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1

Protocol E

1.1

Testament Jan Jans Backer en Blasijna Jansdr1

(Type acte:) testament reciprocque tusschen man en wijf, in een legaet
In den naem ons Heeren amen, compareerden Jan Jansz Backer, geboren van Ziericzee ende nu
wonende in St. Jans hooft binnen Goes, ende Blasijna Jansdr zijne huijsvrouwe, beijde gesondt
etc. langstlevende erft. Ter presentie van Jacob Pietersz mandemaecker ende Jaspar Huijghe
schoenmaker, poorters van Goes.
1.2

Verkoop erfdeel Leenken Loijsdr uit Nisse aan Jacob Jobs2

(Type acte:) subscriptio communis. Testamenti. Betreft het voorgaande testament
Compareerde Leenken Loijsdr huijsvrouwe Leijns Pietersz (doof ende niet wel te passe zijnde)
woonachtich onder die prochie van der Nisse ter eenre ende Jacob Jobsz met Cornelis Pieters
Jobsz poorters van Goes, ter anderen zijden, zijn gheaccordeert dat Leenken heeft vercocht ende
Jacob met Cornelis heeft gecocht Leenkens gedeelte, zijnde 1/6 de deel in 1/6de part in de erfenis
van Maijken Splinters wijlen huijsvrouwe van Mathijs Fransz tinneghieter, beijde wonende ende onlancx tsaemen op eenen dagh begraefven binnen Middelburgh, wijens Leenkens moeder,
genaempt Agniet, een zuster was van Maijkens voorseide moeder. (volgen afspraken.) Sijn ooc
alsnoch gecompareert Arnoult Pietersz als vader ende voocht van zijnde onbejaerde kinderen,
daer moeder af was Janneken Marinusdr, mitsgaders Pieter des voors. Arnouds sone wonende
in ’s Gravenpolder, hebben hun deel in de erfenis verkocht omdat Marinus een zoon van Agniete was, d’vuijtcoopers hebben belooft 40 guldens eens met eenen nieuwen hoedt voor Arnoult,
te betalen binnen acht daghen. Aldus ter Goes ter presentie van Laureijs Adriaensz weerdt in de
Meebaele ende Cornelis Geerdsz Bijsterman, beijde poorters van Goes.
1.3

Testament David Roelands met Cornelia Nuelands3

(Type acte:) testament reciproque tusschen man en wijf met institutie
In den naem ons heeren Amen etc, zijn gecompareerd David Roelands, schoolmeester ende
Cornelia Nuelands, zijne huijsvrouwe, beijde geboren van Antwerpen en nu wonende in Goes.
Ter presentie van Daniel Trappeleer en Herman de Zwarte, inwoners van Goes.
1.4

Testament Fijtken Gerrits Vreemtsdr4

(Type acte:) testament van een vrouw zijeck zijnde
In den naem ons heeren Amen, is gecompareerd Fijtken Gerrits Vreemtsdr geboren van Culenburgh, ende nu als dienstmaerte wonende bij Jr. Adolph van de Weerde binnen Goes, zieck te
bedde ligghende, nochtans etc. Legateert aan den gemeenen huijsarmen deser stede 20 schellingen groten, Ende voorts alle tghene zij hier binnen dese voorseide stede Goes heeft als cleedren,
juweelkens, ende gereedt gheldt, dat laet ende maeckt zij aen de gemeente (Diemen die Mennonijten noemt) Daermede zij gesint es. Alnoch verclaert zij dat zij aen sommighe personen binnen Ziericzee geleent heeft zeecker sommekens van ghelde, dwelcke zij begheert dat aen de
zelve zullen blijfven soo dat die personen ongehouden zijn die penningen wederom te gheven,
want zij testatrice dezelve quijtscheldt bij desen. De resterende goederen vermaakt zij aan haar
vrienden. Aldus ten huijse van Jr. van de Weerde, ter presentie van Bernard Hubrechtsz ende
Melchior Adriaensz, beijde cleermakers wonende te Goes.

1

RAZE 2042, fol 1, 11-1-1602
RAZE 2042, fol 3, 15-1-1602
3
RAZE 2042, fol 5, 15-1-1602
4
RAZE 2042, fol 6, 17-1-1602
2
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1.5

Autorisatie tot verkoop van huisraet en beestiael5

Zijn gecompareerd Clais Arentsz woonachtigh op Heenvliet ende Cornelis Cornelisz geboren
van Helvoet woonachtigh in Rocainge als vrijenden van de achtergelaten weesen van Aerent
Jansz met zijne huijsvrouwe wijlen wonende op de hoefve genaempt ter Heernisse thoebehoorende die weduwe ende erfgenamen van Willem Dignusz d’Eversdijck, hebben geauthoriseert Jan Claisz Backer (agent voor die voors. weduwe cum suis) ende den schouttet van
Cloetinghe, binnen veertien dagen bij bode te verkopen Alle alzulcken huijsraet, beesten, paerden, koeijen, vercken, schaepen etc. ende gereedtschappe ter bouwerije dienende die bevonden
zullen werden den voorseiden sterfhuijse thoecomende. Aldus ter Goes, ter presentie van Jan
Cornelisz Mazuer en Cornelis Lenardsz van der Welle, poorters van Goes.
1.6

Schuldbekentenis Thomas Bruges soldaat 6

(Type acte:) obligatie
Compareerde Thomas Bruges, Inghelsman, Capitain onder t’regiment van generael Vere, bekent schuldig te zijn aan Adriaen Jonghens dijckgraeve van Baerlandt ₤ 135 grooten vlaems van
geleenden ghelde, dwelcke hij comparant bekent bij desen aen hem in gereede penningen overgetelt te zijne ende seght ghemploijeert te hebben tot noodtelijcken onderhoudt vande last zijns
houwelijcx, etc. Ende om de voorseide crediteur meer te verzeeckeren heeft hij comparant (vuijt
crachte van de procuratie ende volmaght hem gegheven vande joncvrouwe Marie Cools, zijne
huijsvrouwe gepasseert voir burghmeesters ende schepenen der stadt Arnemuijden den 16 Januarij letstleden. Onderteeckent P. Cannoije ende met ’t crachet bezeghelt, ons hier verthoont.
Hypothequeert specialijck het deel dat zijn huijsvrouwe is competerende in de nalatenschap van
haar vader Gillis Cool. Aldus ter presentie van Adriaen Cornelisz Calloo en Cornelis Fransz van
der Straeten beijde stadtboden van Goes.
(In de marge:) Hier behoorde te volghen d’acte van den vuijtcoop tussen Digna Jans wedu
Adriaen Lenards ende zijn erfgenaemen. Dan om dat die haer refereert tot het testament, es int
voorghaende protocol geregistreert
1.7

Heeft Simon Andries pasteibacker Tobias van de Werf betaald? 7

Voir mij iss gecompareert Samuel Neijts filius Diericx, oudt ontrent 22 jaeren, ende heeft ten
ernsten versoecke ende instantien van Tobias van de Werfve verclaert, getuijght ende gheattesteert, Verclaert, tuijght ende attesteert midts desen bij sijne manne waerheijt in plaetse van Eede
d’welcke hij bereedt es, tallen tijde (Dies rechtelijck gedaeght zijnde) solempnelijck te doene,
warachtigh te zijn, dat nu in maio laetstleden, hij comparant geweest is ten huijse daer hij requirant woont, daer ooc bij waeren Joachim Craenendonck, student tot Leijen, Jhr. Philips
Ruijghrock van de Werfve ende Christoffel Galleris, aldaer propoost vallende om te orthographeren oft spellen van eenighe diphtonge ende t’pronuncieren oe als Caelum, moestus etc.
(ist gebeurt dat den voorseiden requirant eenighe met zijn vingher int sandt op den vloer screef
om te vertooghen) Alwaer midlertijdt ooc quamp Simon Andriesz pasteijbacker. Dan hij deposant verclaert dat hij niet gesien en heeft dat Simon aen hem requirant eenigh gheldt overtelde,
dat hij ooc niet gesien heeft dat hij requirant eenighe Somme int sandt screeff daer bij adderende dat hij comparant noijt meer ten huijse des voorseiden requirants geweest es, daer den voorseiden Simon bij was oft overquamp, dat hij ooc wel weet dat den voorseiden Craenendonck
(die ten zelven daghe vertrock) t’zedert binnen Goes geweest es da nae die Goesche jaermarct
daeraenvolghende, etc. Aldus ter presentie van Clais Bouwenssen vuijt Drijeweghen ende Adriaen Theune genaemt Orij. inwoners van Goes.
5

RAZE 2042, fol 6, 17-1-1602
RAZE 2042, fol 7, 18-1-1602
7
RAZE 2042, fol 7, 18-1-1602
6
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1.8

Huwelijk Pieter Cornelis Levendale met Maria Stael 8

(Type acte:) Coenraed Stael haer vaeder was overleden 5 aug.1593 recht nae 11 uren voor
middagh. Acte in het Latijn
Postquam ego Petrus Levendale iam annum 58 agens cum Maria Coenraeds 9 virgine Antwerpie
nata sed hic Goese habitante, annorum plus minus 29 mutuo Consensu dato 9 dec. unanimes
eramus atque equidem hanc in Conjugem ab amicis 17 dec. requisieram. Sponsalia contraximus
in templo Goesano 19 Jan. Et postridie die Domenico (ubi prolegiter Evangelium Nuptiae factae
sunt) qui etiam D. Sebastiano sacer erat, Caenam apparavimus Quo vespere accidit ut his
Goesae Ovatio quaedam Ignibus extructis, facta sit. Deinde 6 febr. die qui DD Vedasto et
Amando ac itidem Dorotheae sacer et fidem datum confirmativus in templo pagi Wiskercke.
Mox 8 febr. pridie Apolloniae Sacramentis Penitentiae, Eucharistiae et Matrimonij omnibus adhibitis ceremonijs solemnibus Coniuncti semus domi meae in superiori cubiculo, Et Dominica
die sesquenti que erat Sexagesimae, et D.Scolasticae sacra x febr. Nuptias nostras celebravimus.
Quo vespère hoc interus memoratu dignum contigit ut hic, solemnis Triumphus, pulsatis campanis et Ignibus accensis repetitus fuerit actandem sequenti nocte aut potius diluculo matrimonium nostrum consummavimus. Quod ut faustis omnibus et felicibus auspicijs cum Dei timore
ineat mutuo Amore reverntio et faecunditato procedat actandem cum omnium salute in futuram
Vitam eternam perduret. Te omnium Creator, humani generis propagator et recemptor, Coniugij
sanctificator et animorus conciliator, alme Deus communibus Votis supplicus Precamur, Amen.
Videto primo pag. 137, 180, 30810
1.9

Procuratie Hubrecht Cornelisz11

(Type acte:) procuratie om successie aen te ghaen, die gronden te vercoopen ende die penningen t’ontfanghen
Compareerde Hubrecht Cornelisz als getrouwt hebbende Bethken Willemsdr ende vervanghende Hubrecht Paesz als man (nu zijeck zijnde) van Truijken Willemsdr gesusters, inwoonders
van Goes. ende heeft geconstitueert Henrick Geerdsz ende Willem Capitains poorter der stede
van Middelburgh om t’aenveerden alzulcken herediteijt, erffenisse ende successie hun aenbestorfven bij t’overlijden van Maijken Schoofs wijlen wonende binnen Middelburgh, etc. Aldus
ter presentie van Hubrecht Jansz stadtbode ende Jaspar Verhorst loopende bode alhier.
1.10

Procuratie Henrick en Adriaenken Hubrechtsdr12

(Type acte:) procuratie ad tradendum
Compareerden Henrick ende Adriaenken Hubrechts zone ende dochter, geboren van Cruninghen ende nu wonende binnen Goes, Henrick zijnde hovenier ende Adriaenken dienstmaerte in
de schole van tot mr. David Roelands, hebben geconstitueert Jacob Jansz wonende tot
Woonsdrecht om te compareren ter vierscharren etc.om hun aenpart op te draeghen aen Jan ende Geerdt Adriaensz Dogghen zijn competerende in de naergelaten goederen van Sebastiaen
Adriaensz, geleghen te Westelaer onder Wouwe bij Berghen op den Zoom daerinne zij erfgenamen zijn, ende elders. Ratificerende ende bevestighende bij desen die vercoopinge der zelver,
vij Anthonis Theunisz, wonende in Drijeweghen, medeerfgenaem alreede gedaen, etc. Aldus ter
presentie van Dierick Jacobsz landtman ende Christiaen Crijnsz, beenhouwer, beijde wonende
te Goes.
8

RAZE 2042, fol 9, 19-1-1602
Ondertrouwd te Goes 19-1-1602, Mr. Pieter Levendaele j.g.van Remmerswale met Maria Coenraeds, j.d.van
Antwerpen. Get. Lijsken van Meurs, moeder van de bruid. Zie ook Mw. H.A. Gijsbertsen, kwartierstaat Vlijberge,
Zeeuws Kwartierstatenboek, deel I, uitg. NGV afd.. Zeeland, 1981
10
Deze pagina’s bevatten persoonlijke aantekeningen van Pieter Levendale en zijn echtgenote. in RAZE 2042
11
RAZE 2042, fol 10, 19-2-1602
12
RAZE 2042, fol 11, 26-2-1602
9
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1.11

Testament Loenken Dignus weduwe Jacob de Waele 13

(Type acte:) alzoo dit accoordt oft prohemium voir mij niet es gepasseert dan alleene narrative
voor die principale Procuratie gescreven, Soo es t’selve (niet hier) maer in prothocoll C nimirus in fecunda ♀ geregistreert pag. 458
Naerdijen die naergenoemde personen volghende die maeghschap hier verclaert, gheaccordeert
ende geliquideert zijn tsaemen te deelen ende te succederen in d’Erffvenisse van Loenken Dignusdr laetst weduwe van Jacob de Waele ende de goeden gecomen ende overgeschoten bij ’t
overlijden van Neelken Lievins wijlen huijsvrouwe van Jan Adriaensz Hooghduvecot, soo zijn
gecompareert Frans Claiss wonachtigh in Wolpharsdijck, Cornelis Jansz metser, Leijn Claisz
Visscher, met Magdaleene Adriaens Visscher, alnoch Henric Remeus craemer, met Geerdt
Thonissen als getrouwt met Cathrijne Blaisdr, ende Maijken Jans weduwe Wisse Jansz alle inwoonder der stede van der Goes, hebbe geconstitueert Henrick Jansz Visscher poorter van
Goes, medeerfgenaem in de successie van Luenken Dignusdr ende Neelken Lievins, om te
compareren ter vierscharre voir schepenen van Middelburgh en elders om te verlijden ende passeren brieven van garande ten proffijtte van de coopers van de landen. Aldus ter presentie van
Jan Pietersz Pappot, Jacob Jansz Blauduijve ende Lenardt Jansz beenhouwer, poorters van
Goes.
1.12

Vuijtcoop Geerdt Jans Fraes14

(Type acte:) procuratie voor gemeenen erfgenamen om een mede erfgenaem vuijtcoop te doene.Vide prothocoll D pag. 453 et 478
Zijn gecompareerd Pieter Ponce, Costen Pauwelsz ende Joos Willemsz op Hanswarts. Item alnoch Lenardt Jacobsz ende Jan Gandolphs ende Marinus Cornelisz Voghel, alle als erffgenamen van Aeghte Claisdr, huijsvrouwe was van wijlen Christiaen Antheunisz geboren van Rosendale, overleden binnen Goes, ende van Costen Marinusz in zijn leven wonende aenden Santdijck onder Cruninghe, vervanghende alle hunne mede erffgenamen. hebben geconstitueert
Alexander Bouwens ende Hans Diericxsz, seijlmaker beijde inwoonders van Antwerpen om te
comen int geselschap van Geerdt Jansz Fraes om met hem te accorderen etc. Aldus ter presentie
van Cornelis Jacobsz van Sundert ende Cornelis Adriaensz Calloo en 26-2-1602 ter presentie
van Job Cornelisz Hertsz ende Jan Hubrechtsz stadtbode
1.13

Pachtcontract Doen Pieters schipper15

(Type acte:) pachtcedulle van een boomgaart. Behoorde geregistreert te zijne supra pag. 9
Zijn gecompareerd Pieter Cornelisz van Schuijle, poorter van Goes, ter eenre ende Doen Pietersz schipper, wonende tot Bieselinghe ter anderen zijden, zijn veraccordeert dat Pieter heeft
verhuijrt ende Doen gehuijrt Alle die vruchten zo d’onder als d’oppervruchten die Godt almaght
verleenen zal te groeijen binnen desen naestcomende zomer ende oughst 1602 in den boomgardt genaempt d’Abdije, groot ontrent 6½ gemeten preter 18 roeden, zoo die nu bezaijt es met
rogghe ende terwe, ende dezelve voor de somme van 300 guldens oft 50 ponden grooten
vlaems. De huurder moet de belasting op de bezaijde gemeten betalen. Ook is den huijrder gehouden wachters te stellen in den voorseiden boomgardt opdat die boomen ende haeghen wel
bewaert moghen werden. Ende is alnoch besproken dat den verhuijrder zal moghen vuijtdoen
die spruijten ende alle alle dghene dat gheen standtboomen en zijn. Aldus ter presentie van Carel de Graeve weerdt in t’schippershuijs ende Cornelis Adriaensz schipper wonende ops Hanswarts.

13

RAZE 2042, fol 12, 26-2-1602
RAZE 2042, fol 12, 12-2-1602
15
RAZE 2042, fol 13, 30-1-1602
14

- 19 -

1.14

Procuratie Lijsken Marinusdr16

(Type acte:) procuratie ad vendum et tradendum in brevi forma
Es gecompareert Lijsken Marinusdr geboren van Aermuijden, ende nu wonende te Goes, heeft
geconstitueert Hubrecht Jansz stadtbode van Goes om te moghen vercoopen haer helft in het
huijs met Jan Marinusz haeren broeder gemeene, staende bin Aermuijden in de Nieustraete, etc.
1.15

Testament Pieter Jacobs arbeijder

(Type acte:) testament in forma breve van een man zijeck zijnde
In den naem ons heeren amen etc, es gecompareert Pieter Jacobsz aerbeijder wonende in Goes,
zieck mette maezelen te bedde ligghende, nochtans etc. Vermaakt aan zijn moeder Maijken
Remijns al zijn roerende en onroerende goederen. Een gulden voor de aermen, aen zijns wijlen
vaders zusters kindt een daelder tot vijf schellingen grooten vlaems ende aen Leunis Bastiaensz
zijnen halven broedere sijne broec, coussen ende schoenen. Aldus ter presentie van mr. Carel
Tulck chirurgijn ende Jan Wouthersz in de Catte, inwoners van Goes.
1.16

Testament Jacques Denijs en Janneken Christiaensdr Marinus 17

(Type acte:) testament reciproque tusschen man ende wijff, kinderen hebbende, met institutie
midts vuijtreijckende etc
In den naem ons heeren amen etc, zijn gecompareerd Jacques Denijs geboren van Berghen op
den Zoom, ende nu brouwer in de oude brouwerije genaemt die Weereldt binnen Goes, ende
Janneken Christiaens Marinusdr geboren tot H’Yersicken zijne huijsvrouwe, beijde gesondt ende wel vaerende, doch zij bevrucht zoot scheen met kinde. Indien man eerst komt te sterven
moet zijn vrouw uitkeren aan Heijlken, zijn dochter vant eerste bedde 50 ponden vlaams van
haar moederlijk goed. Als vrouw eerst komt te overlijden moet man uitkeren aan Janneken
Vrijend 100 gulden. Aldus ter presentie van mr. Henric Claisz van Venloo, inwoonder van Goes
en Abraham Jansz Tack wonende te Ziericzee.
1.17

Testament Pieter Schockaert18

(Type acte:) donatio cum mortis oft testament. Vide prothocoll D pag 371
In den naem ons heeren amen etc, es gecompareert Pieter Schockaert coopman ende smit van
maillerije geboren van Ninhoven ende nu poorter van Goes, gesondt ende wel vaerende etc.
Verhaelende dat hij eertijdts den 5en octobris 1600 voir mij notario met Maijken Govaerds in
den Beemdt zijne huijsvrouwe gemaeckt heeft zeeckere huwelijkse voorwaerde d’welcke hij
bevestighende ende bij desen begheert dat alnoch in vigeur blijfve. Zijn huijsvrouw mag nu ook
het huis waarin zij wonen behouden en meer. Aldus ter presentie van mr. Henric Claiss van
Venloo ende Jacques Denijs brouwer inwoonders van Goes.
1.18

Procuratie Jacob Jobs en Cornelis Pieter Jobs 19

(Type acte:) procuratio ad tradendum ende om te garanderen van Come Jobs kinderen etc. vide
supra pag. 4
Compareerden Jacob Jobsz ende Cornelis Pieters Jobsz zoo voor hun zelven als actie hebbende
van Leenken Loijsdr huijsvrouwe van Leijn Pietersz woonachtich in der Nisse ende van Arnouldt Pietersz als vader en voocht van zijne kinderen daer moeder af was Janneken Marinusdr
wonende in s’Gravenpolder. ende voorseide Cornelis vervangende zijn broeders en zusters,
Midsgaders David Jobsz, Bernard Hubrechtsz als man van Janneken, Martin Fransz man van
16

RAZE 2042, fol 14, 27-2-1602
RAZE 2042, fol 15/16, 3-3-1602
18
RAZE 2042, fol 16/17, 3-3-1602
19
RAZE 2042, fol 17/18, 4-3-1602
17
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Baldijnken, Magdalena Jobs weduwe van Marinus van Dijcke ende Jacob Marinusz als man van
Tanneken, alle zonen en dochters van Job Laureijsz poorters van Goes, erfgenamen voor hun
gedeelte in de nalatenschap van Maijken Splinters, begraefven binnen Middelburgh, hebben geconstitueert Jacob Pietersz stadts smit binnen Middelburgh, om te compereren ter vierscharre,
voir schepenen van Middelburgh e.a. ten proffijtte van de coopers van de landen. Aldus ter presentie van Adriaen Cornelisz Calloo stadtbode alhier ende Cornelis Geerdsz beenhouwer, beijde
poorters van Goes.
1.19

Schuldbekentenis Jan Maillards 20

(Type acte:) obligatie met Borghen
Es gecompareert Jan Maillards wonende onder die prochie van Heijnkenssandt, bekent schuldigh te zijne aen Jr. Fredericq de Lutiano over den coop van claveren te velde ende saet daervan, etc. Aldus ter presentie van Jan Bom ende Jan Mazuer.
1.20

Transport brieff Jacob Willems Ketelaer21

(Type acte:) transport van een schepenen brieff
Es gecompareert Jacob Willemsz Ketelaer woonachtich onder die prochie van Ellewoudsdijck
ende heeft getransporteert aen Jan Pietersz Bocxmaker poorter van Goes zeeckeren Brieff verleden voor schepenen van Baerlandt bij Engel Cornelisz schipper tot ₤ 17:16:1 over coop van
596 roeden in Baerlandt op t’Hooghoever, te betaelen etc. Aldus ter presentie van Jan Pietersz
drooghscheerder ende Willem Jansz graincooper, beijde inwoonders alhier.
1.21

Betaling van laken door Jan Jan Henricxs te Schore 22

(Type acte:) transport op den rugghe van d’obligatie gescreven
Es gecompareert Jan Jan Henricsz woonachtich ter Schore ende heeft getransporteert aen Guilleam de Hont bocxmaker poorter van Goes, dese Memorie oft scriftelijcke afrekeninghe tusschen hem cedent ende Marinus Jansz in den Polder, betaling van laken. Aldus ter presentie van
Jan Adriaensz Balthens en Marinus Lambrechtsz Bontenbaert
1.22

Procuratie Clais Bouwensz, baliu van Coudorpe23

(Type acte:) procuratio ad recipiendum et lites, in conforma
Compareerde Clais Bouwensz, eertijdts baliu der prochie van Coudorpe ende Drijeweghen, ende nu inwoonder van Goes, heeft geconstitueert Mailliard Liberts wonachtigh ter Neusen in
Vlaenderen, om te moghen maenen etc. etc. pachten etc. Aldus ter presentie van Pieter Lenards
Hollepolder ende Adriaen Henricxsz aerbeijder, inwoonders van Goes.
1.23

Procuratie Jan Cabeliau24

(Type acte:) procuratie om Rekeninghe t’aenhooren, videto 1o pag. 62
Compareerden Jr. Jan Cabbeliau, voor zichzelf en als man ende momber van zijne huijsvrouwe
Joffrou Maria de Roovere ende Jonckvrou Helena de Roovere met Jacob Jansz Blauduve haer
gecoren voocht, beijde dochters van wijlen Jr. Willem de Roovere baliu der stede Ziericzee, ende van Joffrou Marie Pecx, Verhaelende ende Naerdijen zijlieden oft haer voochden onder Beneficie van Inventaris haer gefundeert hebben erfgenaemen haers voornoemden vaders ende inden goederen bij hem naegelaeten, daervan Sr.Jan Kellenbergh d’Administratie oft ontfangh
gehadt heeft, etc. hebben nu geconstitueert Jr. Willem van Berendrecht, rentmeester van Zeelandt beoosterscheldt ende Jacob van de Velde wonende binnen Ziericzee, te compareren al20
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omme daert van noode zijn zal ende aldaer aenhooren die Rekeninghe die den voornoemden Sr.
Jan Kellenbergh haere comparanten neve van de voorseide herediteijt ende erffenisse ende
sterfhuijse doen zal, etc. Aldus ter presentie van Arnoudt Heijs wachtmeester ende Pieter Benedictus smit, beijde inwoonders van Goes.
1.24

Testament Jacobmijne Hubrechts25

(Type acte:) testament van Jacobmijne Hubrechts. Jacob es noch voor haer eenighe uren overleden ende zij den 14 martij 1602 ende tselven vuijtgedraghen ten graefve den 15 martij neffens
malcanderen begraven
In den naem ons heeren amen, etc, es gecompareert Jacobmijne Hubrechtsdr huijsvrouw van
Jacob Jacobsz Keijser, poorteresse van Goes, zijeck te bedde ligghende, nochtans etc. Maakt tot
haar erfgenamen: Maijken Domisdr. daer moeder af was Janneken Hubrechts haer zuster in
d’eene helft van de voorseide helftscheijdinghe ende in d’andere helft Catharina ende Appolonia haer testatrices moeders broeders dochters. Zij heeft een dochter Lijnken. Aan de armen van
Goes 100 guldens eens. Ende aen Aeghtken Simons Pauwels dochterken haere meeteren 50
guldens. Aldus ter presentie van Crijn Cornelisz bocxmaker ende Adriaen Adriaenss schoenmaker, poorters van Goes.
1.25

Afstand doen van erfenis26

(Type acte:) renunciatie van herediteijt
Zijn op heden gecompareert Dignus Geerdsz lakensnijder, poorter van Goes ende Janneken
Bartholomeusdr, zijne huijsvrouwe, hebben verclaert dat zij abstineren, renuncieren ende repudieren midts desen die erffvenisse, herediteijt ende successie die haer zoude thoecomen van
haere moedere Barbel Pietersdr zaligher memorien, die op huijden nu terstondt van desen weereldt verscheijden es. Verwijzen naar een verklaring van hun moeder van 25-10-1599. Aldus ter
presentie van Adriaen Arnoudsz, ende Mathijs Joosz schrijnwercer, poorters van Goes.
1.26

Herroepen procuratie Adriaen Pieters Crijns te Goes en Marinus Vogel te Capelle27

(Type acte:) revocatie van procuratie
Zijn gecompareerd Adriaen Pieters Crijnsz, schipper, poorter van Goes, als getrouwt hebbende
Janneken ende Marinus Cornelisz Voghel, wonende in de prochie van Capelle, als getrouwt
hebbende Neelken, ende zij beijde vervanghende Adriaenken haere zuster, weduwe van Marinus Jorisz Boeije, alle drije dochters van Adriaen Jacobsz Molenaer, eertijdts wonende binnen
desen eijlande van Zuijdtbevelandt. Verhaelende naerdijen dattet t’haerder kennisse gecomen es
dat zijlieden gesien hebben die copije van een pretensie procuratie gepasseert voor G. van Dort,
notario binnen Berghen op den Zoom ultimo novembris 1600, daermede dattet schijnen zoude
dat zijlieden comparanten maght gegeven hebben hunnen voornoemden vadere om in den naem
des voorseiden Marinus en Adriaenken te innen ende ontfanghen tbesterf haer thoecomende in
d’achtergelaeten goederen van Aeghte Claisdr, wijlen huijsvrouwe was van Christiaen Antheunisz ende daeromme rechts te pleghen etc. Dat zijlieden ook gesien hebben die copie vande procuratie gepasseert voir Cornelis van den Bemde, notario binnen Antwerpen 4 oct. 1600, daermede Pieter Crijnsz als vader ende segghende hem volcommen last te hebben van Adriaen
comparant voornoemt, geconstitueert heeft onwederroepelijck Martin Martsz van der Stringh
musicien, om van den voorseiden sterfhuijsen staet te maken, enz. enz. etc. Aldus ter presentie
van Wouther Jacobsz portier ende Pieter Jansz schoelapper, inwoonders van Goes.
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1.27

Verklaring op verzoek van Margareta van Aelst over leeftijd kinderen 28

(Type acte:) attestatie van den kinderen ouderdom
Zijn gecompareert en hebben verclaert ten versoecke van jonckvrouwe Margareta van Aelst,
weduwe van jr. Philips van Asche, in zijn leven rentmeester van van de heer van Cruninghen,
warachtigh te zijn, Jacob Jacobsz Mets, inwoner van Cruninghen, attesteert dat hij zeer wel kent
den alder joncxsten zone des voornoemden jr. Philips, bijde voorseide Margriete geprocreert,
genaemt jr. Michiel van Asche, d’welcken hij attestant verclaert nu twintich jaeren volcomelijck
oudt te zijne, ende dat hij tselve wel weet, gemerckt hij comparant een zone genaemt Jacob
heeft, die geboren es Lichtmisse 1582. Nae d’welcken den voornoemden Michiel in de meerte
daer naer in tselve jaer 1582 ooc geboren es. Sijn voorts gecompareert Mr. Cornelis Jansz
schoolmeester ende Jan Adriaensz landtmeter, ooc inwoonders der voornoemde prochie, verclaerende dat zijluijden op ghisteren als getuijghen ontboden zijn geweest daer Daniel Grauwels, wonende aldaer, ten versoecke als boven certificeerden voor die gerechte waerheijt dat
den voornoemden Michiel van Asche es requirants joncxste sone, nu opden derden martij laetstleden geweest es twintich jaeren oudt. Ende dat hij t’selve wel weet, ghevende reden van sijn
wetenschap dat hij insgelijcx een sone heeft van gelijcken ouderdom, d’welcke certificatie den
voornoemden Daniel zieckelijck zijnde, met zijn handtmerck heeft onderteeckent ende mij notario heeft doen alhier exhiberen. Aldus ter presentie van Macharis Macharis Martsz en Dignus
Mazuer.
1.28

Verklaring Pauwels van Dale ook over de leeftijd van Michiel van Asche 29

(Type acte:) attestatie
Compareerde Paulus van der Dale eertijdts inwoonder der prochie Cruninghen ende nu wonend
te Goes, oudt ontrent 48 jaeren, heeft verclaert ten versoucke als in de vorige attestatie, dat hij
als Schoutteth over die heerlickheijt van Cruninghen gedient heeft tot Sint Jansmisse 1598
(doch dat ondertusschen twee jaeren eenen Jan Maensz heeft gedient,) ende dat anno 15....
(staat in de vouw van het boek) naer t’affscheijden des voorseiden attestants, Cornelis de Ridder
schoutteth (voor sijn eerste reijse) gesuccedeert es. Verclaert voorts hij attestant dat nae
t’overlijden des voornoemden jr. van Asche, hij attestant zijne voornoemde weduwe altijdt ongemolesteert gelaeten heeft, om staet van haeren goederen over te brenghen. Aldus, datum als
voren, ter presentie van Jacob Jansz Braeniendijc ende Willem Zagarus, beijde inwoonders van
Goes.
1.29

Verklaring over wie de vader is door Maijken Geerds30

(Type acte:) attestatie wije den vader van een natuijrlijck kindt es
Is gecompareerd Susanna Heusen, obstetrice oft vroevrouwe binnen Goes, heeft gecertificeert ,
verclaert wel ernstelijck bij desen allen ende eenen ijghelijcken dient behoort, dat zij inder
voorseiden qualiteijt geroepen ende present es geweest in zeecker huijsken staende aende zuijdt
zijde der kercke alhier, bij Maijken Geerds haer bereijdende totten aerbeijt van ’t kinderbaeren,
ende dat d’zelven Maijken, als zij in den vuijttersten noodt ende wee des baerens was, van haer
comparante wel hertelijck ondervraeght zijnde, verclaert ende gezworen oft gheaffirmeert heeft
dat den oprechten vader van haere natuijrlijcke vrucht es Matthijs Gillisz wonende in Vossemaer ende anders niemandt. Verclaerende dat denzelven Matthijs ontrent 8, 9 of 10 daeghen
voor Sint Jansmisse inden zomer laetstleden, met haer vleeschelijck geconverseert hadde, als zij
dienende was ten huijs van zijn broeder in Vossemaer voorseit. Ende dat zijluijden beijde alsdoen vrij van eenigh houwelijck ongebonden waeren, als zijnde weduwnaer ende weduwe. Ver28
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claerende voorts zij comparante dat Maijken vant voorseide natuijrlijcke kindt, zijnde een
knechtken, verlost es op ghisteren den 24 martij een weijnigh nae twee uren nae middagh. Aldus ter presentie van Jan Pietersz Pappot ende Cornelis Fransz van der Straeten, stadtbode, beijde poorters van Goes.
1.30

Verzoek tot betaling van hypotheek31

Es gecompareert Marinus Jansz Mesoeck, oudt ontrent 60 jaeren, poorter van Goes, heeft verclaert op versoeck van Jacob Jansz Braeniendijc, medepoorter alhier, ende van Marinus Cornelisz, wonende in s’Graevenpolder, als recht voocht van Pieter Cornelisz Croonens weesen,
naedemael hij comparant als voocht van Macharis Paeschz weesen sprekende hadde op Crijn
Jansz in s’Gravenpolder, de somme van 19 ₤ grooten, die gehijpotheceert was op zeecker stuck
zijlandts groot ontrent 800 roeden geleghen aldaer in Westkerckhoeck, dat hij naer t’overlijden
van Crijn voornoemt gecomen es bij zijne weduwe, haer afvraeghende oft zij die voorseide
somme woude aflegghen etc. Aldus ter presentie van Jan Bartholsz ende Cornelis Cornelisz
Schout, inwoonders van s’Gravenpolder.
1.31

Testament Jacob Witte en Beatrix de Witte32

(Type acte:) codicille
Compareerde Mr. Jacob Witte Jacobsz baliu van Goes, zijeckelijck te bedde ligghende, nochtans etc, verhaelende dat hij eertijdts den 10-7-1597 voir Steven Adriaensz Huijsen ende Pieter
Willemsz, schepenen van Goes, gepasseert heeft met joncvrouwe Beatrix de Witth, zijne
jeghenwoordighe huijsvrouwe hun gescreven besloten testament, dwelcke hij comparant
begheert dat alnoch in zijn vigeur blijfve. Hij legateert aende zelve zijne weduwe sijne drije
paerden met hun tuijgh, midtsgaders alle t’geweer ende wapenen die hij zal achterlaeten, ende
meubelen etc. etc. Begheert dat alle zijne cleederen gedistribueert werden onder sijne broeders,
behalven sijne zijden mantel met bont gevoeijert dwelcken hij begheert dat zijne voornoemde
weduwe zal behouden. aen de armen van de stede 50 carolus guldens eens ende aen zijn knecht
IJsack een rouwmantel. Aldus ten huijse daer hij comparant es logerende ten daeghe ende jaere
als voren, ter presentie van Job Antheunissen van Coudorpe ende Cornelis Gortsz beijde inwoonders van Goes.
1.32

Transport van tienden door Adriaen Marinuss Ravens 33

(Type acte:) transport van Thijenden midsgaders procuratie om die te versoecken oft verheffen,
vide prothocoll D pag. 445
Compareerden Adriaen filius Marinus Ravens ende Marinus filius Cornelis, gebroeders van een
moeder Digne Jans Joosdr wonende onder die prochie van Bieselinghe, ende hebben getransporteert etc. aen Cornelis filius Adriani Soetwaeter, dijckgraeve van bewesten H’Iersicken, alle
alzulcken thijenden te weten ontrent vier gemeten thijenden in Valckenisse als hun comparanten
verleent zijn, etc. Aldus ter presentie van Jacob Laureijs Vornzee Costers ende Willem Geerds
Clais Piersz, beijde poorters van Goes.
1.33

Verklaringen over Cornelis Joosz timmerman 34

(Type acte:) attestatie van vele
Compareerden Jan Claisz Backer, Gillis Goethals, Jan Jacobsz Bom ende Pieter Lenards Holepolder alle poorters van Goes, oudt ontrent 39, 38, 34 ende 26 jaeren respectivelijck en hebben
ten verzoecke van Adriaenken Pietersdr huijsvrouw van Cornelis Joosz Timmerman, verclaert
31
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etc. dat zijluijden zeer wel kennen den voornoemden Cornelis Joosz die langhe geweest es medepoorter dezer stede, ende als timmerman vele draijende molewercken heeft gemaeckt. Dat
ooc denzelven hem ghexerceert heeft in de conste vanden vaeten te ritsen, roeijen oft steecken
ende daerinne hem wel gequeten. Sulcx dat zijluijden deposanten verclaeren dat zijluijden tot
verscheijden stonden gehuert hebbende d’Imposten ende Accijsen van wijnen over dese stede,
denzelven als wijnroeijer gebruijckt hebben om int beghin en eijnde des tijdts als zijluijden op
hunne huijre quamen oft affscheijden, die vaeten te steecken, roeijen ende ritsen. Ende dat zijluijden met zijne meten, roeijen ende peijlen zeer wel gedient zijn geweest ende hem daervan
bedancken, daermede hun gecontenteert te vreden hebben gehouden. Ende want recht etc. Aldus ter presentie van Adriaen Cornelisz Calloo, stadtbode, ende Lowijs Frutiers, beijde inwoonders van Goes.
1.34

Testament van Willem Pieters van Cruninghen35

(Type acte:) testament voor een jonghman, soldaet
Compareerde Willem Pietersz, geboren tot Cruninghen, jonghman, verhaelende naedemael hij
hem nu begheven heeft in dienste als soldaet onder capiteijn Prince, ligghende in garnison
t’Axele ende zulcx somwijlen ten strijde moet ghaen, Sulcx oft hem eenigh ongeluck overquaeme. Dat hij voor zijn testament oft vuijterste wille verclaert bij desen. Hij stelt tot erffgenaem sijnen beminden vader Pieter Jansz Glaesmaker wonende binnen Cruninghen etc. midts
dat hij vuijtreijcke aen wijlen Cobmijnken Willems zijne moeders vrijenden, naemelijck aen
Marinus Jan Maensz oft zijnen kinderen 20 schellingen grooten vlaems eens, ende aen wijlen
des ouden Marinus Stoffels zoons kinderen oft kindskinderen diergelijcke 20 schellingen, tot
een memorie oft gedachtenisse. Aldus ter presentie van Paulus van der Dale eertijdts schoutteth
ende Lenaerdt Poppe wonende tot Cruninghen
1.35

