijndigende hiermede sijne 

depositie met presentatie van ’t selve t’allen tijden met eede te bevestigen. Al sonder fraude 



consenterende ende versouckende hiervan bij mij notario gemaect te werden een ofte meer 

instrumenten in behoorlijcke forme.  

Gedaen binnen de stadt Goes ten comptoire van mij notario present (pag 166) Lieven Borm 

ende Jacob Engels borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse van 

desen versocgt sijnde de minutte deser mette comparante mede onderteijckent hebben. Actum 

ut supra. 

 

RAZE 2044, 166, W_6761, 15-1-1613 (attestatie): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert (pag 165v) 

residerende binnen der stadt Goes ende inde presentie van getuijgen ondergenoemt Cornelis 

Adriaens Bolle oudt 42 jaren ende Marinus Pauwelss oudt 40 jaren ofte elc daerontrent 

prochianen Sheerheijnskinderen (MPS: ’s Heer Hendrikskinderen) ende Wiskercke (MPS: 

Wissekerke) dewelcken hebben ter instantie ende requisitie van Willem Costen borger deser 

stede op haerlieder manne waerheit in plaetse van eede verclaert ende geattesteert voor de 

gerechte waerheit mits desen waracgticg ende seer wel kennelijck te wesen dat Iemandt 

Adriaens (MPS: Iman Adriaens) te Wiskercke in sijn leven ontrent ofte drie maenden voor 

sijn overlijden jegens den deponenten onder andre redenen verhaelde ende segde dat hij aen 

eenen Gillis Corneliss mede tot Wiskercke vercocgt hadde twee schapen voor de somme van 

9 carolus guldens op goesche marct 1611 ende daervan het eene toebehoorde den requirant in 

desen ende t’ander den voorn Iemandt daerbij voegende ic hebbe be? dat hijt gelt aen Willem 

Costen betalen soude overmits ic een van sijn schapen gehouden ende een van de mijne in de 

plaetse vercocgt hebbe. Eijndigende haerlieder depositie met presentatie van t’selve t’allen 

tijden des versocgt sijnde met eede te bevestigen. Al sonder fraude consenterende ende 

versouckende hiervan bij mij notario gemaect te (pag 166v) werden een ofte meer 

instrumenten in behoorlijcke forme.  

Gedaen binnen de stadt Goes ten comptoire van mij notario present Jacob Engels ende 

Cornelis Maerschalck borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse 

van desen versocgt sijnde de minutte deser mette comparante mede onderteijckent hebben. 

Actum ut supra. 

 

RAZE 2044, 166v, W_6762, 15-1-1613 (attestatie): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert (pag 165v) 

residerende binnen der stadt Goes ende inde presentie van getuijgen ondergenoemt Jacob 

Pieters de Hont mandemaker out 41 jaren den welcken heeft ter instantie ende requisitie van 

Adriaen Anthonies timmerman op sijne manne waerheit in plaetse cvan eede verclaert ende 

geattesteert voor de gerechte waerheit mits desen waracgticg te wesen dat nu geleden ontyrent 

een jaer onbegrepen den juijsten dacg binnen deser stede in de Maerminne (MPS: 

Meerminne) den requirant in desen ende eenen Maerten Appelmont tot Middelburcg ter 

presentie ende bijwesen van den deponent ende eenen Adriaen Heijndricks mandemaker met 

malcandren gerekent ende geliduideert te hebben van draegedeck teenen? die den requirant 

van denselven Maerten gehadt hadde ende naer de liquidatie verclaert hij deposant gesien te 

hebben dat den requirant aen den selven Maerten eenige stucken ? (MPS: gelt) gegeven heeft 

sonder nocgtans perfectelijc te weten de juiste somme maer seijde den voorn Maerten t’gelt 

ontfangen hebbende haddij t’resterende (pag 167) connen afdoen antwoorde den requirant ic 

hebbe t’gelt nocg meer? al bij mij dat ic van u ontfangen hebbe, met meer andre redenen ende 

woorden hem requirant ontgaen sijnde als daerop eijgentlijc niet gelet hebbende. Eijndigende 

hiermede sijne depositie verclarende t’selve t’allen tijde des versocgt sijnde met eede te 

bevestigen. Al sonder fraude consenterende ende versouckende hiervan bij mij notario 

gemaect te werden een ofte meer instrumenten in behoorlijcke forme.  



Gedaen binnen de stadt Goes ten comptoire van mij notario present Willem Costen ende 

Andries Adriaens borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse van 

desen versocgt sijnde de minutte deser mette comparante mede onderteijckent hebben. Actum 

ut supra. 

 

RAZE 2044, 167, W_6762, 17-1-1613 (attestatie): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert (pag 165v) 

residerende binnen der stadt Goes ende inde presentie van getuijgen ondergenoemt d’eersame 

Marinus Jans Mesouck borger deser stede oudt 73 jaren ofte daerontrent denwelcken heeft ter 

instantie ende requisitie van d’eersame Adriaen Andriess Wissekercke nomine de kinderen 

van Pauwels Jans Neuse op sijne manne waerheit in plaetse van eede waracgticg te wesen dat 

hij deponent seer wel gekent heeft eenen Bouwen Leijss (MPS: Boudewijn Gheleijns) ende 

Janneken Bouwen Leijss (MPS: Janneken Boudewijnsdr Gheleijnsdr) sijn huisvrouwe welc 

Janneken naer de doot van de voorn Bouwen Leijss haren man ten (pag 167v) huwelijcke 

gehadt heeft eenen Adriaen Verselewelle ende daerbij gewonnen twee kindren genaempt 

Maeijcken Adriaensdr ende Geertruid Adriaensdr daervan Geertken is overleden zonder hoir 

ende Maeijcken heeft achtergelaten drie kinderen gewonnen bij den voorn Pauwels Jans 

Neuse. gevende voor redenen van wetenschap ende goede kennisse van t’gene voors. is hem 

wel bekent te sijne dat den voorn Bouwen Leijss met janneken sijn huisvrouwe in haer leven 

gewoont hebben op den Nissepadt ten huijsse daer jegenwoordicg Adriaen Leenaerts is 

wonende ende ooc dat de voorn. Janneken Vowens Leijss weduwe op deselve houve nocg 

woonde ten tijde als den voorn Adriaen Verselewelle haer troude ende dat sijlieden daer naer 

gingen wonen op Verselewelle alwaer d’selve Janneken is overleden. Eijndigende hiermede 

sijne depositie met presentatie van t’selve t’allen tijden met eede te bevestigen. Al sonder 

fraude consenterende ende versouckende hiervan bij mij notario gemaect te werden een ofte 

meer instrumenten in behoorlijcke forme.  

Gedaen binnen de stadt Goes in de Wijnaertrancke present Willem Marinuss Soute ende 

Adriaen Stevens Huijssen borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse 

van desen versocgt sijnde de minutte deser mette comparante mede onderteijckent hebben. 

Actum ut supra. 

 

RAZE 2044, 167v, W_6763, 22-1-1613 (procuratie): compareerde voor mij Jacob 

Boudewijns Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert 

residerende binnen (pag 168) der stadt Goes ende inde presentie van getuijgen ondergenoemt 

Pieter Pieters ende Susanneken de Windt sijne huisvrouwe mitsgaders Quirijn Jacobs met 

Saerken de Windt (MPS: Sara de Windt) sijne huisvrouwe innewonende borgers deser stede 

dewelcke hebben gesamentlijc geconstitueert ende macgticg gemaect constitueren ende 

maken macgticg bij desen Boudewijn de Windt haerlieder broeder hem gevende volcomen 

macgt ende authoriteit omme vuijt haerlieder constituanten name ende van haerlieder wege te 

vercoopen veralieneren leveren cederen ende in rechten vrien eigendomme te transporteren 

aen dengenen ende voor sulcken somme van penningen alst hem geraden duncken sal der 

constituanten portie ende gedeelte henlieden beneffens den voorn Boudewijn mitsgaders Jan 

de Windt haerlieder broeder competerende in seker hofstede ende gronden van erven liggende 

in Vlaenderen te Ma???beke henlieden aenbestorven bijt overlijden van Pieter de Windt 

haerlieder vader den coop daerinne naert gebruijc aldaer geobserveert, te goeden, erven ende 

vestigen ende henlieden constituanten daervan t’ontgoeden, onterven ende ontvestigen, 

brieven van garande te geloven ende haerlieder comparanten personnen ende goederen 

daervoren te verbinden de penningen daervan comende te innen ende ontfangen, quitantie van 

sijnen ontfanc te geven ende verlijden in forma, een ofte meer personen in sijne stede te 

substitueren met gelijcke ofte gelimiteerde macgt. Ende voorts generalijc ten fijne voors. is 



alles te hanteren wes de costume ende usantie der plaetse daer de voorn. leveringe geschieden 

sal vereijsschen ende medebrengen sullen als sijlieden comparanten present sijnde selfs 

souden mogen ofte connen gedoen. gelovende te houden voor goet ende van waerden t’allen 

dagen alle t’gene bij den geconstitueerde ten fijne voors. is gedaen ende gehanteert sal worden 

mits hij geconstitueerde gehouden wert van sijnen ontfanc te doene deucgdelijcke rekeninge 

bewijs ende reliqua t’allen tijde des versocgt sijnde. Al sonder fraude consenterende ende 

versouckende hiervan bij mij notario gemaect te werden een ofte meer instrumenten in 

behoorlijcke forme (pag 168v).  

Gedaen binnen de stadt Goes ten huijsse van de voors. Pieter Pieters ter presentie van 

Bernaert Pieters timmerman ende Aert Wils smit borgers deser stede die als getuijgen nevens 

mij notario tot kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser mette comparante mede 

onderteijckent hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2044, 168v, W_6764, 22-1-1613 (procuratie): compareerde voor mij Jacob 

Boudewijns Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert 

residerende binnen (pag 168) der stadt Goes ende inde presentie van getuijgen ondergenoemt 

Hans Jans Brouwer (MPS: Jan Jans Brouwer Johannes Jans Brouwer) in de Claver binnen 

deser stede denwelcken heeft geconstitueert ende macgticg gemaect constitueert ende maect 

macgticg bij desen Sebastiaen Polck procureur op Noortbevelant (MPS: Noord-Beveland) 

hem gevende volcomen macgt authoriteit ende speciael bevel omme vuijt sijns constituants 

name ende van sijnen wege metter minne ofte rechte te heeschen manen innen ende on 

tfangen alsulcke 9 carolus guldens van 40 gvls ’t stuc als den comparant deucgdelijc sijn 

competerende van eenen Jacob Schouwenaer tot Colinsplate (MPS: Colijnsplaat) over coop 

ende leveringe van gebranden, quitantie van sijnen ontfanc te gevenende verlijden in forma 

ende in cas van refus van goetwillige betalinge den voorn debiteur rechtelijc daertoe te 

constringeren ten dien fijne te compareren voor allen wetten rechten ende rechteren daert 

behooren sal ende al daer alle dagen ende termijnen van recht te houden ende observeren, 

sententie te versoecken, d’selve ter executie (pag 169) ende ter diffinitijffve te vervolgen ende 

voorts generalijc daertoe alles te hanteren als de costumen ende usantie der plaetsen daert 

recht dienen sal medebrengen ende vereeijsschensullen ende hij comparant present sijnde 

selfs soude mogen ofte connen gedoen. gelovende te houden voor goet ende van waerden 

t’allen dagen alle t’gene bij den geconstitueerde ten fijne voors. is gedaen ende gehanteert sal 

worden mits hij geconstitueerde gehouden wert van sijnen ontfanc te doene deucgdelijcke 

rekeninge bewijs ende reliqua t’allen tijden des versocgt sijnde. Al sonder fraude 

consenterende ende versouckende hiervan bij mij notario gemaect te werden een ofte meer 

instrumenten in behoorlijcke forme.  

Gedaen binnen de stadt Goes ten comptoire van mij notario present Cornelis Mannee ende 

Cornelis Dignuss Masuer borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse 

van desen versocgt sijnde de minutte deser mette comparante mede onderteijckent hebben. 

Actum ut supra. 

 

RAZE 2044, 169, W_6764, 24-1-1613 (procuratie): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

(pag 168) der stadt Goes ende inde presentie van getuijgen ondergenoemt sr Cornelis Oostdijc 

actie hebbende van Francois van den berge (MPS: Frans van den Berge) denwelcken heeft 

geconstitueert ende macgticg gemaect constitueert ende maect macgticg bij desen Sebastiaen 

Polck procureur op Noortbevelant (MPS: Noord-Beveland) hem gevende volcomen macgt 

authoriteit ende speciael bevel omme vuijt de name van constituante enen Iemant Arents 

(MPS: Iman Arents) ende Adriaen biersteker (pag 169v) als borge rechtelijc tot betalinge te 

constringeren van alsulcke 18 p vls als den comparant in de voors. qualiteit deucgdelijc van 



deselve sijn competerende over coop van een paert verschenen Kersmisse lestleden ten dien 

fijne te compareren voor allen rechten ende rechteren daert behoiren sal ende al daer alle 

dagen ende termijnen van rechte te houden ende observeren, sententie te versoucken ende 

d’selve ter executie te stellen ende ter diffinitijffve te vervolgen ende voorts generalijc daertoe 

alles te hanteren als de costumen ende usantien der plaetsen daert recht dienen sal 

medebrengen ende vereijsschen sullen ende hij comparant present sijnde selfs soude mogen 

ofte connen gedoen. Gelovende te houden voor goet ende van waerden t’allen dagen alle 

t’gene bij den geconstitueerde ten fijne voors. is gedaen ende gehanteert sal worden mits hij 

geconstitueerde gehouden wert van sijnen ontfanc te doene deucgdelijcke rekeninge bewijs 

ende reliqua t’allen tijden des versocgt sijnde. Al sonder fraude consenterende ende 

versouckende hiervan bij mij notario gemaect te werden een ofte meer instrumenten in 

behoorlijcke forme.  

Gedaen binnen de stadt Goes ten comptoire van mij notario present Cornelis Dignuss Masuer 

ende Gijsbrecht Jooss borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse 

van desen versocgt sijnde de minutte deser mette comparante mede onderteijckent hebben. 

Actum ut supra. 

 

RAZE 2044, 169v, W_6765, 22-1-1613 (procuratie) (MPS: let op geen goede 

datumvolgorde): compareerde voor mij Jacob Boudewijns Wisse openbaer notaris bij den 

hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen (pag 168) der stadt Goes ende 

inde (pag 170) presentie van getuijgen ondergenoemt David Corneliss tot Seraerskercke 

(MPS: ’s Heer Arendskerke) dewelcken heeft geconstitueert ende macgticg gemaect 

constitueert ende maect macgticg bij desen mr Martinus Caesar (MPS: Martinus Casar) 

advocaet binnen deser stede hem gevende volcomen macgt ende speciael bevel omme vuijt 

den name van den comparant te compareren voor wethouders van Cloetinge (MPS: 

Kloetinge) ende alle andre rechten ende rechteren daert behooren sal ende aldaer des 

constituants goet recht jegens sijn schoonmoeder mitsgaders sijn broeders ende susters voor te 

staen beschudden verdedigen ten verantwoorden alle geschriften dese sake rakende ende te 

lichten te heeschen andtwoorden excipieren ende protesteren alle dagen ende termijnen van 

rechte te houden ende observeren, sententie te versoucken, d’selve ter executie te stellen ende 

ter diffinitijffve vervolgen, van alle bewaerlijcke vonnisse te appelleren ofte reformeren, 

d’appellatie ofte reformatie te vervolgen ofte daer van renuncgieren ende voorts ten fijne 

voors. alles te hanteren als hij geconstitueerde bevinden sal den comparant vorderlijcst ende 

proffittabelst te sijne met macgt van een ofte meer personen ad lites in sijn stede te 

susbstitueren. Gelovende te houden voor goet ende van waerden t’allen dagen alle t’gene bij 

den geconstitueerde ten fijne voors. is gedaen ende gehanteert sal worden. Al sonder fraude 

consenterende ende versouckende hiervan bij mij notario gemaect te werden een ofte meer 

instrumenten in behoorlijcke forme.  