Betaling van gekochte drie paarden36

(Type acte:) transport van penningen
Es gecompareert Jan Huijghe de Keijser wonachtich onder die prochie van Ellewoutsdijck ende
heeft getransporteert etc. aen Lowijse die weduwe van Franchoijs d’Hont, 15 ponden grooten
vlaems, als hem is thoecomende van Jan Bom ter oirzaecken van zijn vercochte goederen, te
weten drije peerden. Aldus ter presentie van Hubrecht Jansz, stadtbode ende Jan Adriaens Baltens, metser.
1.36

Testament Belie Jacobs Simonsdr weduwe van Jan Thomasz37

(Type acte:) testament in forma brevi voor een vrou
Compareerde Belie Jacobs Simonsdr weduwe van Jan Thomasz wonende binnen Goes, zij nu
bezwaert metten oudercom ende wat herdt hoorende, nochtans etc. .... aenmerckende den soberen staet der zelver, ende dat Belie Jans haere dochter haer dus langhe onderhouden ende zoo
gesondt als zijeck zijnde met vele hulpe ende noodtdruft bij gestaen heeft, Soo gheeft, laet ende
maeckt zij aende zelve alle die goederen die zij testatrice zal naelaeten, behalfven dat haeren
dochtere vuijtreijcke aen haeren broedere Thomas Jansz, haere testatrices sone haer zwart koers
ende een Boeck zijnde een nieu testament. Aldus ter presentie van Dignus Geerdsz lakensnijder
ende Pieter Gillisz. Pluijm, beijde poorters van Goes.
1.37

Goedkeuring verkoop huis in Middelburg 38

(Type acte:) ratificatie ende Afquitinge
35
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Compareerden Cornelis Pieters Jobsz voor hem zelven ende vervanghende zijne broeder ende
zuster, midsgaders David Jobsz Bern. Hubr. 39 als (etc. al ut supra pag. 17 et 18) begraefven
binnen Middelburch ende verclaren dat zij ratificeren etc. die vercoopinghe die Jacob Jobsz
hunnen broeder gedaen heeft vant halfve huijs genaemt t’swarte peerdt40 staende binnen Middelburch, twelcke huijs voor hun gedeelten int voorseide sterfhuijs aengecavelt es. Midsgaders
die vercoopinghe vanden paijementbrief bij Carel Balten cooper desselfs ingecocht oft gelost,
etc. Aldus ter presentie van Pieter Michielsz bode van t’landrecht over Zuijdtbevelandt ende
Adriaen Cornelis Castaengne, beijde inwoonders van Goes.
1.38

Testament Martinus Cesar Cornelis Martinsz41

(Type acte:) subscriptio oft Inscriptio opden rugghe van 1 besloten testament. Videto 1o pag.
68, 1 codicille
Es gecompareert Martinus Cesar Cornelis Martins zoon, poorter van Goes ende heeft verclaert
dat in dit jeghenwoordigh Instrument (twelcke besloten ende gecachetteert zijnde, hij exhibeerde) gescreven staet zijn testament oft vuijterste wille, dwelcke hij begheertdat zulcx van
waerden gehouden ende voldaen werde, zoo dezelve best subsisteren magh. Versoeckende daeromme aen ons t’selve te willen solempniseeren ende certificeeren, etc. Aldus ter presentie van
Cornelis Cornelis Balthens ende Hubrecht Jansz stadtbode, poorters alhier.
1.39

Constituering Pieter Joachims te Gouda42

Es gecompareert Pieter Joachims (geheeten Pieter op zijn muijlen), schipper ter Goude, ende
heeft machtigh ghemaeckt bij desen Tobias Wicxdorp te zijne sijnen ontfangher om te maenen
etc. Aldus ter presentie van Gerrit Cornelisz (geseijt Jonghen Lievenheere), schipper van der
Gouwe ende Hugo Adriaensz Brouwer, inwoonder alhier.
1.40

Huwelijkse voorwaarden Jan Bartholsz en Willemijne Martinsdr43

(Type acte:) contract nuptiael
(In de marge:) Willemijne es eerst overleden van de gave godts44, zonder kinderen
In den naem ons heeren amen etc, zijn gecompareert Jan Bartholsz wonende in s’Graeven-polder, vergeselschapt met Berthol Willouds zijnen vader, Cornelis ende Jacobmijne zijne broeder
ende zuster, ter eenre ende Willemijne Martinsdr geboren van Wouwe ter andren zijden, Huwelijkse voorwaarden, zijn weduwaer en weduwe. Aldus ter presentie van Cornelis Laureijsz wonende in Baersdorp ende Jan Adriaensz schoenmaker, poorter van Goes.
1.41

Testament Susanna d’Ecclesia

(Type acte:) subscriptio op een besloten testament volghende den stijl mij Notaris voorgeleijt
Es op heden gecompareert Susanna d’Ecclesia, huijsvrouwe van Dignus Keetlaer, poorter van
Goes, heeft verclaert dat in dit jeghenwoordigh instrument (d’welcke zij verclaerde bij ende met
haer eijghen handt gescreven, wel overlesen te zijne ende oversulcx met haeren naeme ende onderteijckeninghe bevestight) gescreven was haere vuijterste wille ende testament. Begherende
midts dezen dat al t’zelve daerinne vervat wesende zoude moghen zijn volcomen effect sorteren
etc. Aldus ter presentie van Mr. Philips Lansbergh ende Guilleaem Claisz beijde ministers etc.
alhier.
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1.42

Verklaringen op verzoek van Philips Marchandt45

(Type acte:) attestatie
Compareerden Laureijns vanden Dorpe Jansz, ende Jacob Jacobsz Cuijper, oudt zoo zij seijden
ontrent 62 ende 46 jaeren, inwoonders van Goes, ende hebben verclaert ten versoecke van Philips Marchandt46 wonachtich onder die prochie van S.Hr.Aerskercke, warachtich te zijne, Dat
hij Laureijs metten voorseiden Philips gereijst is geweest in Hollant tot Delft, om voorts te
ghaene aen den voornoemden Jacob ende van hem zijn huijs staende hier bin Goes te huijren,
ende dat hij comparant alsdoen mede geweest es ten huijse van Matheus Jansz brouwer in de 3
sterren bin Delft, daer den voorseiden Philips van Matheus huerde een huijs d’welcke hij
Matheus timmeren zoude opde haven van shr. Aerskercke, ter Lucht. Ende verclaert hij deposant dattet hem wel indachtigh es dat t’selve geschiet es bin. Delft ontrent 9 oft 10 daeghen voor
kerstmisse 1596 ende niet daer nae. Doch en was hij comparant niet jeghenwoordich in den zelven camer daer zijluijden accordeerden, dan dat hij bleeff staende op den vloer. Verclaerende
voorts dat hij in den winther daer naer in Hollant niet geweest en es, Jacob Jacobsz comparant
voornoemt verclaert als voren hem ooc wel indachtigh te zijne dat den voorseiden Laureijs gecomen es bij hem attestant (die alsdoen woonde ter Waeteringhen bij Delft) om zijn huijs staende binnen Goes te huijren, ende dat hij deposant wel weet dattet zelve gebeurt es 9 oft 10 daeghen voor kerstmisse 1596 ende niet daer nae. Ende want recht etc. Aldus ter presentie van Aerdt
Pietersz schoenlapper ende Cornelis Adriaensz glaesmaker beijde inwoonders van Goes.
1.43

Constituering Maijken Pauwels Dijckwel47

Compareerde Maijken Pauwels Dijckweldr wedu van Lenard Willemsz poorteresse van Goes,
ende heeft geconstitueert Willem Jacobsz Braeniendijc haeren neve, te zijne haeren ontfangher,
om te maenen, heijsschen etc. Aldus ter presentie van Tobias Joosz van de Werfve ende Gedeon
Crijnsz poorters van Goes.
1.44

Accoord betreffende het sterfhuijs van Hans van der Beke48

(Type acte:) vuijtcoop van een sterfhuijs ofte erffvenisse
Compareerden Lijnken de Vrijendt, wedu van Hans van der Beecke, wijlen brouwer in
t’Claeverbladt binnen Goes, gheassisteert met Jan Jansz van Gulich haeren thoecomende bruijdegom ter eenre ende Pieter Bisschop, brouwer in t’vercken alhier, in den naem van de achtergelaeten weeskinderen des voornoemden Hans, ter andren zijden. Zijn gheaccordeert over het
sterfhuijs van Hans van der Beke. Belooft de weeskinderen, vier in getaele, genaemt Pieter,
Lijsbeth, Sara en Catharina, nu oudt ontrent 11, 6, 4 en 2 jaeren te onderhouden tot zij sullen
comen tot eerlijcken staete en dan elck vuijtreijcken 50 guldens eens. Aldus ter presentie Marinus Cornelisz Hooghcamer, schoolmeester ende Adriaen Theune gheheeten Orij, aerbeijder,
beijde inwoonders van Goes.
1.45

Testament Joos Joosz cleermaker49

(Type acte:) testament van man en wijf gheen kinderen hebbende
In den naem ons heeren amen, etc. zijn gecompareert Joos Joosz cleermaker, ingeboren poorter
van Goes ende Thomasijne (ghenoemt Thomeijnken) Adriaensdr geboren van Ziriczee, zijn
45
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huijsvrouwe, hij zijeckelijck bij den viere sittende, nochtans etc, zij wel vaerende. Langstlevende erft. Aan de armen 20 schellingen. Aldus ter presentie van Pieter Gillisz Pluijm ende
Dignus Geerdsz lakenvercooper.
1.46

Accoord vuijtcoop sterfhuis Nicolaes Ezechiels50

(Type acte:) vuijtcoop van een sterfhuijs oft erffvenisse
Zijn gecompareert Martijnken Erasmusdr, wedu van Niclaes Ezechiels, wijlen poorter van
Goes, gheassisteert met Pieter Marinusz haeren oom, ter eenre ende Laureijs Adriaensz medepoorter alhier als eertijdts getrouwt gehad hebbende Grietken Ezechiels des voornoemden Claes
zuster was, in den naem van Clais naergelaeten weeskinderen ter anderen zijden. Zijn gheaccordeert over het sterfhuis van Clais. Zij belooft aan Niclais weeskint genaemt Erasmus, nu oudt
ontrent anderhalf jaer, bij haer geprocreert, te onderhouden. Aan Adriaen, (des voirnoemden
Clais broeders ) kindt, ₤ 4 grooten en ae des voirnoemden Grietkens kindt ook ₤ 4. Aldus ter
presentie van Hubrecht Jansz stadtbode ende Adriaen Cornelisz Ghentman, beijde inwoonders
van Goes.
1.47

Schuldbekentenis Antheunis Willems schipper51

(Type acte:) obligatie behoorde te staene pag. 32, dan om dat nu hier eerst boven ghestelt es,
weert hier geregistreert
Es gecompareert Antheunis Willemsz schipper, poorter van Goes, heeft bekent schuldich te zijne aen Blais Cornelisz (geseijt Hammegat) weduwe ende kinderen de somme van ₤20 vlaems,
over coop van een schuijte. Aldus ter presentie Hubrecht Jansz stadtbode ende Jaspar Verhorst,
loopende bode. Ende bij de borghe op den 6 maij daeraenvolghende ter presentie van Hieronimus Grieuwaert ende Jan Cornelis Mazuer, alle inwoonders van Goes als looffelijcke getuijghen geteeckent.
1.48

Procuratie Adriaen Adriaen Corneliss Gentman52

(Type acte:) procuratie oft commissie van een Ontfangher ende ad lites
Es gecompareert Adriaen Cornelisz Ghentman clerck op de griffie te Goes, heeft gecommitteerd Hubrecht Jansz stadtbode te Goes te zijne sijnen ontfangher. Aldus ter presentie van Pieter
Marinusz. van Sinoutskercke ende Tobias Wicxdorp, inwoonders van Goes.
1.49

Procuratie Cornelis Corneliss Baltens 53

(Type acte:) procuratie in brevi forma om schulden te innen metten rechten
Es gecompareert Cornelis Cornelisz Balthens, zoo voor hem zelven als ooc voor Catharina
Boijs zijne moedere ende Maria zijne suster, ende heeft gecommitteert Adriaen Jan Scharis, alle
inwoonders van Goes, om te innen pachten, schulden etc. Aldus ter presentie van Jan Jaobsz
Bom ende Jan Cornelisz Mazuer, inwoonders van Goes.
1.50

Sterfhuijs Pieter Weijns54 55

(Type acte:) scheijdinghe oft Vuijtcoop van een sterfhuijs
Zijn gecompareerd Joris Weijns Pietersz, met Adriaen Weijns zijnen couzijn van vaders zijde,
ende Bastiaen Baeniaert zijnen oom, als getrouwt hebbende Lowijse zijne wijlen moeders zuster, beijde wonende binnen Middelburch (als naeste vrijenden van de achtergelaeten kinderen
des voorseiden Pieter Weijns in zijn leven goutsmit, geprocreert bij Maria Kieckompoest, beijde
50
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binnen Goes overleden, ter eenre ende Lijnken Inghelsdr zijeck te bedde ligghende (die geweest
es d’andere huijsvrouwe ende nu wedun es des voornoemden Pieter), gheassisteert met Adriaen
de Jonghe, dijckgraeve van Baerlandt ende Jacques de Jonghe haeren sone, ter anderen zijden,
zijn gheaccordeert ter oirzaecken van het sterfhuijs ende erffvenisse desselfs Pieter Weijns. De
weduwe zal de boedel houden... Behalfven dat zij boedelhoudster haer ende haere naecommelinghen verbonden heeft ende Belooft bij desen, aen des voornoemden Pieters kinderen bij wijlen Maria Kiekompoest geprocreert, die nu drije in getaele zijn naemelijck den voornoemden
Joris, Jacques ende Pieter, nu oudt ontrent 20, 10 ende 5 jaeren.... vuijttereijcken die somme van
₤601:3:5. Sulcx als den voorseiden Pieter bij den Staet ter weescamere alhier overgelevert, metten vrijenden gheaccordeert was 28-7-1600 ende bij de voorseide weescamere gheapprobeert
25-5-1601. Op d’welcke somme die voorseide voochden ofte vrijenden alreede in betalinghe
hebben genomen t’Silverwerck alhier bevonden bij den voorseiden Adriaen Weijns, silversmit
getaxeert ende parthijen gheaccordeert tot ₤300:13:4. Soo dat die boedelhoudster noch moet
vuijtreijcken ₤300:10:1 te betaelen in drije paijementen, als meije 1603, 1604 ende 1605. Daerenboven zal den voorseide kinderen alleene volghen thuijs daerinne hunnen vader overleden
es, met zijn gevolgh ende ooc die silversmits winckel met zijn gereedschap. Kinderen krijgen
ook een stuk land van 6 gemeten liggende in de wateringhe van Ellewoutsdijk. Aldus ter presentie van Simon Thomasz wettewarier, Pieter Ansebout smit ende Paulus van den Dale, alle
inwoonders van Goes.
1.51

Verklaring over gestorven zijn van Joos Jans van de Werfve 56

(Type acte:) attestatie van Joos Jan Davids van de Werve dood
Zijn gecompareerd Jan Jansz Brouwer met Janneken Jans zijne huijsvrouwe ende Grietken Jans
de Hontdr, oudt ontrent 40, 29 en 26 jaeren, allen inwoonders van Goes, hebben verclaert ten
versoecke van Pieter Cornelisz van Schuijlen57, poorter van Goes, warachtich te zijne ... dat
Joos Jansz van de Werffve des voorseiden requirants huijsvrouwes vader, eertijdts inwoonder
van Goes, gestorfven es binnen de stadt Middelburch op donderdagh den 11 aprilis laetstleden
des avents ontrent 11 uren. Ende des maendaghs daeraen op den 15en aprilis binnen deser stede
Goes inde kercke begrafven es. Ghevende redenen van haers welwetenschap want zij Janneken
met haeren voorseiden man bij den voornoemden Joos als haer oom ende zij Grietken als zijnen
dienstmaerte aldaer present bij waeren. Aldus ter presentie van Clais van de Putte cleermaker
ende Adriaen Huijgh Adriaens beijde inwoonders van Goes.
1.52

Testament Agatha Engelsdr58

(Type acte:) testament van een vrouw zijeckelijck zijnde. Obiit ex abortuo 19 maij
In den naem ons heeren amen, etc, es gecompareert Aghata Inghelsdr, huijsvrouwe van Cornelis
Jansz Waeghemaker, poorters van Goes, zijeckelijck te bedde ligghende, nochtans etc. Zij legateert aan haar man 900 guldens. Hij zal voren vuijt trecken die gereedtste goederen. Zij laten
geen kind na. Aldus ter presentie van Cornelis Anthonis Crijnsz beenhouwer ende Jacob Simonsz de Hamer, smit, beijde poorters van Goes.
1.53

Testament Cornelis Gort 59

(Type acte:) testament reciprocque van man en wijf kinderen hebbende in alle die goederen,
midts den kinderen onderhoudende
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In den naem ons heeren amen, etc.zijn gecompareerd Cornelis Ghortsz ingeboren poorter van
Goes ende Magdaleene Coupe geboren van Douaij60, zijne huijsvrouwe, zij zijeckelijck te bedde ligghende, nochtans etc. Langstlevende erft en zal de kinderen moeten onderhouden en bij
meerderjarigheid geven ₤ 8 grooten eens. Aldus buijten die Nieupoorte deser stede Goes, ter
presentie van Pieter Gillisz Pluijm ende Dignus Geerdsz lakensnijder, beijde poorters van Goes.
1.54

Testament Adriaen Arnouts61

(Type acte:) inscriptio testamenti clausi van een man. Obijt 7 aug 1603
Es gecompareert Adriaen Arnoutsz geboren van Romerswalle, ende nu poorter van Goes, ende
heeft verclaert dat in dit jeghenwoordigh instrument (twelck hij met zijn eijghen handtgescrift
onderteeckent met zijn cachet in onse presentie besloten es) gescreven staet zijn testament ende
vuijtterste wille, etc. Aldus ter presentie van Pieter Rijmelandt ende Dignus Geerdsz lakensnijder, inwoonders alhier.
1.55

Testament Agatha Marinusdr huijsvrouw Adriaen Arnouts62

(Type acte:) inscriptio testamenti clausi van een vrou
Es gecompareert Agatha Marinusdr huijsvrouw van Adriaen Arnoutsz, poorters van Goes, ende
heeft verclaert (etc. twelck zij met haer eijghen handtgescrift onderteeckent met zijn cachet etc.
gescreven staet haer testament. Datum als voren.
1.56

Sterfhuis Maijken vrouw van Jan Adriaens int Radt 63

(Type acte:) vuijtcoop van een successie
Zijn gecompareert Cornelis Adamsz glaesmaecker, met Pieternelleken Jansdr zijne huijsvrouwe, ter eenre, ende Jan Adriaensz int Rat van Aventuren64, als vader ende in den naem van zijn
vier andere jonghe kinderen, ter anderen zijden. Ende hebben zij comparanten te gader verclaert. Dat zijluijden op den 30 martij laetstleden, deurt thoespreckeng van Marinus Hubrechtsz
Boone ende Pieter Adamsz als oom ende voocht van de voorseide kinderen, ende ooc broeder
des voornoemden Cornelis, midsgaders ooc met consente van de weescamere, gheaccordeert
zijn ter oirzaecken van t sterfhuijs ende erffvenisse van Maijken des voornoemden Pieternellekens ende dander kinderens moeder ende huijsvrouwe Jans vorseit. Weduwaer zal onderhouden
de boedel, etc. Aldus ter presentie van Dignus Geerdsz lakensnijder ende Jaspar Verhorst
loopenden bode, beijde inwoonders van Goes.
1.57

Betaling helft van obligatie door Jan Michiels in Baerlandt 65

(Type acte:) transport op den rugghe van een obligatie gescreven
Es gecompareert Jan Michielsz wonachtich in Baerlandt als getrouwt hebbende die weduwe van
Anthonis Crijnsz, ende hem sterck makende voor zijn stiefsone, heeft getransporteert aen
Hubrecht Jansz stadtbode van Goes, de helft van een obligatie voor 35 guldens eens. Aldus ter
presentie van Cornelis Willemsz Speecke ende Steven Bernaerds, inwoonders van Goes.
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1.58

Testament Jacob Adriaens Boom66

(Type acte:) testament van man en wijf, kinderen hebbende, met reciprocque legaten
In den naem ons heeren amen, etc. zijn gecompareert Jacob Adriaensz Boom67, poorter van
Goes ende Adriana Cornelis Jansz Poppedr, zijne huijsvrouwe, beijde gesondt ende wel vaerende, doch zij bevrucht met kinde, etc. Langstlevende erft. Eerst alle den huijsraet diemen ten
huijse daer zij comparanten wonen bevinden zal.als hout ende ijserwerck, tin en metael, bedden
ende cussens, Ooc het lijnwaet, Tapijten ende Schilderijen. Alnoch t’gereedt gheldt ende
t’silverwerck, gemunt ende ongemunt, Item ooc alle het gedorschen zaedt ende grainen die op
den solder alhier wesen zullen Doch niet de ghene die in de schuere noch opt veldt zullen
ligghen, Uutgesteken ooc die cleederen ende juweelen van ketenen ende ringhen ten lijfve des
aflijvighens dienende, D’welcke blijven zullen aen desselfs erffgenamen alleene. Alle d’welcke
voornoemden huijsraet, lijnwaet, Gheldt, silver ende grainen opden solder, midsgaders ooc den
speelwaeghen die langhstlevende, t’waere hij oft zij zal moghen aenveerden, besitten ende behouden. Moet geven aan de kinderen 200 ponden grooten vlaems eens. Vermeld: een erfelijke
rente sprekende op Jacob Cornelis Jacob Bouwensz te Weerde van ₤ 12:6:0 en een van ₤
4:8:3:18 op Macharis Willemsz oft nu Andries Inghelsz, in Weerde. Verder een stuk boogaard
van 4 gemeten in Galghoeck onder Goes en Cloetinghe, etc. etc. Aldus ter presentie van Marinus Cornelisz Nelemans van H’Iersicken ende Pieter Cornelis den heeten naijers zone, beijde
inwoonders van Goes.
1.59

Persoonlijke opmerking Levendale 68

Op den zelven 23 maij gevaren t’schute tot Dordt. Vryd. 24 te waghen deur Schoonhoven in
Utrecht. Maend. te waeghen op Amsterdam, Dijstd. te waghen in Haerlem, Woonsd. in een
damlooper69 tot Leyden ende voorts te waghen in Delft, Dond. in den Haeghe ende binnen
Delft, Vryd. te schute tot Rotterdam, te voete ins Delfshaven, tschepe, saterd. voorbij Dort aen
’t hoot van Sgravendeel, Sond. storm aldaer gebleven, Maend. iij Juny deur de kille gelaveert
tot Goes, Al cum uxore et ancilla. (met vrouw en dienstmeid)
1.60

Testament Adriaen Marinuss Raven en Loenken Jans Hugesdr70

(Type acte:) testament van man en wijf, noch gheen kinderen hebbende
In den naem ons heeren Amen, etc, zijn gecompareerd Adriaen Marinus Ravensz ende Loenken
Jans Huijsendr, zijne huijsvrouwe, wonende onder die prochie van Bieselinghe, beijde gesondt,
etc. Langstlevende erft, etc. Aldus ter presentie van Jan Cornelisz Mazuer ende Hubrecht Jansz
stadtbode, beijde poorters van Goes.
1.61

Huwelijkse voorwaarden Pieter Gandolphs en Cornelia Willemsdr 71

(Type acte:) houwelicxe Voerwaerde daer eenighe goederen vuijt besproken worden
In den naem ons heeren Amen, etc. zijn gecompareerd Pieter Gandolphsz. vergeselschapt met
Gandolph Harrentsz schaeliedecker, zijnen vader ende met ooc zijne moeder, ter eenre, ende
Cornelia Willemsdr gheassisteert met Adriaen Cornelisz Kalloo, stadtbode, ende Cornelis Calloo zijnen zone, haer behouwt oom ende neve, ter anderen zijden, allen poorters van Goes.
naerdien apparent was etc, jongheman en jonghedochter. zullen inbrengen al hun goederen, o.a.
22 of 23 gemeten land (maar staat niet bij waar die gelegen zijn), etc. Aldus ter presentie van

66

RAZE 2042, fol 47, 23-5-1602
Op 2-2-1603 is te Goes begraven een kind van jacob Boom. Het doopboek van Goes begint pas in 1615
68
RAZE 2042, fol 47 (onderaan de pagina)
69
d.i. een bepaald vaartuig
70
RAZE 2042, fol 50, 4-6-1602
71
RAZE 2042, fol 50/51, 8-6-1602
67

- 31 -

Pieter Cornelisz in de Drije Haeringhen ende Cornelis Crijnsz in de Trouwe, beijde poorters van
Goes.
1.62

Procuratie Alardt Pieters72

(Type acte:) procuratie om weesen onder voochdije te brenghen ende metten overbleven
vuijtcoop oft deelinghe te doene
Es gecompareert, Alardt Pietersz wonende tot Schorel bij Alcmaer, ende heeft geconstitueert
etc. Simon Pietersz wonende in sGravenpolder als eertijdts getrouwt gehadt hebbende Barbel
Pieters zijne constituants wijlen zuster, hem ghevende etc.Te comen in communicatie met
Volckardt Femme wonende onder Hoedekinskercke, als die in houwelijck gehadt heeft Maijken
Pieters, ooc zijne constituants zuster was, nu onlancx overleden. Om voor haere naegelaeten
weesen te versoecken Staet ende Inventaris van allen den goeden ten sterfhuijse bevonden. En
te compareren ter vierscharren, etc. Aldus ter presentie van Martin Vredericx wonende in
Baersdorp ende Martin Huberts wonende in Liesvelt jeghens Schoonhoven.
1.63

Procuratie Tobias van de Werfve 73

(Type acte:) procuratie ad lites generale ten platten lande
Es gecompareert Tobias van de Werfve Joosz, poorter van Goes, heeft geconstitueert Joos Benedictus, medepoorter, hem ghevende etc. om te compareren ter vierscharren alomme etc. Aldus ter presentie van Mr. Cornelis Bruijne, secretaris alhier ende Lenardt Jansz beenhouwer,
beijde poorters van Goes.
1.64

Verklaring Adriaenken Adriaens molenaerdr 74

(Type acte:) attestatie op een donatie cum mortis
Zijn gecompareert, Dignus Hubrechtsz nu schepen ende Marinus Cornelisz Voghel ende Magdaleene Willemsdr huijsvrouwe Job Inghelsz, oudt zoo zij zeijden ontrent 38, 25 en 39 jaeren,
alle inwoonders der prochie van Capelle, hebben ten ernsten versoecke van Adriaenken Adriaens de molenaerdr weduwe van Marinus Jorisz verclaert etc. Dat zijluijden tusschen woensdagh ende donderdagh te weten tusschen den 23 en 24sten januarij 1602 laetstleden, tsnachts
tusschen 12 ende 1 uren, daer bij ende jeghenwoordigh geweest zijn, daer ooc mede aldaer present was Janneken Jorisdr ten huijse ende daer zijeck lagh den voornoemden Marinus Jorisz
(zijeck zijnde van lichaeme, nochtans zijnen sinnen, verstandt, discretie ende memorie wel
machtigh zijne zoo hun comparanten genoegh bleeck) etc. versoeckende dat zijlieden kennis
zouden draeghen, dat hij aen den voornoemde Adriane zijnen huijsvrouwe, ghevende ende
besettende was een stucxken zaijlandts ligghende in Eversdijc, groot ontrent 237 roeden. Midtsgaders noch t’gheldt dat over haer gedeelte in de Stove verschenen es ende noch staet te verschijnen, etc. Aldus ter presentie van Jan Jacobsz Bom ende Jan Cornelisz Mazuer, beijde poorters van Goes.
1.65

Verklaring op verzoek van Josijnken Jorisdr75

(Type acte:) attestatie op een vuijtcoop van een sterfhuijs
Zijn gecompareert Jan Vermullen cleermaker, Abraham van de Putte, wever, ende Cornelis Marinusz timmerman, alle inwoonders van Goes, hebben verclaert, ten versoecke van Josijnken
Jorisdr, geboren van Meenene 76, weduwe van Joos Vernies, wijlen sheeren dienaer alhier, dat
zijluijden op eerghisteren daerbij ende over geweest zijn ten huijse van de weduwe voornoemt,
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daer mede vergadert waeren Pierijnken ende Susanneken Vernies, des voornoemden Joos zusters, ende dat dezelve (zegghende haer gheauthoriseert te zijne van haere mans) metten voorseide weduwe gheaccordeert te zijn ter oirzaecken van t sterfhuijs ende erffvenisse dessefs Joos.
Te weten naerdijen zij weduwe coopdagh gehouden heeft ende den twee voorkinderen van Joos
van haer vaderlijke successie contentement gedaen. De weduwe zal behouden alle resterende
goedren. nl. het huijs etc. Zij zal des voorseiden Joos weeskindt genaemt Susanneken, nu 4 jaer
oudt, bij haer geprocreert, onderhouden. Aldus ter presentie van Niclaes Antheunisz bode van t
Landrecht ende Lowijs Frutiers
1.66

Verklaring Mr Carel Tulck en Samuel Ansebout 77

(Type acte:) attestatie
Zijn gecompareerd Mr. Carel Tulck, chirurgijn ende Samuel Ansebout, smit, beijde oudt ontrent
26 jaeren, inwoonders van Goes ende hebben verclaert ten versoecke van Salomon Roelandsz,
wonende tot Ziericzee, waerachtich te zijne dat zij beijde van wijlen Jan Thomasz silversmit 78
ligghende in zijn zijecke bedde, bij hem ontboden ende geroepen zijn geweest, des avents ontrent 6 uren, als den zelven Jan snachts daeraen gestorfven es. .... Dat hij versochte dat zij co mparanten kennisse zouden draeghen, te weten dat zijn goedt, als hij zijne huijsvrouwe Maijken
Pauwels trouwde, weerdigh was 700 guldens. Ende dat hij tot Pauwels Jansz. zijne bruijdts vader, eer hij daermede begheerde gezeeckert te zijne, expresselijck zeijde dese oft gelijcke woorden in substantie: Indijen ghij daerjeghens niet zoo veel en zoudt willen gheven, zoo en magh
ick mijn Ambocht niet doen, want het es costelijck. Dat ooc den voorseiden Jan Thomasz alsdoen noch zeijde: Wij hebben onse goederen noch dese weecke overweghen ende overleit.
Maer het goedt oft die so bij mijn huijsvrouwe bijgebraght wasser schaers, etc. Aldus ter presentie van Hubrecht Jansz stadtbode ende Lievin van Borrhem Christiaens zone, beijde inwoonders van Goes.
1.67

Verklaring Arent en Marinus Jacobs Steijn79

(Type acte:) attestatie
Zijn gecompareerd Arent ende Marinus gebroeders, zonen van Jacob Steijn, oudt zoo zij zeijden
ontrent 42 ende 41 jaeren, inwoonders der prochie van Capelle, ende hebben verclaert ten versoecke van Adriaen Marinusz Raevens warachtich te zijne dat naerdijen hij bet dan 2 jaeren aen
Adriaen voornoemt vercocht hadde een peerdt, dat bij hem comparant op de marckt van Goes
gecomen es Jan Joosz zaliger memorie des voorseiden Adriaens grootvader was, die van hem
comparant afvraeghende hoe veel t voorseide peerdt vercocht was ende gheantwoordt hebbende
25 ₤ grooten. Dat Jan Joosz daerop zeijde Ghij en behoeft mijnen Neve voornoemt daeraf niet
te maenen oft oncost te doene, want die penninghen moeten van mij comen. Ick zal u die 25 ₤
grooten gheven, maer ghij moet noch wat beijden. Marinus Steijn verclaerde voorts dat hij omstreeks 2 jaeren geleden Adriaen Raevens in rechten betrocken had vanwege Water en Staetenpenninghen en dat Jan Joosz toen geseght had: procedeert nijet, ick ben in woorden met Adriaen. Ick sal hem spreken en dat Jan Joosz toen die penninghen betaelt had. Aldus ter presentie
van Evert Evertsz en Marinus Cornelisz Voghel wonende onder Capelle ende Bieselinghe en
Pieter en Jan Crijnsz gebroeders, poorters van Goes.
1.68

Testament Jacob Lambrechts en Pieterken Jans80

(Type acte:) testament van man en wijf gheen kindt tsaemen hebbende
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In den naem ons heeren Amen, zijn gecompareerd Jacob Lambrechtssen, inwoonder der parochie van Cloetinghe ende Pieterken Jansdr zijne huijsvrouwe, beijde gesondt etc. Legateren aen
de armen in Cloetinghe 100 guldens eens. Indien hij eerst overlijdt stelt hij tot zijn erfgenaam
sijn sone bij zijne voorghaende huijsvrouwe geprocreert, als die overleden is dan zijn vrouw.
Aldus ter presentie van Jan Pietersz Pappot ende Jan Adriaensz Goeree, poorters van Goes.
1.69

Transport obligaties Cornelis Henricxs van Heijnkenssandt 81

(Type acte:) transport van obligatien
Es op huijden gecompareert Cornelis Henricxss Cooman inwoonder der prochie van Heijnkenssandt, ende heeft getransporteert aen Hubrecht Jansz stadtbode, Ses verscheijden Acten van bekentenisse oft Obligatien, te weten extract authenticq van ‘t Schepenen register der voorseide
parochie gedateert den laetsten dec. 1601 Daerinne Willem Gillisz wever getransporteert heeft
aen den voorseiden cedent 22 guldens 5 groten preter 6 miten vlaems, den voorseiden Willem
als actie hebbende van de erffgenamen van Henrick Brouwer, competerende van Dierick Henricxsz van Sijnoutskercke, onderteeckent Marinus Willems Secretaris. Een ander extract vuijt t’
register als boven. Daerinne Pieter Cornelisz cleermaker heeft getransporteert aen den zelven
cedent 27 guldens 16 stuijvers van pachte over 1601 hem competerende van Dieric Pieterss in
Drijeweghen gedateert 24 febr. ende onderteeckent als boven. Noch een obligatie verleden bij
Joos de Keije in Baersdorp aenden voorseiden cedent tot 21 guldens en een half van gelevert
lijnsaet, gedateert 2 martij 1602. Item noch een obligatie bij Adriaen Adriaensz Thijshoecke tot
31 schellingen van boonen, gedateert 12 meije 1602. Alnoch een obligatie verleden bij Adriaen
Jansz tot 7 ₤ vlaems van geleenden ghelde. Al deze obligatien overgegeven voor 21 ₤ grooten
vlaems. Aldus ter presentie van Job Cornelisz Hertsz en Jan Adriaensz Goeree, inwoonders van
Goes.
1.70

Constituering van Matthijs Joosz schrijnwercker82

(Type acte:) constitutie van voochden
Es gecompareert Mathijs Joosz schrijnwercker, poorter van Goes, voor hemzelven en hem
sterck maeckende voor Hans zijn broeder ende heeft geconstitueert Cornelis Martinsz ende
Dignus Geertsz medepoorters om te zijnde voochden ende curateurs over den personen ende
goederen van Tanneken, Josijne ende Jan Joos dochters ende zone zijne constituants onbejaerde
zusters ende broeder, om te compareren ter vierscharren alomme etc. Aldus ter presentie van
Niclais Michielsz Oostdijck ende Jan Jacobsz Bom, poorters van Goes.
1.71

Schuldbekentenis pacht83

(Type acte:) obligatie op afrekeninghe met borghe ende accoort84
Zijnde gecompareert Martin Adriaensz Cluijfhooft, wonende binnen den dorpe genaemt Colijnsplaete in Noordtbevelandt, verhaelende naerdijen hij van Hubrecht Goosins (die dezelve
tevoren vercreghen hadde van Jaspar Daemsz) hadde overgenomen den pacht van zeeckere
hoefve oft landen thoebehoorende Cornelis Geerdsz Bijsterman met zijnen consoorten geleghen
binnen den voornoemden eijlande, ende dat hij op huijden metten zelven Cornelis afgerekent
hebbende alle die pachten zoo van 1599, 1600 ende 1601 verschenen als over den loopenden
jaere 1602. etc. bekent schuldig te zijn ₤ 228:3:0 zuijver ghelts. Als borg gesteld: mr. Jan Baij,
chirurgijn, ooc wonende in Colijnsplaete. (volgen details van de verbintenis). De pachter
Hubrecht Goosins metsers mag een wei van 6 gemeten breecken ende bezaijen, drije jaeren ach-
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tereenvolghende. (Later alleen genoemd Hubrecht den metser.) Aldus verhaelt ter presentie van
Joris Gillisz Coije ende Simon Naeghels craemer, poorters van Goes
1.72

Huwelijkse voorwaarden Christiaen van Eede en Maria van der Korput85

(Type acte:) confirmatie van huwelijcxse voorwaerden Oft testament tusschen man en wijf met
eenighe prelegaten
In den naem ons heeren Amen etc, zijn gecompareerd Christiaen van Eede Vincentsz, geboren
van Eeckeloo ende Maria van der Corput Anthonisdr, geboren van Breda, zijne huijsvrouwe, nu
tsaemen wonende onder die prochie van Baerlandt 86, beijde gesondt ende welvaerende, (doch
zij bevrucht met kinde), verhaelende dat zijluijden ten aenvanghe van haer houwelijck den 27
sept.1599 begrepen ende gemaekt hebben zeeckere voorwaerde. Dan zo die niet solempnelijck
voir eenighe publicque personen bekent en es ende dat nochthans zij comparanten betgheren dat
die voldaen werde, hebben bij testamente oft vuijterste wille die zelve wel willen verclaeren.
Sulcx etc. etc. legateren aen den aermen in Baerlandt vijf schellingen grooten. Aen haere moedere Lijsbeth Wilters? (staat in de vouw van het boek) oft aen haere sonen, haer testatrices
broeders ende zusters 300 guldens. Aldus ter presentie van Joos Jansz timmerman ende Jan
Cornelisz Mazuer, poorters van Goes.
1.73

Procuratie Maria de Roovere87

(Type acte:) procuratie
Op huijden den 15en Julij 1602 compareerden Joffrouw Maria de Roovere, huijsvrouwe van Jr.
Jan Cabbeliau, capiteijn onder die regimenten van Zeelandt, nu ligghende in garnisoen binnen
Oostende, ende Joncvrouwe H. de Roovere met Jr. Jan ..., haeren in desen gecoren voocht, alle
nu wonende binnen Goes. Midsgaders Jr. Willem de Roovere, alle drij dochters ende sone van
wijlen Jr. M. de Roover baliu (etc. ut supra d. pag. 21). Hebben geconstitueert Jr. W? van Berendrecht ende Jacob van de Velde, rentmeester van de Staeten van Zeelandt, haeren neven,
wonende binnen Ziericzee om te compareren voor de magistraet van Ziericzee oft voir den Hove van Hollant, ende alomme daert van noode mocht zijn etc. Aldus ter presentie van Jr. Jhean
Peters van Cats, inwoonder van Goes ende Herman Hermansz van Emmerick, des voornoemden
rentmeesters Berendrechts knecht.
1.74