Gedaen binnen de stadt Goes ten comptoire van mij notario present Cornelis Dignuss Masuer 

ende Gijsbrecht Jooss borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse 

van desen versocgt sijnde de minutte deser mette comparante mede onderteijckent hebben. 

Actum ut supra. 

 

RAZE 2044, 170v, W_6766, 22-1-1613 (contract): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

(pag 168) der stadt Goes ende inde presentie van getuijgen ondergenoemt sr Jan Jacobs de 

Jonge wonacgticg tot Middelburcg in Zeelandt ter eenre ende Philips Marinuss quispelmaker 

borger deser stede ter andre sijde dewelcke comparanten verclaerden met malcandren int 

minnelijcke verdragen ende veraccordeert te wesen nopende de betalinge van alsulcke 17 p 2 

s 5 gr als denselven Philips aen den voorn. Jan Jacobs deucgdelijck schuldicg is volgende 



ende verwonnen actie daervan sijnde hier gesien die bij desen verstaen wort soo veel aengaet 

de gedaen procedure te blijven in haer volle cracgt ter tijt ende wijlen den eersten penninck 

metten laesten van den inhouden deser sal voldaen ende betaelt sijn sulcx dat de voors. Jan 

Jacobs verstaet geen novatie met desen contract te maken ende den voors. Philips Marinuss is 

gehouden ende belooft mits desen de voors. 17 p 2 s 5 gr aen den voorn Jan Jacobs ofte den 

thoonder deser te betalen inde termijnen naervolgende te weten nu 2 p vls contant die den 

voors. Jan Jacobs bekende ontfangen te hebben. Item ten eijnde van drie maenden naer date 

deser 2 p vls ende soo voorts t’elcke drie maenden d’een aen d’ander volgende gelijcke 2 p 

vls ter volder betalinge gedurende. Ende soo den voors. Philips Marinuss op de betalinge ten 

verschijndage van ijder termijn voors. niet ende schickte sal den voors. Jan Jacobs sijn 

betaling innen vuijt cracgte van de voors. actie sonder andre rechtvorderinge te plegen. 

Verbindende hij Philips Marinuss daervoren sijn selven personelijc ende generalijc alle sijne 

goederen. Al sonder fraude consenterende ende versouckende hiervan bij mij notario gemaect 

te werden een ofte meer instrumenten in behoorlijcke forme.  

Gedaen binnen de stadt Goes ten comptoire van mij notario present Gijsbrecht Jooss ende 

Philips Adriaens borgers deser stede (pag 171) die als getuijgen nevens mij notario tot 

kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser mette comparante mede onderteijckent 

hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2044, 171, W_6766, 23-1-1613 (procuratie): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes ende inde presentie van getuijgen ondergenoemt d’eersame Agatha Marinusdr 

geassisteert met mr Jacob Rijcke haren cousin ende gecoren voocgt in desen borgers deser 

stede de welcke heeft geconstitueert ende macgticg gemaect constitueert ende maect macgticg 

bij desen sr Geert Dignuss (MPS: Geeraert Dignuss) mede haren cousin borger alhier hem 

gevende volcomen macgt auctoriteit ende speciael bevel omme vuijt den name van haer 

comparante te compareren binnen den stadt Handtwerpen (MPS: Antwerpen) ende op 26
ste

 

deser voor mijn heer joncker Aert Schout schepenen voors. stadt Handtwerpenende den 

secretaris van der Neesen? ende t’aenhooren alsulcken rekeninge bewijs ende reliqua als 

eenen hans van der Gouwe (MPS: Jan van der Gouwe) als man ende momboir van de 

Francina Hemss? aldaer sal doen ende overleveren van de administratie die hij gehadt heeft 

van den nagelaten boel ende sterfhuijsse van wijlen maeijcken Hemss sijn huisvrouwe moeder 

vuijt cracgte vant benefitie van inventaris bij denselven van hare ed. hoocheden geimpetreert 

d’selve rekeninge te lauderen ende approberen t’gene daerinnen onbehoorlijc gebracgt wert te 

roijeren ende voorts generalijc ten dien fijne alles te hanteren als sij comparante present sijnde 

selfs soude mogen ofte connen gedoen. gelovende te houden voor goet ende van (pag 171v) 

waerden t’allen dagen alle t’gene bij den geconstitueerde ten fijne voors. is gedaen ende 

gehanteert sal worden. Al sonder fraude consenterende ende versouckende hiervan bij mij 

notario gemaect te werden een ofte meer instrumenten in behoorlijcke forme.  

Gedaen binnen de stadt Goes present Christoffel Jans Bonte ende Jacob de Hont borgers deser 

stede die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse van desen versocgt sijnde de minutte 

deser mette comparante mede onderteijckent hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2044, 171v, W_6767, 23-1-1613 (attestatie): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes ende inde presentie van getuijgen ondergenoemt Pieter Marinuss Sinoutskercke 

oudt 48 jaren ofte daerontrent den weclken heeft ter instantie ende requisitie van Kempe 

Schobbe cum suis op sijne manne waerheit in plaetse van eede verclaert ende geattesteert 

voor de gerechte waerheit mits desen waracgticg te wesen dat Adriaen Nouts (MPS: Adriaen 

Arnouts van Reijmerswaele) in sijn leven dicwijls ende diversche reijsen tegen den deponent 



gesecgt ende verhaelt heeft dat de kinderen van Schobbe Pieters soo hij Adriaen quame te 

sterven sonder suster ofte broeder ofte derselver descendenten in sijn goet souden moeten 

wonen ende dat hij van die sijde geen naerder vrienden en hadde. Eijndigende hiermede sijne 

depositie met presentatie van ’t selve t’allen tijden des versocgt sijnde met eede te bevestigen. 

Al sonder fraude consenterende ende versouckende hiervan bij mij notario gemaect te werden 

een ofte meer instrumenten in behoorlijcke forme (pag 172).  

Gedaen binnen de stadt Goes present Pieter Gilliss ende Ismael Mels (MPS: Ismael 

Melchiors) borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse van desen 

versocgt sijnde de minutte deser mette comparante mede onderteijckent hebben. Actum ut 

supra. 