Constituering Pieter Rosen Laureijsz secretaris Nieustrijen 88

(Type acte:) commissie
Compareerden Adriaen Arnoudsz ende Pieter Jansz Bemont als getrouwt hebbende Josijne
dochter van wijlen Jan Arnoudsz, (beijde die gebroeders geboren binnen die stadt van Romerswalle), als ambachtsheeren der heerlicheijt Nieustrijen, ende hebben geconstitueert Pieter Rosen
Laureijsz te zijne Baliu ende Secretaris van Nieustrijen. Om te administreren, bedrijfven, ende
bewaeren die die Hoogheijt, Jurisdictie ende t’Recht den voorseide heeren binnen die voornoemde heerlicheijt competerende. Alle officieren van Justitie ende Politie als Schoutteth,
Schepenen, clercken ende alle andere oirboorlijcken dienaers naer costuijme te verkiesen, ordineren ende behoorlijck te t’Eeden, Vierscharre te bannen, Recht te Maenen ende metten schepenen Justitie eenen ijghelijck te aministreren. De zelve ooc te moghen corrigeren ende indient
noodt waere af te setten. Allen weduwen, weesen, aermen ende miserablen personen goedt
Recht naerstelijck te bewaeren, de zelve te beschudden ende beschermen. Allen den ghenen die
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jeghens d’ordinantien, statuijten ende voorboden opt onderhoudt van Justitie ende Politie zijn
misdoende, civilijck te straffen Naer costuijme ende gewoonte als aldaer gepleeght. Die civile
boeten te innen ende de zelve midsgaders allen rechtelijcken vonnissen met alle behoorlijcke
middelen van Justitie te doen executeren. Ende voorts al te doene dat een goedt Baliu oft Secretaris behoort oft zoude moghen doen. Ontbiedende ende bevelende alle d’ondersaeten onder
d’heerlicheijt van hen comparanten resorterende den voorseide gecommitteerden voor alzulcken
te herkennen, eeren ende gehoorsaemen zoo dat behoort. Aldus ter presentie van Pieter Rijmelandt ende Pauwels van den Dale, inwoonders van Goes.
1.75

Testament Betken Jansdr89

(Type acte:) testament van een vrou blindt zijnde. Vide prothocol D pag. 200. Obiit 29 July
1602
In den naem ons heeren Amen etc, zij gecompareert Bethken Jansdr, blindt zijnde ende zijeckelijck bij de viere sittende, Dewelcke naedemael zij mij Notaris hadde ontboden ende den naebescreven getuijghen (tot drije in getale) doen roepen, ons allen aen de sprake wel kennende ende
bij naemen ende thoenaemen noemende, heeft ernstelijck verclaert van haeren goederen,
eenighe tot Aelmoessen ende andere godvruchtighe zaecken te willen gheven ende laeten naerdat zij overleden zal zijn. Aen de gemeenen huijsaermen van Goes ₤ 2 eens, vuijt d’acht ponden
die aen haer testatrice noch comen ende resteren van Janneken die weduwe van Jan Gillissen in
Elfsdijc te verschijnen kerstmisse naestcomende. Aen Maximiliaen Henricxsz van Berghen
thien schellingen grooten, aen Leunken Anthonisdr weduwe van Olivier Pietersz haer beste
keurs met haeren hoet, een blau schortecleet ende 1 paer sondaechsse coussens. Aen die weduwe van Macharis Martinsz haer opperste bruijn keurs ende aen Maijken die bij haer woont
haer onderste bruijn keurs met een hemde. Aen Geerdken Mauris haer root friesch keursken,
ende in alle tghene hier naer bevonden zal worden noemt ende Stelt zij testatrice tot haeren Erfgenaem Maijken Dignus Rijckedrhuijsvrouwe van Cornelis Bijsterman. Aldus ter presentie van
Cornelis Adriaensz Calloo, Willem Costens ende Jan Fransz cleermaker, alle poorters van
Goes.
1.76

Accoord schultbrieff Pieter Corneliss in de drije Haeringhen 90

(Type acte:) accoordt met Transport van paijementen in betalinghe van schuldt op paijementen
Zijn op huijden gecompareert Pieter Cornelisz in de drije haeringhen poorter van Goes, ter eenre ende Jacob Lonissen landtman wonende in Slabbecorne onder die prochie van Hoedekinskercke, ter anderen zijden. hebben verclaert veraccordeert te zijne over een schuldtbrief over
den coop van een huijs ende erve in Nisse stelle aen Jan Jacobsz Haeije gedateerd 27-1-1594
waarop Jacob Lonissen noch ₤46 schuldich es. Een schuldtbrief verleden voor schepenen van
Baerlandt van Laureijs Blaisz.in den naem van Crijn Jansz zijn stiefzone den 15-6-1602 aen Jacob voornoemt over de coop van landt inhoudende nog ₤9. Alnoch acht paijementen ende een
half vuijt eenen schuldtbrief verleden voor schepenen in de Middelswake bij Pieter Lenardsz
den 17-2-1596 aen Jacob voorseid over de coop van 1/3 part in een huijs metten erfve aldaer
gedateert 18-10-1598 etc. Aldus ter presentie van Cornelis Jacobsz weerdt in den landtman buijten die Gansepoorte ende Adriaen Bouwenssen wonende in Drijeweghen.
1.77

Testament Pieter Claisz Vlamingh 91

(Type acte:) testament daerinne die kindskinderen gestelt werden erfgenamen in den eijghendom ende die kinderen alleene in den tocht
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In den naem ons heeren Amen etc, zijn gecompareert Pieter Claisz Vlaemingh ende Digna
Meijns Cornelisdr, beijde geboren in de prochie genaemt die Triniteijt bij Axele ende nu wonende te Goes, zij zijeck te bedde ligghende ende herdt oft luijde hoorende, doch anders etc. hij
redelijck wel te passe. Maecken zijluijden tot haere erffgenaemen die kinderen geprocreert van
Cornelis haeren sone in d’eene helft ende die kinderen van Amele haere dochtere (nu huijsvrouwe van Bastiaen Anthonisz. Goes) in d’andere helft. Ende verclaeren zij testateuren haer
verstandt ende ernsten wille te zijne dat naer elcx van hun beijden overlijden die goederen die
niet besett zijn gebraght werden ten meesten ghelde ende dat d’zelve aengeleijt werde tot coop
van gronden van erfven of gehijpotheceerde erfrenthen, daervan die voornoemde Cornelis en
Amele genieten zullen alleen die blaedinghe, tocht oft t’jaerlicxse innecomen van hunne kinderen gedeelte ende aenwasch. etc. Aldus ter presentie van Jan Henricxsz Munter, timmerman ende Jan Germaensz aerbeijder, beijde wonende in Goes.
1.78

Betaling pacht Cornelis Bastiaens in Ovesandt92

(Type acte:) transport van pachte
Es gecompareert Cornelis Bastiaenssen wonachtich in Ovesandt, ende heeft getransporteert aen
Adriaen Cornelisz Castaenie, inwoonder van Goes, den pacht van ontrent 7 oft 8 gemeten landt
ligghende in Schore ende Vlackee, gebaent bij Jacob Pietersz Jonghe die nu Sinte Catharinemisse naestcomende verschijnen zal, etc. Aldus ter presentie van Jacob de Coster ende Cornelis
Willemsz cleermaker, beijde inwoonders van Goes.
1.79

Testament Martinus Cesar93

(Type acte:) inscriptio codicille clausi
Es gecompareert Martinus Cesar ende heeft verclaert dat (etc.) gescreven staet zeeckere codicille oft additie tot zijnen voorghaende besloten testament gedateert 20 april laetstleden. Aldus
ter presentie van Dignus Geerdsz lakensnijder ende Clais Anthonisz bode van het landtrecht,
poorters van Goes.
1.80

Verklaring op verzoek van Gillis Jacobs Cole te Yerseke 94

(Type acte:) attestatie oft enqueste op eenighe vruchten die gheen thienden en gheven dan wat
in redemptie
Zijn gecompareerd de volgende personen die ten versoecke van Gillis Jacobsz Cole, inwoonder
van de heerlicheij H’Iersicken verclaert hebben ......... Inden eersten Henric Jansz Visscher (geseijt Heijn de naijer) oudt ontrent 67 jaeren, inwoonder van Goes, dattet nu het 31e jaer es dat
hij jaerlijcx thijenden gehuijrt ende vergadert heeft in verscheijden prochien ende ambachten
hier rontsomme geleghen als naementlijck int Goesche ambacht, Goesche Polder, Sheerhendricxkinderen, Wiskercke Sheeraerskercke, Baersdorp, Sijnoutskercke, Shr. Abbekercke, ende
ooc Cloetinghe, t’een jaer d’eene ende t’ander jaer in d’andere hoecken ende ambachten respectivelijck. Dan seght dat hij noijt anders in eenighe Bestecken oft voorwaerden op de verhuijringhe van den thijenden en heeft hooren verhaelen, noch noijt geweten dan datmen van braeck
Raepen95 (maer van stoppel raepen en gheeft men nijet) Coolen, Ajuijn, Waermoes, salade ende
diergelijcke vruchten gheen thijenden schuldigh en es dan datmen daervoren niet anders en
gheeft. (Gelijck hij deposant verclaert noijt ghegheven noch ontfanghen te hebben) als gelijck
men voor die thijende van de Meede gheeft. Te weten 15 stuvers van de gemete. Govaert Claissen van Eijck (geseijt kettenbreur) oudt ontrent 50 jaeren inwoonder van Goes attesteert als vo92
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ren etc. Aldus ter presentie van Jan de Wulf, Hans van Doremael geseijt Hansken capitains ende
Jan Pierssen Pappot, allen inwoonders van Goes
1.81

Verklaringen over Willem van Benthem96

(Type acte:) attestatie van vele daer een vrouw onder es.
Op huijden den 20-8-1602 compareerden Cornelis de Clerck, Hans de Backer, passementier,
ende Cornelis Jacobsz, waeghemaker, midsgaders Margriete van Belleverdure weduwe van Anthoni Kaers, oudt ontrent 55, 44, 26 ende 63 jaeren, alle geboren ende eertijdts inwoonders van
Berghen op den Zoom ende nu in Goes, hebben verclaert ten versoecke van Pieter Jansz, nomine uxoris97, medepoorter alhier, warachtich te zijne ende haer wel kennelijck, dat zijluijden zeer
wel gekent hebben Willem van Benthem ende dat hij getrouwt hebbende Martijnken Pietersdr
met haer gewoont heeft binnen Berghen voorseit op de vismarct beneffens die wilde zee. Ende
bij haer geprocreert ende naegelaeten drije kinderen, naemtlijck twee zonen Abraham ende Willem ende eene dochter genaemt Tanneken Willems van Benthem zijne requirants huijsvrouwe.
Aldus ter presentie van Jacob Marinusz Blauverwer ende Willem Jansz graincooper, poorters
van Goes.
1.82

Huwelijkse voorwaarden Anthonis Geerts Michielsz en Maijken Antheunisdr98

(Type acte:) contract antenuptiaen in communi forma
In den naem ons heeren Amen, etc, zijn gecompareert Anthonis Geerds Michielsz, timmerman,
poorter van Goes, ter eenre ende Maijken Antheunisdr geboren van Cloetinghe, gheassisteert
met Jan Pieterssen wonende t’Abbekinderen haeren couzijn ende rechtvoocht ter anderen zijden.. Weduwnaar en jongedochter. (volgen condities). Vermelding van een stuck landts groot
ontrent drije gemeten ligghende in Poelhoec daeraf nu baender es Pauwels Pietersz in de Groe,
etc. Aldus ter presentie van Cornelis Jacobsz Meulman ende Adriaen Cornelisz Mannee, inwoonders van Goes.
1.83

Schuldbekentenis Pieter Marinuss van Sijnoutskercke 99

(Type acte:) bekentenisse van schuldt ende transport in betalinghe daerop gedaen
Es gecompareert Pieter Marinusz van Sijnoutsercke, inwoonder van Goes, ende heeft bekent
schuldigh te zijne aen Guilleaem d’Hont als voocht van wijlen Franchoijs zijns broeders weesen, de somme van 65 ₤ gr. vlaems. (Naerdijen hij comparant met zijn zwaegher Michiel Cornelisz Blaubeen als borghe daerinne alreede gecondempneert zijn ende d’executie begonst es)....
Alnoch de somme van ₤ 10:11:1 die hem schuldigh es Adriaen den droogher wonende buijten
de Gansepoorte aenden Nissepadt over coop van 3 gemeten 1 roede terwe; Item noch 12 ponden
den cedent thoecomende van Cornelis in den Lantman buijten die voorseide poorte over zijn
huijspaije ende de resterende somme tot ontrent ₤ 14:3:11 te ontfanghen van Cornelis Domisz
in Onse Lieve Vrouwenpolder, van groene terwe. Aldus ter presentie van Tobias Cornelisz
Wicxdorp ende David Inghelssen tinneghieter.
1.84

Betaling van schuld door Laureijs Cornelisdr100

(Type acte:) bekentenisse van schuldt over t’affmaecken van een paijbrief
Es gecompareert Laureijs Cornelissen wonende onder die prochie van der Nisse, verhaelende
naerdijen hij eertijdts voir Schepenen in Nisse verleden hadde schuldigh te zijne Janneken Bart96
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holomeusdr weduwe van Anthonis Cornelisz Hollander ₤ 52 gr. over coop van een gedeelte van
een huijs staende binnen die voorseide prochie, zijnde die brief gedateert 25 Jan. 1599 ende dat
Cornelis Anthonisz tot Cloetinghe dese brief noch inhoudende ₤ 46 getransporteert hadde aen
Hubrecht Jansz stadtbode, etc. Aldus ter presentie van Jan Mazuer ende Jan Diericxsz beijde
inwoonders van Goes.
1.85

Transport obligatie door Vierloos Jacobs 101

(Type acte:) transport van een obligatie
Es gecompareert Vierloos Jacobsz wonachtich onder die prochie van Hoedekinskercke ende
heeft getransporteert aen Hubrecht Jansz stadtbode zeeckere scriftelijcke obligatie verleden ende onderteijckent bij Anthonis Kempensz wonende onder dezelve prochie, tot ₤ 11 grooten over
coop van terwe, etc. Aldus ter presentie van Jaspar Verhorst ende Christiaen Crijnsz beenhouwer, inwoonders van Goes.
1.86

Borgstelling Grietken de Windt weduwe van Jan Jans Caeman 102

Compareerden Grietken Pieters de Windtdr, weduwe van Jan Jansz Caesman de jonghe, wijlen
schipper, wonende binnen Goes Verhaelende Naerdijen wijlen haeren voornoemden man hem
zelven gestelt heeft Borghe om aen Huijlken Bouwens Friese wonende t’Amsterdam te betaelen
₤ 48 grooten vlaems, voor Jan Caesman zijnen vader, op zeeckere paijementen, midts dat Gerard Jansz sijn broeder beloofde ende vastelijck thoegeseijt heeft dat hij die helft daer inne
draeghen ende betaelen zoude, etc. Cessie oft overdraght van d’actie oft schuldt aenden crediteur, met daer beneffens Procuratie in rem op denzelven. Gerard is in gebreke gebleven en
Grietken machtigt Huijlken Boukens om die helft te eisen etc. Aldus ter presentie van Christiaen Leulieur deurwaerder ende Pieter Adriaensz Bolle, beijde poorters van Goes.
1.87

Goedkeuring procuratie door Tobias van der Werfve 103

(Type acte:) approbatie gescreven achter nae die procuratie staende supra pag. 63
Es gecompareert Tobias van der Werfve poorter van Goes, nu getrouwt hebbende de voorseide
Joffrouw Helena de Roovere ende heeft die procuratie bij zijne huijsvrouwen zuster ende broeder hiervoren verhaelt, insgelijcx gheagreert etc. Ter presentie van Jan Adriaensz Goeree ende
David Benedictus.
1.88

Transport van schuld door Joris Matthijss104

(Type acte:) transport van een actie in betaelinghe, met Belofte van de schult ende schuldenaer
goet te doene
Es gecompareert Joris Mathijssen schotter der prochie shr.Abbekercke ende heeft getransporteert aen Hubrecht Jansz stadtbode alzulcken actie tot twee ponden grooten d’welcke hem cedent es competerende van Rebecca alias Rubbe (weduwe van Jan den Hollander) wonende onder Cattendijc voort onderhoudt van haers soons kindt als borghe ende grootmoeder belooft,
etc. Actum ter presentie van Clais Anthonisz bode van t landtrecht ende Jaspar Verhorst loopende bode, inwoonders van Goes
1.89

Verklaring Adriaen Jonghens dijckgraaf van Baerland105

(Type acte:) attestatie dienende om van gelijcken remissie van pacht te versoecken. Noch een
ander vide 1a pag. 81
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Es gecompareert Adriaen Jonghens Dijckgraeve der Waeteringhe van Baerlandt ende een van
vier gecommitteerde over t’plattelandt van desen eijlande Zuijdtbevelandt, ende heeft verclaert
ten versoecke van Franchois van de Perre, Dat hij comparant, Aenmerckende ende wel insiende
die gesteltenisse ende Staet van dese landen, zonderlinghe die aende zuijdtzijde binnen desen
voorseiden eijlande geleghen zijn, geduerende dese langhe lastighe oorloghen ende troublen
tijdt. Midts d’welcke die pachters alhier daeghelijcx zoo zwaerlijck op haere baeninghe ende
niettemin op hunne bezaijde vruchten ende beesten worden geschatt ende vuijtgeteert, ende daerenboven noch continuelijck in zoo grooten periculen zijn, om vande vrijbuijters comende vuijt
Vlaendren (recht Jeghens over) gevanghen ende zoo wel zijluijden als alle hunne vrijenden ten
vuijtersten geschent, vuijtgeschudt ende bijster te blijfven, Gelijck aen vele gebleken es. Ooc
aenschouwende die zware lasten int onderhouden van de becaevelde dijcken, midts die menichfuldighe grondtbraecken ende afvallen. Dat hij attestant alle d’zelve wel overlegghende seght
ende verclaert dattet hem meer dan billigh, jae noodzaeckelijck (om den baenders te houden sittende) dunct dat men den voorseide pachters eenighe verminderinghe van haere beloofde jaerlijcxe pachten behoort te accorderen. Gelijck hij verclaert gedaen te hebben, Naemelijck zoo hij
deposant aen Adriaen Pier Wolphs verpacht hadde zeeckere 12 gemeten weije ende aen Jan de
Strijcker 6 gemeten zaijlants al geleghen in Ellewoudsdijck. Item aen Anthonis Martins 5 gemeten zaijlant in Baerlant, Al geleden 3 jaeren Voor een heventijdt van vijf jaeren tot acht guldens
vrij gheldt elck gemet. Dat hij attestant midts t’redelijck versouck van voornoemde pachters
(anders die sommighe segghende te willen vertrecken) ende ooc medelijden hebbende, den
pacht van Adriaen in plaetse van 8 gulden vrij gheldt vermindert heeft tot 6 gulden afslaensghelt, ende van Jan, in plaetse van 8 gulden, gelijcke 6 gulden voor elck gemet. Ende dat
voor die 5 thoecomende jaeren die noch van den heventijdt resteren. Ende zoo Anthonis voornoemt van misgaen was, heeft hij attestant zijn voorseide landt moeten aen hem wedernemen,
ende tselve in plaetse van de 26 sch.8 gr. vrij gheldt niet hogher connen verpachten dan 24
sch.gr. afslaensghelds. Al vuijt oirzaecken voorseit, d’welcke Godt almaghtigh beliefve ons at
te nemen alst sijnen wille es. Ende want Recht etc. Aldus ter presentie van Willem Zagarus ende Pieter Rijmelant, inwoonders van Goes.
1.90

Procuratie van Vincent Clais hovenier106

(Type acte:) procuratie ad lites in brevi forma
Es gecompareert Vincent Claisz hovenier binnen Goes ende heeft gecommitteert Cornelis Poppe, weerdt, wonachtich in den eijlande van Wolphardsdijck, om te maenen, heijschen etc. ₤
2:8:0 als Adriaen Cornelisz Bolringh wonachtich aldaer aen hem noch schuldigh is van fruijtboomen. Actum ter presentie van Jaspar Verhorst, lopende bode ende Marinus Franssen, aerbeijder, beijde wonende te Goes.
1.91

Testament Huberta Bouwensdr, religieuze 107

(Type acte:) testament van eene religieuse int clooster van Bieselinghe. Vide diergelijcken in
prothocol A pag. 204 et B pag. 341 et in hoc pag. seq
In den naem ons heeren Amen, etc. es gecompareert d’Eerbaere joncvrouwe Huberta Bouwensdr108 Religieuse in den clooster genaemt Hierusalem des oordens van sinte Victor onder
Sint Augustijns regle, geleghen bij Bieselinghe in Zuijdtbevelandt, nu haer onthoudende (midts
den troublen) bij ende mette resterende religieusen opt slot van Jr. van de Weerde binnen der
stede Goes, zijeckelijck te bedde ligghende (nochtans etc..) Voorts disponerende van haere tij106
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delijcken goederen, hoe wel zij met haeren eijghen vrijen wille int voorseide clooster geghaen
zijnde, ende haer zelfven met alle haere goederen Gode ende den voornoemden Convente gedediceeert hebbende, niet eijghens behouden heeft, dat nochtans om dese troublen zij genoodtsaeckt zijnde haer convent te verlaeten, ende om haer, met haeren medesusters te onderhouden, van haere overste, haer gedispenseert ende geconsenteert es, eenigh gheldt, cleijnodien
ende properheijt te gebruijken ende besitten, Soo gheeft, laet ende maeckt zij testatrice aen
Joncvrouwe Catharine priorinne ende Maijken Jobsdr haere gheestelijcke medezusters ofte aen
die langhstlevende van haer beijden, Alle tghene zij naelaeten zal, Cleederen, Lijnwaet, Huijsraedt, gheldt, silver, goudt, gemunt ende ongemunt ende generalijck alle haere roerende ende
onroerende goederen, Actien, vuijt ende inschulden, verschenen ende noch te verschijnen, etc.
Aldus ter presentie van Pieter Rijmelant, Willem Zagarus ende Jacob Rijcke, alle inwoonders
van Goes.
1.92

Testament Maria Job Pieters regligieuze 109

(Type acte:) testament als t'voorghaende
In den naem ons heeren Amen, etc. es gecompareert d'Eerbaere Joncvrouwe Maria Jobs Pietersz
in Spaertedr Religieuse als voren. Zij vermaakt als voren, maar de erfgenamen moeten aan haar
broers en zusters van heelen en halven bedde aan elke staeck 1 gulden van 20 stuivers eens. Datum en getuigen als voren.
1.93

Testament Cornelis Willems Speecke 110

(Type acte:) testament van man en wijf, met legaat van alle die goederen, midts den kinderen
onderhoudende ende vuijtrijcken zeecker somme. Obiit den man eerst 26-10-1602
In den naem ons heeren Amen, etc. zijn gecompareert Cornelis Willemsz Speecke, waeghemaecker, wonende in de Galeije binnen Goes ende Martina Pietersdr zijne huijsvrouwe, beijde
redelijck gesondt etc. ..... aenmerckende haeren soberen staet ....etc. Aldus ter presentie van Hugo Joosz schipper ende Cornelis Jansz Gheeluwenrock, beijde poorters van Goes.
1.94

Transport tienden Nicolaes Geerts111

(Type acte:) transport van Thijenden met Procuratie om die te verheffen
Compareerde Nicolais Gerardsz poorter van Goes, ende heeft getransporteert etc. aen Cornelis
(etc. videt d. pag. 29, dat is de zoon van Adriaen Soetwaeter). Alle alzulcken thijenden te weten
2 gem. 7 r. in H’Iersicken, 2½ gemet 36½ r. in Wemeldinghen als hem comparant verleent zijn,
etc. hij constitueert Mr. Jan de Castro. Aldus ter presentie van Hubrecht Jansz stadtbode ende
Pieter Adriaensz Bolle, beijde poorters van Goes
1.95

Borgstelling door vrouw 112

(In de marge:) Exceptionis ordinis sive excussionis principalis
Is gecompareerd Philips Willemsz backer wonende in t’huijs genaemt den Heeten Hoven binnen Goes, heeft bekent schuldigh te zijne aen Mr. Pieter Vitu Rogiersz, Apothecaris deser stede,
₤ 21:10:0 van geleenden ghelde. Als Borghe is gecompareert Lodgierken Marinusdr moeder
van de schuldenaer. Ende naerdijen ick Notarius onderscreven, haer comparante duijdelijck verclaerde dat die vrouwen niet en werden vastelijck verbonden als borghen, Gemerct dat bij het
t’Senatus consultum Velleianum haer geghunt es dat men te dijer oirzaecken gheen heijsch op
haer en moghte doen, noch eenighe actie jeghens haer en hadden. Dat ooc gheen Borghe en can
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aangesproken werden voor ende aleer den principalen schuldenaer vuijtgeschudt zij. Soo heeft
evenwel zij comparante wel ernstelijck gewaerschuwet zijnde haer vastelijck willen verbinden.
Renunciatio Scti Velleiani113 et Exceptionis ordinis en excussionis principalis. Ende daeromme
heeft zij vuijtdruckelijck gerenuncieert ende ghaet te buijten bij desen die vrouwelijcke benificien Scti. Velleiani ende voorts d’Exceptien ordinaris ende excussionis principalis, dat es dat zij
wel te vreden es ende haer verbonden houdt dat zij als principale schuldenaer ende als eijghen
schuldt , zoo verhaelt es. Ooc aleer den voornoemden principalen debiteur, ooc present zijnde
zal worden vuijtgeschudt, insouffisant bevonden oft aengesproken zal zijn) zij zelft eerst gemaent, in rechte betrocken ende geexecuteert zal moghen worden. Al zonder argh oft list. Als
pand heeft zij overgeleverd twee paijbrieven verleden voor schepenen van Oudelande, de eene
van Maijken ende Tanneken Loenens dochters over de koop van een huis, gedateerd 23-5-1597
en de andere van Adriaen Gelijnsz ofte Kerstijnken zijn dochter over de koop van een huis. Aldus ter presentie van Tobias Wicxdorp ende Jaspar Verhorst loopende bode, inwoonders van
Goes.
1.96

Verklaring Frederic de Lutiano114

(Type acte:) attestatie van remissie van pachten
Es gecompareert Jr. Frederic de Lutiano, heere van Everinghe etc. wonende binnen Goes, ende
heeft verclaert warachtigh te zijne dat hij comparant aen den voornoemden Franchoijs (geleden
over die vijff jaeren) verpacht heeft ontrent 58 gemeten landts geleghen onder Everinghe voor
den tijdt van thien jaeren, jeghens 12 guldens vrij gheldt t’gemet. Midts dat hij pachter die Thijenden van t’zelve landt aen hem heeft ende dat ooc t’selve landt voir noch acht jaeren vrijdom
heeft van alle schattinghe, soo van statepenninghen, besaijde gemeten ende andere, Dan dat hij
comparant Aenmerckende ende (etc.ut supra d. pag. 76) oorloghen ende troublen tijdt. Ende
principalijck die veranderinghen des des tijdts ende die evidente zwaere periculen die ontrent
Everinghe thoegecomen ende over hooft hanghende zijn tzedert die voorseide verpachtinghe
gedaen es. Om van de vrijbuijters comende vuijt Vlaendren (etc. ibi d. pag. 76) Gelijck aen vele
gebleken es, Als namentlijck aen Laureijs Andriessen, Cornelis Bastiaenssen ende Marinus
Adriaensz Landtluijden ende ooc aen andere boeren knapen als onder andere Martin Mazuers
knecht ende zijn comparants knecht, dien hij zwaerlijck heeft moeten rancoenen. Daerenboven
dat die voorseide vrijbuijters tot veel meer stonden tot Everinghe zijn gecomen om meer andere
te vanghen. Aldaer zij ooc vele hoefven hebben afgebrandt Als naemlijck des voorseiden Cornelis Marinusz, M. Mazuers ende Frans Anthonis Kreeckendamme, datter zulcken scrick ende
vreese es dat gheene Landtluijden aerbeijders noch dienaers aldaer noch daer ontrent en derfven
vernachten. Als wel wetende dat die vrijbuijters soo goeden commoditeijt hebben tot Everinghe
te comen, Soo zijlieden gemackelijck aen die afbreeckende ende stijle dijcken van den polder
genaemt den Dierick, connen arriveren. etc. Aldus ter presentie van Willem Zagarus ende Jacob
Rijcke, inwoonders van Goes.
1.97

Huwelijkse voorwaarden Nicolaes Jans Cousmaecker en Maijken Fredericks 115

(Type acte:) huwelijcxe voorwaerde
In den naem ons heeren Amen etc. zijn gecompareert Nicolais Jansz Cousmaker poorter van
Goes, vergeselschapt met Jan Claisz sijnen sone, ter eenre ende Maijken Fredericx gheassisteert
met Pierken Martinsdr haere moeder, ter anderen zijden, weduwaer ende jonghedochter. Volgen
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voorwaarden. Aldus ter presentie van Aerdt Jansz Storm ende Joris Stevenssen van Gelre, inwoonders van Goes
1.98

Transport schulden 116

(Type acte:) transport van actien
Es gecompareert Frans Jansz wonende in de Onse Lieve Vrouwepolder ende heeft getransporteert aan David Roelands alzulcken actie als Joris Elias tot ₤ 2 min 1 groot, Adriaen Bast (beijde
wonende in de voorseide polder) tot 24 sch. 6 gr , Jan Lieveniss in Weerde tot gelijcke 24 sch. 6
gr. ende Langhe Frans in Cruninghe tot 34 sch. 2 gr. hem cedent schuldigh zijn, al van
landthuijre verschenen baefsmisse laetstleden, etc. Aldus ter presentie van Hubrecht Jansz
stadtbode ende Jan Bolders, beijde wonende te Goes.
1.99

Schuldbekentenis Jan Jans Brabander117

(Type acte:) obligatie
Es gecompareert Jan Jansz Brabander wonende in sGravenpolder ende heeft bekent schuldigh te
zijne aen Christiaen Pietersz smit, ooc wonende in sGravenpolder de somme van ₤ 25. etc. Aldus ter presentie van Hubrecht Jansz stadtbode ende Jan Jansz backer in St. Jans hooft, beijde
wonende in Goes.
1.100

Testament Janneken Marcusdr de Rave 118

(Type acte:) testament van een jonghe dochter
In den naem ons heeren Amen, etc. es gecompareert Janneken Marcus de Ravedr, jonghe dochter, geboren van Ghendt ende nu wonende in Goes, zijeckelijck bij de viere ligghende, nochtans
etc. Legateert aen de Aermen van Goes thien schellingen grooten vlaems eens, stelt tot universeel erfgenaam haere beminde moeder Calleken van den Brugghe, etc. Aldus ter presentie van
mr. David Roelands schoolmeester ende Niclais Gillisz Speeckardt boeckvercooper, beijde inwoonders van Goes.
1.101

Accoord afrekening Jan Adriaens in ‘t Radt119

(Type acte:) afrekeninghe, Accoordt ende Obligatie
Zijn gecompareerd Jan Adriaensz in ’t Rat, poorter van Goes, ter eenre ende Tanne Jansdr weduwe van Lambrecht Jansz smit, nu woonachtigh in den dorpe genaemt Colijnsplaete in
Noordtbevelandt. ter anderen zijden ende hebben tegader verclaert Naerdijen den voorseiden
Lambrecht ende ooc Tanne met Jan voorseit diverse handelinghen ende gemeenschap onderlinghe gehadt hebben, als ooc van gheldt van Jan ontleent, als andere coopmanschappen ende
waeren over weder zijden gehaelt, dat zij luijden comparanten met elcandren op huijden geliquideert ende vereffent ende afgerekent te hebben, de somme van ₤50 grooten vlaems dwelcke
zij comparante bewijst bij desen t’ontfanghen vuijten Paijementsbrieff (inhoudende meerdere
sommen) die Frans de Smit aen haer verleden heeft over coop van een huijs in Colijnsplaete,
etc. Aldus gedaen binnen ’t Handtboghen hoff ter presentie van Joos Benedictus, wonende aldaer ende Cornelis Lenardss in de Blauschoe, beijde poorters van Goes.
1.102

Procuratie Nicolaes Geerts120

(Type acte:) procuratie ad lites
Compareerde Niclais Geerdss121, poorter van Goes, ende heeft gecommitteert Jan Vergouwe
Joosz wonende Ter Neusen in Vlaendren, zijn schoonbroeder, om metten rechte te maenen,
116
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heijschen ende innen alzulcken somme van ₤16:16:8 grooten vlaems die Jan Herrebrandt als
gelande inden polder genaemt den Goeschen polder in Vlaendren noch schuldigh ende resterende es (boven zijn vacatien) van de waterpenninghen ende dijckgeschoten op zijn landen aldaer over den jaere 1598, Quijtancie te gheven etc. Aldus ter presentie van Hubrecht Paeschz
ende Marinis Pietersz Wawelaer, beijde aerbeijders poorters van Goes.
1.103

Procuratie aan Joos Benedictus voor dagvaarding Jan Potteij122

Compareerden Niclais Willems Simonsz oudt borgemeester van Ziericzee als oom, ende Cornelis Cornelis Willemsz als voocht van de kinderen wijlen Adriaen Willemsz Admirael van Ziericzee, daer moeder af was Gertruijdt Boeijmer, beijde wonende in Ziericzee, ende hebben geconstitueerd Joos Benedictus procureur wonende binnen Goes om te compareren ter Vierscharren der prochie van Capelle ende Bieselinghe ende aldaer te doen verdaghvaerden Jr. Jan Potteij
capitain etc, Contenderende dat hij gecondempneert werde aen den voorseiden voocht te leveren pertinenten Staet ende Inventaris bij Eede gesterckt, van alle den goeden, actien ende credijten die ten daeghe van den overlijden des voorseide Gertruijdt int sterfhuijs zijn geweest ende
metter doodt bij haer zijn naergelaeten, etc. Aldus ter presentie van Jr. Adolph van de Weerde
ende Willem Zagarus, beijde inwoonders van Goes.
1.104

Procuratie van Catharina Boijs123

(Type acte:) procuratie op veel procureurs ende elck bijsonder in solidum. Procuatie generaele
ad lites van een vrouw constituante
Is gecompareerd Catharina Boijs, poorteresse van Goes, ende heeft geonstitueert etc. Joos Benedictus ende Herman Vervoort, poorters van Goes, om te compareren ter Vierscharren in
Zuijdtbevelandt ende daer buijten alomme etc. ende te ontfanghen alle bekentenissen van
schulden etc. Aldus ter presentie van Mr. Jan de Ridder, ooc Notarius ende David Benedictus
gezworen bode van het landtrecht.
1.105

Procuratie van Pieter Marinuss om inventaris van zijn vaders sterfhuijs te stellen124

(Type acte:) procuratie om beneficium inventarij te impetreren ende voorts ad lites
Es gecompareert Pieter Marinusz wonende onder die prochie van Oudelande ende heeft gecommitteert etc. Joos Benedictus, procureur wonende in Goes, om in zijn naam te versoecken,
soliciteren ende verwerfven het Beneficium van Inventaris, tselve te wercken, te legghen ende
behoorlijck te doen interineren, ende onder ’t voirseide beneficie hem comparant mette zijnen
erffgenaem te funderen, Midsgaders dijen volghende den schuldenaers in Marinus Adriaensz
wijlen zijns vaders, nu onlancx overleden, sterfhuijs tot vereffeninghe te bringhen, etc. Aldus
ter presentie van Anthonij de Buijscher smit ende Jacob Marinusz blauverwer, beijde poorters
van Goes.
1.106

Testament van Jan Crijns blauverwer125

(Type acte:) testament van een man zijeck zijnde ende ongehuwet. Sijns vaders testament vide
prothocol B pag. 290
In den naem ons heeren Amen, etc, compareerde Jan Crijnsz blauverwer, poorter van Goes,
zijeck bij de viere sittende, nochtans etc. Aenmerkende den grooten getrouwen ende langhduijrende dienst ende affectie die Magdalena zijne zuster hem gedaen ende bewesen heeft ende hem
121

een Smallegange, maar hij noemde zich nooit zo!
RAZE 2042, fol 86, 5-11-1602
123
RAZE 2042, fol 87, 13-11-1602
124
RAZE 2042, fol 88, 14-11-1602
125
RAZE 2042, fol 88, 14-11-1602
122

- 44 -

zoo vlijtelijck bij gestaen, niet alleene in gesontheijt, maer ooc in zijne gebreecken ende zijeckten, hopende ende betrouwende dat zij daerinne zal volharden totter doodt. Soo stelt, noemt ende maeckt hij testateur tot zijnen eenighen universelen erfgenaem, den voorseide zijne beminde
zuster. Behalfve dat zij vuijtrijcke aen Cornelis Crijnss zijnen broedere de somme van thien
schellingen ende aen Pieter Crijnss wijlen zijn broeders kinderen diergelijcke thien schellingen
tot een memorie. Aldus ter presentie van Melis Antheunissen Weijghergangh, zwartverwer ende
Crijn Cornelissen bocxmaker, beijde poorters van Goes.
1.107

Transport obligatie126

(Type acte:) transport onder die principale obligatie gescreven
Es gecompareert Jan van den Borne hier boven verhaelt, heeft getransporteerd aan Michiel Cornelisz Blaubeen voor zijns vaders weesen den schuldt in dese obligatie bij Dierick Pauwelsz
schoenmaker verleden tot 15 ₤ 6 sch. gr. vls. Aldus ter presentie van Laureijs Adriaensz weerdt
in de Meebale ende Cornelis Fransz van der Straeten stadtbode.
1.108

Uitkoop sterfhuis Cornelis Jans weduwaer van Levijna Dijserings 127

(Type acte:) vuijtcoop van een sterfhuijs
Es gecompareert Cornelis Jansz, wonende op Catharine Boijs landtstede buijten die Gansepoorte, als weduwaer van Levijna Dijserings, onlancx overleden, ter eenre ende Pieter Jansz
Ponce wonende in Jacobs Braenien boogaert, als getrouwt hebbende Blasijne, dochter van Jacob de Zwaeve ende van Martine Dijselincx, die geweest zijn oom ende moeije des voorseiden
Levijna, midsgaders Lambrecht Lonisz, schipper (geseijt Suijman) wonende binnen dese stede,
als man van Margriete, dochter van Joos Cornelisz van Landschoot, die ooc een oom was des
voorseiden overledens, ter anderen zijden, zijn gheaccordeert dat hij weduwaer de boedel zal
behouden, en belooft aan zijn vier kinderen Marinus, Pieter, Maijken en Levijnken, nu oudt
ontrent 10, 8, 6 jaren en t’laetste 1 suijghelingh, te onderhouden etc. Ter presentie van Jan Cornelisz Mazuer ende Lenardt ....? beenhouwer, poorters van Goes.
1.109

Transport obligatie128

(Type acte:) transport onder aen die principale obligatie gescreven
Es gecompareert Jacob Paschiersz van Houbroeck wonachtigh op Heijnkenssandt ende heeft
getransporteerd aan Hubrecht Jansz stadtbode van Goes, de schuldt in dese obligatie bij Adriaen
Jacobsz. Aldus ter presentie van Anthony Bouckardt wever ende Steven Lenardts, inwoonders
van Goes.
1.110

Testament Cornelia Adams Cadamdr129

(Type acte:) testament van een jonghe dochter
Es gecompareert Cornelia Adriaens Cadamdr, poorteresse van Goes, ghaende staende etc, nu
oudt zijnde ontrent 16 jaeren; aenmerckende die goede jonste130 ende affectie die David Jacobsz
ende zijne huijsvrouwe Margriete Jans Provijnsdr haere nichte haer altijdt bewesen hebben als
deur haerlieden van haere geboorte af tot noch thoe opgevoedt zijnde ende om ander redenen
haer daerthoe beroerende, stelt hen tot erfgenamen. Aen den vrijenden van moeders sijde, te
weten Jr. Jacob van Provijn de somme van 12 ₤ gr, Aen Jacob Jacobs, Gillis Faesz. met
Mrs.Gillis wijlen zijns broeders kinderen, mr. Pieter Vitu daer moeder af was Pieternelle Crijns
Vlasman, 16 ₤ Aen de kinderen van Cornelis Martins Domburgh ende Maijken Martins tsaemen
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10 ₤ Aen Tanneke Cornelis die maerte wonende tot Davidts voornoemt om den goeden dienste
etc.100 guldens. Aen Clare ende Jacobmijne Davidts dochters haere nichten ... tot een memorie.
Ter presentie van Dignus Geerdss lakensnijder ende Henric Adriaenss Nissepadt, poorters van
Goes.
1.111