 

RAZE 2044, 172, W_6767, 24-1-1613 (attestatie): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes ende inde presentie van getuijgen ondergenoemt Cornelis Philipss oudt 54 

jaren ende Tanneken Thomasdr huisvrouwe van Jan Lievens schipper oudt 36 jaren borgers 

deser stede dewelcke hebben ter instantie ende requisitie van Jan Gerrits Lieven (MPS: Jan 

Geerts Lievens) heer van der Gouwe op haerlieder manne ende voruwe waerheit in plaetse 

van eede verclaert ende geattesteert voor de gerechte waerheit mits desen waracgticg ende 

henlieden wel kennelijc te wesen dat nu geleden ontrent een jaer onbegrepen de juiste tijt 

binnen deser stede in Saeftinge (MPS: cafe) vergadert sijn geweest den requirant, Joos Jans 

Maelfroijt, Pieter Jans geseijt Pieter Jan ende den deponent in desen alwaer den requirant ende 

Joos Jans van den voors. Pieter Jan gecocgt hebben seker erve liggende binnen deser stede in 

de Stoofstrate, de coopmanschappe gedaen sijnde ende de huisvrouwe van Pieter Jan daerbij 

comende seer schreiende seijde den voors. Joos Jans ic en begeire t’geschreij van de vrouwe 

niet te hooren, Jan Gerrits wilt gij den coop geheel aen u houden ic sal u een rosenobel geven, 

antwoorde den requirant Joos meent gij ‘t, seijde Joos gij hoort wel wat ic u segge, antwoorde 

dien (pag 172v) requirant andermael ic sal den coop geheel aen mij houden. gevende voor 

redenen van wetenschap dat t’gene voors. haerlieder aenhooren ende bijwesen geschiet is 

ende sulcx daervan volcomen kennisse hebben. Eijndigende hiermede haerlieder depositie 

met presentatie van t’selve t’allen tijden des versocgt sijnde met eede te bevestigen. Al sonder 

fraude consenterende ende versouckende hiervan bij mij notario gemaect te werden een ofte 

meer instrumenten in behoorlijcke forme.  

Gedaen binnen de stadt Goes te Saeftingen present Maerten Anthonies Brune ende Cornelis 

Jans Buijs borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse van desen 

versocgt sijnde de minutte deser mette comparante mede onderteijckent hebben. Actum ut 

supra. 

 

RAZE 2044, 172v, W_6768, 29-1-1613 (pachtcedulle): compareerde voor mij Jacob 

Boudewijns Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert 

residerende binnen der stadt Goes ende inde presentie van getuijgen ondergenoemt d’eersame 

Willem Adriaens Oostdijck ter eenre ende Elisaneth Marinusdr geassisteert met Willem 

Costen haren in desen gecoren voocgt ende assistent ter andre sijde welcke Elisabeth 

Marinusdr verclaerde den voorn Willem Adriaens verpacht gelijc denselven voorn. Willem 

Adriaens bekende gepacht te hebben gedurende de toecomende Heijnkenssantsche (MPS: 

Heinkenszand) heventijt eene weie groot ontrent seven quartier liggende in Heinkensandt 

voors. voor de deure van eenen Willem Adriaens aen den Westdijc ende dat voor 26 s gvls 

den hoop vrij gelt sjaers. Dies sal denselven Willem Adriaens Oostdijck de voorn weije 

vermogen te breken ende besaijen naer sijn believen twelcke sij (pag. 173) Elisabeth 

verclaerde den voorn. Oostdijck te consenteren ende toelaten ten regarde ende in recompence 

van sekere onderhoudinge alimentatie ende behulpsaemheden nocg dagelijcx genietende als 



om andre redenen soos ij seijde haer daertoe moverende. Al sonder fraude consenterende ende 

versouckende hiervan bij mij notario gemaect te werden een ofte meer instrumenten in 

behoorlijcke forme.  

Gedaen binnen de stadt Goes ten comptoire van mij notario present Blaes Corneliss tot 

Seraerkecke (MPS: ’s Heer Arendskerke) ende Cornelis Kervinck tot Bieselinge die als 

getuijgen nevens mij notario tot kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser mette 

comparante mede onderteijckent hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2044, 173, W_6768, 29-1-1613 (contract): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes ende inde presentie van getuijgen ondergenoemt Hieronimus Gruiwaert mede 

notaris binnen deser stede ter eenre ende Job Corneliss Kelleman ter andre sijde welcken 

Kellenaer verclaerde de voorn. Gruiwaert (MPS: Grieuwaert) aenbesteet gelijc denselven 

Gruiwaert bekende aengenomen te hebben eenen inventaris die Kelleman gehouden is ende 

beloofde tenminsten sterck te maken t’’ 60 p vls die verschijnen sullen vuijtterlijcke kersmisse 

naestcomende den aennemer is gehouden ten behouve van den besteder tot desselfs versoucke 

te verschieten 29 p 10 s gvls mits genietende 11 stuijvers ten ponde? tot ontfanckloon. Den 

besteder is gehouden voor de penningen die hij maken sal te doen stellen haere sufficante 

borge (pag 173v) daer den aennemer mede beswaert is ende is mede ten personelijc 

gecompareert Willem Pieters Cock ende heeft sicgselven geconstitueert ende verbonden 

borge als pl? voor te volmaken van desen inventaris onder renuncgiatie van t benefitius 

excussionis van cracgt van dien te voren volcomelijc geinfirmeert sijnde verbindende parthien 

hinc jude tot voldoeninge deser haerlieder personen ende goederen. Al sonder fraude 

consenterende ende versouckende hiervan bij mij notario gemaect te werden een ofte meer 

instrumenten in behoorlijcke forme.  

Gedaen binnen de stadt Goes in de Soutkeete present David Quirijns ende sr Jan Jacobs Bom 

borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse van desen versocgt sijnde 

de minutte deser mette comparante mede onderteijckent hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2044, 173v, W_6769, 31-1-1613 (attestatie): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes ende inde presentie van getuijgen ondergenoemt d’eersame Adriaen Andriess 

Wiskercke stoofmeester van de oude Stove binnen deser stede oudt 52 jaren ofte daerontrent 

ende sr Pieter Rijmelant stoofmeester van de Nieuwe Stove binnen deser stede oudt 58 jaren 

dewelcke hebben ter instantie ende requisitie van Cornelis Wouts armmeester tot 

Scherpenisse op haerlieder manne waerheit in plaetse van eede verclaert ende geattesteert 

voor de gerechte waerheit mits desen waracgticg te wesen ende eerst den voornoemden 

Wiskercke hoe dat hij deponent met sijn mede deelders? (pag 174) in den jare 1593 hebben 

doen maken ende stichten de oude stove binnen deser stede ende dat sijlieden alwaer? aen den 

magistaet deser stede bij requirant versocgt te mogen hebben een balance ofte wage in de 

selve oude stove daeraf van stadtswege eenicg weeggelt te betalen dwelcke deponent verclaert 

henlieden [p appostille vergundt te wesen ende den voors. Rijmelant verclaert dat hij met sijn 

mededeelders inden jaere 1595 gesticht ende doen maken heeft de nieuwe stove alhier op 

denselven voet ende vrij dan als de oude, welcken vrijdom den deponenten gesamentlijc 

verclaeren tot nocgtoe te gebruicken sonder eenicg wederseggen. Eijndigende hiermede 

haerlieder depostie met presentatie van ’t selve t’allen tijden des versocgt sijnde met eede te 

bevestigen. Al sonder fraude consenterende ende versouckende hiervan bij mij notario 

gemaect te werden een ofte meer instrumenten in behoorlijcke forme.  

Gedaen binnen de stadt Goes ten comptoire van mij notario present Pieter marinuss 

Sinoutskercke ende Jacob Engels borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot 



kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser mette comparante mede onderteijckent 

hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2044, 174, W_6769, 31-1-1613 (pacgtceel): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes ende inde presentie van getuijgen ondergenoemt sr Pieter Rijmelant ter eenre 

ende Adriaen Dignuss wonacgticg tot Wiskercke ter andre sijde, welcken Rijmelant 

verclaerde den voorn. Adriaen Dignuss verpacht gelijc denselven Adriaen (pag 174v) Dignuss 

bekende gepacgt te hebben 5 gem 145 roen lants liggende in den Nieuwen Craeijert bijt 

Ovesantse Gadt in twee diversche stucken te weten het eene aen de suijt ende t’ander aen de 

noortsijde van den eersten Dweerswecg? van suijden in aen Seedijc jegens over malcandren 

mitsgaders npocg een eijnde dijc van het Oversantsche tot het Heinkensantsche Gadt 

scheidende ten wedersijden ten halven van beijde de gaten. Ende dat voor den tijt van 7 

achtervolgende jaeren voor de somme van 15 p gvls afslaens gelt den hoop sjaers te weten dat 

de waterpenningen jaerlijcx geschoten wordende bij den pachter sullen verschoten ende den 

eijgenaer aen sijn pacgt gecort worden daervan t’eerste jaer pacgt verschijnen sal Catharina 