Niet doorgaan van een koop door Jan Suij131

(Type acte:) protest ofte insinuatie opden rugghe van een missive (aen mij gebraght zijnde) gescreven Ten versoecke van Lowijs Jolijt, wonachtigh binnen Vlissinghe, hebbe ic mij (d.i. de
notaris) bevonden ten huijse ende aenden huijsvrouw van Jan Suij, coopman alhier , ende naerdijen zij mij verclaerde dat den zelven haeren man naer Breda gereijst was, hebbe ic aen haer
gedaen die lecture van den missive ende d’insinuatie van proteste daerinne verhaelt, daerop die
voorseide huijsvrouwe mij antwoordede in substantie dat den voorseide protestant zijn bescheedt ten besproken tijde niet en hadde verclaert ende zulcx den coop niet en was volcomen.
Ter presentie van Crijn Cornelisz bocxmaker ende Laureijs Rombouds houtsagher, inwoonders
van Goes.
1.112

Procuratie Hubrecht Adriaens Hoeck132

(Type acte:) procuratie van een voocht om den weesen te doen releveren van den Immixtie in
hun vaders herediteijt
Compareerde Hubrecht Adriaensz poorter van Goes als oudt oom ende voocht van de weesen
naegelaeten van wijlen Mr. Jans Hoeck in zijn leven Pensionaris der stadt Middelburgh, daer
moeder af es Joncvrouwe Josijne Marinusdr zijne nichte, verhaelende naer over zeeckeren tijdt
hij oversien, deursocht ende gedelibereert hebbende op den inventaris, staet ende boel van den
sterfhuijse ende goederen bij den voorseiden Hoeck achtergelaten ende genoegh ...midts die declinatie van de weerde der goederen ende opberstende schulden) bevonden dat desselfs herediteijt den voornoemden weesen al te zeer schadelijck zoude zijn ende daermede zijlieden enormelijck gequetst zouden worden heeft daeromme hij comparant geconstitueert, gecommitteert
ende (etc. ut d. pag 20) bij desen Joost van Rhijn, Mr. Adriaen Jongh Dircxz ende Joos die Coninck procureurs postulerende voir den Hove van Hollant, etc. Aldus ter presentie van Cornelis
Cornelis Balthens ende Tobias Joosz van de Werfve, poorters van Goes.
1.113

Procuratie van Josina Marinusdr weduwe van mr. Jan Hoeck133

(Type acte:) procuratie van een weduwe die haer in haer mans sterfhuijs gheimmiscueert hebbende, ver... Relief om tselve alsnoch te repudieren ende daervan Vuijttinghe te doene. Vide
haer houwelijcxe voorwaerde den 11 sept. 1587 in prothocol (half maantje) of A pag. 464
Compareerde joncvrouwe Josina Marinusdr weduwe van Mr. Jan Hoeck, verhaelde Naerdijen
zijlieden in houwelijck vergaerende tsaemen gebraght hebben vele diverse goeden ende als hij
van desen wereldt verscheijde dat zij weduwe bevindende haer int gebruijck ende besitt van zoo
grooten merckelijcke quantiteijt van meublen, renthen ende gronden van erfve dat zij gheensins
en wiste ende veel min beducht ende was van eenighe schulden. Soo es nochtans zij weduwe
tsedert gewaer geworden ende bevonden dat den voorseide Hoeck zoo wijdt ende breeft hadde
gehandelt ende den prijs van de goederen zulcx was gedaelt dat die lasten vant voorseide sterfhuijs wel meerder zijn dan die baeten, waermede zij weduwe niet alleene enormelijck gequetst
maer grondelijck ende euwigh bedorfven zoude blijfven, Heeft daeromme zij comparante met
Adriaen Beuckelaers wonachtigh t’Aermuijden, haeren in deeser zaecken gecoren voocht, geconstitueerd etc. Zij wil dus afstand doen. Aldus binnen Middelburg , ter presentie van Jhean de
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Noisette geseijt haselnote metsers dienaer ende Pierre Vincent, schoelapper, inwoners van Middelburg.
1.114

Toch moet Hieronius Gruiwaerdt bier betalen 134

(Type acte:) protest
Is gecompareerd Hieronimus Grieuwardt, poorter van Goes, verhaelende naerdijen die weduwe
ende erfgenamen van Pieter Cornelisz , brouwers in de Aecker binnen Delft verworfen hadden
den ij oct. laestleden condempnatie tsijnen laste tot 51 ₤1 sch. 8 gr. over reste van meerdere
sommen verleden in een paijbrief van geleverde bieren, te betalen in twee halve iaeren naestvolghende, midts dat hij comparant borghe zoude stellen binnen drije weken, dat hij comparant
daerom aen voorseide weduwe ende erfgenamen hadde gescreven Naedemael hij eertijdts voor
die betaelinge van de geheele som eertijdt gehypotheceert hadde zijn woonhuijs .... (geen details
gegeven). De weduwe heeft middels Joos de Wolff schipper te Goes laten weten dat zij tevreden was met dit voorstel. Ondanks dat waren zij door de deurwaarder Cornelis Marinusz van
der Plaet gesommeerd om prompt te betalen etc. Aldus in ’t Schippershuijs ter presentie van
Carel de Graeve, weerdt aldaer en Adriaen Cornelisz Manee, poorters van Goes.
1.115

Testament Boudewijn Maertens van de Weerde 135

(Type acte:) subscriptie testi clausi van een Jonghman
Es gecompareerd Bouduin van de Weerde Junior Martins zoon, wonende binnen dese stede, dan
nu studerende in Utrecht, 16 jaar, ende zulcx geraeckt totten jaeren van discretien om van zijne
goederen te moghen bestellen, ende niet willende passeren zonder testament ende deuchdelijcke
memorie nae te laeten Verwijst naar zijn testament verleden op 3-12-1602
1.116

Testament Jan Jacobs Wouters136

(Type acte:) testament van een man zijeck zijnde
In den naem ons Heeren Amen, es gecompareerd Jan Wouterssen filius Jacobs, geboren van
Moersicke137 onder Dendermonde, ende nu wonende in de Catte te Goes, zijeckelijck te bedde
ligghende, nochtans etc. Aan de armen van Goes 2 ponden vlaems, Aen Paxschier zone van
Guill(eame) geseijt Schot zijne peteren 10 schell. groten vls, Aen Jacob Woutersz zijnen broeders zijn beste mantel, hoedt, wambaix ende broeck. Voor de resterende goederen maeckt hij tot
zijn erfgenamen Abel, Davidt ende Bethken, kinderen des voornoemden Jacobs zijns broers van
halven bedde in drije vierendeelen ende Maijken Baltens die nichte van zijne voorghaende
huijsvrouwe het resterende vierde deel. Zij moeten vuijteijcken aen Marcus Wouterssen zijnen
halven broeder de somme van 20 schellingen tot een memorie. Aldus in presentie van Pieter van
Eijck, wever en Guill(eame) Chasseloup gesijt Schott, beide inwoonders van Goes.
1.117

Testament Maijken Pauwels Dijckwel138

(Type acte:) testament van een vrou. Dit es vernieuwt pag. 381
In den naem ons Heeren Amen, es gecompareerd Maijken Pauwels Dijckweldr, weduwe van
Lenard Willemsz Goeree, poortersse deser stede, gesondt etc. Verwijzing naar protocol D pag.
390 en 391) Doch indulgeert dat Willem Jacobsz zal hebben die vrije alienatie tot Duijsent guldens eens ende Pauwel Jacobsz, als hij met Vrijenden raede comt tot eerlijcke staete zal moghen
oplichten tot hondert ponden grooten vlaems eens. Voorts stelt zij tot executeurs Pieter Janss
van Oosten en Pieter Willemsz, beide schepenen van Goes. Zij krijgen voor hun diensten drie
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oude Rosenobels. Zij legateert aan Sijmon Pauwelsz haeren broedere, midtsgaders ooc aen
voornoemde Jacob Braniendijc ende Jan van Stapelen elck gelijcke drije nobels, etc. Aldus ter
presentie van Jan Franss bocxmaker en Gillis Geerdssen craemer, poorters van Goes.
1.118

Verklaring over een procuratie Hubrecht Adriaens139

(Type acte:) verclaeringhe ende Interpretatie op een voorghaende procuratie
Compareerden Hubrecht Adriaensz, daer moeder af was Joncvr. Josijne Marinusdr, zijne nichte,
Ende verclaerde hoe wel die Procuratie bij hem comparant inder voorseide qualiteijt beneffens
die voornoemde Josijne weduwe, gheassisteert met Jan de Gaverelles als haeren gecoren voocht
gepasseert opden 8 Julij lestleden voir notaris ende getuijgen tot Middelburgh op Johan van
Slingerlandt wonende tot Dordrecht, Niet expresselijck inne en houdt Omme die penninghen
van weghen den sterfhuijse van den voornoemden Hoeck te ontfanghen, ende de zelve wederomme vuijt te gheven ten prouffijte ende behouven vanden zelven sterfhuijse, midts daervan
doende Rekeninghe, bewijs en reliqua. Aldus ter presentie van Cornelis Cornelis Balthens ende
Tobias Joosz van de Werfve, beide poorters van Goes.
1.119

Verklaring van abstentie van successie 140

(Type acte:) verclaers van een voocht dat die weesen hen niet en immisceren (MPS: inmengen)
hun vaders herediteijt met repudiatie der zelver
Als voren. Comparant, oversien hebbende den staet van de naergelaeten boel van den voornoemden Hoeck, niet geraeden en vindt dat die voorseide kinderen hem Immisceren die erfvenisse ende successie, oft dat zijlieden hun verclaeren te zijne erfgenamen van haeren voornoemden vader. Maer dat zijluijden van die zelve erffenisse zullen abstineren ten proffijte van
haerluijders vaders Crediteuren, die daer mede zullen moghen doen als henluijden zal beliefven.
Dies t’oirconden etc.
1.120

Procuratie Jacques Denijs brouwer te Goes141

(Type acte:) procuratie ad recipiendum et lites
Compareerde Jacques Denijs brouwer binnen der stede Goes, heeft geconstiueerd Salomon
Roelands tinneghieter wonende binnen der stede Ziriczee, om te moghen maenen ende ontfanghen etc. alsulcken somme van penningen als Jacques van Hulsen, brouwer ende alle andere debiteurs aldaer aen hem schuldigh zijn. Aldus ter presentie van David Benedictus bode van het
landtrecht ende Christiaen Crijnssen beenhouwer, poorters van Goes.
1.121

Procuratie door joncheer Francoijs Zandelin 142

(Type acte:) procuratie om de Ambachten over te setten ofte transporteren
Compareerde Joncheer Francoijs Zandelin, Heere van Herenthout 143 Ende heeft verclaert hoe
wel alle d’Ambachten die ten Registre oft Steenrolle van Zeelandt bewestenscheldt gestaen
hebben op Jr. Jacob Zandelin Heere van Herenthout etc. sijnen vader zaligher memorien naer
zijn overlijden Op zijn comparants midsgaders op Jr. Andries wijlen zijns broeders Naemen
verheven oft overgestelt zijn, Naerdien nochtans dat hem comparant met zijnen voornoemden
broedere, hem comparant alleene hun es thoebehoorende, Alzoo d’andere twee de deelen waeren competerende, het eene Joncvrouwe Catharina Zandelin zijne moeije en t’derde Cornelie
dochtere van wijlen Joncheer Heijlwich Zandelin, ooc zijne moeije was, blijckende bij
d’opdraght ende transport bij sijnen vader zal.mem. in zijn leven gedaen. Dan naerdijen inde
139

RAZE 2042, fol 99, 10-12-1602
RAZE 2042, fol 99
141
RAZE 2042, fol 100, 10-12-1602
142
RAZE 2042, fol 100, 11-12-1602
143
= in de provincie Antwerpen
140

- 48 -

voorseide brieven van transporte eenighe der ambachten vergheten oft verswijmt zijn, Heeft hij
comparant Daeromme wel willen verclaeren Dat hij wel te vreden es ende ernstelijck begheert
dat alledie voorseide Ambachten ende ooc die parthijen die vergheten zijn, inde voorseide
Steenrolle oft Registre gestelt ende overgestelt werden zoo dat behoort. Te weten op hem comparant een derde part ende dander twee oprechte derde paerten op zijne voorseide Joncvrouwe
moeije ende moeijen dochtere ende omme t’selve gevoeghelijck te doene zoot alderbest voldaen
worden magh, heeft hij comparant gecommitteert ende gheauthoriseert ende gheeft volcommen
maght ende sonderlingh bevel irrevocabel bij desen, Martin Cornelisz Mazuer, poorter deser
stede Goes, Te versoecken aen den Heere rentmeester quael. van de domeijnen bewesterscheldt,
dat hem gelieve de voorseide parthijen Ambochten te stellen oft oversetten zoo verhaelt es, etc.
Aldus ter presentie van Carel de Prato ende Hieronijmus Grieuwardt, poorters van Goes.
1.122

Testament Jan Adriaensz int Rat144

(Type acte:) testament van man ende wijf gheen gemeene kindren hebbende. Haere Huwelijkse
voorwaerde siet int voorgaende prothocol pag. 329
In den naem ons Heeren Amen, zijn gecompareerd Jan Adriaensz int Rat, poorter van Goes ende Mathijsken Macharisdr. zijne huijsvrouwe, beijde gesondt etc. ...... Indijen hij man eerst
comt te overlijden moeten zijn voorkinderen uijt den sterfhuijse trecken 500 guldens, te weten ₤
41:13:4 gereedt nae zijn overlijden ende die resterende 250 guldens een jaer daernae. Prelegateert Cornelis zijn ioncxste zone 200 guldens en die andere vier oudtste kinderen onder hun allen die drije hondert guldens. Zijn weduwe zal behouden t’huijs ofte Camer in de Papegaijstraete tusschen Aegthte Wisse ende Michiel Cornelisz, om t’selve te moghen bewonen etc. Als de
vrouw eerst komt te overlijden stelt zij tot enig erfgenaam haar man. etc. Aldus ter presentie van
Cornelis Crijnssen in de Trouwe ende Jacob Inghelss in den Kaerscorf, poorters van Goes.
1.123

Inventaris gemaakt door Jacob Jacobs Witte145

(Type acte:) verclaeringhe achter op een Staet gescreven
Compareerde Mr. Jacob Witte Jacobsz, Baliu der Stadt Goes, Verhaelende naerdijen
d’Erfgenaemen van Joncvr. Beatrix de Witth, die wijlen zijne huisvrouwe was, van hem instantelijck versocht hebben Staet ende Inventaris van de goederen bij haer achtergelaeten. Dat
hij daeromme dese jeghenwoordighen Staet heeft gemackt, etc. Aldus ter presentie van Cornelis
Cornelis Balthens ende Willem Geerdsz landtmeter, poorters van Goes.
1.124

Erfpacht Pieter Geerts Jonck146

(Type acte:) overdraght van een Erfpacht
Zijn gecompareerd Pieter Geerdss Jongh poorter van Goes ter eenre ende Rogier de Vriese,
schoolmeester in Cloetinghe ter andren zijden, zijn op 1 dec. gheaccordeerd dat Pieter heeft
vercocht en Rogier gecocht d’Actie aen een stuk landts groot ontrent 1 gem.1 roede, weghelingh 7 roeden ligghende onder die prochie van Cloetinghe bij de muer aldernaest t’kercke derringhlant, om te besitten als op vrij Erfgpacht. Gelijck hij cedent verclaert tselve over die twintich jaeren zulcx beseten te hebben. Van d’welcken erfpacht die possesseurs oft gebruijckers
van zeeckere andere drije gemeten daerontrent, naemelijck Cornelis Mertsz ende Jacob Poolsz.
den last betaelt hebben ende noch moeten. Aldus ter presentie van Jan Broeckardt weerdt int
Oostersche huijs ende Mr. Henric Mispelblom, schermmeesters, inwoonders van Goes.
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1.125

Testament Jan van den Borre en Janneken Simonsdr147

(Type acte:) testament van man en wijf gheen kindren hebbende
In den naem ons Heeren Amen, zijn gecompareerd Jan vanden Borrhe, huijvetter geboren van
Oudenaerde ende nu poorter van Goes, en Janneken Simonsdr geboren van Sinte Martins dijck,
nu zijne huijsvrouwe, zij zijeck int kinderbedde ligghende, nochtans etc. Zij vermaakt alle goederen die haar aanbestorven zijn van haar vader Simon Lenardsz aan haar vrienden, mids dat
haar man alle resterende goederen mag behouden, etc. Aldus ter presentie van Hans van der
Meulen, hoedemaecker en Jacques Langhzeel, greelmaker, inwoonders van Goes.
1.126

Testament Jan Claisz148

(Type acte:) testament van een joncman met fidei commis
In den naem ons Heeren Amen, is gecompareerd Jan Claisz, jonghman geboren van Antwerpen,
opgevoedt binnen Middelburgh ende nu onlancx gecomen vuijt Oost Indien, Nu zijeck te bedde
ligghende binnen Goes, nochtans zijnen sinnen, verstandt etc. Vermaakt al zijn goederen aan
zijn oom Anthoni Heusch Fransz, leertouwer, welke dit zal moeten overleveren aan zijn enige
zuster van geheelen bedde Maijken. Aan de armen van Goes twintig schellingen en eveneens
twintig schellingen aan Theunken Clais zijne zustere van halven bedde, wonende tot Rotterdam.
Aldus gedaen in de huijvetterije van Gedeon Crijnsz ter presentie van Philips de Coster huijvetter, Martin Pietersz Naggher en Cornelis Marinusz. des testateurs in zijn voorseide reijse
medegeselle, inwoonders van Goes.
1.127

Transport restitutie lening149

(Type acte:) transport van de actie oft hope om van de capitale leeninghe wat te vercrijghen
Es gecompareerd Daniel Anthonisz Noordthove, poorter van Goes en heeft getransporteerd aan
Niclais Michielsz Oostdijck, medepoorter alhier, d’Actie totte Repetitie, restitutie oft vergheldinghe voor die capitale oft hooft leeninghe daerthoe hij comparant getaxeert es geweest te
moeten contribueren aen die staeten van Zeelandt tot 24 ₤ vls. etc. Ter presentie van Frans Willemsz d’Eversdijck ende Hubrecht Jansz stadtbode.
1.128

Transport van obligatie op de koop van paard door Mels Martsz Pickers150

(Type acte:) tranport op de rugghe van een obligatie gescreven
Es gecompareerd Mels Martsz Pickers, wonende ter Nisse ende heeft getransporteerd aan
Hubrecht Jansz stadtbode, d’Actie ende obligatie hier binnen int witte deser verhaelt, verleden
aen hem cedent van Andries Laureijsz in Elfsdijck tot 16 ₤ 13 sch. 4 gr. over coop van 1 peerdt,
etc. Den laetsten decembris 1602 ter presentie van Jan Gandolphs ende Jaspar Verhorst loopende bode.
1.129

Transport obligatie over koop van koe door Jan Martsz151

(Type acte:) transport als boven
Es gecompareerd Jan Martsz wonende in Pieter Geerdsz boogaert aenden Nissepadt ende heeft
getransporteerd aen Hubrecht (Jansz) verleden aen hem cedent van Gabriel Henricx wonende
onder Cloetinghe tot 7 ₤ over coop van een koe. Actum als voren ter presentie van Steven Bernardsz ende Adriaen Cornelisz Gentman, inwoonders van Goes.
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1.130

Uitkoop van het sterfhuis van Pierkens Blaisdr152

(Type acte:) vuijtcoop van een sterfhuijs
Zijn gecompareerd Henric Remeusz craemer, inwoonder van Goes, ter eenre ende Geerard Anthonisz als getrouwt hebbende Catharina Blaisdr wonende binnen de prochien van Sr. Henricxkinderen, ter anderen zijden. En hebben zij comparanten te gader verclaert dat zijluijden op den
16 octobris laestleden, deurt thoespreken Geleijn Jansz als Schoutteth der voorseide prochie ende David Jacobsz weesmeester der stede Goes, beijde gecosen van de voornoemde Geerds zijde
gheaccordeert zijn ter oirzaecken vant sterfhuijs ende erffvenisse Pierkens Blaisdr wijlen huijsvrouwe des voorseiden Henrics ende zusters des voornoemden Katlijne. Land in de Goeschen
polder, gemeene met haer vrienden. etc. opten laetsten decembris 1602 ter presentie van voornoemde Geleijn en David, midsgaders Henric Jansz vischer ende Pieter Adriaensz craemer, inwoonders van Goes
1.131

Verklaring over het dood zijn van Beatrix Crijnsdr in den Samaritaen 153

(Type acte:) attestatie om ter Vere bij den requirant te verthoonen dat zijn voorghaende huijsvrouwe doodt es ende zulcx een ander te moghen trouwen. Dese es bij erreur hier gestelt om dat
hier leghe plaatse was. Dan behoorde geregistreert te zijne 1o pag. 117
Zijn gecompareerd Pieter Adriaensz craemer ende Crijn Huijghe, oudt ontrent 40 ende 39 jaeren, inwoonders van Goes, ende hebben ten ernsten versoecke ende institutie van Clais Adriaensz Cnodde, verclaert warachtigh te zijne dat zijluijden zeer wel kennen den voornoemden
requirant als geboren zijnde van der Goes ende dat in houwelijck gehadt heeft Beatrix Crijnsdr.
in den Samaritaen, die van deser weereldt gescheijden es ontrent een maendt voor de Goesche
Jaermarct in den jaere 1601, Ghevende redenen van hun wel weten, want die voornoemde Beatrix was moeder des voorseiden Crijns ende gebuijre des voorseiden Pieter Adriaensz, ende
want Recht etc. Aldus ter presentie van Henric Remeus ende Willem Pietersz, beijde craemers
en inwoonders van Goes.
1.132

Toestemming om een huis te bouwen154

(Type acte:) consent om in eens anders huijs te timmeren midts t’accoort vande gote
t’onderhouden ende die servituijt vant water te leijden
Naerdijen Jan Crijnsz Blauverwer, wijlen besitter van ’t huijs genaemt die Blauduijve, staende
aen d’oostzijde van de kerckstrate binnen Goes, met Marinus Hubrechtsz Boone als proprietaris
vanden huijse daer beneffens aende zuijdtzijde staende, gheaccordeert was ende geconsenteert
heeft dat Marinus in zijn huijs heeft getimmert, Midts dat Marinus tusschen hun voorseide beijde huijsen geleijt heeft een loode gote, met Belofte zelve voortaen euwelijck te onderhouden
(behoudens den thoeloop vant reghenwater in Marinus tirasback). Belovende ooc hij Marinus,
voor hem ende zijne naecommers eijghenaers zikjn voorseide huijs, dat hij nu noch in thoecomende tijden tot gheenen daeghen en magh betimmeren noch verminderen t’Licht inden keucken des voorseiden huijs van de blauduve. Ende dat hij Marinus zal lijden die die servituijt over
zijnen grondt te moeten leijden t’water dat in denzelven keucken vuijt gegoten magh worden
t’allen stonden. Dan naedemael mits t’overlijden des voorseiden Jans daervan gheen gescrifte
en es gemaeckt sijn voor mij als publicq Notario ende getuijgen onderscreven gecompareert
Andries Adriaensz als getrouwt hebbende des voorseiden Jans zuster ende zulcx besitter oft inwoonder vande voorseide blauduijve ter eenre ende den voorseiden Marinus Boone ter anderen
zijden, ende alsoo Andries t’voornoemde accoordt wel bekent was, heeft Marinus voor hem ende sijne naecommelinghen belooft bij desen aen den voorseiden Andries ofte d’actie vande
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blauduijve hebbende die voorseide gote altijdt ouwelijck ende ernstelijck t’onderhouden, t’Licht
niet te hinderen etc.Aldus ter presentie van Tobias Cornelisz Wicxdorp ende Lambrecht Lambrechtsz cuijper, poorters van Goes.
1.133

Begin jaar 1603155

Onderaan het blad staat: Ende zulcx es t’Jaer 1602 deurgeloopen
1603
Prothocoll oft Registre van allen voorwaerden, Instrumenten ende Acten voir mij Pieter Levendale van Romerswalle als publicq Notario verclaert ende gepasseert. Beghinnende metten nieuwen Jaere ons Heeren Sesthienhondert ende Drije.
(In de marge:) Aureus nuderus 8 E parta XVIII Lettera dominicalis e Pascha verunt 30 martius
naeden ouden stijl v weken laeter. Indict. rom. 1
Tu autem Domine Sabaoth qui judics juste et probas renes et corda videam ultionem tuam ex
eis Hierom xj d (= Jeremias II-20)
Apprehende arma et scutum et exurge in auditorum mihi/ Psal 34
Quia factus es Spes mea Turris fortitudinis a facie Inimici/ Psal 60 Exandi
1.134

Huwelijkse voorwaarden Mr. Pieter Cannoije en Johanna Cornelisdr 156

(Type acte:) contract antenuptiael
In den naem ons Heeren Amen, zijn gecompareerd Mr. Pieter Cannoije, Secretaris der stede van
Aermuijden, vergeselschapt met Jan Cannoije, wonende binnen Middelburgh, zijnen Oom, den
borghemeester Steven Adriaensz Huijzen ende de raetsheer Johan Huijssen, zijne naeste vrijenden, ter eenre ende Joncvr. Johanna Cornelisdr, gheassisteert met d’eersaeme Cornelis Antheunisz haeren vader, den borghemeester David Jacobsz haeren Oom ende Jacob Rijcke Jacobsz,
haeren broeder, ter anderen zijden, inwoonders van Goes, huwelijkse voorwaarden. Aldus ter
presentie van Mr. Albertus Joachimi, pensionaris deser Stede ende Cornelis Cornelisz des
bruijds broeder.
1.135

Aanstelling administrateur door Elisabeth Joosdr van de Werve 157

(Type acte:) commissie van een voocht ende administrateur vande goederen
Compareerde joncvr. Elijzabeth van de Werve Joosdr, ingebooren deser stede Goes ende heeft
geconstitueerd Cornelis Martinsz mede poorter alhier, te zijne voocht, curateur ofte administrateur over haeren persone ende goederen ende van wegens haer constituante te comparen ter
vierscharre ende alomme daert van node zij. Betreft het sterfhuis van haar ouders, etc. Aldus ter
presentie van Niclais Michielssen Oostdijck schepen alhier ende Jacob Adriaensz Boom, poorters van Goes.
1.136

Testament Willem Crijnsz van Waarde 158

(Type acte:) testament van een man gesondt zijnde
In den naem ons Heeren Amen, is gecompareerd Willem Crijnsz inwoonder ende dijckgraefve
der prochien ende wateringhe van Weerde ende Valckenisse etc, gesondt ende wel vaerende etc.
Voorts disponerende van zijn goederen zijnde de helftscheijdinghe vander Erve ende Haeve met
half den lasten die daer op zijn, in den gemeenen sterfhuijse met Cornelia zijnen jegenwoordighe huijsvrouwe, etc. Alnoch begheert ende wilt hij testateur dat den lessenaer oft banck die
hij inder kercken doen stellen heeft aen die kercke gheeijghent blijfve, Soo dat zijne naecommelinghen zullen den zelven wel moghen gebruijcken zoo dat behoort, maer vuijt der kercken
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niet vervoeren. Stelt tot erfgenamen die wettige kinderen van Cornelis ende Lijsbeth zijnen sone
ende dochter etc. aen de huijsarmen vuijt te deelen drije sacken terwe binnen 6 weken naer zijn
overlijden, ende daerenboven dat Cornelis binnen een jaer daernaer vuijtrijcke aen t’joncxste
kindt van Tanne Dignusdr zijne halve zustere 9 ghuldens eens, ende aen de armen in Weerde 9
guldens en een jaer daernae nog eens 9 guldens. Item aen Andries Inghelsz zijn voornoemden
dochters man belast hij testateur vuijt te reijcken aen Adriaen Cornelisz zijne testateurs huijsvrouwen broeders 9 guldens eens. Aen Maijken Jan Meusz 9 guldens, of aan de huijsarmen indien een van beijden overleden was, etc. Alnoch verclaert hij testateur dat staens huwelijcx met
zijne overleden huijsvrouwe hij vercregen heeft een 8ste deelken in de thienden van de vier
hoecken in Weerde, tselve begheert hij dat gesett worde Willem des voorseiden Cornelis zijns
soons soonken. Stelt tot executeurs den Schoutteth ende oudtste Schepen der voorseide prochie
van Weerde. Aldus ter presentie van Jan Jan Marinusz timmerman inwoonder der heerlicheijt
van H’Iersicken ende Adriaen Jansz cousmaker, poorter van Goes.
1.137

Transport obligatie door Pieter Cornelisz kleermaker 159

(Type acte:) transport opden rugghe van d’obligatie gescreven
Es gecompareerd Pieter Cornelisz cleermaker wonende te Goes, heeft getransporteerd aen Adriaen Cornelisz Castaenge ooc inwoonder, d’actie obligatie hier binnen int witte deser verhaelt,
verleden aen hem cedent van Jan Cornelisz Huijsen, schoenmaker alhier. Aldus ter presentie
van Adriaen Cornelisz Ghentman ende Marinus Jansz, clercken opt stadthuijs
1.138

Testament Crijn Jans van Baarland en Maijken Marinusdr160

(Type acte:) testament reciproque van man ende wijf. In brevi forma
In den naem ons Heeren Amen, Zijn gecompareerd Crijn Jansz geboren van Baarlandt ende nu
poorter van Goes en Maijken Marinusdr, zijne huijsvrouwe, zij beswaert met kinde zijeck te
bedde ligghende, nochtans etc. Aldus ter presentie van Adriaen en Anthoni Geerds Michielss
zonen, gebroeders, poorters van Goes.
1.139

Testament Pieter Jans Ponce 161

(Type acte:) testament van man ende wijf noch gheen kindren hebbende dan verwachtende
In den naem ons Heeren Amen, zijn gecompareerd Pieter Jans Poncez secretaris der prochien
van Cloetinghe ende Grietken Jansdr, zijne huijsvrouwe, beijde gesondt ende wel vaerende
(doch zij zwaer met kinde), Legateren aan Logier zijn voorzoonken de helft van een stuck
landts gelegen int middelambacht van Cloetinghe bezuijden van den Breenwegh, groot ontrent
2½ gem. 31 r. Aldus ter presentie van Abraham Cornelisz Backer ende Jan Simonss metser, inwoonders alhier.
1.140

Procuratie voor een proces in het hof van Holland162

(Type acte:) procuratie om d’Arrementen van een proces aen te nemen163
Compareerden Laureijs Adriaensz midsgaders Niclais Michielssen Oostdijck ende Willem Marinusz Zoute, als mans ende voochden van hunnen huijsvrouwen ende kinderen, eenighe sone
ende dochters wijlen Adriaen Laureijsz, alle poorters van Goes. Hebben geconstitueerd Anthoni
van Florij, procureur postulerende voor den Hove van Hollant, om t’Aenvaerden de Arrementen
ende te continueren in d’Actie, Heijsch ende Processe nae die laetste retroacten daerinne gehouden, Dwelcke den voornoemden wijlen Adriaen Laureijsz met hun constituanten (zijne kin159
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deren) over zeeckeren tijdt begonst ende vervolght hebben jeghens Harrent Pietersz als erfgenaem oft onderwinder inden goederen IJemans Harrents zijns ooms was, Nopende die Gorsinghe van Honghersdijck, te ageren etc. Aldus ter presentie van Marinus Henricxsz Landtmeter
ende Geerdt Andriesz Vrijese, beide inwoonders van Goes.
1.141

Verklaring David Corneliss Wicxdorp 164

(Type acte:) attestatie
Compareerde David Cornelisz Wicxdorp geboren poorter van Goes, oudt ontrent 38 jaeren, ende heeft verclaert ten ernsten versoecke van de erfgenamen van Adriaen Laureijsz, warachtigh
te zijne, dat hij zeer wel gekent heeft den voornoemden Adriaen Laureijsz, ende ooc wijlen
IJeman Harrentsz, die tevoren getrouwt hadde Cornelia, desselfs Adriaens moeder, Ende dat hij
deposant dese nachten bij den voornoemden IJeman heeft geslaepen nae dat Cornelia zijne
huijsvrouwe overleden was, Te welcken tijden hij deposant den voornoemden IJeman Harrentsz
somwijlen heeft hooren verhaelen hoe dat hij IJeman met den voorseiden Adriaen zijn stiefsone
gheaccordeert was ter oirzaecken van de schiftinghe ende deelinghe van ’t sterfhuijs dat voornoemden Cornelie, daervan Adriaen voorseit eenigh erfgenaem was, Ende onder ander propoosten dat hij deposant tot verscheijden reijsen den zelven IJeman heeft hooren seggen Dat hij voren vuijt aen hem behouden heeft t’Schor ofte die Gorsinghe van Hongherdijck ende onder daer
jeghens begrootinghe oft restoir gedaen te hebben aen den voorseiden Adriaen, zijns huijsvrouwen sone ende erfgenaem, Om dattet Leengoeden waeren zoo hij IJeman zeijde De welcke naer
zijn doodt succederen zouden op Harrent Pietersz, zijnen IJemans neve.
1.142

Verklaring als de voorgaande165

(Type acte:) zie voorgaande..............
Dat hij voren vuijt ooc behouden heeft zeecker stuck landts, niet onthouden en hebbende de
grootte daervan, geleghen int vroonlant onder die prochie van Cappelle, etc.
1.143

Testament Maijken Cornelisdr Ghijselincxdr166

(Type acte:) testament van een vrou zijeck zijnde. Videto Prothocol D pag. 58
In den naem ons Heeren Amen, compareerde Maijken Cornelis Ghijselincxdr, nu huijsvrouwe
van Mathijs Voghels, geboren van Sinte Laureijs te Blocque167 ende nu wonachtigh buijten die
Gansepoorte van Goes, zijeck te bedde ligghende, nochtans etc, zij vermaakt aan haar man een
gemet vlas dat hij nu zaijen zal, boven die helft van de erve ende have. In de andere helft stelt
zij als erfgenaam Jan Ghijselincx haeren broeder, in den goederen die haar competeren geleghen in Vlaenderen, ende Betken Joos haere nichte huijsvrouwe van Pieter Janssen (geheeten den
Abt). Aldus ten huijse van de comparante staende recht buijten die Gansepoorte. Ter presentie
van Mr. Pieter Lucas, chirurgijn, inwoonder ende Anthonis Janssen van den Broecke, cleermaker, gebuijre aldaer.
1.144

Procuratie om schuld te innen van Martin Adriaens Cluijfhooft 168

(Type acte:) procuratie ad lites int corte, van vele
Zijn gecompareerd Jr. Jan Peters van Cats ende Dierick de Vrijese, in den naem haeren huijsvrouwen, midsgaders Cornelis Geerdsz Bijsterman, inwoonders van Goes, hebben gecommitteert ende machtigh gemaeckt Joos Benedictus, mede inwoonder van Goes, om te innen zulcken
schulden die Martin Adriaensz Cluijfhooft, wonende onder Colijnsplaete in Noordt Bevelandt
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aen hun ten achteren is. Aldus ter presentie van Lenard Jansz beenhouwer en Jaspar Verhorst
loopende bode
1.145

Procuratie Cornelis Corneliss Baltens169

(Type acte:) procuratie ad lites
Compareerde Cornelis Cornelis Balthens, poorter van Goes ende heeft geconstitueerd Joos Benedictus, medepoorter alhier om te compareren ter vierscharren binnen Zuijdt Bevelandt ende
Noordt Bevelandt om aldaar schulden te innen. Aldus ter presentie van Cornelis Jacobsz van
Sundert ende Lowijs Serwouthers inwoonders van Goes.
1.146

Transport kosten zaaien lijnzaad in een gebroken weide170

(Type acte:) transport op den rugghe van d’obligatie gescreven
Es gecompareerd Lucas Adriaensz171, wonende in s’Gravenpolder ende heeft getransporteerd
aen Hubrecht Jansz stadtbode van der Goes, d’actie ende obligatie hier bin int witte deses verhaelt, verleden aen hem cedent van Witte Jansz tot 9 ₤ 9 sch. 6 gr, van een gebroken weije om
Lijnsaet te zaijen. Aldus ter presentie van Cornelis Jansz Boone ende Steven Bernards, inwoonders van Goes.
1.147

Accoord tot verzamelen van verkochte goederen uit het sterfhuis Jacob Dane172

(Type acte:) accoordt om den vercooppenningen in een sterfhuijs tsamen te collecteren
Zijn gecompareerd Marinus Cornelisz schipper, wonende onder die prochie van Ellewoudsdijck, ter eenre ende Jan Jansz Brouwer met Hubrecht Jansz stadtbode, poorters van Goes, ter
anderen zijden, Ende hebben te gaeder verhaelt, naerdijen Marinus voorseit aengenomen heeft
te collecteren ende innen den Inventaris van de vercochte goederen int sterfhuijs Jacobs Dane,
wijlen wonachtigh onder Elfsdijck Aldus ter presentie van Job Aerentsz metser ende Jan Bolders beenhouwer, poorters van Goes.
1.148

Verklaring Willem Marinusz Zoute en Pieter Adriaens Bolle 173

(Type acte:) attestatie, vide 1e pag. 152
Zijn gecompareerd Willem Marinusz Zoute, ende Pieter Adriaensz Bolle, oudt ontrent 40 ende
47 jaeren, poorters van Goes, en hebben verclaert ten ernsten versoecke van Laureijs Adriaensz
weerdt in de Meebaele, warachtigh te zijne dat zijluijden daerbij ende mede geweest zijn binnen
Bieselinghe in de herberghe genaemt ’t Witte huijs op den 7 octobris laestleden, ende naerdijen
den voornoemden requirant aldaer ter marckt hadde doen brenghen bij Dirck Groenevelt deurwaerder van het landtrecht over Zuijdt Bevelandt, zeeckere twee peerden, thoebehoorende Cornelis Janssen Camerlinck (geheeten mijn Rootken) om daeraen executie te doene alzoo dezelve
mijn Rootken aenden voorseiden requirant als erfgenaem van zijn vader schuldigh was 1300
guldens oft daerontrent per Schepenbrieff. Dat zijluijden comparanten gehoordt ende gesien
hebben dat Willem Cornelisz Houw aldaer ooc present zijnde, diverse propoosten gehadt heeft
met voorseide Laureijsz om den voorseiden Brijeff ende actie te coopen. Ende dat ten laetsten
zuijluijden vuijtterlijck gheaccordeert zijn dat den voorseiden Laureijs aen Willem Houw vercocht ende gecedeert heeft den voorseiden brieff ende d’Actie die hij op den voornoemden
Rootken hadde voor de somme van 45 ponden grooten vlaems.etc. Aldus ter presentie van Pieter Bouwens Winckeliers ende Christoffel Gallieris, inwoonders alhier.
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1.149

Koop ambachtsheerlijkheid Ellewoudsdijk174

(Type acte:) coop van 1/3 in die ambachtsheerlijckheijt van Ellewoudsdijck etc.
Zijn gecompareerd Jr. Frederic de Lutiano, Ambachtsheere in Ellewoudsdijck, Everinge etc. ter
eenre ende Jr. Johan Peters van Cats ter andren zijden, beide inwoonders van Goes, zijn gheaccordeerd dat Jr. de Lutiano met consent van de graaf van Zeeland verkocht heeft aan Jr. van
Cats een gerecht derde part in de Ambachten en Ambachtsgevolghe in de prochien van Ellewoudsdijck, Everinghe, Coudorpe ende Drijeweghen tot ontrent 1301 gemeten 53 roeden bij der
breede, steenschietens 559 gemeten 147 roeden. Aldus ter presentie van Jr. Adolph van de
Weerde ende Cesar Gallieris, inwoonders alhier.
1.150

Overdracht erfpacht Rogier de Vriese175

(Type acte:) overdraght van een erfpacht
Zijn gecompareerd Rogier de Vriese, schoolmeester in Cloetinghe ter eenre ende Jacob Geerdsz
wonende in dezelfde prochie ter anderen zijden, en verklaarden dat Rogier verkocht en Jacob
gekocht heeft de erfpacht die hij cedent verklaarde overgenomen te hebben van Pieter Geerdss
de Jongh en die twintich jaer beseten had, voor 24 ₤ gr. vlaems eens. Aldus ter presentie van
Sibert Pieter Eijndsz wonende onder ’t Goesche ambacht ende Cornelis Jacobsz wonende in shr.
Elfsdorp
1.151

Transport obligatie voor coop schapen176

(Type acte:) transport onder aen d’obligatie gescreven
Is gecompareerd Frans Adriaensz Leijss wonachtich in Baerlandt ende heeft getransporteerd
aan Jan Jansz brouwer ende poorter in Goes, de obligatie hier boven in ’t witte deser verhaelt,
verleden aen hem cedent van Cornelis Cornelisz, schipper wonende in Everinghe tot 11 ₤ 18
sch. 4 gr. over coop van 11 schapen. Aldus ter presentie van Hubrecht Janssz stadtbode ende
Marinus Jansz clercq op de griffie.
1.152

Procuratie van Jacob Dircxz Turck177

(Type acte:) procuratie ad vendendum et tradendum
Compareerde Jacob Dircxz Turck, geboren van Rotterdam en nu inwoonder van Goes, en heeft
geconstitueerd Dirck Dircksz verwer sijnen vader, om te mogen verkopen etc. alle zijne constituants goederen, roerende ende onroerende etc. gelegen binnen der stede van Rotterdam oft daerontrent, te compareren voor vierscharren etc. Aldus ter presentie van Jan Jansz schoenmaker
ende Jaspar Verhorst, loopende bode.
1.153

Verklaring Cornelis Jans Doensz178

(Type acte:) attestatie
Is gecompareerd Cornelis Jans Doensz. oudt ontrent 39 jaeren, wonende in den ronden polder
onder die prochie van der Nisse ende heeft verclaert ten ernsten versoecke van Adriaen Cornelisz Leijsz wonachtich in Baerlandt, warachtich te zijne dat hij comparant op den Witten donderdagh laetstleden dwelck was op den 4 aprilis 1602 daerbij ende mede geweest es ter herberghen genaemt den schilt van Vranckrijck 179 in de bellinghstraete binnen Middelburgh, daer
onder anderen waeren twee bootsgesellen daervan den eenen was geweest cuijper op het schip
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van D. de Moucheron, welcke alsdoen onlancx alhier ingecomen was van West Indien,
d’welcke twee bootsgesellen aldaer wel ernstelijck verhaelden dat zijluijden zijnde int voorseide schip ligghende voor cascalaix bij Spaengnien, gehoordt ende gesien hebben dat hunnen Capiteijn geboodt Pauwels Jansz Nissepadt, in der Goes, (dwelcken den eenen bootsgeselle zeijde
zijn camerade te zijn) ende noch eenen Aerent van Middelburgh ooc bootsgesellen op zelve
schip, te ghaen op een Spaensche barcque (die zijluijden aldaer ingenomen hadden) om die aen
’t voorseijde schips boordt te brenghen, dan dat die spaengiaerts die beneden daerinne gevanghen waren den voornoemden Pauwels ende Aerent geweldigh zijn geworden ende de zelve
overboordt in zee hebben geworpen, daer zijlieden verdroncken zijn. Verclaerende die voorseide twee bootsgesellen t’selve geschiet te zijne ontrent den 23 febr. 1601, Ende dat zijluijden
hunne voornoemde maets (overmits den windt) niet en consten te hulpe comen. Ende want recht
etc. Ter presentie van Hubrecht Janssz stadtbode ende Adriaen Cornelisz Ghentman inwoonders
alhier.
1.154

Procuratie Jacob Jans Braeniendijck180

(Type acte:) procuratie om 1 gegeven sententie ter executie te doen stellen
Compareerde Jacob Jansz Braeniendijck, poorter van Goes, heeft geconstitueerd Joos Benedictus, procureur, medepoorter van Goes, om in naam van de constituant als gemachtigde van de
voorkinderen van zijn vrouw uit haar huwelijk met Pieter Cornelisz Croone, ter behoorlijcken
executien te stellen alzulcke twee sententien d’welcke hij constituant vercreghen heeft van Borgemeesters en Schepenen van Goes op 2-7-1601 tot laste van Pieter Geerdsz Jongh, etc. Aldus
ter presentie van Jan Cornelisz Mazuer ende Hubrecht Jansz stadtbode.
1.155

Verklaring Maijken Pauwelsdr Dijckwel181

(Type acte:) verclaeringhe oft affirmatie, gestelt onder ofte achter die Specificatie van de schulden bij de comparante Heijsserse overgegheven
Compareerde Maijken Pauwelsdr, weduwe Lenard Willemsz, poorteresse van Goes, oudt
ontrent 80 jaeren, ende heeft wel ernstelijck verclaert midts desen bij haere vrouwen waerheijt,
in plaetse van Eede, etc, dat die voorseide schulden hier voren bij specificatie verhaelt, deuchdelijck zijn ende dat die recht voordelen haer noch zijn thoecomende van Cornelis Henricxss
Stierman sterfhuijs, eertijdt wonachtich onder die prochie van Baerlandt, etc. Aldus ter presentie van Jr. Fredericq de Lutiano ende Jr. Jan Pietersz van Cats, beijde inwoonders van Goes.
1.156

Transport ambacht Krabbendijke182

(Type acte:) transport ofte overdraght van Ambachten ende gevolghe
Is gecompareerd Pieter Willemsz rentmeester van de Staeten van Zeelandt wonende te Goes,
ende heeft (vuijt crachte van zeeckere Pocuratie gepasseert voir Pieter van Lare, notaris te Middelburg van 23-3-1602, ende verleden van Jr. Alexander Fredericq Junius de Jonghe, wonachtich tot Heijdelbergh in de Paltz, alsdoen zijnde te Middelburg zone ende in deele erfgenaem
van Johan Junius, alhier verthoont) machtich gemaeckt Mr. Nicolaes de Vrijese Diericxz ende
Aernould Chappelle, wonende binnen Middelburgh om te compareren voor de Leenmannen der
graeffelijckheijt van Zeelandt ende aldaer te transporteren ten proffijte van Daniel de Renialme,
zijne constituants zwaeghere, coopman binnen Middelburgh, het vierde part van de Ambachtsheerlijkheijt van Crabbendijcke, zoo in den Monnickenpolder ende in den ghenen die nu genoemt wordt Maeghspolderken, als in den grooten polder van Crabbendijcke laetst ingedijckt.
Mette Jaght, Voghelrije, Visscherije, Maelderije, dijckettinghen ende alle ambachtsgevolghe
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daermede ghaende, Daerthoe ooc zulcken vierendeel in de Gorsinghe ende aenwasch noch buijtendijcx ligghende, etc. Aldus, datum als volgt
1.157

Transport tienden te Krabbendijke183

(Type acte:) substitutie op ’t transport van Thijenden
Opdracht om te compareren voor mijn Eerwaerde Heeren Decaenen en aldaar te transporteren,
cederen etc. het genoemde vierde part zulcx alst hem constituant magh competeren in de Thijenden Crabbendijcke; zoo inden Monnickenpolder ende (etc.) laetst ingedijckt, aen desen eijlande Zuijdtbevelandt. Aldus, ter presentie van Jr. Jan Peters van Cats en Mr. Daniel de Lansbergh, medicijn.
1.158

Procuratie Maijken Diericxsdr voor verkoop boerderij Haastrecht 184

(Type acte:) procuratie voor een vrouw ad vendendum et tradendum
Gecompareerd Maijken Diericxsdr. geboren van Haestricht bij Schoonhoven, ende nu wonende
te Goes, en heeft geconstitueerd Andries Goossens, schiptimmerman binnen Schoonhoven, haeren neve, om te moghen vercoopen alzulcken hofstede, vroone ende erfve, als haer is competerende, geleghen binnen Haestrecht oft daerontrent, daerop eertijdts een huijs gestaen heeft daerinne haer ouders plaghen te wonen, etc. Aldus ter presentie van Jr. David van de Werfve ende
Pieter Gillissen Pluijm, bewoners van Goes.
1.159

Procuratie Soetken Hubrechtsdr185

(Type acte:) procuratie van een vrouw ad vendendum ende tradendum in rem constituti
Is gecompareerd Soetken Hubrechtsdr, geboren van Heijnkenssandt, weduwe van Adriaen Apteker, eertijdts wonende binnen Antwerpen, daerna binnen Aken, ende nu zijnde binnen Goes,
ende heeft geconstitueerd Pieter Adriaenss haeren sone wonende binnen Antwerpen, om in haar
naam te moghen vercoopen alzulcken huijsen, gronden van erven, cheijnsen, renthen, briefven
van schulden ende Actien etc. binnen Antwerpen, Herentals ende elders, etc. Aldus ter presentie
van Michiel Cornelisz Blaubeen ende Joos Roonthoren, cleermaker, beide poorters van Goes.
1.160

Transport van een obligatie van koop van tweewinter kalfdragende veerse186

(Type acte:) transport van een obligatie opden rugghe desselfs gescreven
Es gecompareerd Henric Cornelisz Onderdijck, wonende onder die prochie van Drijeweghen
ende heeft getransporteerd aen Hubrecht Jansz stadtbode, d’obligatie ende Actie hier binnen int
witte deses verhaelt, verleden aen hem cedent van Jacob Leunisz wonachtich onder dezelve
prochie, tot 5 ₤ 13 sch. 4 gr. over coop van een tweewinther calfdraghende veerse. Aldus ter
presentie van Jan Cornelisz Mazuer ende Guilleaem van Grimberghen, inwoonders van Goes.
1.161

Transport een vierde part in 40 guldens van Cornelis Capelleman 187

Compareerde Cornelis Capelleman, wonende binnen die prochie van Ovesant ende heeft getransporteerd aan Hubrecht (Jansz stadtbode) de Somme van Thien guldens, zijnde een vierde
part in Veertich guldens die hem comparant noch resteren ende thoecomen vanden huijspaije
verschenen Goesche marckt 1602 laetstleden, dewelcke 10 gulden Reijnier Claisz in
s’Gravenpolder als borghe voor Jan Maegh noch schuldich is. Aldus ter presentie van Gandolph
Schaelliedecker ende Jaspar die bode

183

RAZE 2042, fol 132, 14-3-1603
RAZE 2042, fol 132, 17-3-1603
185
RAZE 2042, fol 133/79, 17-3-1603
186
RAZE 2042, fol 133/79, 18-3-1603
187
RAZE 2042, fol 133/79, 134 18-3-1603
184

- 58 -

1.162

Accoord sterfhuis Johanna Hendricxdr, vrouw van Boudewijn van de Steene188

(Type acte:) transactie oft accoordt
Naerdijen Bouduin vanden Steene, schoenmaker binnen Berghen op den Zoom naer t’overlijden
van Johanna Henricxdr zijne huijsvrouwe, mette weescamer aldaer opden 9 novembris 1574
geaccordeerd was dat hij zijne onbejaerde weeskinderen tot neghen in getale boven hun onderhoudt tot hunne bejaertheijt ofte State, voor hun moederlijck goedt belooft ende bewesen heeft
aen elcken alsdan vuijtterijcken de somme van 48 carolus guldens eens, stervende d’eene succederende opden andere, ende daerenboven noch d’eene helft van zeeckere Renthe van 12 carolusguldens 12 stuijvers erffelijck, sprekende op ’t slot van Halsteren, Ende daernae tot ander
houwelijck hem beghevende met Crijnken Willems, vuijtterlijck deser wereldt overleden es,
Soo ist gebeurt datter Questie, geschil ende Processen geresen zijn, zoo tot Brouwershaven als
voirden Hove van Hollant, tusschen den voorseide voorkinderen ende die voornoemde weduwe,
hunne stiefmoeder, als heijschende hun voorseide moederlijck goedt ende die weduwe allegerende de zelve voldaen te zijne volghende die pretensie ende bekentenisse voir Mr. Jacob Norris
binnen Brouwershaven gepasseerd, dewelcke noch ongedecideert hanghende, ende die voornoemde Crijnken ooc overleden zijnde, Heeftet haeren kinderen ooc bij den voornoemden Bouduin geprocreert, beter gedocht metten voorseiden voorkinderen, haere halve broeders ende zusters te transigeren ende accorderen. Sulcx zijn voor mij (notaris) gecompareerd Goossen Mathijsse ende Herman Wijns, als getrouwt hebbende Elijzabeth ende Janneken voorseide Bouduins dochters, poorters van Goes, vervanghende ende hem sterckmakende voor d’andere voorkinderen haere broeders ende susters ter eenre, ende Willem van den Steene, voor hemzelven
ende als volmaghtight van Jozijne, zijne zustere, als naekinderen desselfs Bouduins, ter anderen
zijden ende hebben tegader verclaert gheaccordeerd te zijne in der voeghen naebescreven, etc.
Aldus ter presentie van Pieter Adams ende Pieter Janssen (geseijt den abt), beijde aerbeijders
binnen Goes.
1.163

Procuratie door David Jooss Ruijghrock van de Werve 189

(Type acte:) procuratie van een vader om zijn consent te draeghen over zijn soons houwelijck
ende om dat te beloven ende accepteren. Vide prothocol D pag. 488 et 1o pag. 281
Compareerde den Edelen wel geboren ende eersaemen joncheer David Ruijghrock van de Werve, filius Joost nu zijnde binnen der stede Goes, Verhaelende dat tzijnder kennissen gecomen es
dat dat Jr. Philips Ruijghrock van de Werve sijnen oudsten sone (daer moeder af was
Joncvrouwe Barbara de Chasseij heer Philipsdr) wel gesint es om hem ten houwelijcken Staete
te begheven. Dan dat hij tselve niet en wel beghinnen sonder voorweten ende expres voorghaende consent van hem comparant sijnen vader. Soo die civile ende natuijrlijcken redene tselve
raedende zij. Ende zoo nochtans hem comparant nu ongeleghen en es daerbij ende over te zijne
Heeft in alderbesten voeghen hem moghelijck wesende geconstitueert, gecommitteert ende speciael bevel gegheven, Constitueert, Committeert ende gheeft speciael bevel bij desen onwederroepelijck Den Edelen voorsinnighen ende zeer discreten Jr. Michiel van Halmale voocht ende
oom des voorseiden Jr. Philips (als getrouwt hebbende die zuster van wijlen zijne voornoemde
Joncvrouwen moedere) Heer Henric van Halmale, Heer van Vrisele, oudt Burghmeester der
stadt Antwerpen zijne neve ende elcx van hun beijden te te gader ende bijsondere hem ghevende etc. Om etc. Te communiceren ende te tracteren met de Vrijenden van Joncvrouwe Anne
de Crohain, het thoecomende houwelijck tusschen den voorseiden Philips Ruijghrock van de
Werve, sijn soon, ende ende de selve voornoemde joncvrouwe Tselve houwelijck te sluijten,
wettelijck te passeren ende tot solempnisatie desselfs te procederen naer d’ordinnantien der he-
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ijligher kercken, etc. Aldus ter presentie van Pieter Gillissen Pluijm ende Nicolaes Anthonisz
gesworen bode vant landrecht, inwoonders van Goes.
1.164

Verklaring Martijnken Pietersdr weduwe van Cornelis Willems Speecke 190

(Type acte:) attestatie van een vrouw, Videto supra pag. 38
Es gecompareerd Martijnken Pietersdr weduwe van Cornelis Willemsz Speecke, poorters van
Goes, oudt ontrent 48 jaeren, ende heeft ten ernsten versoecke van Joos Joosz cleermaker, medepoorter alhier, verclaert etc. warachtigh te zijne Dat zij op ghisteren Daerbij jeghenwoordigh
was daer Thomazijnken (zijne voorseide requirants huijsvrouwe, zijeckelijck zijnde ) met ernsten gemoede ende woorden verhaelde dat zij aen denzelven haeren man over langhen tijdt gemaeckt ende gegeven hadde, ende alsdoen alnoch voren vuijt Ghaff het tafereel mette deuren,
(Daerinne (MPS: niet ingevuld) geschildert es) Dat van zijn Oom (die man was van wijlen Lijsbeth in de apteecke) gecomen es. Ende want recht etc. Aldus ter presentie van Pieter g. ende
Dignus g.191
1.165

Persoonlijke aantekening Levendale 192

Onderaan de pagina 9 regels latijnse tekst, en vervolgens 3 regels bovenaan de volgende pagina.
Postquam Nos Petrus Levendale et Maria Coenraeds matrimonium consumassemus xj febr. anno predicti etc. Videto supra pag. 9 et 1o pag. 180, 308.
1.166

Testament Cornelie Cornelisdr, weduwe van Job Cornelis Herts

In den Naem ons Heeren Amen, is gecompareerd Cornelie Cornelisdr. weduwe van Job Cornelis Hertss, nu wonende binnen dese stadt, redelijck gesondt etc. Zij legateert aan de kinderen
nagelaten door haar zoon Pieter Leuwe in Weerde een gemet weije geleghen onder Cruninghe
int moolwaeter. Ende diergelijck gemet weije aen Janneken die dochter van Grietken wijlen
haer dochter. Daer jeghens scheldt zij testatrice quijte Maijken Doens haere dochtere alle tghene
zij dochter aen haer schudigh zijn magh. In alle resterende goederen, roerende en onroerende
etc. stelt zij tot erfgenaam haere kindt, kinderen ofte kindskinderen alreede geboren ende die
nogh geboren moghen worden. Aldus ter presentie van Hubrecht Janss stadtbode ende Steven
Bernards, inwoonders van Goes.
1.167

Huwelijkse voorwaarden Quirijn Vincents en Agatha Jans Cornelisdr193

(Type acte:) contract antenuptiael. Des vrouws testament siet 1o pag, 432
In den naem ons heeren Amen, zijn gecompareerd Quirijn Vincentsz timmerman geboren ende
wonachtigh in Baerlandt ter eenre ende Agatha Jans Cornelisdr, geboren binnen die stadt van
Romerswalle ende nu wonende binnen Goes.ter anderen zijden. Huwelijkse voorwaarden. beijde jongheluijden etc. Aldus ten huijse van Catharine Boijs (daerbij die bruijt als dienstmaerte
woont) ter presentie van Cornelis Cornelis Balthens ende Cornelis Martsz poorters van Goes.
1.168

Procuratie Susanna Pietersdr194

(Type acte:) procuratie ad recipiendum, vendendum et tradendum
Is gecompareerd Susanna Pietersdr weduwe van Hans de Backer, passementwercker, geboren
van Berghen op den Zoom, dan wijlen inwoonder ende onlancx overleden te Goes. Als boedelhoudster van denzelven geheelen sterfhuijse en als moeder van alle haere kinderen, zoo bij den
voornoemden Hans als bij Clais Dignusz haeren voorghaende man geprocreert. Ende heeft zij
geconstitueert Jan Pietersz lakenvercooper ende Quirijn Matthijsz baliu van Baerlandt haeren
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broeder ende zusters man om in die qualiteyt te moghen maenen, heijsschen etc. alle pachten,
renthen etc. in Zeeland en in Brabant en te moghen vercoopen alle haere goederen roerende ende onroerende in Zeeland en binnen Berghen op den Zoom etc. Aldus ter presentie van Pieter
Cornelisz Rontvisch schoenmaker ende Pieter Cornelisz den heeten naijers, cleermaker, inwoonders van Goes.
1.169

Verklaring Pieter Corneliss in de drie haringen over verkoop land door Jacob
Corneliss Jacobs Boudewijns Weerde195

(Type acte:) remissi sive absolutie hypotheken pro parte
Compareerde Pieter Cornelisz in de drije haeringhen poorter van Goes, verhaelende naerdijen
tsijnre kennisse es gecomen dat Jan Jacobsz Bom medepoorter alhier, gecocht heeft van Jacob
Cornelis Jacob Bouwensz den nombre van 25 gemeten 41 roeden tot 226 ponden grooten
vlaems, ende dat t’voorseide landt aen hem comparant verbonden staet ende gehypotheceert es
tot voor ontrent 152 ponden grooten vlaems, Soo heeft hij comparant ten versoecke van Bom
zijn verbandt ofte recht van hypotheecque gequiteert ende ontsleghen. Aldus ter presentie van
Pieter Adriaensz Bolle ende Jan Broeckardt, inwoonders van Goes.
1.170

Transport tienden van Oud Munster196

(Type acte:) transport van Oud Munster thijenden
Is gecompareerd Mr. Cornelis Cornelisz Brune als oom ende testamentelijck voocht van de
naekinderen van Marinus Dignusz nu onlancx 22 augusti laetstleden gestorfven. Ende heeft getransporteerd aen Niclais Michielsz Oostdijck inwoonder van Goes, allen alzulcken thijenden
(te weten ontrent 8 gemeten min 28 roeden in H’Iersicken, Couwerve, Duvenee, Schoudee,
Broeck, Creecke ende Honsvliet) als den voornoemden wijlen Marinus gemeen met Stephanus
zijn broeder noch levende, verleent zijn in Zuijdt Bevelandt, om alle de zelve thijenden bij den
voornoemden cessionaris ende zijn wettighe naerdere erfgenamen gehouden te werden voor
zulcke jaerlicxe Pensie ende onder dandere lasten ende baeten, als dezelve tot noch thoe beseten
ende genoten zijn geweest volghende den verlijdtbriefve daervan zijnde. etc. versoeckende
voorts met behoorlijcken reverentie mijn Eerwaerde heeren Decaenen ende Capittele Sinte Salvatoirs (gheheeten Oud Munster) t’Utrecht, Dat haeren Eerwaerden beliefve hun consent tot die
veralienering ofte cessie te gheven, etc. Aldus ter presentie van Dignus Geerdsz lakensnijder
ende Niclais Antheunisz, bode van ’t landrecht, inwoonders van Goes.
1.171

Procuratie om proces voor het Hof van Holland te vervolgen197

(Type acte:) procuratie om d’Arrementen van een proces aen te nemen
Compareerden Adriana Cornelis Macharisdr, weduwe van Harrents Pietersz, gheassisteert met
Pieter Rijmelant haeren in desen gecoren voocht, midsgaders Aelken, des voorseiden Harrents
eenighe dochter ende erfgenaem, gheassisteert met Cornelis Geerdsz Bijsterman, haeren oom,
allen inwoonders van Goes, ende hebben geconstitueert Jhean Leseur procureur postulerende
voor den Hove van Hollant, om t’aenveerden d’arrementen ende te continueren in d’Actie defensie ende Processe nae die laetste retroacten daerinne geh(ouden?) d’welcke den voornoemden wijlen Harrent Pietersz als erfgenaem oft onderwinder in den goederen Yemans Harrents
zijns ooms was, begonst ende vervolght heeft jeghens d’erfgenamen van Adriaen Laureijssen
nopende die Gorsinghe van ...(vide ut supra pag. 120198). Aldus ter presentie van Marinus Henricxz Landtmeter ende Jacob Inghelsz pennincweerder, beijde inwoonders van Goes.
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1.172

Verklaring over nagelaten goederen van Stoffel Slock199

(Type acte:) attestatie op een donatie cum mortis
Zijn gecompareerd Jan Bolle, hovenier, Simon Martins, jaegher, Adriaen Cornelis Macharisz
ende Henric Adriaensz Nissepadt, oudt ontrent 55, 50, 51 ende 38 jaeren respectivelijck, wonende aen de straete buijten de gansepoorte deser stede Goes, ende hebben verclaert warachtigh
te zijne ende hun wel kennelijck, dat zijluijden op den derden dagh meije anno 1600, daerbij
ende jeghenwoordigh geweest zijn ten huijse ende daer op zijn bedde zijeck lagh Stoffel Slock,
ooc wonachtigh buijten de voorseide poorte. Ende verclaerden dat zijluijden kennisse zoude
draeghen dat hij Stoffel gegeven hadde aen den voornoemden Jan van vooren zijns huijsvrouwes zusters man alle die goederen die hij Stoffel naelaetende was. Dat deze dan moest uitkeren
aan de armen in Goes 4 ₤ gr, aan de kinderen van Geerd Jansz 4 ₤, aan de kinderen van Jacob
Lambrechtsz 4 ₤ ende die resterende 4 ₤ aen desselfs Jans van vooren kinderen, daervan hij
Stoffel behouwt oom was, etc. Aldus ter presentie van Jan Pietersz Pappot ende Hubrecht Bernardsz cleermaker, poorters van Goes.
1.173

Transport obligatie Herman Marinusz200

(Type acte:) transport onder d’obligatie gescreven
Is gecompareerd Herman Marinusz wonende op Heijnkenssandt ende heeft getransporteerd aan
Hubrecht Jansz stadtbode, d’Obligatie ende actie hier boven in ’t witte deses verhaelt, verleden
aen hem cedent van Frans Adriaens Leijssen in Baerlandt tot 4 ₤ 2 sch 6 gr over lanthuijre. Aldus ter presentie van Henric Nissepadt ende Jan Pietersz Pappot.
1.174

Procuratie om een uitspraak ter uitvoering doen stellen 201

(Type acte:) procuratie om een Sententie ter Executie te doen stellen
Es gecompareerd Mr. Jacob Peck als broeder ende last hebbende van joncvrouwe Ochera Peck,
met haeren zonen geprocreert bij wijlen Mr. Jan Jacobus shr. Jans Doctor medicinae, alle inwoonders van Ziericzee ende heeft gecommitteert Jacob Jacobsz Mets procureur wonachtigh in
Cruninghen om te procederen tot Sententie ende de zelve verworfven hebbende ter behoorlijcken Executie te doen stellen ende vorderen jeghens Jan Jan Marinusz timmerman in
H’Iersicken, tot betaelinghe van alsulcke Renthe van 9 gulden jaerlicx metten verloopen van
dijen als hij aen Mr. Jan oft nu zijn sterfhuijs schuldigh is. Aldus ter presentie van Jan Cornelisz
Mazuer ende Jan Adriaensz Goeree, inwoonders van Goes.
1.175

Pachtcontract Maria Cornelis Baltens202

(Type acte:) pachtcedulle met Borghe
Zijn gecompareerd Maria Cornelis Balthensdr, in den naem van Catharina Boijs haere moeder
ter eenre ende Stoffel Jansz, hovenier buijten de stede Goes, ter anderen zijden, ende hebben
verclaert veraccordeert te zijn dat Catharina heeft verpacht en Stoffel gepacht een stucxken
zaijlandts om te hovenieren groot ontrent een half gemet geleghen aen den cinghel deser stede.tusschen Cornelis Martssens ende Cornelis Antheunissens landt, etc. Aldus ter presentie van
Adriaen Arnoudsz ende Jaspar Verhorst loopende bode, inwoonders van Goes.
1.176

Testament Mr Andries Stehouwer203

(Type acte:) testament reciproque tusschen man en wijf kinderen hebbende, met een prelegaet
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In den naem ons heeren Amen, zijn gecompareerd Mr. Andries Stehouwer, chirurgijn, wonende
binnen die prochie Cruninghe ende Cornelia Vervoort zijne huijsvrouwe, beijde gesondt etc.
Langstlevende erft. Hunne dochter Stijnken Andriesdr. krijgt boven haar kindsdeel nog ₤ 12.
Vermelding van een paijbrief op Jan Costens van 1400 guldens. Last op hun huijs dat zij gecocht hebben van Jacob Mets, etc. Aldus ter presentie van Jan Jacobsz Bom ende Jan Cornelisz
Mazuer, poorters van Goes.
1.177

Procuratie Jan Storm204

(Type acte:) procuratie ad recipiendum transigatie etc. ad lites
Is gecompareerd Jan Storm, secretaris van de prochie van Cruninghen, ende heeft geconstitueerd Tobias Cornelisz Wicxdorp poorter van Goes, om te moghen maenen en ontfanghen etc.
alle pachten. etc. Aldus ter presentie van Macharis Cornelisz, wonende ter Vlake ende Pieter
Cornelisz geseijt Junius pr. in Cattendijcke.
1.178

Procuratie Adriana Cornelis Macharisdr weduwe Harrent Pieters 205

(Type acte:) procuratie brevis ad tradendum
Zijn gecompareerd Adriana Cornelis Macharisdr weduwe van Harrent Pietersz, midsgaders
Aelken (vide ut supra pag. 142), hebben gemachtigd Pieter Foortsz Brick, om te compareren ter
vierscharen oft opdraeghen aen Hubrecht Leijsz alzulcken hoeve als zij constituanten vercocht
hebben, ligghende aen den Oostdijck onder Cruninghe. Actum binnen Goes ter presentie van
Mathijs van der Straten ende Anthoni Stevens rentmeesters van de gheestelijcke ende wereldlijcke geconfisqueerde goederen.
1.179

Ontvangst bevestigd door Tanneken Lenard Woutersdr206

(Type acte:) recepisse met Quijtancie
Is gecompareerd Tanneken Lenard Woutersdr, met Jan Leuwsz haeren bruijdegom, daermede
zij nu gezeeckert oft ondertrouwt es, poorteresse dezer stede Goes, ende heeft bekent ontfanghen te hebben de somme van 10 ₤15 sch. gr. vlaems vuijt handen van Aerdt Jorisz ende Tanne
zijne huijsvrouwe wonende in de Nardusbloeme alhier, haere stiefvader, ende die zelve over die
volle betaelinghe ende voldoeninghe van haer vaderlijck ende moederlijck goedt ende ooc verdiende huijre.Te weten ₤ 2 gr. vls. voor haer vaderlijck goedt volghende den scriftelijcke accoorde tusschen Lambrecht Woutersz haers vaders broeder ende Maijken Pietersdr. haere moedere gemaeckt ende bij goede mannen vuijtspraecke bevestight van date 3-5-1577. Ende ₤ 6 gr
vls. voor haer moederlijck goedt volghende den testamente reciproque bij wijlen haere voornoemde moeder en den voornoemden Aerdt Joriss alsdoen haeren man voir Mr. Jan de Ridder
als notaris op den 10-12-1579 gepasseert, etc. Aldus ter presentie van Steven Adriaensz Huijzen
ende Cornelis Martinsz poorters van Goes.
1.180

Schuldbekentenis Pieterken Hendricx weduwe Jacob Pieters opt Hof207

(Type acte:) Obligatie
Es gecompareerd Pieterken Henricxdr weduwe van Jacob Pietersz opt Hoff, gheassisteert met
Leijn Claesz schipper haere haere schoonsone ende in desen zaecken haer gecoren voocht, beijde inwoonders van Goes, ende heeft bekent schuldigh te zijne aen Hubrecht Jansz stadtbode,
voor Dierick Nuijts erfgenamen de somme van 55 ₤ gr. vls. van geleende ghelde, etc. Aldus ter
presentie van Jacob Laureijsz Voornzee, coster en Adriaen desselfs Jacobs zoon, beijde poorters
alhier.
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1.181

Schuldbekentenis Jan Corneliss op ‘t Sandt208

(Type acte:) obligatie
Es gecompareerd Jan Cornelisz op ’t Sandt wonende in de Cruninghe polder onder die prochie
van der Nisse, ende heeft bekent schuldigh te zijne aen Sebastiaen Cornelisz de Witte poorter
van Goes, de somme van 18 ₤ 12 sch.4 gr. 6 mijten vls. over reste van landpachten, etc. Aldus
ter presentie van Cesar Gallieris ende Jaspar Verhorst, inwoonders van Goes.
1.182

Testament Severus Hubrechts209

(Type acte:) testament van een vader zijeck zijnde onder zijn kinderen
In den naem ons heeren Amen, is gecompareerd Severus Hubrechtsz, lijnewever, poorter van
Goes, zijeckelijck te bedde ligghende, nochtans etc. Hij legateert aan zijn dochter Janneken alle
die cleederen ende juweelen die ten lijve van wijlen haere moeder Lene Jans van Wijck, zijne
comparants huijsvrouwe waeren dienende, Als naemelijck een gouden ringh (zijnde een trouwe), met een silveren reael van acht deaermede hij zijne voornoemde vrouw ondertrouwde, een
silveren lepel met een schorthaeck ende Daerthoe noch in gereeden ghelde de somme van thien
ponden grooten vlaems. Voorts aen Hubrecht zijnen sone, geprocreert bij Geerdken Balthens,
zijne comparants eerste huijsvrouwe, gheeft ende laet hij voren vuijt het weversgetouwe daer hij
Hubrecht op werckende es, midsgaderd viere van de beste kammen die hij zal moghen kiesen.
Ende aen Cathrijne zijne dochter desselfs Geerdkens, haers moeders, beste huijcke met eenen
ronden gouden ringh. Ende aen die voornoemde Hubrecht ende Cathrijne tsaemen twee silveren
lepelen, te weten een cleenen ende een grooten met een silveren reael van vier. In alle die resterende goederen stelt hij die voorseide Hubrecht, Cathrijne ende Janneken als erfgenamen. Aldus
ter presentie van Hubrecht Jansz stadtbode ende Hubrecht Cornelissen lijnewever, poorters van
Goes.
1.183

Schuldbekentenis Pieter Adriaens Craemer210

(Type acte:) obligatie
Es gecompareerd Pieter Adriaensz craemer, poorter van Goes ende heeft bekent schuldig te zijn
aan Lenard Jacob Aerendsz, medepoorter, die somme van ₤ 24 ter oirzaecken ende over dat Lenard als beschadighde borghe voor Pauwels Marinusz wijlen schipper tot Bieselinghe heeft
moeten ghelden. etc. Aldus ter presentie van Lenard Jansz beenhouwer ende Cornelis Adriaensz
Calloo, poorters van Goes.
1.184

Procuratie Maijken Marinusdr vrouw Martin Martsz211

(Type acte:) procuratie ad lites in brevi forma van een vrouwe
Es gecompareerd Maijken Marinusdr huijsvrouwe van Martin Martsz eertijdts wonende binnen
Goes, ende heeft machtigh gemaeckt Hubrecht Jansz stadtbode om te heijsschen, ontfanghen
ende innen alle alzulcken pachten, huijren, renthen ende achterstellen als Cornelis Adriaensz
Bolle ende alle haere debiteurs aen haer noch resteren, etc. Aldus ter presentie van Steven Bernaerds ende Adriaen Ghentman.
1.185

Verklaring van Janneken Cornelis Diericxsdr over overspel 212

(Type acte:) attestatie voor den officier op een gepresumeert overspel
Es gecompareerd Janneken Cornelis Diericxsdr. oudt ontrent 55 jaeren, weduwe van Jan Costens, weerdinne in de Zwaene binnen Goes ende heeft ten ernsten versoecke van Jan Slese als
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stedehouder van den rentmeester van Zeelandt bewesterscheldt over Zuijdbevelandt, verclaert
warachtigh te zijne dat geleden ontrent 3 weken (onbegrepen den juijsten tijdt) t’haerder herberghen gecomen zijn twee personen beijde haer onbekent, dan waeren beijde redelijck jongh
van jaeren ende zeijden dat zij man en wijf waeren van Cruninghen. Sulcx dat zij deposante de
zelve twee personen ontfingh ende logeerde tsaemen in een camer daer maer een bedde was,
Ende naer dat zijluijden aldaer eenen nacht hadden geslaepen zijn des anderen daeghs vertrocken. Verclaert voorts zij deposante als die voorseide personen wegh geghaen waeren, dat ten
zelven daeghe Martijnken die huijsvrouwe van Cornelis Jacobsz shr Elsdorp (haere deposantes
gebuijre) haer vraeghde oft zij deposante wel kende die vrouwe, die den voorleden nacht
t’haerder herberghen hadde geslaepen, daerop zij antwoordende Neen, dat Martijnken zeijde
Tes een gehoude vrouwe, te weten die huijsvrouwe van Jan die sterrekijcker die tot shr. Abbekercke woont. Dan den man (die een langh jonghman was, geheel int zwartte gecleet) was haer
ooc onbekent. Ende voorders wist zij comparante niet meer te zegghen, Ende want recht etc.
Aldus ter zelver herberghen ter presentie van Arnoud Heijs inwoonder van Goes ende Jr.
Adolph van Heule onder die compagnie van Capt. Colve ligghende in garnisoen in onse Lieve
Vrouwenpolder.
1.186

Verklaring Zacharias de Jonge en Agniete Cornelisdr213

(Type acte:) attestatie
Zijn gecompareerd Zacharias de Jonghe ende Agniete Cornelisdr, weduwe van Gillis Jansz,
poorters van Goes, oudt ontrent 38 ende 53 jaeren, ende hebben ten ernsten versoecke van
Adriaen Cornelisz Calloo stadtbode verclaert warachtigh te zijne dat zij beijde daerbij zijn geweest daer Cornelis, wijlen wonachtigh op de hoeve thoebehoorende N.Vendeville, quamp om
metten voornoemden Gillis Jansz als rentmeester van de geconfisqueerde goederen, den pacht
van de voorseide hoeve te vernieuwen. Ende dat Gillis die vernieuwinghe niet en wilde doen ten
waere dat Cornelis moeste thoelaeten dat Adriaen Cornelisz requirant voornoemt, die weije
zoude blijven baenende die nae volghende heventijdt d’welcke hij in de loopende gebaent hadde. Dan dat Cornelis voorseid antwoordede dat hij die weije niet ontbeeren en moghte om te
verhoeden die schaede die hij van Cornelis Calloos beesten was lijdende, maer dat hij hem laeten zoude een ander weije, zoo goedt als die voorseide, etc. Aldus ter presentie van Cornelis
Fransz van der Straeten ende Hubrecht Jansz beijde stadtboden.
1.187

Verklaring Cornelis Jans Camerlinck en Barbara Ghisbrechtsdr met Jan Boone weerdt, wonend te Krabbendijke214

(Type acte:) attestatie
Compareerde Cornelis Jansz Camerlinck (geseijt mijn rootken) met Barbara (oft Baijken) Ghisbrechtsdr zijne huijsvrouwe, midsgaders Jan Boone weerdt, al tsaemen wonachtigh in Crabbendijcke, oudt ontrent 48 ende 30 jaeren, ende hebben ten ernsten versoecke van Laureijs Adriaensz weerdt in de meebaele te Goes verclaert warachtigh te zijne dat geleden ontrent 2 maenden (onbegrepen den juijsten tijdt) hij Cornelis met zijne huijsvrouwe ende ooc Jan Boone
voorseid geweest zijn ten huijse van Willem Houw biersteker tot Bieselinghe, daer Cornelis gerekent heeft metten zelven Willem Houw van alle d’oude schulden die Cornelis schuldigh was
ende bevonden te resteren 28 ₤gr. Ende dat zijluijden veraccordeerd zijn dat Cornelis die somme betaelen zoude midts ghevende goesche jaermarct naestcommende 1603 12 ₤ ende 12 ₤
1604 ende noch 12 ₤ goesche marct 1605. Cornelis heeft aan Houw geleverd 6 zacken schoon
zaijterwe, 3 zacken platzaet. en Cornelis had daarvoor ontvangen 10 gulden per zack, ende noch
twee zacken witte erweten, beloopende tsaemen ontrent 12 oft 13 ₤ gr. vls. etc. Aldus ter presentie van Michiel Pietersz ende Cornelis Adamsz, beijde glaesmakers ende poorters te Goes.
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1.188