1613. Den pachter is gehouden op het stuc benoorden den voors. Dweerswecg groot 2 gemet 

246 roen te tuinieren? ende t’selve geheel tot weije te laten mitsgaders ooc de creke int selve 

stuc liggende met struicx? te vullen ende daer d’aerde van de canten daerop te brengen ende 

effen lant daervan te maken ende belangende het suijwaertste stuc 800 preter 1 roe sal den 

pacgter t’selve vermogen te breken ofte tot weie te laten liggen sulcx als het believen sal ende 

soo hijt breect sal geduirende sijnen pacht daervan geen thiende geven ende oft gebeurde dat 

de pachter ten excipiertijd? deser pacgtinge met den eijgenaer geen nieuwe pacgten sloege sal 

in dien gevalle vermogen de voors. timmeragie weder af te breken ende vervoeren ofte den 

eijgenaer laten tot sulcken prijse als d’selve liggende waerdicg souden tot keure ende belieffe 

van den pachter, verclaerden de comparanten in manieren voren verhalet met macandren 

veraccordeert te wesen ende beloofden elc in hun regarde t’selve te volcomen ende 

onderhouden ten eeuwigen dage. Al sonder fraude consenterende ende versouckende hiervan 

bij mij notario gemaect te werden een ofte meer instrumenten in behoorlijcke forme.  

Gedaen binnen de stadt (pag 175) Goes ten huijsse van sr Rijmelant voors present sr Jacques 

Rijmelant ende Dignus Dignuss Bonte borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario 

tot kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser mette comparante mede 

onderteijckent hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2044, 175, W_6770, 3-2-1613 (attestatie): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes ende inde presentie van getuijgen ondergenoemt Pieter Corneliss jongman oudt 

21 jaren ofte daerontrent den welcken heeft ter instantie van Adriaen Corneliss wonacgticg in 

de Groe op sijne mannewaerheit verclaert dat nu geleden 8 weken hij deponent den requirant, 

Geert Adriaens ende meer andre personen in de Groe een canne biers met d’andren 

drinckende al waer den requirant in desen ende den voorn Geert Adriaens harede woorden 

ende questie cregen ende den requirant ter deuren vuijtgaende heeft den voors. Geert 

toegeschoten eenen blooten opsteker in de hande hebbende ende na den requirant gesteken. 

Verclaert voorts den deponent dat niemant anders scherp op den requirant getrocken heeftals 

den voors Geert ende de requirant na de steecken gegaen was ? seijde den deponent jegens 

den voors. geert: weet gij wel dat gij Adriaen gequetst hebt ende hij tselve ontkenmnende 

antwoorde den deponent: ic meene jae nae ic de steke hebbe sien gaen (MPS: boven “gaen” 

een teken geschreven dat ik niet thuis kan brengen), ende sijn soo gescheijden sonder dat den 

requirant weder bijt (pag 175v) geselschap gekeert is ende t’savonts den deponent naer huis 

gaende hoorde seggen dat den requirant gequetst was. Eijndigende hiermede sijne depositie 



met presentatie van ’t selve t’allen tijden des versocgt sijnde met eede te bevestigen. Al 

sonder fraude consenterende ende versouckende hiervan bij mij notario gemaect te werden 

een ofte meer instrumenten in behoorlijcke forme.  

Gedaen binnen de stadt Goes ten comptoire van mij notario present Cornelis Blaubeen ende 

Simon Andriess borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse van 

desen versocgt sijnde de minutte deser mette comparante mede onderteijckent hebben. Actum 

ut supra. 

 

RAZE 2044, 175v, W_6771, 4-2-1613 (procuratie): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes ende inde presentie van getuijgen ondergenoemt Joos jans Maelfroijt 

denwelcken heet geconstitueert ende macgticg gemnaect Pieter Adriaen cramer hem gevende 

volcomen macgt authoriteit ende speciael bevel omme vuijt sijnen name te ontfangen 

alsulcken schuire met haer gevolcg als den comparant openbaerlijc ter bode gecocgt heeft van 

de weduwe ende erfgename van Jan Pauwe ende ten dien fijne alles te hanteren dat behooren 

ende noodicg wesen sal als hij comparant present sijnde selfs soude mogen ofte connen 

gedoen. Al sonder fraude consenterende ende versouckende hiervan bij mij notario gemaect te 

werden een ofte meer instrumenten in behoorlijcke forme.  

Gedaen binnen de stadt (pag. 176) Goes ten huijsse van den comparant present Pauwels 

Willems Goeree ende Jan Jans Caprave borgers deser stede die als getuijgen nevens mij 

notario tot kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser mette comparante mede 

onderteijckent hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2044, 176, W_6771, 5-2-1613 (attestatie): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes ende inde presentie van getuijgen ondergenoemt Jan Broeckaerts wonende 

binnen deser stede oudt 67 jaren ofte daerontrent den welcken heeft ter instantie van Jan 

Marinuss Gort op sijne manne waerheit in paetse van eede verclaert ende geattesteert voor de 

gerechte waerheit mits desen waracgticg ende hem nocg wel kennelijc te wesen dat naer sijn 

beste wetenschap ende onthout int jaer 1597 oft 1598 t’sijnen huijsse ende herberg tot 

Bieselinge vergadert sijn geweest den requirant, Marinus Jobs ende Laureijs Pieters schipper 

alwaer den deponent dat den voorn Marinus Jobs aen den requirant in desen beloofde 

tusschen twee oft drie gemeten terwe te saeijen ten aensiene ende in betalinge van seker 

huijssinge die bij Marinus voors. wert bewoont daer den voorn. Gorts? voorkinderen part ende 

deel vanwegen haer grootvader in waren pretenderende. gevende voor redenen van 

wetenschap dat hij deposant ’t gelacg vuijt ende ingaende de voors. belofte heeft hooren doen. 

Eijndigende hiermede sijne depositie met presentatie van ’t selve t’allen tijden des versocgt 

sijnde met eede te bevestigen. (pag 176v) Al sonder fraude consenterende ende versouckende 

hiervan bij mij notario gemaect te werden een ofte meer instrumenten in behoorlijcke forme.  

Gedaen binnen de stadt Goes ten huijsse van den comparant present Jan Vermeulen ende 

Adriaen Mertss (MPS: Adriaen Maertens) borgers deser stede die als getuijgen nevens mij 

notario tot kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser mette comparante mede 

onderteijckent hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2044, 176v, W_6772, 7-2-1613 (attestatie): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes ende inde presentie van getuijgen ondergenoemt Marinus Logiers oudt 31 jaren 

ende Cornelis Blaubeen out 25 jaren oft elc daerontrent beijde innewoonders deser stede mij 

notario wel bekent dewelcke hebben ter instantie ende requisitie van Pieter Gilliss ende 

Tanneken Pietersdr haerlieder cousin ende nichte mede innewoonders alhier verclaert ende 



geattesteert voor de gerechte waerheit mits desen waracgitcg ende henlieden wel kennelijc te 

wesen dat de requiranten sedert den 20
ste

 october lestleden met malcandren in belofte van 

huwelijcke geweest hebben sonder dat d’selve tot nocg toe bij den kerckenraet binnen dese 

stede tot ondertrouwe hebben connen comen overmits sijlieden requiranten refusserden bij de 

selven te trouwene, verclaren voorts de deponenten dat sijlieden voor ofte naer bande van 

dese toecomenden huwelijcke noijt anders van de requiranten hebben verstaen ofte vernomen 

dan alle eerlijckheijt? ende (pag 177) gelijckheit? nocg ooc en hebben niet verstaen dat 

d’selve requiranten ofte een van henlieden met eenicg ander persoon belooft ofte belemmert 

soude sijn dienvolcgende vertrouwen vastelijc gelijc de rquiranten henlieden ooc op alle 

trouwe ende eere verclaert hebben dat d’selve van alle andre personen vrij sijn. Sluijtende 

hiermede hare depositie ende verclaren henlieden voors. waracgticg te wesen. Al sonder 

fraude consenterende ende versouckende hiervan bij mij notario gemaect te werden een ofte 

meer instrumenten in behoorlijcke forme.  