Verklaring Tobias Jooss van de Werfve over geconfiskeerde goederen 215

(Type acte:) acte van diligentie van gheen tijdt te loopen
Compareerde Tobias van de Werfve, poorter van Goes, verhaelende dattet nu onlancx tsijnder
kennisse es gecomen dat Joos Jansz van de Werfve wijlen sijnen vader beleent es geweest van
de Graefve van Hooghstraeten etc.met 9 gemeten 6 roeden thijenden in Borsselen, volghende
die briefven daervan zijnde gedateerd 9 novembris 1580. ende dat hij comparant (niet willende
zijn recht te negligeren) de zelve gheeren versoecken ende lossen zoude (hoewel daervan noch
niet veel vruchten oft proffijt en es commende, zoo die landen meest al noch geinundeert ende
met den zee gemeene onbedijckt zijn ligghende. Dan dat hij wettighe oirzaecke van ignorantie
heeft, van wijen hij die voorseide thijende zal moghen ontfanghen. Naerdijen den Graefve van
Hooghstraeten hem nu houdt inden landen daervan dese provincien, midts den troublen ende
oorloghen gescheijden zijn. Ende dat hij comparant daeromme jeghenwoordigh comparerende
es voir Anthoni Huijzen rentmeester van de geconfisqueerde goederen ende ooc aen Cornelis
Matheusz Smalleganghe, ontfangher van zijne excellentie van Nassau etc. Presenterende de
voorseide thijenden naer ouder gewoonten te versoecken te hergewaerden ende te leene
t’ontfanghen zoo dat behoort. Dan naerdijen die voorseide rentmeesters verclaerden daerthoe
gheen authoriteijt noch maght te hebben, heeft hij comparant geprotesteert bij desen van zijne
diligentie ende goede wille, dat hij nijet en begheert noch verstaet in eenighe faulte oft verswijmenisse te vallen midts den laps van tijde. Te min aengesien den voorseiden brief nu onlancx in
zijn handen eerst es gecomen, dan Presenterende die voorseide lossinghe ende eedt van trouwen, als hij gecertioreert zal zijn aen wijen d’selve behoort gedaen te werden. Alzonder alzonder argh oft list. Aldus ter presentie van Pieter Holepolder ende Jan Jansz brouwer, beijde
wonende alhijer.
1.189

Reisverslag van Levendale216

Woons[dag] in de pincxsterdaghen 21 maij gelaveert tot in W[ille]mstadt. Donderd[ag] aen
Dort ontrent iij uren over op Zwijndrecht IJselmonde, over te waghen deur Rott[erdam] ende
noch bin[nen] Delft, Vrijd[ag] 23 maij inden Haeghe ut 1 a ende des avents in Delft, Saterd[ag]
Leijden ende Utrecht ut 1a . Dijstd[ag] ontrent iij uren nae midd[ag] ter Goude, ende met tsluijten van de poorte tschuijte , Woonsd[ag] Dordrecht tschuijte, callem meest gheaerbeijt, deur
Vossemaer bij Tolen vuijtgeset, ende deur Tolen in Romerswalle, Donderd[ag] ipso die Sacramenti, aen boort tschepe, van boort in Goes.
1.190

Procuratie mr Jacob Peck217

(Type acte:) procuratie oft Substitutie om t’Ontfanghen die Leveringhe van gecocht Landt
Es op huijden gecompareerd Mr. Jacob Peck Anthonisz advocaat alhier in sGravenhaghe, ende
heeft vuijt crachte van zeeckere procuratie ende volmaght hem gegheven van Ochera Peck zijne
zustere weduwe van Mr. Johan SerJans Jacobsz, wijlen Doctor Medicinus binnen der stede Ziericzee , gepasseert voir IJeman Gillisz Poppe Notaris aldaer, 6 maij 1603. Gesubstitueert ende
Maeckt machtigh bij desen Jacob Jacobsz Mets, te compareeren ter vierscharren der heerlicheijt
van H’Iersicken ende aldaer in den naem van de voorseide weduwe te ontfanghen alzulcken
stuck landts als voor de zelve op den 10 maij laetstleden bij decrete ten openbaeren vuijtroepe
ingecocht es etc. Aldus in sGravenhaghe, ter presentie van Mr. Jacob Jansz Baerlandt ende Esau
van de Riviere, wonende aldaer.
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1.191

Testament Boudewijn Maertens van de Weerde 218

(Type acte:) approbatie van voorghaende testament. Vide supra pag. 97
Es gecompareerd Bouduin van de Weerde Jr. Martins zone, geboren van der Goes, dan nu student binnen dese stadt Utrecht, de welcke verhaelende beducht te zijne dat het besloten testament bij hem op den derden decembris 1602 laetstleden gemaeckt (Daer bij hij gheinstitueert
heeft tot Erffgenaem Marinus zijn broeder ende gelegateert heeft aen zijne Joncvrouwe moedere
zeecker gedeelte van zijn goederen) Niet valibel oft volstandigh zijn, oft nae rechten oft costuijmen van desen Landen , en zoude moghen subsisteren, omdat ten juijsten tijde als hij tselve
maeckte noch twee maenden (luttel min of meer) resteerden ad supplementum sue etatis requisite. Heeft daeromme hij comparant om alle controversien, cavillatien, contradictien, twist ende
tweedraght die ter oirzaecken van dijen nae zijn overlijden zouden moghen opgeworpen worden
te verhoeden ende te doen zwijghen, wel willen verclaeren ende verclaert vuijtdruckelijck bij
desen dat zijne meeninghe, intentie ende vuijterste wille geweest es ende nu noch es dat
t’voorseide testament wesen ende blijfven zal in zulcker waerde, cracht ende vigeur, etc. etc.
Aldus binnen Utrecht ter presentie van Mr. Jacob Peck ende Cornelis van Sijpenesse wonende
aldaer.
1.192

Over een pachtcontract in Stavenisse219

(Type acte:) versoeck om remissie van pachtinghe te vercrijghen
Op heden compareerde Marinus Jacobsz Kelle voor hemzelven ende in den naem van Cornelis
Macharis dijcgraeve, midsgaders Cornelis Jansz Gheldersman, alle inwoonder der stede van
Sinte Martinsdijck ofte lande daeronder resorterende. Verhaelende dat zijluijden als pachters
van Magdalena Simons Erbouts, poorteresse van Goes, gepacht hebben voor eenen termijn van
zeven jaeren een halfven cavel landts tot ontrent 30 gemete ligghende in Stavenisse om 17 guldens elck gemet. Ende hoewel zijluijden pachters hun besten gedaen hebben om de zelve wel te
cultiveren ende baenen, Soo werdt nochtans bevonden dat zijluijden hoe langher hoe min vruchten daervan conden crijghen, alzoo dezelve bijnaest geheel onvruchtbaer voor noch eenighe jaeren schijnen te blijfven, boven datter meer dan 2 gemeten daeronder werden gerekent die onder
waeter zijn ligghende. Sulcx dat zijluijden pachters verclaerden genoodsaeckt te zijne (om in
plaetse dat zijluijden hoopten wat proffijts voor hunnen zwaeren aerbeijt te winnen niet geheel
bedorfven te worden) overmits die voorseide steriliteijt remissie van hunne pacht te versoecken
gelijck vele andere eijghenaers hunnen pachters aldaer gedaen hebben. Hebben daeromme aen
mij Notario versocht te ghaene aen Magdalena voornoemt ende aen haer ernstelijck te verclaeren dat zijluijden pachters gewilligh zijn te betaelen allen den verschenen pachten tot 1602
incluijs, etc. etc. Aldus ter presentie van Jan Crijnsz Duijvelander ende Michiel Cornelisz Blaubeen, poorters van Goes.
Is de notaris op 7-6-1603 en op 10-6- naar Magdalena toegegaan en naar Martin Mazuer haar
rentmeester. Hij kreeg als antwoord: Dat zij proprietaresse niet en verstaedt noch begheert die
Landen t’Aenveerden noch eenighe Remissie oft quijtscheldinghe van voorseide pachten te
doene. Dar daeromme die voorseide Pachters die Landen gebruijcken naer hun goedt duncken
zoo langhe hunne pachtinghe duijrt. Alzoo haere intentie es den zelven Pachters daervoren aen
te spreken , want zij rijcke oft wel gestelde pachters gesocht heeft om egheen clachten oft quellinghe te hebben.
1.193

Verkoop groene tarwe te velde in ‘s Gravenpolder220

(Type acte:) obligatie oft bekentenisse van vercoopinghe met Borghe voort vrije besitt
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Es gecompareerd Reijmer Jansz wonachtigh in sGravenpolder ende heeft verleden ende bekent
wel deuchdelijck vercocht te hebben aen Lowijs de Waele beenhouwer te Goes, een stuck terwe
groen te velde ligghende in s’Gravenpolder in den Zuijdthoeck onder Dignus Willemses baeninghe, daervan Cornelis Soetwaeter des eijghenaers ontfangher es. Groot ontrent 2½ gemet.
etc. Martin Jansz, des comparants broeder, wonende in de Poel onder ’t Goesche ambacht, is
borg. Aldus ter presentie van Jacob Laureijsz coster ende David Inghelsz tinneghieter.
1.194

Accoord sterfhuis Jan Matthijss221

(Type acte:) vuijtcoop van een sterfhuijs ofte Erffvenisse
Zijn gecompareerd Henric Emmensz, schoenmaker, als getrouwd hebbende Adriane Cornelisdr.
weduwe van Jan Mathijsz, poorter van Goes ter eenre ende Mathijs, des voorseiden Jans zone
ende eenighe erfgenaem, lijnewever, wonachtigh binnen Haerlem ter anderen zijden. ende hebben verclaert dat zij veraccordeert zijn over het sterfhuijs van voorseide Jan. etc. Aldus ter presentie van Jan Gillisz Cleeuwendamme ende Hubrecht Jansz stadtbode, poorters van Goes.
1.195

Testament Margriete Jansdr huisvrouw Nicolaes van der Steene222

(Type acte:) testament van een vrouw gesondt dan met kinde bevrucht. Obiit poste. Sijns dochters mans testament vide 216
Sijns dochters mans testament vide 216- In den naem oms heeren Amen, Es gecompareerd
Margriete Jansdr huijsvrouwe van Niclais van den Steene, minister in sGravenpolder. gesondt
ende welvaerende (doch apparentelijck zwaer met kinde).ghaende staende etc. Institueert haer
man. Aen de armen van ‘s Gravenpolder ₤ 6. Aldus ter presentie van Mr. Guilleaem Claisz minister alhier ende Jaspar Sporrmans cleermaker.
1.196

Verklaring Mariken Reijers de Vos over betaling van een huis in de Poele223

(Type acte:) attestatie van 1 vrouw
Es gecompareerd Mariken Reijers de Vos, oudt ontrent 50 jaeren, weduwe van Willem Martins
Absolom, wonende binnen Goes, ende heeft ten ernsten versoecke van Jan Aerentsz Ruijgh
Hollander, poorter van Goes, verclaerd warachtigh te zijne dat geleden ontrent 2 jaeren, onbegrepen den juijsten tijdt, bij haer gecomen es een vrouw genaemt Grietken Ioris, met d’welcke
zij comparante geghaen es aen des voorseiden requirants huijsvrouwe die aen die voornoemde
Grietken in presentie van haer deposante overgestelt heeft een paije van 1 huijs in den Poel tot
25 guldens. Ende dat zij deposante die betalinghe van t’selve paijement op den schepenenbrief
geteeckent heeft, etc. Aldus ter presentie van Job Aerentsz ende Hubrecht Goossins, beijde metsers ende poorters van Goes.
1.197

Verklaring Pieter Borsselaer en Pauwels van den Dale224

(Type acte:) attestatie
Zijn gecompareerd de navolgende personen alle inwoonders van Goes, die ten ernsten versoecke van Cornelis Cornelis Balthens, medepoorter, verclaerd hebben warachtigh te zijne. In
den eersten Pieter Borsselaer ende Pauwels van den Dale, oudt ontrent 54 ende 50 jaeren, Affirmeren als boven. Naerdijen Mr. Jacob Witte, baliu deser stede op donderdagh voor kerstmisse laetstleden gevanghen genomen hadde een geestelijcken persone zijnde een Priester ende
zijluijden comparanten dat gehoordt hebbende, dat zijluijden noch op den zelven avondt geghaen zijn ten logijse van den voornoemden baliu, Aldaer zij gehoordt hebben dat bij den dat
bij den baliu verscheijden heijschen ende bij den voornoemden Cornelis Balthens diversche
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presentatien voor den gevanghen gedaen werden om vuijtter ghevanghenissen ontsleghen te zijne. Soo dat ten laetsten Cornelis metten baliu gheaccordeert es te gheven voor rançoen des
voorseiden Priesters de somme van 1300 guldens. Dan verclaeren zij deposanten dat int zelve
accoordt bij den requirant expresselijck gestipuleert ende bedonghen es, ende dat den voorseiden Baliu duijdelijck belooft heeft dat hij alle d’Ornamenten ende andere goederen die hij mede
genomen heeft van der plaetsen daer hij den Priester haelde, aen den requirant zoude restitueren, vuijtgesteken alleene den kelck die den baliu woude behouden. Ten anderen zijn insgelijcx
gecompareerd Pieter Rijmelandt, Willem Zagarus ende Jacob Rijcke, oudt ontrent 49, 42 ende
34 jaeren, ende hebben verclaert als voren, dat zijluijden des andren daeghs daernaer (ooc met
Sebastiaen de Witte) geghaen zijn bij den voornoemden baliu om te beghinnen hem contentement te doene. Aldaer zijluijden alvoren beclaeghden datter voor ’t voorseide rançoen enormelijck te vele belooft was ende den baliu tselve niet willende minderen dat emmers vuijtterlijck
den Baliu zeijde Ghij moet mij 1200 guldens gheven ende dertich guldens aen den aermen.
Waerop zij comparanten veraccordeerden. midts ende onder besproken conditien dat zijluijden
int selve accoordt bedonghen ende den Baliu andermael expresselijck beloofd heeft alle die
voorseide Ornamenten ende goeden (vuijtgenomen den kelck) weder te gheven. Ende versoeckende dat hij baliu de zelve alsdoen terstont zoude laeten volghen. Verclaeren dat den baliu
zeijde: Hebt patientie eenighe daeghen om beters wille ende gheeft mij bij memorie die specificatie van datter gemist wordt, t’sal U al gewerden dat ic hebbe vuijtgenomen den kelck. Ende
verclaeren zij deposanten dat zijluijden op de zelve belofte op rekeninghe van de voorseide
1200 guldens aldaer aen den baliu overgetelt hebben hondert Rosenobels in specie te weten tsestich ende tot 28 sch. 4 gr. t’stuck. ende veertich nieuwe tot 27 sch. 6 grooten t’stuck, maeckende tsaemen hondert veertich ponden. Ende Jacob Rijcke verclaert dat hij met Cornelis Balthens
des anderen daeghs daernae in de busse van den Aermen aldaer die voorseide dertich guldens
heeft ingesteken. Hier mede hunne depositie sluijtende. Ende want recht etc. Aldus ter presentie
van Christiaen Vermuijen en Clais Jansz weerdt in de gulden leuwe
1.198

Testament Jacob Marinuss Boone en Tanneken Jobsdr225

(Type acte:) testament van man en wijf noch gheen kinderen hebbende
In den naem ons heeren Amen, zijn gecompareerd Jacob Marinusz Boone craemer, poorter van
Goes ende Tanneken Jobsdr. zijne huijsvrouwe, beijde gesondt etc. Doch zij apparentelijck
zwaer met kinde. Stellen elkaar tot erfgenaam. Aldus ter presentie van Crijn Cornelisz bocxmaker ende Laureijs Hendricxsz, schrijnwercker, poorters van Goes.
1.199

Testament mr Frederic Waghenaer, voornemens een buitenlandse reis te maken226

(Type acte:) testament van een man stellende zijn huijsvrouwe erfgenaem midts t’kindt onderhoudende etc.
In den naem ons heeren Amen, Is gecompareerd Mr. Frederic Waghenaer, chirurgijn, inwoonder van Goes, gesondt ende wel vaerende etc. Verclaerende dat hij voorgenomen hadde met
Gods hulpe zeecker Reijse te doene, die moghelijck langh ende perijckuleus zijn zal. Hij stelt
tot zijn erfgename Tanneken Daems, zijne huijsvrouwe. Stelt tot voochden van zijne zone Paulus van den Dale ende Willem Jansz graincooper. Aldus ter presentie van Hubrecht de Munck
greelmaker ende Jacques Benthens zwaertvaegher, inwoonders van Goes.
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1.200

Testament Catharijnken Cornelisdr227

(Type acte:) testament van een jonghedochter instituerende haere zusters ende broeders van
s’vaders zijde (midts de vader in den tocht erfgenaemen met een legaet aan haer broeder ende
zuster van moeders zijde
In den naem ons heeren Amen, es gecompareerd Catharijnken Cornelisdr wonende onder die
prochie van Baersdorp, gesondt ende wel vaerende, d’welcke jonghedochter nu oudt zijnde boven die 14 jaeren ende zulcx geraeckt totten jaeren van discretien, om van haere goederen te
moghen bestellen, ende niet willende passeren zonder testament ende deuchdelijcke memorie
nae te laeten, aenmerckende desen troublen tijdt ende dat die haestighe zijeckte zoo voorts
ghaet, etc. Zij stelt tot haere erfgenaemen Pieternelle Cornelisdr. midsgaders alle d’andere zusters ende broeders die bij Cornelis Laureijs haeren vader alreede geprocreert zijn ende noch geboren moghen werden, in den eijghendom van alle de goederen roerende ende onroerende etc.
Haer vader zal hebben den tocht, blaedinghe ende ’t gebruijck van elcx gedeelte zoo langhe ende van de ghenen die nog onbejaert zijn zal. Behalfven dat haere voorseide broeders ende zusters zullen vuijtreijcken Aen den armen in Baersdorp de somme van 15 guldens eens. Ende aen
Pieter Jansz met Jacobmijnken Jacobsdr. haere testatrices broeder ende zuster, oft aen haere erfgenaemen van moeders zijde) haer comparantes gedeelte, te weten die helft in zeecker stuck
zaijlant geleghen in den Goeschen polder in Daenhoeck groot 4 gem. 102 r. oft daerontrent. Aldus te Goes ten huijse van Joos Jansz timmerman ter presentie van Cornelis Cornelis Antheunisz poorter van Goes ende IJsack Florin nu wonachtigh in Drijeweghen
1.201

Borgstelling door Jacob Boudewijns te Rotterdam 228

(Type acte:) fideiussi? als principal met renunciatie fori et ordinaris, Vernieuwt 1a pag. 285
Es gecompareerd Jacob Bouwensz, wonende tot Rotterdam, ende frequenterende in Noordt Bevelandt, ende heeft ten versoecke ende stipulatien van Cornelis Cornelisz Balthens voor Catharijna Boijs zijne moeder, poorters van Goes, hem zelven gheobligeert, verbonden ende gestelt
etc, als Borghe voor Cornelis Bastiaensz Rose, pachter, wonende onder Cats in Noordt Bevelandt, over de pacht die hij schuldig is aan Catharijna over 1601 en 1602. over 16 gemeten 152
roeden jeghens ₤ 3 gr. tgemet. Hij heeft vuijtdruckelijck gerenuncieert ende ghaet te buijten bij
desen d’Exceptien fori Ordinis et excussionis principalis etc. Aldus ter presentie van Jan Jacobsz Bom (dijen den comparant wel bekent es) ende Clais Antheunisz bode van ’t landtrecht,
poorters van Goes.
1.202

Sterfhuijs Pieter Pieters landman229

(Type acte:) vuijtcoop van 1 sterfhuijs voor een vader weduwnaer
Zijn gecompareerd Pieter Pietersz, landtman, geboren van Staebroeck ende nu wonende in
Goes, ter eenre ende Jan Rochusz, ooc aerbeijder ende inwoonder met Tanneken Rochusdr zijne
zuster, huijsvrouwe van Jacques Wijnands, wonachtigh tot Steenberghen, ter anderen zijden.
Zijn gheaccordeerd ter oirzaecken van ’t sterfhuijs van Maijken Rochusdr, des voornoemden
Pieters huijsvrouwe was ende zuster van Jan ende Tanneken. De weduwnaer belooft Maijkens
eenigh soonken ende erfgenaam genaemt Pieter, nu oudt ontrent 9 jaeren van hem geprocedeert.
te onderhouden etc. Aldus ter presentie van David Jacobsz ende Adriaen Andriesz Wiskercke,
poorters van Goes.
1.203

Transport tienden door Johan van Oostee in Olzende Yerseke 230

(Type acte:) transport van thijenden
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Op huijden den compareerde Johan van Oostee, filius Olards, Schoutteth van de heerlijckheijt
van H’Iersicken, ende heeft getransporteerd aan Philips, zone van Pieter Jansz. van der Hooghe,
rentmeester van Zeelandt Bewesterscheldt, alzulcken thijenden te weten drije deelen van 2 gem.
100 roeden in Tholsende ende noch drije deelen vuijt 800 roeden landts geleghen binnen de limiten der prochie van Tolsende als hem comparant verleent zijn bij transporte van Vrouwe Elisabeth Pieters Blocxdr 231 etc. Aldus binnen de voorseide heerlijckheijt van H’Iersicke ter presentie van Jan Marinusz Biersteker, ooc leenman oft pensionaris van Oudemunster, ende Dirc
Groenevelt, deurwaerder van ’t landrecht over Zuijdt Bevelandt. Dies t’oirconden hebbe ick als
leenman oft pensionaris van Oudemunster voorseid ende als publicq Notarius P. Levendale
1603.
1.204

Procuratie Adriaen Diericks Verstelle 232

(Type acte:) procuratie ad negocia in brevi forma
Compareerde Adriaen Diericxsz Verstelle, poorter van Goes, als man ende voochd van Sara
Cornelisdr. Werckendet, ende heeft gemachtigd Glaude N. sheeren dienaer tot Sinte Martinsdijck, om the plucken de oppervruchten ende te etten die Gorssinghe van zeeckeren boomgardt
gelegen ende staende in Pier de Weeldenhoeck, etc. Aldus ter presentie David Jansz Schoudee
ende Jan Claisz Cousmaker. Naerdijen Andries Simonsz Backer, poorter van Goes, ter weescamer alhier gheaccordeert was, dat hij aen Marinus zijnen sone voor zijn moederlijk goed bewesen ende belooft heeft tzijnder bejaertheijt te betaelen de somme van 200 guldens eens,
d’welcke hij gehypotheceert heeft op zijn huijs int noordteijnde, volghende het accoordt ende
bewijs d.d. 19-5 ende 29-9-1584, hadde den voorseiden Marinus naer t’overlijden van zijnen
voornoemden vader (vuijt zijn sterfhuijs blijvende ende zijns vaders erffvenisse repudierende)
in rechte betrocken desselfs zijns vaders weduwe ende erfgenaam om betalinghe te hebben van
de voorseide 200 guldens volgende die Rolle fol. 227vso, ende verworfven hebbende condempnatie den 5 maij 1603, hadde voorts in rechte betrocken Anthonis Hebbrechts Backer als besitter des voorseides huijs zijne hypotheecque, om daeraen zijne executie te dirigeren. Ende insgelijcx condempnacie verworfven te hebben den 16en July als fol. 256vso, ende daerop 100
guldens ontfanghen hebbende, van meeninghe es buijten lande te reijssen ende moghelijck
eenighe jaeren te blijfven, Sijn voir mij als Publicq Notario ende getuijghen onderscreven gecompareerd den voorseiden Marinus Andriessen ter eenre ende Anthonis Hebbrechts voornoemt
ter anderen zijden beijde poorters van Goes, en hebben verclaert gheaccordeert te zijne dat Anthonis die voorseide resterende somme van 100 guldens zal moghen behouden ende gebruijcken
op renthe jeghens den penninck 16e. etc. Aldus ter presentie van Willem Costens vendumeester
ende Christiaen Crijnsz beenhouwer, mede poorters van Goes.
1.205

Sterfhuis Martine Pauwelsdr weduwe van Blais Cornelisz Hammegat 233

(Type acte:) vuijtcoop van een sterfhuijs voor die weduwe
Zijn gecompareerd Martine Pauwelsdr weduwe van Blais Cornelisz Hammegat, wijlen poorter
van Goes, gheassisteert met Pauwels Harrentsz Rompelaer, haeren vader ter eenre ende
Hubrecht Jansz stadtbode alhier als couzijn ende naeste maeghe des voorseiden Blais (gecomen
van 2 zusters) in den naem van Blais naegelaeten kinderen, ter anderen zijden, hebben verclaert
gheaccordeert te zijne. De weduwe zal twee dochters genaemt Adriaenken ende Maijken, oudt
16 ende 8 jaeren onderhouden. Mochten deze beide komen te sterven dan moet de boedelhoudster vuijtrijcken aen Soete Cornelisdr (Blais’ zustere) de somme van ₤ 2 eens. Aldus ter presentie van Anthonij Marinus ende Jan Cornelis Geerdss, beenhouwers te Goes.
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1.206

Verklaring op verzoek van Cornelis Adriaens Smallegange 234

(Type acte:) attestatie
Zijn gecompareerd die personen naegenoemt ende hebben ten ernsten versoecke van Cornelis
Adriaensz Smalleganghe verclaert warachtigh te zijne ende hun wel kennelijck. Ten eerste Jacob Dane, eertijdts wonende in Ellewoudsdijck, en nu te Goes, oudt ontrent 51 jaeren, dat op
sondagh laetstleden des morghens ontrent 8 uren t’sijnder herberghen genaemt die Zwaene gecomen zijn Adriaen Cornelis Willemsz wonende in Dijckwel onder Capelle, ende Cornelis
voornoemt, aldaer zijluijden onder malcanderen veijlende ende biedende, ten laetsten gheaccordeert zijn dat Cornelis heeft gecocht ende Adriaen vercocht zijne hoefve onder die conditien
aldaer verhaelt, onder hem comparant berustende. Merckelijck voor den prijs van 850 guldens
tot 12 gr. gereedt. Hierop heeft Pieter Andriesz Cuijper sprekende een rente van 4 ₤ gr. tsiaers,
etc. zijn gescheijden om elcandren des andren daeghs bescheedt te zegghen. Dat hij deposant
des andren daeghs vroegh den voornoemden Adriaen vermaende dat hij naer huijs zoude ghaen
om met zijne huijsvrouwe te spreken, om ten 8 uren bescheedt te zegghen. Dat beijde die voorseide contrahenten ontrent 8 uren bij malcandren zijn gecomen ende elck onder zijn teliore
scrijvende, dat den cooper voorwaerts ende den vercooper achterwaerts es geghaen ende daernae zijluijden wederom vanden coop verhaelden ende den cooper vraeghende waerom hij dijen
coop niet en hielde, ende den vercooper antwoordede dat hij daermede hem niet en conste behelpen. Dat den cooper zeijde: Ic hebbet U ghisteren gepresenteert ende ic belove alnoch te
gheven 1400 guldens tot ₤ 12 gereedt. ende 18 ₤ gr. jaerlicxs, midts dat ghij die voornoemde
renthe te uwen laste zult behouden ter tijdt thoe datter maer 800 guldens van de hooftpenninghen vanden coop zullen resteren, etc.
Pieter Andriesz Cuijper oudt ontrent 46 jaeren poorter van Goes verclaerde dat op sondagh
laetstleden ontrent tussen 12 ende 1 uren den voornoemden Adriaen tsijnen huijse gecomen es
zegghende dat hij geseten was om zijne hoeve te vercoopen, begherende dat Pieter daerbij zoude comen. Aldaer hij comparant gesien ende gehoordt heeft dat onder den voornoemden contrahenten gheaccordeert ende gepresenteert es zulcx als bij Jacob Dane voorseid verhaelt es. Dat
ooc des anderen daeghs hij comparant voor zijn huijs staende van den voornoemden Adriaen
wederom aldaer geropen es geweest, daer hij insgelijcx heeft gehoordt dat den coop op de conditien bij Jacob hier voren verclaert vuijterlijck es gesloten. Aldus ter presentie van Jacques
Lanckzeel greelmaker ende Marten Cornelisz beenhouwer, inwoonders van Goes.
1.207

Tienden overgeheveld naar Christiaen Vermuijen235

(Type acte:) consent van een vrouw dat die thienden haer aenbestorfven gestelt werden op haer
man. Valcke obiit in Anglia 2 Juny 1603 Sepultus Goes
Es gecompareerd Geerdken Willems Dignus d’Eversdijckdr poorteresse van Goes, ende heeft
verclaert midts zeeckere redenen haer daerthoe beroerende, dat zij te vreden es, betgheert ende
wilt dat alle die Thijenden gehouden van de kercke van Oudemunster t’Utrecht, die haer aenbestorfven zijn als eeuwigh universeel erffgenaem van Mr. Jacob Valcke236 Tresorier van
Zeelandt, wijlen haers moeders broedere, verleent ende gestelt werden op Christiaen Vermuijen
haeren lieven man. etc. Aldus ter presentie van Jacob Jacobs Rijcke ende Dignus Geerds lakensnijder, poorters van Goes.
1.208

Verklaring Henric Adriaens Nissepadt over twee paijementbrieven 237

(Type acte:) attestatie
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Es gecompareerd Henric Adriaensz Nissepadt, oudt ontrent 38 jaeren, poorter van Goes, ende
heeft ten ernsten versoecke van Pieter Rose van Middelburgh verclaert, warachtigh te zijne dat
hij comparant eertijdts gecocht hebbende van Mr. Cornelis Brusius wijlen wonende in Baerlandt zeeckere twee paijementbrieven den eene inhoudende 80 ₤ gr ende den anderen 105 ₤
Luijdende op ende ten laste van Michiel van Goedsberghe ende zijne landen van den voornoemden Cornelis gecocht.. Ende naerdijen hij comparant daeromme voirt gerecht van Baerlandt geprocedeerd hadde ende condempnacie verworfven opden voormelden Michiel ende
d’executie gedirigeert aen tselve landt ligghende aldaer totte vercoopinghe thoe. Dat den voorseiden Pieter Rose bij hem comparant gecomen es ende om die vercoopinghe te verhoeden dat
Pieter Rose hem betaelt heeft over die resterende paijementen ende volle betaelinghe vant voorseide landt de somme van 69 ₤ gr. vls. Aldus ter presentie van Laureijs Adriaensz weerdt in de
meebale ende Jochim Hermansz medepoorter alhier.
1.209

Koolzaad nog niet geleverd door Abraham van Hoegarden 238

(Type acte:) protest
Es gecompareerd Adriaen Andriesz Wiskercke poorter te Goes, verhaelende van Abraham van
Hoegarden gecocht te hebben 100 viertelen rondt coolzaet quatertroy tot 17 sch. gr. den vierthel. Levering is in gebreke gebleven. Aldus ter presentie van Dignus Ketelaer ende Simon Andriesz, poorters van Goes.
1.210

Accoord sterfhuijs Willem Lambrechts van Heenbeecke bij Vilvoorden 239

(Type acte:) vuijtcoop van een sterfhuijs. Vide 1a pag. 364
Zijn gecompareerd Grietken Jansdr geboren van Eeckeloo, weduwe van Willem Lambrechtsz
van Heenbeecke bij Vilvoorden, nu wonachtich binnen Goes, ter eenre ende Henric Danielsz
wonende onder die prochie van der Nisse des voorseiden wijlen Willems cozijn (als gecomen
van twee zusters) ter andren zijden. Zijn gheaccordeert ter oirzaecken van ’t sterfhuijs ende de
erfgenamen van Willem. Zij zal behouden de baten en de lasten en belooft te onderhouden de
weeskinderen van Willem genaamd Jan, Lijsbeth, Maijken en Matheus, nu oudt zijnde 8, 6, 3 en
1½ jaar, bij haer geprocreert. etc. Aldus ter presentie van Willem Costens en Pieter Adriaen
craemer, inwoonders van Goes.
1.211

Transport obligatie koop van paard door Leunis Corneliss Kelleman 240

(Type acte:) transport van een obligatie op de rugghe gescreven
Es gecompareerd Leunis Cornelisz Kelleman, wonende in sGravenpolder, ende heeft getransporteerd aen Hubrecht Jansz stadtbode alhier, dese obligatie in ’t witte deser gescreven. verleden bij Cornelis Jansz Stelleman, over coop van een peerdt, gedateerd 1-7-1603 bij Cornelis
voorseid onderteeckent ende Jacob Minnaert als borghe. Actum ter presentie van Lenard Jansz
beenhouwer ende Adriaen Cornelisz Ghentman, inwoonders van Goes.
1.212

Transport brief derry door Job Corneliss Kelleman 241

(Type acte:) transport van een vercoopbrief van derringh op den rugghe gescreven
Es gecompareerd Job Cornelisz Kelleman wonende in sGravenpolder, ende heeft getransporteerd den innecomen ende ontfangh van alle zijne vercochten derringh vuijt zijn derringhlandt
volghende den inventaris oft cohier int witte deser verhaelt. beloopende tot ontrent 36 ₤ gr vls,
aen Hubrecht Jansz stadtbode alhier. Actum als voren.
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1.213

Huwelijkse voorwaarden Marinus Hubrechts Boone en Anthonia Christiaen
Pietersdr242

(Type acte:) Contract antenuptiael, Carels ende haer testament vide in Prothocol C pag. 47,
Videto 1a pag. 211, 222
In den naem ons heeren Amen, zijn gecompareerd Marinus Hubrechtsz Boone, vergeselschapt
met Jacob, zijnen zone, ter eenre ende Anthonia Christiaen Pietersdr weduwe van Charles de
Prato, ter anderen zijden, beijde poorters van Goes. Zij zijn weduwnaer ende weduwe. Huwelijkse voorwaarden. Aldus ter presentie van Crijn Cornelisz bocxmaker ende Laureijs Rombolds, poorters van Goes.
1.214

Testament Jacob Adriaens Aerdsz243

(Type acte:) testament reciproque tusschen man en wijf In allen die goeden midts de kindren
onderhouden ende beghiften. Ende naer des langhstlevende doodt egalijck te verdeelen
(In de marge:) nog verdere voorwaarden betreffende voor dochter Grietken
In den naem ons heeren Amen, zijn gecompareerd Jacob Adriaens Aerdsz, schipper, geboren
ende wonende te Rosendale ende Margriete Jansdr zijne huijsvrouwe, beijde gesondt etc,
langstlevende erft. Legaat aan de armen van Rosendale 6 carolus guldens eens. Als de vrouw
eerst overlijdt moet zij uitkeren aan zijn voordochter Grietken 50 guldens eens. Als beide overleden zijn erven hun gemeene kinderen. Aldus ter presentie van Mr. Hendric Claisz Walburgh
van Venloo ende Willem Zagarus, inwoonders van Goes.
1.215

Huwelijkse voorwaarden Adriaen Jacobs Steijn en Maijken Pauwelsdr Schipper244

(Type acte:) contract antenuptiael
Zijn gecompareerd Adriaen Jacobsz Steijn ter eenre ende Maijken Pauwels Schippersdr, ter andren zijden, beijde wonachtich binnen die prochie van Bieselinghe Weduwaer ende jonghedochter. Aldus ter presentie van Dignus Hubrechtsz ende Lenard Jacobsz beijde wonende onder
die prochie van Capelle.
1.216

Verklaring Herman Vervoort over Cornelis Bastiaens van Everinge245

Es gecompareerd Herman Vervoort, deurwaerder van ’t landrecht over desen eijlande van
Zuijdtbevelandt, ende heeft ten ernsten versoecke van Christiaen Vermuijen, rentmeester van de
Staten van Zeelandt verclaert warachtigh te zijne dat hij zeer wel kent Cornelis Bastiaensz, eertijdts wonende onder die prochie van Everinghe, dat den zelven (geleden eenighe jaeren) een
zeer wel gestelt landtman was, dan dat hij onlancx gevanghen wegh gevoert zijnde binnen
Hulst, daer hij zoo zwaerlijck gerancoent es ende daernaer midts dat zijn huijs, hoeve ende
schuijren met alle die vruchten ende anders daerinne zijnde van den vijanden afgebrandt es, zoo
zeere ten achter es gecomen ende verarmt, dat hij egheene oft zobere middelen heeft om zijne
crediteuren te contenteren, jae, zeer qualijck hem met zijne huijsvrouwe ende kindren can onderhouden, Ghevende redenen van zijn kennisse ende wetenschap alzoo hem deposant als
deurwaerder voorseid van verscheijden parthijen overgelevert zijn diverse executorialen tot laste van den voornoemden Cornelis, bij den welcken hij gheen goederen en can achterhaelen om
daeraen de executie te dirigeren, Merckelijck een executoriael ten versoecke van Martin Mazuer
impetrant in date 17 sept. 1599, daer den voorseiden Cornelis gecondempneert es te quijten
zeeckere renthe tot 6 ₤ gr. vls tsiaers, aencomende Cornelis Jasperss kindren, luijdende op
zeeckeren arve in Ellewoudsdijc, bij den voornoemden impetrant van den gecondempneerde
242

RAZE 2042, fol 175, 12-9-1603
RAZE 2042, fol 176, 14-9-1603
244
RAZE 2042, fol 177, 16-9-1603
245
RAZE 2042, fol 178, 16-9-1603
243

- 74 -

gecocht ende betaelt, daervoren hij comparant t’sedert gheen goederen vindende om
t’executeren, dat hij denzelven impetrant genoodtsaeckt es patiente te hebben ende dezelve renthe tsijnen laste te nemen ende jaerlijck te betaelen ende d’executie op te houden. Item ooc dat
hij comparant in der voorseiden qualiteijt , nu noch onlancx den 12 aug. 1603 versocht heeft
zeeckeren arve bij den voormelden gecondempneerden verbonden aen Matheus Michielss kinderen voor 16 ₤ 17 sch. 5 gr. 20 mijten erfrente den penninck 16e tot 36 gemeten (doch ende
waeren maer 31 te vinden) vercocht voor 8 ₤ 10 sch. t’gemet, zoodat die voorseide kindren
noch meer dan ontrent 80 ₤ gr. te cort comen, die hij deurwaerder niet en weet te becomen. Bovendijen dat Adriaen Jonghens in Baerlandt aen den voornoemden Cornelis Bastiaensz op de
voorseide arve noch gedaen hadde 64 ₤ gr. daer hij ooc egheen betalinghe en can crijghen. Ende
want recht etc. Aldus binnen Goes ter presentie van Lenard Jansz ende Adriaen Cornelisz Kelle,
beijde beenhouwers ende poorters van Goes.
1.217

Procuratie Daniel de Renialme 246

(Type acte:) procuratie ad recipiendum et lites
Es gecompareerd Daniel de Renialme, wonachtigh binnen Middelburgh ende heeft geconstitueerd Pieter Willemsz poorter van Goes, om te moghen maenen etc. allen alsulcken pachten,
cheijnsen, lijftochten, renthen, thijenden, huijren van landen ende gronden van erven, etc. (niet
gespecificeerd). Aldus ter presentie van Lenard Jansz beenhouwer ende Adriaen Cornelisz Castaenie, beijde inwoonders van Goes.
1.218