Gedaen binnen de stadt Goes ten huijsse van den comparant present Willem Costen ende 

Jacob Engels borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse van desen 

versocgt sijnde de minutte deser mette comparante mede onderteijckent hebben. Actum ut 

supra. 

 

RAZE 2044, 177, W_6772, 7-2-1613 (attestatie): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes ende inde presentie van getuijgen ondergenoemt Jan Reijmerts timmerman 

oudt 52 jaren, Adriaen Splinters oudt 52 jaren Pieter Adriaens cramer oudt 56 jaren ende mr 

Carel Tulck (MPS: Karel Tulck) oudt 37 jaren ofte elc daeron trent dewelcke hebben ter 

instantie ende requisitie van Joos Jans Maelfroijt op haerlieder respective manne waerheit in 

plaetse van eede verclaert ende geattesteert voor de gerechte waerheit mits desen waracgticg 

te wesen ende eerst den voorn Jan Reijmerts hoe dat int laeste van januario lestleden 

onbegrepen den juijsten dacg hij deponent, Nicolaes Heijndricks Visscher (pag. 177v) ende 

den requirant geweest sijn binnen deser stede ten huijsse ende herberge van Adriaen Jans 

beenhouwer alwaer d’selve personen een vier (MPS: vuur) aengeleit te worden d’welcke bij 

het joncwijff wert gedaen als wanneer denselven Adriaen beenhouder aldaer met sijn 

huisvrouwe mede present was ende drinckende op de voors. personen cost droncken ende sadt 

gelijc sijlieden gewoone sijn te doene soo denselven Jan Reijmerts, Pieter Adriaens cramer 

ende Adriaen Splinters verclaren, den voorn Jan Reijmerts voorts deposerende secgt dat 

denselven Adriaen beenhouwer dies niettegenstaende hem vervorderde een eickenhout dat bijt 

jonckwijf opt vier geleit was daer af te nemen ende wecg te drgaen met vele ongeschicte 

woorden jegens sijn joncwijf daerom houdende ende seggende ic wil dat hout voor mijn 

vrienden van Hantwerpen (MPS: Antwerpen) houden een weinicg tijt, daernaer heeft den 

requirant achter gaende t’selve hout wederom binnen gebracgt ende opt vier geleit seggende 

tegen den weert t’heeft ? opt vier gelegen ende wij willen wel betalen is een kanne niet 

genoucg schriff er twee voren, dies niettegenstaende heeft denselven Adriaen Jans hem onder 

staende tegen alle redenen dat den weert niet toe en staet den requirant met de tange te slaen 

ende quetsen, verclaren voorts den voors. Pieter Adriaens cramer ende Adriaen Splinters dat 

eenige dagen daernaer denselven Adriaen t’sijnen huijsse jegens henlieden deponenten seide 

hem leet te sijne dat hij den requirant niet doot geslagen en hadde ende den voorn. Carel 

verclaert dat hij op heden date deser ten versoucke van den requirant deur persuasie van de 

deponenten in deser gegaen is aen den persoon van denselven Adriaen Jans ende hem 

aengeseit dat hij soude in de Pauwe comen bij den requirant ende den deponent in desen 

omme aldaer de voorn questie ter neder te leggen ende meteenen te sien accorderen vant 

cureren van de quetsure bij hem aen den requirant gegeven die gaf hem voor antwoorde dat 

hij niet en begeirde te comen ende dat hij wiste wat hem (pag. 178) ten dien deele te doene 



stont ende ooc dat den requirant soude goet doen dat hij Adriaen eenen dobbelen gront dief 

was. Eijndigende hiermede haerlieder depositie met presentatie van ’t selve t’allen tijde des 

versocgt sijnde met eede te bevestigen. Al sonder fraude consenterende ende versouckende 

hiervan bij mij notario gemaect te werden een ofte meer instrumenten in behoorlijcke forme.  

Gedaen binnen de stadt Goes in de Pauwe present Simon Andriess ende Harreman 

Schoonhoven (MPS: Herman Schoonhoven) borgers deser stede die als getuijgen nevens mij 

notario tot kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser mette comparante mede 

onderteijckent hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2044, 178, W_6773, 15-2-1613 (procuratie): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes ende inde presentie van getuijgen ondergenoemt Francois van de Berge (MPS: 

Frans van de Berge) universele erfgenaem van wijlen Adriana van de Berge sijn overleden 

suster den welcken heeft in dier qualiteit geconstitueert ende macgticg gemaect constitueert 

ende maect macgticg bij desen mr Frederick Wagenaer sijnen swager hem gevende volcomen 

macgt authoriteit ende speciael bevel omme vuijt de name van constituant te compareren voor 

wethouderen van Nisse aldaer aen sr Dinoisius van Dale te leveren alsulcken stuc weijlandts 

groot ontrent twee gemeten ende half den comparant met den voors. sijnen swager (pag 178v) 

gemeene toebehorende ende bij denselven Frederick wagenaer int leven van sijn huisvrouwe 

aen voorn. van den Dale vercocgt den cooper daerinnen te goeden ende erven ende vestigen 

ende hem comparant daervan t’onmterven ontgoeden ende ontvestigen brieven van garande te 

geloven, de penningen daervan comende te ontfangen onder behoorlijcke quitantie ende 

voorts ten fijne voors alles te hanteren wes de costumen ende usantien aldaer vereijsschen 

mede brengen sullen ende hij comparant present sijn de selfs soude mogen ofte connen 

gedoen. Gelovende te houden voor goet ende van waerden t’allen dagen alle t’gene bij den 

geconstitueerde ten fijne voors. is gedaen ende gehanteert sal worden mits hij geconstitueerde 

gehouden wert van sijnen ontfanc te doene deucgdelijcke rekeninge bewijs ende reliqua 

t’allen tijden des versocgt sijnde. Al sonder fraude consenterende ende versouckende hiervan 

bij mij notario gemaect te werden een ofte meer instrumenten in behoorlijcke forme.  

Gedaen binnen de stadt Goes in de Soutkeete present Pieter de Clercq ende Pieter de Boot 

borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse van desen versocgt sijnde 

de minutte deser mette comparante mede onderteijckent hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2044, 179, W_6773, 20-2-1613 (aggregatie met quitantie): compareerde voor mij 

Jacob Boudewijns Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert 

residerende binnen der stadt Goes ende inde presentie van getuijgen ondergenoemt Pauwels 

Adriaens (pag 179v) mandemaker getrout hebbende Geertruid Christaensdr ende verclaerde  

dat naer dien Berbelken Ettens (MPS: Barbara Ettens) sijn schoonmoeder met consente ende 

aggregatie van comparant ende sijne huijsvrouwe nu over eenige dagen bij donatie ende gifte 

binnen den levende lijve gegeven heeft aen Jaques Vermeere (MPS: Jacob Vermeere) sijn 

swager alsulcken stucxken eijgen vroone als sij Barbara heeft liggende buijten de 

Schereeijnskinderpoorte (b.d.g. O. Heeren Chingel, S. de erfgenamen van David Jobs, W. 

Cornelis de metser, N. s’Heeren strate) d’selve vroone belast met twee erffelijcke rente d’eene 

van 5 s s’jaers vrij gelt ende d’ander 22 stuijvers ende halve s’jaers onvrij gelt die denselven 

Vermeere bekende t’sijne laste genomen te hebben ende den comparant bekende daervan met 

eenen dobbelen ducaet aen sijn huijsvrouwe gegeven voldaen te sijne ende belooffde daeraen 

nu nocg ten eeuwigen dage geen recht nocg actie meer te pretenderen. Al sonder fraude 

consenterende ende versouckende hiervan bij mij notario gemaect te werden een ofte meer 

instrumenten in behoorlijcke forme.  



Gedaen binnen de stadt Goes in Cruijningen (MPS: cafe) present Abraham van der Putte ende 

Thomas Blanckaert borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse van 

desen versocgt sijnde de minutte deser mette comparante mede onderteijckent hebben. Actum 

ut supra. 

 

RAZE 2044, 179v, W_6775, 24-2-1613 (attestatie): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes ende inde presentie van getuijgen ondergenoemt (pag 180) Nicolaes 

Heijndricks Kindt? visscher ende borger deser stede oudt 32 jaren ofte daerontrent dewelcke 

heeft ter instantie ende requisitie van Adriaen Jans beenhouwer op sijne manne waerheijt in 

plaetse van eede verclaert ende geattesteery voor de gerechte waerheijt mits desen waracgticg 

ende hem seer wel indacgticg te wesen dat hij deponent int leste van januario gecomen is ten  

huijsse van den requirant daer vindende Jan Reijmers timmerman ende Joos Jans Maelfroijt 

alwaer den deponent ende Jan reijmers 10 s ten besten maecten ende versocgten een bier 

aengeleijt te werden middelertijt den requirant in desen mede binnen comende seijde den 

voors. Joos Jans jegens den requirant wat doet den baerlantschen boer in ons gelacg. Soo ist 

nu sulcx dat ’t bier aengeleijt wesende den requirant ende Joos Jans woorden cregen om seker 

houdt dat opt vier geleijt was dwelc den requirant belastende? vant vier genomen ende drie 

andere in plaetse geleijt te worden, seijde Joos settende sijn voet op tselve houdt wat bruijt mij 

desen dies laet het houdt liggen, antwoorde den requirant seggende: met gevouwen handen ic 

bid u Joos ben ic eenen boer ofte dief laet mij met vreden, seijde den voors. Joos andermael 

gij sijt eenen dief, den requirant andermael biddende dat hij met vreden soude laten, seijde 

den voorn Joos voor den derde mael jae gij sijt eenen dief ende dubbele grontdief mits dien 

den requirant in desen opschietende de tange in de handt nemende den deponent dat siende is 

toegeschoten ende heeft den tange vastgehouden ende heeft den requiorant den voorn. Joos bij 

den haijre nemende hem jegens den vloer geworden dat sijn hooft bloede, den voors, Joos 

bloet siende seijde jegens den requiranbt sijn opsteker treckende ende thoutken dat hij in sijn 

hant hadde wecg werpende nae den requirant stekende ende snijdende met dat houte mes sal 

ic u de kele afsnijden, antwoorde den requirant gij schelm is dat een houtten mes ende seijde 

jegens den deponent compere sult gij mij nu laten vermoorden, den deponent siende dat Joos 

eenen blooten opsteeker in de hant hadde ende na de requirant stack ende sneedt heet den 

tange laten gaen vresende selfs gequetst te worden ende heeft den requirant den voorn Joos 

geslagen dat hij ter aerden viel ende heeft den deponent andermael toegeschoten den requirant 

de tange vuijt de (180v) hant nemende ende henlieden gescheijden. Eijndigende hiermede 

sijne depositie met presentatie van t’selve t’allen tijden des versocgt sijnde met eede te 

bevestigen.  

Al sonder fraude consenterende ende versouckende hiervan bij mij notario gemaect te werden 

een ofte meer instrumenten in behoorlijcke forme.  

Gedaen binnen de stadt Goes ten huijsse van den requirant present Pieter Adams arbeijder 

ende Jan Vermeulen cleermaker borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot 

kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser mette comparante mede onderteijckent 

hebben. Actum ut supra. 

 

RAZE 2044, 180v, W_6776, 25-2-1613 (attestatie): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes ende inde presentie van getuijgen ondergenoemt Jacob Marinuss blauverwer 

oudt 50 jaren ende Cornelis Corneliss hovenier oudt 27 jaren ofte elc daerontrent beijde 

borgers ende innewoonders deser stede dewelcken hebben ter instantie ende requisitie van 

Cornelis Peman schipper ende borger alhier op haerlieder manne waerheit in plaetse van eede 

verclaert ende geattesteert voor de gerechte waerheit mits desen waracgticg ende henlieden 



seer wel kennelijck te wesen enmde eerst den voorn Cornelis Corneliss dat den requirant nu 

geleden ontrent anderhalf jaer onbegrepen de juijste tijt binnen der stede Goes van eenen 

Michiel Marinuss gecocgt heeft seker crabbeschuijte die den voorn. Michiel den requirant 

toeseijde maer tusschen de 8 ende 9 jaren oudt sijnde, verclaren de deponenten gesamentlijc 

dat eenige dagen naer de coopmanschappe hij Cornelis Corneliss den requirant Michiel 

Marinuss ende nocg een vreemt man geweest sijn binnen deser stede ten huijsse van Jasper de 

bode een canne bier samen drinckende alwaer den voors. coop tot (pag 181) diversche reijsen 

bij den requirant ende Michiel in manieren als boven wert toegeseijt dat de schuijtte maer 

tusschen de 8 ende 9 jaren oudt en was. Gevende voor redenen van wetenschap ende eerst den 

voors Cornelis Corneliss dat hij soo wel ter ?helen int doen van de coopmanschappe als ooc 

hier binnen deser stede tot Jaspers als d’selve andermael verhaelt wert daer bij en de present 

geweest te sijne ende Jacob marinuss segt tot Jaspers een reijse oft twee mette voors. 

pertsonen drinckende t’gene voors. is bij de selve heeft hooren verhalen, den voorn 

deponenten verclaren voorts dat sijlieden nu geleden ontrent 8 oft 9 maenden binnen deser 

stede ten huijsse van Jan Lievens met den requirant ende eenen schipper van Middelburcg een 

cannebiers drinckende alwaer den voorn. schipper ’t haerlieder aenhooren seijden ende 

verhaelden ten propooste comende van den voorn schuijtte dat d’selve schuijtte wel 14 ofte 15 

jaren ouft was. Daerbij tot bevestiginge voet ende of? den vijlbrief nocg thoonde. Eijndigende 

haerlieden depositie met presentatie van t’selve t’allen tijde des versocgt sijnde met eede te 

bevestigen. Al sonder fraude consenterende ende versouckende hiervan bij mij notario 

gemaect te werden een ofte meer instrumenten in behoorlijcke forme.  

Gedaen binnen de stadt Goes ten comptoire van mij notario present Pieter Gilliss ende Esaias 

Corneliss Boone borgers deser stede die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse van 

desen versocgt sijnde de minutte deser mette comparante mede onderteijckent hebben. Actum 

ut supra. 