Transportacte kapitale lening van Maijken Lepelaers Capelle247

(Type acte:) transport van d’actie vanden capitale leeninghe
Es gecompareerd Maijken Lepelaers, nu huijsvrouwe van Jacques Verholen, wonachtigh in de
prochie van Bieselinghe, ende heeft getransporteerd aen Niclaes Michielss Oostdijck poorter
van Goes, d’actie totte repetitie (etc) daerthoe zij comparante tot 10 ₤ gr vls. etc. Aldus ter presentie van Hubrecht Jansz stadtbode ende Hubrecht Severus wever, poorters alhier.
1.219

Opmerking van medewerker? van notaris Levendale 248

(Type acte:) notator. Hier behoorde te volghen het testament van Pieter de Windt met Susanne
zijne huijsvrouwe, genuncupeert 20 sept. 1603, Dan naerdijen daerinne luttel verandert es
t’sedert dattet gepasseert es 29 dec.1597 ende geregistreert in Prothocol C pag. 429, Soo es
t’selve int selve Prothocol (tamquam in secunda ♀ ende omdatter noch plaetse was) aldaer
geinsereert oft bijgevoeght pag. 462.
1.220

Zich zelf als borg stellen 249

(Type acte:) cautie oft Borghtochte
Naerdijen Pauwels Willemss Goeree overgelaeten heeft aen Crijn Jansz (beijde poorters van
Goes) den pacht oft baeninghe van ontrent 24 gemeten landts ligghende in Galghhoeck onder
Cloetinghe, daervan den eijghendom verscheijden personen es thoecomende, als Cornelis Gillisz, Cornelis Anthonisz, Jacob Adriaensz Boom ende Hubrecht Jansz nom. zeecker weesen,
onder conditien dat zijluijden contrahenten elcanderen cautie oft borghe moeten stellen dat
d’een voor d’ander niet becommert noch beschadight en zal worden. Soo es gecompareerd Sebastiaen Jansz Hooghcamer medepoorter, ende heeft hemzelf borghe gestelt. etc. evenals
Geerdt Danckardss wonende in Dijckwel onder die prochie van Capelle. Aldus ter presentie van
Hubrecht Jansz stadtbode ende Adriaen Cornelisz Ghentman, inwoonders van Goes.
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1.221

Procuratie transport ambacht van joncker Henric van Delft 250

(Type acte:) procuratie om ambachten Noord Beveland te transporteren
Es gecompareerd Joncheer Henric van der Dilft, ende heeft geconstitueerd Martin Cornelisz
Mazuer poorter van Goes, om te compareren voir leenmannen etc. aen en ten profijte van Jr.
Hieronimus van Seroskercke, zijnen couzijn, alle alzulcken 27½ gemeten 5 roeden ambachts
ende ambachtsgevolghe, als in den onbedijckten lande van Noordt Bevelandt, Cats, bewesten
Swaele ende daerontrent, als aen hem constituant getransporteert ende overgedraghen zijn van
Jr. Franchois Zandelin, heere van Herenthout, als aengecommen van weghen Vrouwe Cornelia
van der Dilft, zijne constituants huijsvrouwe, bij t’overlijden van joncvr. Heijlwigh Zandelin,
wijlen haere moedere, zijnde een derde part in 82½ gemet 15 roeden ambachts aldaer den voornoemden cessionaris zijne erfgenamen oft d’actie hebbende daerinne, etc. Aldus ter presentie
van Niclais Michielss Oostdijck, ende Niclais Jansz Oostdijck, weerdt in de goude Leuw, beijde
poorters van Goes.
1.222

Testament zonen en dochters Severus Hubrechts251

(Type acte:) testament reciproque tusschen drije broeder ende zusters van verscheijden bedde.
hun vaders testament staet supra pag. 149
In den naem ons heeren Amen, zijn gecompareerd Hubrecht, Catharina ende Janneken, zone
ende dochters van wijlen Severus Hubrechtsz252, poorters van Goes, ghaende en staende etc, de
welcke jongheluijden (daervan Janneken die ioncxste nu oudt zijnde ontrent 15 jaeren) nu geraeckt totten jaeren van discretien om van haere goederen te moghen bestellen, etc. Zij maken
elkaar erfgenaam. Als een van hen komt te overlijden, zullen de overigen gelijk opdelen. Indien
Hubrecht en Janneke beijde kwamen te overlijden, zoo zal Janneken alleene erfven, maer moet
vuijtreijcken aenden aermen alhier 2 ₤ gr. ende aen hunne moeders wijlen Geerdken Balthens
vrijenden die somme van 20 sch. gr. vls. tot een memorie. Ingevalle Janneken eerst overlijdt
moeten de anderen uitkeren aan de armen en aan Lene Jans wijlen Jannekens moedere vrijenden
gelijcken somme tot een memorie. Aldus ter presentie van Adriaen Cornelisz Calloo ende Jan
Cornelisz Mazuer, beijde poorters van Goes.
1.223

Procuratie van Christiaen Leulieur253

(Type acte:) substitutie
Es gecompareerd Christiaen Leulieur, inwoonder van Goes ende heeft vuijt crachte van zeeckere procuratie gepasseert voir Pieter van Lare, notaris residerende binnen Middelburgh, van 1610-1597 ende verleden van Tobias Huijsmans, alsdoen wonachtigh aldaer, ende geconfirmeert
bij denzelven volghende zijn missive van den 27 augustus laetstleden, gesubstitueert Mr. Gabriel Savegrain procureur in Sinte Martinsdijck,om te maenen, heijsschen etc. (niet gespecificeerde schuldenaars). Aldus ter presentie van Joos Benedictus ende Pieter Benedictus,
beijde poorters van Goes.
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1.224

Aanvaarden testament Pieterken Pieters254

(Type acte:) procuratie om erffvenisse aen te ghaen
Zijn gecompareerd Willem Hubrechtsz, molenaer op de Enneweedsche mole onder den heerlicheijt van Poortvliet ende Pieterken Hubrechtsdr, zijne huijsvrouwe, zoo voor hem zelven ende als voocht ende vervanghende haere twee broeders en zuster noch onbejaert zijnde, ende
hebben gecommitteert ende maecken machtigh bij desen Hubrecht Jansz stadtbode om te aenveerden alzulcken herediteijt hun aenbestorven bij t’overlijden van Pieterken Pietersdr onlancx
binnen desen stede van de gave Gods gestorfven. Aldus ter presentie van Joos Benedictus ende
Willem Claiss Codde, beijde poorters van Goes.
1.225

Huwelijkse voorwaarden Jacobus Peck en Levina Marinusdr255

(Type acte:) subscriptie op den rugghe van ’t contract antenuptiael tusschen mr. Jacob Peck
ende Jr. Martins van de Weerde weduwe. Jr. Martens testament staet in Prothocol C pag. 36
ao. 1595
Zijn gecompareerd Mr. Jacobus Peck, advocaat voor den Hove van Hollant ter eenre ende joncvrouwe Levina Marinusdr. weduwe van joncheer Martin van de Weerde, ter anderen zijden, beloven hun contract antenuptiael te volbringhen. Aldus ter presentie van de heeren Niclais Willem Simonsz van Cromstrijen ende Albertud Joachimi.
1.226

Testament Cornelia Laureijs Poolsdr256

(Type acte:) testament van 1 oude vrouw noch redelijck te passe zijnde. Videto Prothocol D
pag. 146 ende B pag. 319
In den naem ons heeren Amen, is gecompareerd Cornelia Laureijs Poolsdr, weduwe van Jan
Cleuwardsz, poorteresse van Goes, redelijck gesondt ende te passe (doch metten ouderdom beswaert) ghaende ende staende etc. Stelt tot erfgenaam haare kindren en de kindren van Maijken
Bernardsdr alias Tolmans weduwe van Cornelis Cornelisz Wicxdorp op Heijnkenssandt, o.a.
van de goederen die haar onlangs aanbestorven zijn door het overlijden van Digna Blais (wijlen
haer zusters zoons dochter). Aen Adriana Langhe, weduwe van Jacob Jansz Wijnsuijper, (die
haer veel diensten gedaen heeft) haer cleederen en 50 gulden. Aldus te Goes ter presentie van
Joos Jansz timmerman ende Adriaen Stevensz, beijde poorters van Goes.
1.227

Sterfhuis Cornelis Jans Cuijl257

(Type acte:) vuijtcoop van een sterfhuijs
Zijn gecompareerd Neelken Henricx Kijvitsdr, weduwe van Cornelis Jansz Cuijl, gheassisteert
met haer broeder Clais, ende Harrent Marinusz haers zusters man, ter eenre ende Adriaen Theune, geseijt Orij, vervanghende Pieter Jansz Cuijl, als zwaegher, getrouwt hebbende die zuster
ende broeder des voorseiden Cornelis ende Jacob Philipsz als voocht van wijlen Simon Janssens
Cuijl kinderen ter anderen zijden, allen poorters van Goes, zijn gheaccordeert dat weduwe zal
behouden de baten en lasten en zal Cornelis’ weeskindt Neelken, also den oudt ontrent 2 maenden, bij haer geprocreert, onderhouden en zal haar moeten uitkeeren drije dubbele ducaten van
Spagnen (die nu ghangbaer zijn tot 25 sch.6 groten t’stuck. Aan vrienden van haer man een
paijbrief die in het sterfhuijs is bevonden tot laste van Jaques de Backer buijten die Nieuwpoorte, nu inhoudende ca.30 ₤ gr. Hypotheek op haer huijs staende alhier op den Mooldijck.
Aldus ter presentie van Cornelis Adriaensz Smalleganghe en Pieter Adriaens Craemer, inwoonders van Goes.
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1.228

Verklaring mr Frederic Wagenaers over een letsel258

(Type acte:) attestatie
Is gecompareerd mr. Frederic Waghenaers chirurgijn te Goes, heeft verclaert ten versoecke van
Jan Gorisz, wonende in Wolphardsdijck warachtigh te zijne dat Jacob Pietersz wonende in het
eijlandt van Wolphardsdijck, hem attestant als chirurgijn aengesproken ende versocht heeft dat
hij het beste doen zoude mette quetsure om die te cureren die des voornoemden Jacobs broeder
aen den voorseiden Jan Goris gedaen hadde, belovende etc. Aldus ter presentie van Jacob Marinusz Blauverwer en Cornelis de Clerck, poorters van Goes.
1.229

Testament Geerdken Martinsdr huisvrouw van Hugo Arents Backer259

(Type acte:) verclaers ofte testament in ’t corte van een crancke vrou. Es noch ten zelven daeghe des avonts overleden. Haer houwelijkse voorwaerden vide in Prothocol B pag. 100
Es gecompareerd Geerdken Martinsdr. geboren van Dordrecht, huijsvrouw van Hugo Aerentsz
Backer, poorter van Goes, zijeck ende cranck te bedde ligghende, nochtans etc. Dat Anneken
Gerritsdr. haer halve zuster met Maijken Martins haere geheele zuster gelijkelijck haer comparants goederen deelen, recht alsof zij beijde van eenen geheelen bedde geboren waeren. Aldus
ter presentie van Jan Fransz Bocxmaker ende Herman Jansz Cleermaker, poorters van Goes.
1.230

Procuratie Govardt Clais van Eijck260

(Type acte:) procuratie om een erfvenisse aen te ghaen
Compareerde Govardt Claisz van Eijck, geboren van Etten bij den Leure ende nu crepel
ligghende binnen der stede Goes, heeft geconstitueerd Cornelis van Eijck zijn broeder en Adriaen Govardsz zijnen sone, om te aenveerden alzulcken herediteijt hem aenbestorven bij overlijden van Niclais van Eijck sijnen vader, etc. Aldus ter presentie van Joost Joosz cleermaker ende
Cornelis Anthonisz beenhouwer, poorters van Goes.
1.231

Verklaring Pauwels Willems Goeree over gebruik paarden 261

(Type acte:) belijdt van eenen die van de possesseurs van eenigh goedt wijckt, Twelcke hij bekent niet anders te gebruijcken dan in den naem eens anders
Naerdijen Cornelis Geerdsz Bijsterman vercreghen hadde condempnatie ende aensettinge tot
laste van Pauwels Willemsz Goeree tot zeeckere somme volghende die Maendaghsche Rolle
deser stede Goes, over desen loopenden jaere 1603 fol. 199, ende d’Executie gedirigeert hebbende aen des gedaegdens peerden. Sijn deselve peerden vuijt crachte van voorseide executie
bij den vendumeester deser stede behoorlijck vercocht op den 20 sept. laetsleden, naemlijck een
blau ruijnpeerdt ende een Marrijepeerdt, etc. Pauwels verclaert de peerden niet te besitten maer
alleen te gebruijcken ten profijte van Bijstermans met Jan Foorts Schoudee weduwe, Cornelis
Adriaensz Calloo ende Sebastiaen Hooghcamer, etc. Aldus ter presentie van Pauwels Jacobsz
Booghmaker en Adriaen Anthonisz timmerman, inwoonders van Goes.
1.232

Afstand erfenis door Jan Jacobs en Job Corneliss Kelleman 262

(Type acte:) abstinentie ofte renunciatie van svaders herediteijt. Videto 1a pag. 265
Zijn gecompareerd Jan Jacobsz als recht voocht ende Job Cornelisz Kelleman als wedervoocht
over Janneken onbejaerde dochter van Loij Geleijnsz, smit in Ovesandt, daer moeder af was
Lijnken Cornelisdr. inwoonders der prochien van Capelle ende ‘s Gravenpolder respectivelijck.
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Verclaren te abstineren van de erfenis van Janneken’s vader. Aldus ter presentie van Pieter Michielsz ende Joos Benedictus landtbode ende procureurs, poorters van Goes.
1.233

Testament Job Antheunisz en Jacobmijnken Jacobsdr263

(Type acte:) testament van man en wijf reciproque in legaten, kindren hebbende. Vide prothocol
D pag. 468, 364
In den naem ons heeren Amen, zijn gecompareerd Job Antheunisz, eertijdts woonende in de
Langhemaere onder die prochie van Coudorpe ende nu binnen der stede Goes, ende Jacobmijnken Jacobsdr zijn huijsvrouwe, beijde gesondt. Langstlevende erft pachten van 9 gemeten 36
roeden landts in Ovesandt in den zack, waarvan Jacob Mathijsz baender is. Zaailand 1 gemet 12
roeden in Drijeweghen in Simons Huijsz hoeck en 1 gemet 6 roeden op scheedulfve in Coudorpe. Hij heeft zoon Anthonis en Clasijnken, natuijrlijcke dochter Jacobs Claissen wijlen haer
soons.Aldus ter presentie van Marinus Cornelisz Nelemans geboren tot H’Iersicken ende Adriaen Anthonis Gabrielsz. timmerman, inwoonders van Goes.
1.234

Accoord over huur dienstmeisje 264

(Type acte:) afrekening oft accoord op de huijre van een dienstmaerte
Zijn gecompareerd Levijnken Geleijnsdr. geboren van Caprijcke in Vlaenderen, jonghedochter,
ter eenre ende Magdalena Jobsdr. weduwe wijlen Marcus van Dijcke, ter anderen zijden, beijde
wonende binnen Goes, verhaelende Naerdijen Vijnken voornoemt jongh zijnde haer ouders verloren hadde, Dat zij haer ten dienste begheven ende ontfanghen es geweest bij de voorseide
Magdaleene, Daerbij zij alreede gedient heeft getrouwelijck ende ten dancke den tijdt van
vijfthien jaeren die nu baefsmisse laetsleden gheexpireert zijn, Al zonder eenighen prijs voor
haere huijre te bedinghen, Dan hoewel zij eerst om den cost gedient heeft, Dattet nochtans wel
redene es dat zij van d’andere jaeren als zij groot was, van haeren Aerbeijt eerlijck behoorde
geloont te weren, Naedemael zij Vijnken van haere voornoemde vrij vrijendelijck afgescheijden
was, hebben zij comparanten verclaert op den 9 octobris voorleden te zijne gheaccordeert. Dat
aengemerckt ende overleijt den getrouwen dienst bij de voorseide jonghedochter zoo vele jaeren
continuelijck gedaen, haer boven den cost voor haere huijre toegeleijt es Drije ponden twaelf
schellingen grooten vlaems jaerlijcks, teen jaer deurt ander gerekent, Beloopende over de voorseide vijfthien jaeren 54 ponden, daervan getrocken es alle tghene dat haere voornoemde Vrou
haer gegheven heeft van cleederen ende anders, getaxeert ter somme van 31 ₤ 10 sch. gr. Sulcx
dat die voorseide noch in ghelde hebben zoude Tweentwintich ponden thien schellingen grooten
vlaems eens, Dwelcke zij Vijnken comparante bekent bij desen van haeren voornoemde Vrou
ontfanghen te hebben. Scheldende de zelve ende allen anderen quijt ende behoevende quijte, nu
ende ten euwigen daghen, Ende beijde zij comparanten bedanckende d’eene d’ander vande goeden getrouwen dienst ende goede betalinge vanden loon bij elkx respectivelijcken genoten, Versoeckende van mij Notario hier af not. gel. acte. Aldus ter presentie van Pieter Adriaensz Craemer ende Christijaen Crijnsz beenhouwer, inwoonders van Goes.
1.235

Verklaring Zacharias de Jonge en Jan Adriaens schoemaker over paeijbrief op
een huis bij ‘t Gasthuijs265

(Type acte:) attestatie
Zijn gecompareerd Zacharias de Jonghe ende Jan Adriaensz schoenmaker, oudt ontrent 38 en
50 jaeren, poorters van Goes, hebben ten verzoecke van Hubrecht Goosins metser, ofte zijne
huijsvrouwe, verclaert warachtich te zijne, Eerst Zacharias verhaelende hoe dat hij eertijdts gecocht hebbende een huijs staende alhier bij t’gasthuijs ende daervoren verleden een schuldt263
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brijef te betalen bij paijementen van 6 ₤ gr. tsiaers ende tselve wederom vercocht aen Govaerd
geseijt ravenskele, om zeeckeren somme te betalen met 6 ₤ vls. Verclaerende beijde die voorseide comparanten dat zijlieden beijde met Pieter Cornelisz in de drije haringhen ende Cornelis
Laureijsz266 wonende in Baersdorp vergadert zijn geweest in de Meebaele, aldaer zij alle vier
ende vuijterlijck veraccordeert zijn ter oirzaecken van voorseide paijbrief die Zacharias xoo
voorseid es hadde verleden ende Pieter voornoemt gecreghen In der voeghen dat Pieter met ooc
hij Jan Adriaensz deposant tevreden es geweest in betalinge vanden zelven schuldtbrief etc. Aldus ter presentie van Jan Cornelisz Mazuer ende Jacob Laureijsz Vornzee, coster, poorter van
Goes.
1.236

Verhuur land in Everinge door Cornelis Bastiaens267

(Type acte:) huijrcedulle
Is gecompareerd Cornelis Bastiaensz woonachtich onder die heerlichheijt van Everinghe ende
heeft verleden ende verclaert bij desen verhuijrt te hebben aen Francois van de Perre, inwoonder van Goes een stuck landts groot ontrent vier gemeten geleghen onder Everinghe voorseid in
den Oosterbijsterhoeck daerop den voorleden zomer coolsaet es gewassen. Om in dit thoecomende saijsoon daerine zomergherste te zaijen. Voor ₤ 7 den hoop etc. Aldus ter presentie van
Jan Cornelisz Mazuer ende Jaspar Verhorst, bode, inwoonders van Goes.
1.237

Verklaring Herman Weijns over een zakje met goudstukken268

(Type acte:) attestatie, vide 1o pag. 210
Is gecompareerd Herman Wijns, smit, oudt ontrent 27 jaeren geboren van Delft, ende nu poorter
van Goes, heeft verclaert ten versoecke van Digne Cornelisdr, huijsvrouwe van Floris Pietersz
wonende binnen Tolen, warachtich te zijne dat Dignus Bouwensz van den Steene, zijne deposants huijsvrouwen broeder, gecomen es hier binnen tsijne deposants huijse op maendagh naer
die Goesche jaermarct des avonts (als des voorseide Dignus huijsvrouwe sdaeghs tevoren binnen Tolen van den gave Gods gestorven was), ende heeft hem deposant te bewaeren gegeven
een lijne zacxken met ghelde. Sonder nochtans die specien in zijne depositaris presentie over te
tellen. Dan zoo den voorseiden Dignus, ontrent 14 daeghen daer naer een brieff screeff, dat hij
tselve gheldt wederom zoude stieren, en heeft hij depositaris tselve niet willen doen, Omdat den
brengher des briefs een soldaet was dijen hij tselve niet en betrouwde. Doch heeft evenwel alsdoen die specien overgesien. Dwelcke hij deposant verclaert alsvoren bij desen geweest te zijne
Vijfthien oft 16 geheele rosenobels, derthien oft veerthien halfve, twee oude dobbele ducaten,
een gouden rijder, een fransche croone ende vijf oft zes goutguldens. Alle dewelcke stucken hij
depositaris verclaert daernae aen den voornoemden Dignus (te weten eens 2 nobels met zijne
zuster ende andermael met Jaspar de bode 3 geheele ende 4 halfve nobels gesonden ende de reste vuijtgesteken een nobel die Dignus aen des deposants huijsvrouwe zijne zustere heeft gesconcken), aen hem in persone gerestitueert te hebben, sdaeghs naer Baefsmisse laetsleden. Aldus, ter presentie van Jan Pietersz Drooghsceerder ende Jacob Jansz Blauduijve, beijde poorters
van Goes.
1.238

Testament Anthonij Corneliss de Witte en Lijsbeth Jans Bijle 269

(Type acte:) superscriptie testamenti clausi
Zijn gecompareerd Anthonij Cornelis de Witte ende Lijsbeth Jans Bijledr, zijne huijsvrouwe,
poorters van Goes, ende hebben verclaert dat in dit jegenwoordigh instrument, (twelc met hun
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eijghen handtgescrift onderteeckent met zijn cachet besloten es) gescreven staet haer testament
ende vuijtterste wille. Dwelcke zij begheren dat zulcx van waarden gehouden etc. naestlesten
octobris 1603, ter presentie van Jacob Euwoudsz en Jacob Laureijs (MPS: 195/110 is bewogen
pagina, moeilijk leesbaar, akte van landmeters)
1.239

Transport obligatie koop van schapen270

(Type acte:) transport op de rugghe van de obligatie gescreven
Is gecompareerd Marinus Cornelis Geerdsz, wonende in ’s Gravenpolder, heeft getransporteerd
aan Hubrecht Jansz, stadtbode, d’obligatie in ’t witte deses verleden bij Adriaen Minnaert in
den Hoonaert onder Hoedekenskerke aen hem comparant tot 15 ₤ 10 sch. gr. vls. over coop van
16 schaepen, te betalen Sinte Martinsmisse naestcomende, gedateerd 22 martij voorleden ende
met des verlijders merck onderteeckent, gecedeert voor 14 ₤ 10 sch. vls. Aldus ter presentie van
Laureijs Adriaensz weerdt in de meebaele ende Cornelis de Clerck deurwaerder alhier. Geroyeerd 27-4-1604.
1.240

Procuratie van Jacob Jacobs Witte271

(Type acte:) procuratie ad recipiendum et lites
Compareerde Mr. Jacob Witte Jacobsz, baliu van Goes en superintendant over het eijlandt van
Zuijdtbevelandt, ende heeft geconstitueerd Emanuel van de Steene, wonende binnen der stadt
Dordrecht, om te moghen maenen etc. Aldus ter presentie van Hubrecht Jansz, stadtbode ende
Jan desselfs Hubrechts zone, poorters alhier.
1.241

Procuratie om erfenis aan te gaan272

(Type acte:) procuratie om een herediteijt aen te gaen ende te deelen, vide prothocoll D pag.
202
Zijn gecompareerd Jan Gillisz Cleuwendamme ende Pieter Jacobsz Borsselaer, vervangende
Magdalena Simons Erboudsdr hunne nichte, midsgaders Hubrecht Jansz, stadtbode, nomine
Pieter Jansz weese, allen inwoonders van Goes, en hebben gecommitteerd ende geconstitueerd
Cornelis Jansz wonende op Heijnkenssandt om aen te gaen ende bij ‘toverlijden van Hubeken
Jansdr. wijlen huijsvrouwe van Cornelis Henricxsz graincooper (geseijt Coome Naes) onlancx
op Heijnkenssandt overleden. Aldus ter presentie van Gillis Cornelisz ende Willem Henricxsz,
beide cleermakers en inwoonders van Goes.
1.242

Procuratie om erfenis aan te gaan van Hubrecht Pieters 273

(Type acte:) procuratie om erfvenisse aen te ghaen, als supra pag. 184
Is gecompareerd Jan Pietersz, schipper woonende binnen Vlissinghen voor hemzelven ende als
oom ende voocht van Hubrecht Pietersz wijlen zijns broeders twee onbejaerde zonen ende eene
dochter, midsgaders vervanghende Adriaenken Pieters zijne zustere, Heeft gemachtigd
Hubrecht (etc.supra pag. 184) om aen te ghaen, te weten hem ende zijne zuster elcs in een derdendeel) ende die voorseide weesen met Pieterken Hubrechtsdr hunne bejaerde zuster int resterende derdendeel. zoo hij comparant ende Hubrecht ende Adriaenken voornoemt geweest zijn
broeder en zuster van de overledene. Aldus ter presentie van Clais Jansz Cousmaker ende Jacob
Jansz schoenmakersknecht, inwoonders van Goes.
1.243

Verklaring Aegken IJemantsdr en Bernard Marinusz timmerman 274

(Type acte:) attestatie
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Gecompareerd Aeghtken IJemantsdr. weduwe Jan Cornelisz Aventure ende Bernard Marinusz
timmerman, oudt ontrent 62 ende 36 jaeren, inwoonders van Goes, ende hebben verclaert ten
versoecke van Jan Pietersz Hoeve, cleermaker, inwoonder van Goes, ..... warachtich te zijne dat
zijlieden daerbij ende mede geweest zijn int sterfhuijs van Cornelie Quintens in haer leven wonende ten huijse van Magdaleene in den hazaert, daer vergadert waeren de erffgenamen desselfs
naemelijck Jan Aventure voornoemt voor Neelken zijn zijne onbejaerde dochter, daeraf moeder
was Magdalena des voornoemden Cornelie dochter, ende Digna Bastiaensdr daeraf moeder was
wijlen Adriana ooc desselfs Cornelie dochter. Daer zij comparanten hebben gezien dat alle
tgheldt datter gereedt was (twelcke zij deposante verclaert dat elcke helft was ontrent 22 ₤ gr.
vls, gestelt werde in twee hoopen, daervan den eenen hoop streeck den voorseiden Jan Aventure
voor zijn onbejaerde dochter als erfgename in d’eene helft ende dat den anderen geheelen hoop
heeft naer haer getrocken heeft die voornoemde Digne Bastiaens, zoo wel voor haere beijde
zusters Griete ende Quintines gedeelten (Die noch jongh ende aldaer niet present en waeren,
zoo Griete binnen Middelburg ende Quintine binnen Ziericzee woonden), als voor haere portie.
Soo de zelve Digne, Griete ende Quintine onder hun drijen tsaemen erfgeaemen waeren in de
andere helft in des voorseiden Cornelies successie. Gheven redenen van hunne deposanten presentie aldaer, ende wetenschap, want zij Aeghken alsdoen met Jan Aventure getrouwt was ende
hij Bernaerd woonde aldaer ten huijse bij Magdalene in den Hazaert voornoemt, zijne moedere.
Aldus ter presentie van Pieter Benedictus smit ende Jacob Jansz Blauduijve, cleermaker, poorters van Goes.
1.244

Goede mannen in kwestie coop land in Yerseke 275

(Type acte:) compromis ofte Submissie in goede mannen
Questie, geschill ende process geresen sijnde tusschen Pieter Marinusz van Sinoudskercke heisser ter eenre ende mr. Marinus Joosz, verweerder ter anderen zijden beide poorters van Goes,
pretenderende de heisser twee jaeren renthen over 1601 en 1602, Over die Hooftsomme van
100 ₤ gr. die Mr. Marinus verleden hadde schuldigh te zijne over coop van drije gemeten landts
ligghende onder die heerlicheijt van H’Iersicken, nu onlancx metten Burenpolder aenbedijckt,
etc. Goede mannen Paulus van den Dale ende Tobias Wicxdorp. Aldus ter presentie van Laureijs Adriaensz weerdt in de Meebaele ende Gheerdt de Vrijese timmerman, poorters van Goes.
1.245

Procuratie Anthonis Huijzen over land in Goesche polder bij Terneuzen 276

(Type acte:) procuratie ad tradendum
Is gecompareerd Anthonis Huijzen als curateur int sterfhuijs van Gillis Jansz, poorter van Goes,
ende heeft geconstitueerd Paschijer de Vriendt ende Hans Vergouwe inwoonders der stede van
der Neusen, om ter vierschare te gaan en aen Susanne weduwe van Thomas Hebbrechts ofte aen
mr. Jan van Stichele alzulcken 23 oft 24 gemeten landts als hij constituant inder voorseiden
qualiteijt aen haer vercocht heeft geleghen in den Goeschen Polder in Vlaenderen oft daerontrent onder ter Neusen. Aldus ter presentie van Marinus Henricxsz landtmeter ende Michiel Cornelisz Blaubeen, poorters van Goes.
1.246

Procuratie Steven Bernards277

(Type acte:) procuratie om gheldt te repeteren ende employeren et ad lites
Is gecompareerd Steven Bernards, geboren van Antwerpen ende nu wonende binnen Goes,
beneffens den huijse mijns notarij, ende heeft geconstitueert bij desen IJeman de Bije, geboren
van Maestricht ende nu woonachtich tot Bourdeaulx in Franckerijck, om te moghen maenen,
liften etc. alzulcken somme van 300 guldens als hij constituant gelaeten heeft onder Pieter Jansz
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Hooft, wonende binnen Rochelle, ofte zijne weduwe om metten croise (croijse) derzelver te onderhouden zijne constituants natuijrlijcken dochter. (naam niet vermeld.) omme bij hem geconstitueerde als getrouwt hebbende Grietken Loockmans van Antwerpen gheemploijeerd te worden, zulcx als hij constituant hem d’zelve bevolen ende betrouwt heeft. Aldus ter presentie van
Lenard Henricx cleermaker, poorter van Goes en Martin Mels geboren van der Goes, dan nu
wonende binnen Vlissingen.
1.247

Obligatie IJeman de Bije in Frankrijk278

(Type acte:) obligatie reversale op de naestvoorghaende procuratie
Is gecompareerd IJeman de Bije, geboren van Maestricht nu woonachtich binnen Bourdeaulx in
Franckrijck, etc. zie 200. Aldus ter presentie van Marinus Henricxsz landtmeter en Michiel
Cornelisz Blaubeen, poorters van Goes.
1.248

Sterfhuis Janneken Diericxs279

(Type acte:) vuytcoop van een sterfhuijs voorde weduwaer
Zijn gecompareerd Niclaes van de Putte, cleermaker, poorter van Goes, ter eenre ende Cornelis
Hubrechtsz280 Neeff, wonende onder die prochie van Shr Aerskercke, met Diericxken Diericxdr, jonghedochter, ter anderen zijden, hebben verclaert gheaccordeert te zijne ter oirzaecken
van ’t sterfhuijs ende erffvenisse van Janneken Diericxdr wijlen huijsvrouwe van de voorseide
Niclaes. ende zuster des voorseiden Diericxkens ende nichte des voornoemden Neeffs (zo Barbel haer moeder ende zijn vader waeren zuster ende broeder). Weduwnaar zal aanvaarden de
baten en lasten, behalfven een half gemetken landts gelegen onder shr. Aerskercke ..... ende een
tafereelken zijn tbeeldt van Maria op glas verlicht, twelck blijfven zal aende kindren naebestaende ende aen haeren zijde. Twee kinderen: Barbara en Jacobmijne, nu oudt ontrent 4½ ende
een jaeren voor haer moederlijck goedt de somma van 35 ₤ gr. vls. eens. Zal de kinderen onderhouden etc. Aldus ter presentie van Harrent Gandolphs schaeliedecker ende Hubrecht Jansz,
stadtbode poorters van Goes.
1.249

Schuldbekentenis Jacob Laureijsz van Drijeweghen 281

(Type acte:) obligatie
Is gecompareerd Jacob Laureijsz wonende onder die prochie van Drijeweghen ende heeft bekend schuldig te zijn aan Jan de Jaegher, inwoonder van Goes, de somma van 26 schellingen 8
grooten vls, van penningen belooft voor wijlen Loij de Smit in Ovesandt. Ende om d’welcke hij
comparant van de voornoemde crediteur doen arresteren ende in rechte betrocken was,
volghende die Maandach Rolle fol. 5 vso. Belovende de zelve te voldoene vastenavent naestcomende onder verbant etc. Actum in de voorsale opt stadthuijs den 24 novembris 1603, ter
presentie van Hans Vergouwe ende Hubrecht Jansz stadtbode.
1.250

Procuratie Digna Jans Pieters Buijsdr282

Is gecompareerd Digna Jans Pieters Buijsdr. geboren in Drijeweghen, dienende als maerte bij
Capt. Jacques de Tutelaer, nu ligghende in garnison binnen Berghen, ende heeft gecommitteert
Hubrecht Jansz stadtbode alhier, om te maenen, te ontfanghen etc. Aldus ter presentie van Pieter Adriaensz Bolle ende Jan Broeckardt, inwoonders van Goes.
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1.251

Procuratie Adriaen Diericxs Verstelle 283

(Type acte:) procuratie ad recipiendem et lites
Is gecompareerd Adriaen Diericxsz Verstelle, poorter van Goes, voor hem zelven ende als man
ende voocht van Sara Cornelis Werckendetdr, ende heeft geconstiueerd Pieter Couwenburgh
wonende binnen der stede van Sinte Martinsdijck, om te moghen maenen etc. Aldus ter presentie van Jacob Adriaensz Boom ende Hubrecht Jansz stadtbode, poorters van Goes.
1.252

Transport obligatie van koop twee paarden284

(Type acte:) transport op den rugghe van d’obligatie gescreven
Is gecompareerd Grietken Martinsdr weduwe van Jan in den Poel, ende heeft getransporteerd
etc. aen Willem Martinsz Drijeweghen, medepoorter, d’obligatie in ’t witte deses, verleden bij
Anthonis Gabriels in s’Gravenpolder aen haer comparantes sone tot 36 ₤ gr vls. over coop van
twee peerden, te betalen St. Jacobsmisse naestcomende d’eene helft ende d’andere helft Baefsmisse daeraenvolghende. Aldus ter presentie van Pieter Adriaensz Bolle ende Lenard Jansz
beenhouwer, poorters alhier.
1.253

Huwelijkse voorwaarden Abraham Willems van Benthem en Dijmpna Martins285

(Type acte:) contract antenuptiael
Inden naem ons heeren Amen, zijn gecompareerd Abraham Willems van Benthem zone, geboren van Berghen op den zoom, vergeselchapt met Cornelis Jansz Boone ende Martijnken Pietersdr, sijne stiefvader ende moeder, ter eenre, met Dijmpna Martinsdr, gheassisteert met Cornelis Martinsz ende Cornelis Adriaensz Calloo haere neven, ter anderen zijden, allen poorters van
Goes. Huw. voorwaarden jonghman en weduwe. Zij bezit landen gespecificeert in de weeskamer-rekening van 21 febr. laetstleden. Aldus ter presentie van Adriaen Andriesz Wiskercke ende Jan Jacobsz Bom, schepenen van Goes.
1.254

Verklaring op testament Dignus Pieters Rijcke286

Hier behoorde te volghen d’Attestatie op de verclaeringhe van Dignus Pietersz Rijcke testament
genuncupeert 25 may 1599. Zie Prothocol secunda pag. 464
1.255

Testament Maijken Nicasius Marchantsdr287

(Type acte:) testament van een vrou zijeck zijnde, haer voorghaende testament vide in Prothocol B pag. 494, 499, t’welck herroepen es als int Prothocol C pag. 21
In den naem ons heeren Amen, is gecompareerd Maijken Nicasius Marchantsdr, weduwe Henricx Jansz, weerdinne in brouwershaven binnen der stede Goes, sieckelijck te bedde ligghende,
nochtans etc. Legateert aan Lijnken Pieters dochter van wijlen Barbara Rombouds, haer testatrices dochtere, het nieuwe bedde ligghende op die voorcamer op grootemoeders bedstede metten
hooftpeel, twee oircussens mette zacxkens, twee paer slaeplakens ende die twee deeckens daerop ligghende. Aen Jan Pietersz, des voorseiden wijlen Barbara’s zone ₤ 4 vls. eens, te betaelen
aen Adriaen Splinters voor zijn montcosten. Midsgaders dat hij voren vuijt wel gecleedt werde.
Aen Laurens Rombouds ende Digna Jans haere zone en dochter (ofte aen hunne kinderen als zij
overleden waren) elck 200 guldens eens. Benoemt tot executeurs van haar boedel Cornelis Martinsz. ende Marinus Hubrechtsz Boone. Aldus ter presentie van Gillis Geerdsz ende Jacob Marinusz Boone, beijde craemers ende poorters van Goes.
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1.256

Voorwaarden verkoop hoeve Pieter Foorts Brick288

(Type acte:) voorwaerden, conditien ende beloften.....
Daeronder Pieter Foortsz Brick begheert te vercoopen zijne hoefve ende landen met t’gevolgh
der zelver, staende ende geleghen onder die prochie van Cruninghen. Dat hij die schulden
waermede zijn landen belast is die opclimmen kunnen tot 300 ₤ gr vls uit de verkoop wil betalen, o.a. aan Paulus vanden Dale 64 ₤ gr hoofdsomme van een erfelijcke renthe. Aen Jan Adriaensz in ’t Rat 80 ₤ gr, Aen Jacob Vliet 60 ₤ gr, Alnoch 27 ₤ 3 sch. over twee hoet saets, aen
Cornelis Mattheusz Smalleganghe 10 ₤ vls. van waterpenningen Ende belooft dese vercoopinghe te doene, te weten van ossen, koeijen, runderen, calfveren, schaepen, lammeren, verckens,
hoenderen ende alle bestiael zoo geringhe die vuijtgewintert zullen zijn, in de maerte, etc. als
borgen voor de coopdagh Cornelis Adriaenssen Smalleganghe ende Cornelis Geerds Michielsz,
poorters van Goes. Aldus ter presentie van Steven Bernards ende Adriaen Cornelisz Ghentman,
inwoonders van Goes.
1.257

Overdracht pachtsom Cornelis Marinuss Gort 289

(Type acte:) transport van een pacht
Is gecompareerd Cornelis Marinusz Gort, wonende in Weerde, ende heeft getransporteerd aen
Adriaen Cornelisz Ghentman, inwoonder van Goes, de pacht van 3 gemeten weije geleghen onder Cruninghe, die Jannin de Wale in den Polder of diens sterfhuijs schuldig is. Aldus ter presentie van Steven Bernards en Jan Hubrechtsz inwoonders van Goes.
1.258

Aflossen vasn een rente door Philips de Coster290

(Type acte:) aflegghen of afquijten der hooftsomme van een Renthe
Is gecompareerd Philips de Coster, als man en voocht van zijne huijsvrouwe Baelken Jacobs
Harrentsdr, inwoonder van Goes. ende heeft bekend ontfanghen te hebben vuijt handen van Sebastiaen Cornelisz de Witte de somme van 31 ₤ gr. vls. d’welcke hij comparant verclaert hem in
gereeden penninghen aengetelt te zijne over t’lossen ende afquijten van de hooftsomme met allen den verloopen van eene Renthe tot twee ponden grooten vlaems jaerlijcx, die Mathijs Dignusz wonachtich in Cruninghe voir schepenen aldaer op den 4 febr. 1591 aen des voornoemden
Jacob Harrents oft weesen verleden hadde ende gehijpotheceert op zeeckere 8 gemeten landts
aldaer int Groot Moelwater, etc. Aldus ter presentie van Jacob Laureijsz Coster ende Guilliaem
Pauwels bijgenaemt smul, inwoonders van Goes.
1.259