 

RAZE 2044, 181, W_6776, 26-2-1613 (procuratie): compareerde voor mij Jacob Boudewijns 

Wisse openbaer notaris bij den hove provintiael in Hollant geadmitteert residerende binnen 

der stadt Goes ende inde presentie van getuijgen ondergenoemt Cornelis Pieters Vos schout 

der procgie Vlake als last ende procuratie hebbende van Mels Jans saliger (MPS: Melchior 

Jans) ende Govaert Govaerts in hyuwelijcke hebbende Leunken Jansdr (MPS: Appolonia 

Jansdr) des voors. Mels suster dewelcke hebben gesamentlijc geconstitueert ende maecticg 

gemaect d’eersame Cornelis Bartholomeeuss (MPS: Cornelis Barthelmeeuss) wonende ter 

Nisse omme vuijt de namen ende vanwege de constituanten te compareren voor wethouders 

van der Nisse voors. ende aldaer aen ende ten proffijte can Willem Adriaens Oostdijck te 

leveren cederen ende in rechten vrien eigendomme te transporteren een stuc caijlants liggende 

onder d’selve prochie in der Nissestelle groot twee gemeten 134 roen ende henlieden in de 

voors. qualiteit te cavelen, gevallen int sterfhuis van wijlen Willem Willems tot Seraetskercke 

(MPS: ’s Heer Arendskerke) ende bij dien voorv. Govaert Govaerts aen denselven Oostdijck 

vuijtterhant vercocgt voor 23 p 10 s gvls te betalen in drie paijementen te weten een derde part 

gereet ter leveringe. Item Kersmisse 1613 gelijcke derde part, en ’t resterende derde part 

Kersmisse 1614 den 40
ste

 ende 60
ste

 penninck ende alle andre ongelden ter leveringe incluijs 

tot c oopers laste, den cooper daerinne te goeden, erven ende vestigen ende henlieden ’t 

ontgoeden, onterven ende ontvestigen met brieven oft anderssints sulcx dat behoort. Ende 

voorts ten fijne voors. alles te hanteren wes de costuijmen aldaer geobserveert mede brengen 

ende vereijsschen sullen ende de constituanten present sijnde selfs souden mogen ofte connen 

gedoen. gelovende te houden voor goet ende van waerden t’allen dagen alle ’t gene bij den 

geconstitueerde ten fijne voors is gedaen ende gehanteert sal werden. Al sonder fraude 

consenterende ende versouckende hiervan bij mij notario gemaect te werden een ofte meer 

instrumenten in behoorlijcke forme.  



Gedaen binnen de stadt Goes ten comptoire van mij notario present Gijsbrecht Jooss ende 

David Quirijns borgers deser stede (pag 182) die als getuijgen nevens mij notario tot kennisse 

van desen versocgt sijnde de minutte deser mette comparante mede onderteijckent hebben. 

Actum ut supra. 

 

RAZE 2044, 182v, W_6778, 6-3-1613 (testament): Inden name Godts amen Condt en 

kennelijck sij eene ijegelijck bij desen jegenwoordigen openbaren instrumentum hoe dat op 

heden den 6-3-1613 voor mij Jacob Boudewijn Wisse openbaer notaris bij den hove 

provinciael in Hollandt geadmitteert residerende binnen der stede Goes ende inde presentie 

van getuijgen ondergenoemt in persone gecompareert zijn David Melchior Leijs? (MPS: 

Davidt Mels Leijs?) ende Leunken Pietersdr (MPS: Appolonia Pietersdr) sijne huisvrouwe 

borgers deser stede welcken David Mels cloeck gesont welvarende gaende ende staende daert 

hem beliefde ende voors. Leunken Pietersdr sieckelijc te bedde liggendee maer nocgtans haer 

verstant memorie ende vijff sinnen overal wel macgticg ende volcomelijck gebruijckende soo 

ons claerlijc gebleken is dewelcken comparan ten overdenckende de crancheit des menschen 

leven datter niet sekerder en is dan die doot ende niet onsekerder dan d’ure ofte stonde 

derselver hebben vuijt haerlieder vrien eigen onbedwongen wille rijpelijc voordacgt beraden 

ende wel overleijt sonder inductie ofte toeraet van jemande soo sijlieden seijden gemaect ende 

geordonneert maken ende ordonneren haerlieden beijden testament laets ende vuijterste wille 

in formen ende manieren naervolgende, bevelende haerlieder sielen die barmherticgheit Godts 

die d’selve geschapen verlost ende geheilicgt heeft ende haerlieder doode lichamen den buijc 

der aerde, on den eerste gonnen ende geven den armen deser stede 6 s 8 grvls eens ende 

comen voorts tot haerlieder voorgenomen dispositie van goederen (pag 183) hebben 

malcandren over ende wederover reciproce de lanxtlevenden onder de laste hiernaer geroert 

gegonen ende gegeven gonnen ende geven bij desen alle haerlieder gereede haeffelijcke ende 

erffelijcken goederen meuble ende inmeuble ende generaliter alles dat d’eerstaflijvicge met de 

lancxtlevende gemeene achterlaten sal niets vuijtgesondert ofte gereserveert malcandren 

reciproce den lancxtlevende daerinnen haerlieder erfgenamen instituerende bij desen. Dies 

hebben sijlieden malcandert over ende wederover de lanxtlevende belast aen haerlieder 

samenkint genaemt Martijnken davidtsdr (MPS: Martina Davidsdr) vuijttereijcken in 

voldoeninge van sijn vader ofte moederlijcke successie de somme van 2carolus guldens 

sonder meer, d’selve Martijnken bij desen daerinnen haerlieder universele erfgename 

instituerende ende oft gebeurde dat d’selve Martijnken van eerst aflijvicge van hen beijden 

geen erfgename en werde oft erfgename sijnde ende quame te sterven voor sijne mondicgheit 

soo substitueren sijlieden testanten in die gevalle den lancxtlevende van hen beijden 

haerlieder erfgenaem int voors. haerlieder samenkints plaetse mits dat d’selve lancxtlevende 

in die gevalle gehouden wert aen de vrienden van de eerst aflijvicge dier ab intestato daerinne 

gerechticgt sullen sijn vuijttereijcken ende betalen de somme van 6 p vls onder hun allen eens 

sonder meer die tusschen d’selve sullen gedeelt worden naer costume van den lande t’selve 

haerlieder respective naeste vrienden gonnen ende geven in volle voldoeninge van de 

erffenisse henlieden bijt overlijden van eerst aflijvicge van de comparanten ofte van 

haerlieder voors. samenkint voors. te versterven sonder iet vorders te mogen pretenderen 

sluijtten sijlieden testanten d’selve daermede vuijt alle haren ende haer voors. kint 

achtergelaten goederen boven welcke voors. 6 p vls, sal den voors. david Mels nocg gehouden 

sijn in cas hij lancxtlevende sij te laten volgen aende twee dochters van haer testantes oom? 

Cornelis Quirijns haer silver onderriemhaec? een ketenken ende messen, ende aen desselfs 

haer ooms sone een gouden huste? van vieren? t’selve henlieden gonnen ende legaterende ten 

regarde ende in recompence van dat haren oom voors. haer testante opgebrocgt gealimenteert 

ende onderhouden heeft als of sij sijn eigen kint geweest ware. Alle twelcke voors.de 

testanten ter presentie ende aenhooren van getuijgen duijdelijc voorgelsen sijnde verclaerden 



andermael (pag 183v) eendracgtelijc t’selve te wesen haerlieder beijden testament laeste ende 

vuijtersten wille begeirende ende mits desen ordonnerende dat t’selve sal stadt grijpen ende 

volcomen effect sorteren tsij bij forme van testamente codicille gifte ten opsiene des doots 

ofte sulcke andre forme alst alderbest naer rechten subsisteren macg niettegenstaende eenige 

rechten statuijten ordonnantien keuren ofte costumen van steden ende landen ter contrarien, 

nocg oock niettegenstaende dat alle hoocheden solemniteijten ende observantien naer recht 

gerequireert hierinnen niet volcomelijck waren onderhouden. Al sonder fraude consenterende 

ende versouckende hiervan bij mij notario gemaect te werden een ofte meer instrumenten in 

behoorlijcke forme.  

Gedaen binnen de stadt Goes ten huijsse van testanten present Cornelis Geerts vleeschouwer 

ende Lambrecht Soetebier borgers deser stede (pag 182) die als getuijgen nevens mij notario 

tot kennisse van desen versocgt sijnde de minutte deser mette comparante mede 

onderteijckent hebben. Actum ut supra. 
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