Verklaring Floris Pieters schipper over erfenis uit Alkmaar291

(Type acte:) attestatie, vide supra pag. 194
Compareerde Floris Pietersz schipper, wonende binnen Tolen ende heeft verclaert ten versoecke
van Herman Wijns smit, poorter van Goes warachtich te zijne dat hij onlancx geweest es tot Alcmaer in Hollant, met Dignus Bouwensz vanden Steene, ooc wonachtich ter Tolen, daer zij
beijde gecomen waeren om te deelen zeeckere herediteijt oft erffvenisse hun beijden (ofte hunne huijsvrouwen) tsaemen aenbestorfven. Ende hij comparant verthoonende den Staet des voorseiden sterffhuijs bij den secretaris aldaer onderteeckent. Verclaerende en bewees bijden zelven
datter onder andere een artickel was daerinne gespecificeert stonden drije gouden croonen ende
een gouden Rijder. Ende daerop attesteert hij deposant dat dezelve vier specien in tween gestelt
zijnde, aen hem deposant bij caevelinghe gevallen zijn die twee croonen ende aenden voor-
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noemden Dignus een croone metten voorseiden gouden Rijder. Aldus in den toren van het
stadthuijs, ter presentie van Adriaen Cornelisz Ghentman ende Marinus Jansz, clercken aldaer.
1.260

Huwelijkse voorwaarden Benedictus Wils en Margriete Adriaensdr Loef292

(Type acte:) contract antenuptiael
Inden naem ons heeren Amen, zijn gecompareerd Benedictus Wils geboren van Eeghen, vergeselschapt van zijn zone Pieter ter eenre ende Margriete Adriaen Loefsdr. geboren van Ghendt
ter anderen zijden. Allen inwoonders van Goes. Huwelijkse voorwaarden van weduwnaar en
weduwe. Etc. etc. aldus ter presentie van Arnould Heijs en Jacob Laureijsz Vornzee, coster, inwoonders van Goes.
1.261

Accoord Marinus Hubrechts Boone en Jacques Ferraris 293

(Type acte:) transactie oft accoordt ende compromis. Vide prothocol C pag. 47 en supra 175
Questie, geschill ende differenten geresen zijnde tusschen Marinus Hubrechtsz Boone, als nu
getrouwt hebbende Anthonia Christiaen Pietersdr. weduwe van Charles de Prato, ter eenre ende
Jacques Ferraris als erfgenaem desselfs Charles, ter anderen zijden, beijde inwoonders van
Goes. Ter oirzaecken van Testamente reciproque bij den voornoemden Charles ende Anthonia
zijne huijsvrouwe voir mij Notario op den 15en Aprilis 1595 genuncupeert ende ander donatie
bij dezelve Anthonia aen Jacques voornoemd voir Ghisbrecht Trijssens, Notaris binnen Middelburg op den 2den paeschdagh laetstleden gedaen, daervuijt naerdijen dattet apparent was dat ter
verscheijden querelen ende Processen tusschen den voorseide Parthijen zouden gemoveert worden, Heeftet hun beter gedocht alle alsulcken differenten ende geschillen die ter voorseide oirzaecken zouden moghen oprijsen, bij minnelijcke transactie, accoorde oft arbitrage te voorcomen ende termineren. Zijn verschenen Marinus en Jacques voornoemd en hebben verclaert
gheaccordeert te zijn etc. o.a. de weduwe zal volghen den boomgardt geleghen buijten de Sr.
Henricxse poorte int Goesche ambacht, midsgaders het huijs aen den Opperel. Daerthegens
Jaecques volghen zal thuijs staende in den armenhoeck daer Xander Schotsman nu inne
woont.en mag tot mei in het huis aan de Oprel blijven wonen. etc. etc. Aldus ter presentie van
Cornelis Martinsz poorter van Goes ende Alexander de Florano coopman tot Middelburg.
1.262

Tienden van ’s Heer Arendskerke, eigenaar niet bekend294

(Type acte:) stuk betreffende de tienden onder de ambachten van Sr.Aerdskercke, staende op
naem van Edolisa Vrancke van Scheijnghen ..... dat nochtans bij memorie van menschen egheene Edolisa noijt bekent es geweest, noch oijt ijemandt op haeren naem eenigh deel oft part
in de voorseide Thijenden heeft genoten. Ende sulcx ooc genoegh te presumeren es dat int oversetten es gheabuseert in den voornoemden naem ofte dat ijemandt de zelve thijende behoorlijck
gelost heeft op wijens naem de zelve vergheten zijn over te setten
Zijn verschenen Jr. Adolph van de Weerde, Martin Cornelisz Mazuer ende Anthonis Stevens
Huijsen als thijendeheeren en hebben geconstitueerd Cornelis Antheunissen, Martin Mazuer,
poorters van Goes, Mr. Pieter Cannoye secretaris der stede van Aermuijden om te compareren
etc. etc. Aldus ter presentie van Anthoni Cornelisz de Witte ende Hubrecht Jansz, stadtbode.
1.263

Verzoening van een doodslag 295

(Type acte:) soen van een doodtslagh
Naerdijen Hans Henricxsz schaelliedecker, eertijdts inwoonder van Goes deurt quaet ingheven
van den boosen vijandt oft menschelijcken cranckheijt zoo zeere verleijdt ende hem zelven te
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buijten geghaen es, dat hij handtdadigh es geweest aen den persone van Pieter Stevensz schoelapper ende aerbeijder, wijlen poorter deser stede, den selven alhijer met een halve pijcke oft
broodmesse zulcx in zijn schoerbladt quetsende opden Palmen Sondagh 1602, dat hij corts
daernaer daervan oft emmers midts den thoevallende accidenten van levende lijfve geraeckt es
ter doodt. Hij delinquant voormeldt tot hemzelven wedergekeert zijnde, overlegghende die
groote ende zwaere mesdaet, d’welcke hij teghen die Goddelijcke Maiesteijt, den Graefve van
Zeelandt, allen den vrijenden vanden aflijvighen ende bijsonder teghens den nedergeslaeghen
gesondight, verthoornt, leedt gedaen ende misbeurt heeft, Daeraf groodt leedtwesen hebbende,
Belijdt alvoren zijne Sonden, Biddende Godt hem niet in sijne rechtveerdighe Justitie te straffen, maer naer sijne ongrondelijcken Bermherticheijt in Genade t’ontfanghen. Ende om
voortsooc behoorlijcken leedtwesen ende emende te betooghen, Den Vrijenden van de nedergeslaghen ende metten zelven ende erffgenamen te versoenen, Heeft hij mesdadighe tot verscheijden stonden deur zijne vrijenden doen bidden ende versoecken, deurt lijden bloedtvergieten ende doodt ons Heeren ende salighmakers Jhesu Christi, die ons sondaers alle versoent heeft, dat
hemluijden beliefde hem suppliant te vergheven alle tghene hij jeghens hemluijden mesdaen
heeft, Sulcx zijn daeromme tsaemen vergadert geweest ende voir mij als publicq Notario ende
getuijghen onderscreven gecompareert Jozijne Cornelisdr weduwe van den voornoemden nedergeslaeghen, voor haer zelven ende als moeder van haeren vier weeskinderen bij hem geprocreert, Domis Stevensz woonende in Baersdorp, broeder desselfs overledens, Jaspar Pietersz
met Anthony van der Putte als vader van zijne kinderen geprocreert bij wijlen Josijne Pieters
daervan den overleden oom was, Maijken Mathijs ende Guilleaem Chasseloup voor sijne huijsvrouwen nichte, ende zij comparanten vervanghende alle d’andere vrijenden ende maeghen des
voornoemden overledens, ter eenre, ende Jacobmijne Jacobsdr. huijsvrouwe des voorseiden delinquants, gheassisteert met Cornelis Martinsz gecommitteert van weghen t’Collegie van den
Aermmeesters alhier, Pieter Willemsz Rentmeester van den Heere van Brederode, Tobias Cornelisz Wicxdorp ende Matheus Jansz alle in den naem des voorseiden suppliants ter anderen
zijden. Ende naerdijen die voorseide vrijenden van den overleden gehoordt hebben
t’ootmoedigh bidden van weghen den suppliant gedaen, ende midts d’zelve vermorwet zijnde
tot bermherticheijt, Sonderlinghe aenmerckende den zoberen staet des suppliants zijne huijsvrouwe ende kinderen, aen d’welcke (als aerme) den voornoemden Cornelis Martins last hadde
als boven bijstandt te doene. Hebben t’Leedtwesen, goeden wille ende presentatie des suppliants gheaccepteert ende ten besten opgenomen Onder die poincten ende conditien hier naer
volghende. Eerst dat aleer hij delinquant hem zal moghen verthoonen binnen deser stede int
openbaere gehouden zij te doen vergaderen den vrijenden des overledens ende alsdan aldaer te
Compareren zelfs in persone ende te doen eenen voetval. Biddende als voren om verghiffenisse
van zijne mesdaet. Voorts dat hij moet wijcken ende plaetse maecken den bloedtvrijenden op
straeten, weghen en dijcken, daert hem moghelijck zijn zal. Ende hem te vermijden te comen int
geselschap oft vergaederinghe ende in herberghen, schepen, schuijten en waghens daer hij weet
eenighe der vrijenden te zijne. Ende ooc (indijen hij te voren daer waere ende die vrijenden inde
voorseide gemeene plaetse quaemen) te vertrecken zoo verre hij daerom eerlijck versocht
wordt. Al geduerende den tijdt van twee naestvolghenden jaeren. Ende dezelve al op pene van
vrede oft soenbraecke. Midts d’welcke volghende onderhoudende ende voldoene Hebben die
voorseide weduwe, voochden van voorseide kinderen, erfgenamen, vrienden ende maeghen des
overledens zaligher memorie, zoo vele hun aenghaet den voornoemden suppliant in genade ontfanghen ende die voormelde mesdaet ende injurien om die Liefde Gods paermentelijck? vuijt
gansser herten vergheven ende quijt gescholden. Belovende voor hen ende hunne naecommelinghen tot gheen stonden d’zelve te gedencken, noch hem noch den zijnen erghens te verwijten
noch daerom te wroeghen. Maer zullen moeten zelven ende sijnen vrijenden ende elck van ende
elck van hen, over weder zijden, onder malcanderen eenen salighen, geduerighen ende euwighen Soen, Paix ende Vrede hebben ende onderhouden. Daer thoe hem sijne Gratie, Genade ende
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verghiffenisse gheven zal die sijnen vrede hier op den aerden gelaeten ende zijn gebodt gegheven heeft. Malcanderen lijef te hebben ende versoeckende zij comparanten van mij Notario hier
af notitie gehouden, acte oft (etc. ut supra pag. 4) Aldus versocht , gheaccordeert, belooft, versoent ende gedaen binnen der stede Goes op den tweedagh kerstdagh anno 1603, ter presentie
van Joos Jansz timmerman ende Job Aerensz metser, poorters derzelver stede, als looffelijcke
getuijghen hierthoe (etc.) Dies t’oirconden (etc) Levendale.
(In de marge:) desen voetval es bij den suppliant voir den vrijenden in zeecker huijs vergadert,
Op Drije Coninghendagh 6 Jan.1604
1.264

Testament Cornelis Corneliss van Ovezande 296

(Type acte:) testament van een man die in Oost Indien wil vaeren
In den naem ons heeren Amen, is gecompareerd Cornelis Cornelisz, geboren van Ovesandt, ende nu inwoonder van Goes, gesondt ende wel etc. etc. Dewelcke verclaerende gesint te zijne
andermael in Oost Indien een voijagie over zee te doene. Ende oversiende die periculen der zelver ende die cranckheijts’levens der menschen, heeft vuijt zijnen eijghen vrijen wille rijpelijck
voordacht, beraeden ende wel overleijt, gheordineert ende getesteeert etc. etc. Hij maakt tot erfgenaam zijn dochtertje dat reeds geboren was en alle andere kinderen die nog geboren mochten
worden en zijn huijsvrouw Maijken van de Steene Claisdr, en indien zij gestorve mocht zijn
haar broers en zusters. Aldus ter presentie van Lenard Henricxssen cleermaker ende Guilleaem
Hubrechts int Lammeken.
1.265

Verklaring Pieter Michiels en Loonken Baltens over onderhoud kleinzoon 297

(Type acte:) verclaers van grootvader ende grootmoeder opt onderhoudt van hunne natuyrlijcken neve298
Is gecompareerd Pieter Michielsz, gezworene van het Landtrecht over Zuijdbevelandt, ende
Loonken Balthens zijne huijsvrouwe, inwoonders van Goes, en hebben verclaert dat zoo zijluijden tot noch thoe hebben onderhouden van ...en, cleederen ende anderssins, t’Natuijrlijcke kindt
van Michiel hunnen sone, geprocreert bij Janneken Michiels, genaemt Michiel, nu oudt ontrent
8 jaeren, ende noch van sinne zijn te doene zoo langhe datten hun beliefven zal, maer niet langher, etc. Aldus ter presentie van Pieter Gillisz Pluijm ende Jacob Inghelss beijde craemers en
inwoonders van Goes.
1.266

Inventaris sterfhuis Anthonij de Buijscher smid 299

Inventaris van allen alsulcken penninghen, huijsraet, meublen ende ander goederen als bevonden zijn ten sterfhuijse van Anthoni de Buijscher smit, vermeld hier omdat hieronder nog plaats
was, zie prothocol ♀ pag. 465.
1.267

Verklaring Agatha Jacobsdr Schoofs300

(Type acte:) attestatie op een afrekening
Compareerde Agatha Schooffs Jacobsdr, oudt 76 jaeren, haer verstandt ende memorie wel
machtigh zijnde, eertijdts woonende binnen Middelburg ende nu binnen Goes, heeft verclaert
ten versoecke van Henric Geerdsz, als getrouwt hebbende die weduwe van Jan Bollaert, wonende binnen Middelburg, .......... warachtigh te zijne, dat Hans Beuckelaer haeren zoon in den
jaere 1585 van den voornoemden Jan Bollart gelicht heeft de somme van 100 ₤ gr. vls. op interest jeghens 12 van t’hondert, waarvoor de comparante zich borg gesteld had met renunciatie
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van t’beneficie Sancti Velleiani etc. Heeft vertoond: Ten eerste twee videmus inhoudende elck
20 sch. 10 gr. erffelijck den penninck 16e gesprooten vuijt die leeninghe aenden domainen van
Zeelandt gedaen, d’eene luijdende op den naem van Digne, weduwe Jacob Schooff en d’andere
aen Apolonius Lievinsz vervallende beijde 6 aug. ende gedateerd 8 jan. 1570. Ten anderen een
renthebrief tot 10 gulden erffelijck den penninck 16e, op de stadt van Antwerpen op den naem
van Jacob Simonsz Schooff ter Goes verschijnende jaerlicx 15 sept ende martij gedateerd 15
martij 1550, tzedert gereduceert op 8 gulden 4 stuijvers den penninck 20, afcoop door Crijn Gelijnsz en Adriaen Claesz apteecker. Alnoch 8 ₤ gr. die haer competeerde van Jacques Wijnrich
over afcoop. Verdere vermeldingen: Christine Jans, weduwe van Dominicus de Harde op de
stad Middelburg, Adriaen Schendekeucken. Aldus ter presentie van Job Anthuenisz van Drijeweghen ende Ghisbrecht Marinusz timmerman, wonende te Goes.
1.268

Compromis Pieter Marinuss van Sijnoutskercke en Nicolaes Geerts over coop
land in Goesche polder Terneuzen301

(Type acte:) transcatie oft compromis
Naerdijen verscheijden heijschen, questien ende geschillen geresen waeren tusschen Pieter Marinusz van Sinoudskercke ter eenre ende Niclais Geerdsz ter anderen zijden, beijde poorters van
Goes, pretenderende. Eerst over coop van anden ligghende in den Goeschen Polder onlancx bedijckt bij ter Neusen in Vlaenderen, op paijementen daervan t’eerste paijement verschenen es
Goesche marct in augustus 1600 tot 66 ₤ 13 sch. 4 gr. ende die reste alle marcten daeraen jaerlicx volghende. Naer vuijtwijsen van de Leveringhe ende coopcedulle. Met noch zeeckere huijre van Landt verschenen anno 1599. Niclais was gecondemneert voor de raad van Vlaanderen
gehouden te Middelburg. Hebben geco(m)promitteerd onder arbitrage van Cornelis Jansz Boone, Lievin de Corte en Tobias Cornelisz Wicxdorp. Aldus ter presentie van Steven Bernards ende Adriaen Cornelisz Ghentman, inwoonders van Goes.
Ende hier mede es t’jaer 1603 gepasseert
1.269

Begin jaar 1604302

Januarius 1604, Prothocoll van alle Testamenten, Voorwaerden etc. etc.
Tu (spurie) venis ad me (inquit David) cum Gladio et hasta et clypeo. Ego autem venio ad te In
Nomino Domini exercitum, 1o Regam 17 f. ; Non in Gladio nec in hasta salvat Dominus, Ipsius
enim est Bellum, ibidem. Dominus autem mecum est quasi Bellator fortis, idcirco qui
peresquuntur me. (ait Hieremias nomine Ecclesiae) cadent, et infirmi erunt, et confundentur vehementer / Heremias 20 c
1.270

Testament Anthonis Geerts Michiels timmerman en Maijken Antheunisdr303

(Type acte:) testament tusschen man en wijf noch gheen kindt hebbende. Hunne houwlicxe
voorwaerde vide supra pag. 70
In den naem ons heeren Amen, zijn gecompareerd Anthonis Geerds Michielsen timmerman,
poorter van Goes, ende Maijken Antheunisdr zijne huijsvrouwe, beijde gesondt ende wel
vaerende (doch zij zwaer met kinde zoo’t scheen), ghaende etc. Langstlevende erft. Vermeld 6
gemeten land te Abbekinderen int Zuijdt Ambacht van Cloetinghe. Aldus ter presentie van
Franchoijs Vervoort ende Christiaen Spinter timmerman, inwoonders van Goes.
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1.271

Kwestie tussen Marinus Hubrechts Boone en Jacques Ferraris304

(Type acte:) naerder accoordt op t’voorghaende, supra pag. 212 ende daer achter aen gescreven
Naerdijen op de Rekeninghe ende bewijs die Jacques Ferraris gehouden was te doene van zijne
administratie, verscheijden andere questien, debatten ende teghensegghen gevallen zijn. Arbitrage. Erfenis van Charles de Prato. etc. etc. Aldus 3-1-1604 ter presentie van Paulus van der
Dale ende Cornelis Martins
1.272

Testament Catharina Pietersdr Boudens305

(Type acte:) testament van een vrou, instituerende nepotes in locum filiae
In den naem ons heeren Amen, is gecompareerd Catharina Boudens Pietersdr. geboren van
Honscote weduwe van Nicolais Zeijt, zijeck te bedde ligghende, nochtans etc. Zij verclaert een
zone te hebben genaemt Christiaen Zeijt, seght dat zij denzelven al eer hij vuijt dese landen es
vertrocken, voor zijne wettighe portie wel beghift ende voldaen heeft. Dat ooc hij ontrent 9 jaeren in Peru oft Indien gereijst zijnde, zij niet wel en weet oft hij nog leeft of niet. Sulcx den zelven wetens willens voorbij ghaende. Noemt ende stelt tot haeren universele erfgenaemen die
kinderen van Pierijnken haere dochter, naemlijck Catharina ende Frans bij Franchoijs Vervoort
alreede geprocreert ende die van haer noch zouden moghen geboren werden, etc. Aldus ter presentie van mr. Philips Lansbergh minister ende Jaspar Sprockelman, beide inwoonders van
Goes.
1.273

Huwelijkse voorwaarden Jan Reijns en Josijne Jorisdr306

In den naem ons heeren Amen, zijn gecompareerd Jan Reijns aerbeijder, geboren vuijt landt van
Gulich, ter eenre ende Josijne Joris geboren van Meenene, beijde nu wonende ter Goes, huwelijkse voorwaarden van weduwnaar en weduwe. Aldus ter presentie van Pieter Adriaensz Craemer ende Abraham van Ronsse lijnewever, inwoonders van Goes.
1.274

Procuratie Martin Mels aan Steven Bernaerts307

(Type acte:) procuratie om renthen te transporteeren
Is gecompareerd Martin Melsz, geboren te Goes, nu wonende binnen Vlissinghen ende heeft
machtigh gemaeckt Steven Bernards om te compareren voor schepenen ende alomme etc. om te
transporteren aen Hubrecht Jansz stadtbode twee renthe briefven gecomen van wijlen zijn vader
Mels Mertsz, den eenen tot 12 sch. 6 gr. erfelijke losrenthe en d’andere die helft van 2 ₤ 10. sch.
gr. vls jaerlicx, verleden bij schepenen alhier bij W. Jacobs Goeree gehypotheceert op zijn
jonghen boomgaert bij de weel. Aldus ter presentie van Jacob Blauduve ende Jan de Wolf,
poorters van Goes.
1.275

Verklaring Willem Costens als getuige van een betaling 308

(Type acte:) attestatie
Is gecompareerd Willem Costens, oudt ontrent 42 jaeren, poorter van Goes ende heeft verclaert
ten versoecke van Pieter Adriaensz Craemer voor Griete, weduwe van Pauwel de schipper tot
Bieselinghe, warachtigh te zijne dat hij op eenen dijstdagh in den voorsomer laetstleden, daerbij
ende mede geweest es voor Michiel Blaubeens deure daer wijlen Jacobmijne Bartholsdr weduwe van Jan Joosz van Capelle den voorseiden Pieter maende om te hebben betaelinghe van een
paijement dat die voorseide Griete haer schuldigh moghte wesen. Ende dat Pieter die betaeling304
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he voor alsnoch weijgherende, versochte alvoren dat zij zoude exhiberen den paijbrijef om die
betaelinghe daerop te teeckenen. Segghende onder ander woorden daer es betaelinghe op gedaen ende niet geteeckent, etc. Zij bekende 18 ₤ ontvangen te hebben Jacobmijne is kort daarna
gestorven. Aldus ter presentie van Jaspar Diericxsz. cuijper ende Jan Bolders beenhouwer,
poorters van Goes.
1.276

Transport van acties door Cornelis Jans Keijser Ellincx309

(Type acte:) transport van actien met belofte van de schuldt ende schudenaer goedt te doene
Compareerde Cornelis Jans Keijser Ellincxzn, wonende te Hoedekinskercke ende heeft getransporteert aen Hubrecht Jansz stadtbode alhier, d’Actien tot 28 guldens die Jan Pieter Emmericx
hem comparant schuldigh es van boogaert huere over 1603 ende tot 13 guldens die Marinus
Pieter Emmericx inshelijcx hem schuldigh es. Aldus ter presentie van Anthonij de Witte ende
Jacob Blauduve.
1.277

Testament Barbara Maertensdr Loodts310

(Type acte:) testament van een vrou gesondt zijnde
In den naem ons heeren Amen, is gecompareerd Barbara Loodts Martinsdr, huijsvrouwe van
Michiel de Keijser, geboren van Antwerpen en wonende te Goes, gesondt etc. Herroept alle testamenten etc die zij mogelijk eerder binnen Antwerpen of elders gemaakt heeft. Zij stelt tot
erftgenaam haar enige zuster Margriete weduwe van Ghijsbrecht van Thijel. Aldus ter presentie
van Clais Antheunisz gezworen bode van het landrecht ende Franchois Vervoort, inwoonders
van Goes.
1.278

Kwestie Marinus Hubrechts Boone en Jacques Ferrari 311

(Type acte:) protest
Is gecompareerd Jacques Ferraris inwoonder van Goes verhaelende dat hij met Marinus Boone
in co[mun?]icatie zijnde van de schiftinghe ende deelinghe des sterfhuijs van Charles de Prato.
Aldus ter presentie van Jan Jansz Knooper ende Henric Remeusz beijde craemers ende inwoonders van Goes.
1.279

Procuratie Margriete Pauwelsdr weduwe Pauwels Marinus Schipper

(Type acte:) procuratie oft commissie van 1 vrou om alle haere goederen te administreren ende
ad lites in forma brevi
Compareerde Margriete Pauwelsdr, weduwe van Pauwels Marinusz schipper, wonende tot Bieselinghe, ende heeft gecommitteert Pieter Adriaensz Craemer, haeren couzijn wonende te Goes,
om te ontfanghen etc. etc. Aldus ter presentie van Pieter Cornelisz in de drije haeringhen ende
Hans van Lilloo, inwoonders van Goes.
1.280

Transport actie als betaling van IJsaac Florin aan Jan de Jager312

(Type acte:) transport van Actie in betalinghe
Compareerde IJsaac Florin, wonachtigh in Drijeweghen, als ontfangher van het sterfhuijs van
Marinus Adriaensz wijlen wonende in Ellewoudsdijck, ende heeft getransporteerd aen Jan de
Jaeghere inwoonder van Goes, d’Actie tot ontrent 30 ₤ 12 sch. 9 gr. vls. als verscheijden debiteurs aen den voornoemden sterfhuijse noch resterende zijn. Naemelijck in Ellewoudsdijck
Adriaen Ver[kerc?] 2 ₤ 3 sch. 2 gr, Augustijn 2 ₤ 18 sch.7 gr, Cornelis Teerlingh 22 sch. 6 gr,
Jan de Strijcker 13 ₤ 1 gr, Lenard Claisz 23 sch. 2 gr, Marinus Schippers 5 ₤ 10 sch. 2 gr, Pieter
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Bastiaensz 2 ₤ 15 sch, Pieter Joosz 8 sch. 6½ gr, Willem Cuijper in Oudelande 11 sch. 6 gr, Pieter Claisz in de Baerlandtsche stelle 20 sch. gr; Ende d’zelve op rekeninghe in betalinghe van
t’ghene hij cessionaris meer verschoten heeft dan hij cedent int vuijtreden vant sterfhuijs van
Jacob Pietersz Gouweput in Ovesant. Aldus ter presentie van Jacob Bernardsz schoenmaker ende Pauwels de Vos, smit, poorters van Goes.
1.281

Schuldbekentenis Jacob Machariss313

(Type acte:) obligatie simple met pandt metter minnen
Compareerde Jacob Macharisz. wonende in Maenee onder de prochie van Cloetinghe, ende
heeft bekent schuldigh te zijne aen Hubrecht Jansz stadtbode van Goes, de somme van 20 ₤ vls.
Aldus ter presentie van Herman Vervoort ende Lenard Jansz beenhouwer, wonende te Goes.
1.282

Schuldbekentenis Pieter Marinuss van Sinoutskercke 314

(Type acte:) obligatie te betalen bij paijementen met Transport van Actie in betalinghe en belofte van Interesten, vide prothocol C pag. 463
Is gecompareerd Pieter Marinusz van Sijnoudskercke inwoonder van Goes, ende heeft bekent
schuldigh te zijne aen Jan Jansz Laps, coopman te Middelburg, de somme van 24 ₤ 13 sch. 4 gr.
vlaems van geleende ghelde. Aldus ter presentie van Cornelis Jansz Boone ende Jaspar Verhorst
bode, inwoonders van Goes.
1.283

Compromis Zacharias de Jonge met Pieter Marinuss Sinoutskercke 315

(Type acte:) transactie oft Compromis
Naerdijen verscheijden heijschen, geschillen ende processen geresen waeren tusschen Pieter
Marinusz van Sinoudskercke, heijscher, ter eenre ende Zacharias de Jonghe ter anderen zijden,
beijde inwoonders van Goes, pretenderende de voorseide heijscher diverse sommen van penninghen, hebben gecompromitteerd arbitrage door Paulus van den Dale, Cornelis Jansz Boone
ende Tobias Cornelisz Wicxdorp. Aldus ter presentie van Laureijs Adriaensz weerdt in de Meebale ende Guilleaem Hebbrechts, poorter alhier.
1.284

Procuratie Agatha Marinusdr weduwe van Adriaen Arnouts316

(Type acte:) procuratie generale ad lites
Is gecompareerd Agatha Marinusdr. weduwe van Adriaen Arnoudsz, poortersse van Goes, ende
heeft geconstitueert Pieter Niclaisz van Ovesandt ende Jacob Rijcke, poorters van Goes. Aldus
ter presentie van Pieter Rijmelant ende Cornelis Mattheusz Smalleganghe inwoonders van
Goes.
1.285

Procuratie van Maijken Pieters van Lare voor sterfhuis van Lowijs en Lijnken
Coeckelbergh317

(Type acte:) procuratie ad addendam hered. bij een vrou gepasseert. Obiit Juny 1604
Is gecompareerd Maijken Pieters van Laere, geboren van Antwerpen, ende nu wonende te Goes,
ende heeft geconstitueerd Pieter Adriaensz Craemer inwoonder van Goes, om aen te ghaen ende
t’aenveerden alsulcken herediteijt, erfvenisse ende successie haer aenbestorfven bij t’overlijden
van Lowijs ende Lijnken, zone ende dochter van Lowijs van Coeckelbergh ende van Lijnken
die de zuster was van wijlen Grietken haere comparantes moeder was; haer comparante in des
voorseiden Lowijs ende Lijnkens (haere neve ende nichte onlancx overleden binnen Rotterdam)
313
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herediteijt, eenighe erfgenaeme ab intestato. Aldus ter presentie van Henric Remeus ende Willem Pietersz beijde craemers ende inwoonders van Goes.
1.286

Schuldbekentenis Andries Sebrechts te Kruiningen en Tanneken Bacx318

(Type acte:) obligatie oft bekentenisse van schuldt met Borghe met Renunciatie Velleiani
Is gecompareerd Andries Sebrechts, weerdt in de Zwaene binnen die prochie van Cruninghe
ende heeft bekent schuldigh te zijne aen t’comptoire Christiaens Vermuijden als rentmeester
van de Staeten van Zeelandt, de somme van ontrent duijsent guldens ter goeder rekeninghe,
over reste van Staetenpenningen daervan hij comparant collecteur es geweest. Insgelijcx is gecompareerd Tanneken Bacx weduwe van Bernard Naeghel. (Constitutie van simpel borghtochte
met renunciatie Sancti Velleiani) ende heeft zich gestelt tot Borghe ende heeft zij comparante
wel ernstelijck gewaerschuwet zijnde haer vastelijck willen verbinden. Ende daeromme heeft zij
vuijtdruckelijck gerenuncieert ende ghaet te buijten bij desen die vrouwelijcke beneficien Sancti
Velleiani, dat es dat zij wel te vreden es ende haer verbonden houdt dat zij als borghe zoo verre
den voornoemden principalen debiteur insouffisant, oft absent werde bevonden etc. etc. Aldus
ter presentie van Pauwels van der Dale ende Willem Martinsz Drijeweghen, inwoonders van
Goes.
1.287

Transport obligatie door Jan Dignusz te Vlake319

(Type acte:) transport van een Obligatie
Is gecompareerd Jan Dignusz wonende te onder die prochie van der Vlaecke ende heeft getransporteerd aen Hubrecht Jansz stadtbode van Goes, ende Jan Jansz brouwer poorter van
Goes, zeeckere obligatie overleden bij Anthoni Costens wonende te Schore ende Jacob Laureijsz wonende in den grooten hoeck aen hem comparant tot 35 ₤ 15 sch.gr. over coop van 34
schaepen, te betaelen Goesche jaermarct in augustus naestcomende. Aldus ter presentie van Lenard Jansz ende Martin Mesoeck beijde beenhouwers te Goes.
1.288

Sterfhuis Jozijnken Pieters Rontvisch320

(Type acte:) vuijtcoop van een sterfhuijs voor de weduwnaer
Zijn gecompareerd Anthoni van de Putte, naeghelmaecker ter eenre ende Pieter Cornelisz Rontvisch, schoenmaker, met Jaspar zijn sone ter anderen zijden, alle poorters van Goes, ende hebben verclaert dat zij op 3-9-1602 gheaccordeert zijn ter oirzaecken van t’sterfhuijs ende erfvenisse van Jozijnken des voornoemden Pieters dochter ende huijsvrouwe des voornoemden Anthoni was. De weduwaer accepteert alle baten en lasten ende belooft bij desen des voorseide
Jozijnken’s kinderen, die alsdan drije waeren, ende nu maer een, genaemt Loonken nu oudt
ontrent 8 jaeren bij hem geprocreert, te onderhouden. Aldus ter presentie van Pieter Adriaensz
Craemer ende Ghisbrecht Henricxsz cleermaker, beide inwoonders van Goes.
1.289

Procuratie Christoffel Pieters schipper321

(Type acte:) procuratie ad lites om depositum te repeteren
Compareerde Christoffel Pietersz schipper, poorter van Goes, ende heeft geconstitueerd Martin
Struijs silversmit wonende te Goes, om te achterhaelen etc. etc. jeghens Gillis Biscop, juwelier
binnen Middelburg, actie totte repetitie ende restitutie van van de diamanten, tot 82 in getale,
die elcx gewaerdeert waeren op drije guldens, d’welcke hij constituant des voormelden Gillis te
bewaeren ende onder hem gedepositeert heeft. Aldus ter presentie van Abraham Willems van
Benthem ende Christoffel Cesar Gallieris, inwoonders van Goes.
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1.290

Verklaring Pieter Adriaens kramer en Cornelis Pieter Jobs kramer over Clais
Stoffels322

(Type acte:) attestatie
Zijn gecompareerd Pieter Adriaensz ende Cornelis Pieter Jobsz, beijde craemers, oudt 40 en 24
jaeren, inwoonders van Goes en hebben verclaert ten versoecke van Loonken Willems huijsvrou van Clais Stoffelsz, wonachtigh onder die prochie van der Nisse, warachtigh te zijne dat
den voornoemden Clais Stoffelsz in zeer zoberen staet es, gheen oft luttel middelen hebbende
om hem zijne huijsvrou ende zijne kinderen te onderhouden. Ghevende redenen van hunne weten, gemerckt naerdijen den zelven om een ongheluck bij hem misdaen gevanghen zijnde. Dat
des voorseiden Cornelis comparants moeder vuijt medelijden die penningen heeft moeten verschieten. Daermede hij vuijtter gevanghenisse gelost es, Onder simpel belofte bij hem gedaen
de zelve allencxkens weder te gheven, als hij (zijn Remis verworfven hebbende) tselve zal connen ende vermoghen te doene ende anders niet. Aldus ter presentie van Cornelis Fransz van der
Straeten ende Adriaen Anthonis Gabriels, beijde poorters van Goes.
1.291

Compromis met goede mannen over afrekening tussen Cornelis Pieters Polderman en Cornelis Antheunisz323

(Type acte:) compromis
Naerdijen Cornelis Pietersz Polderman ende Cornelis Antheunisz, poorters van Goes, Societeijt
ende gemeenschap geweest zijn van diversche zoo Bouwerije van Landen, coopmanschap van
grainen ende opvoedinghe van schaepen ende beesten op Stellen ende verscheijden vuijtgorsen,
daerinne zowel d’een as d’ander vele penninghen ende oncosten hebben vuijtgegeven ende ontfanghen. Daervan zij gehouden zijn geweest elcanderen goede rekeninghe te doene, Sonderlinghe van t’ghene gehandelt es zedert t’Accoordt tusschen hen beijden gemaeckt in Julio 1580
ende voorts van den gehelen jaere 1581 ende van t’saet van 1582. Soo ist gebeurt dat zijluijden
beijde ende naer die doodt van Polderman, zijne weduwe verscheijden Rekeninghen elcanderen
hebben overgelevert, etc. Es gecompareert Catharina Boijs weduwe van de voorseide Polderman, geassisteert met Cornelis Cornelis Balthens haeren sone ende Cornelis Martins, ter eenre
ende de voorseide Cornelis Antheunisz vergeselchapt van Jacob Rijcke ter anderen zijden alle
poorters van Goes, ende hebben gecompromitteert ende gestelt etc, int segghen ende Arbitrage
van den eersaemen Hieronijmus Matthijsz van der Straeten, oudt borgemeester ende Cornelis
Gillisz Brouwer borghemeester, becoren voor die voorseide weduwe ende Martin Martin Cornelisz Mazuer met Pieter Niclaisz Ovesant oude schepenen van Goes gecoren bij den voorseiden Cornelis, etc. tsaemen daerthoe als goede mannen vercosen. (in de marge) Vuijtspraecke
hier op gevolght es geregistreert int Prothocol C tamquam. in conciliatrice ♀ pag. 468 ..... Aldus
ter presentie van Steven Adriaensz Huijsen ende Pieter Cornelis Matthijsz, schepenen van Goes.
1.292

Procuratie Sebastiaen de Witte324

(Type acte:) procuratie om te vernaerderen
Compareerde Sebastiaan de Witte, poorter van Goes, ende heeft geconstitueerd Mr. Reijmer
Persijn, advocaat voor den Hove van Hollant, hem ghevende ... om in zijn constituants naam ...
als getrouwt hebbende Pieternelle Matheus Baerlantdr aen Sr. Mannemaecker raedtsheer van de
raedt in Brabant in den Haeghe wettelijke insinuatie dat hij comparant geretraheert, aenboordt
ende vernaerdert heeft den Coop van t’Vierendeel in de heerlicheijt van der Nisse, d’welcke de
voorseide Mannemaecker voor hem of zijnen cozijn gedaen heeft jeghens Mr. Michiel Matheus
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Baerlant des voorseiden Pieternelle eenigh broeder. Aldus ter presentie van Jan Jansz Craemer
en Hubrecht Janssen stadtbode alhier.
1.293

Transport actie door Laureijs Blaisz te Baerland325

(Type acte:) transport van een actie
Is gecompareerd Laureijs Blaisz. wonende te Baerlant ende heeft getransporteerd aen Crijn
Jansz poorter van Goes actie tot 2 ₤ 16 sch. 8 gr. die Cornelis Pietersz Busch onder Drijeweghen noch schuldigh is over coop van een koe d’welcke Cornelis voorseit gecocht heeft van Marinus Jansz Felix al verschenen baefsmisse 1602. Aldus ter presentie van Lenard Jansz Beenhouwer en Adriaen Cornelisz Ghentman, inwoonders van Goes.
1.294

Huwelijkse voorwaarden tussen Marinus Mesoeck en Jobken Geert Adriaen
Craemersdr326

(Type acte:) houwlijxe voorwaerde
In den naem ons Heeren Amen, zijn gecompareerd Marinus Jansz Mesoeck beenhouwer, vergeselschapt met Adriaen Geerd Michielsz zijnen schoonzone ter eenre ende Jobken Geerd Adriaen
Craemersdr geboren van H’Iersicken, gheassisteert met Geerdt Pieters Eijndsz haeren sone ende
Cornelis Jan Marinusz wonende in H’Iersicken haer couzijn ter anderen zijden; zijn weduwnaer
en weduwe. Hij brengt in land en zijn woning en schuur in het Noordeijnde van Goes, met daar
tegenover staande een huis genaamd t’Naedorstken, noch drije huijsen achter zijne woninghe op
den Meuldijck. Midtsgaders die tapijte deecken met de coetse ende het buffet met een casken
ende tafereelken op den vloer, ende noch een coetse op den oppercamer. Jobken of haar erfgenamen zullen voren vuijt houden land in het oude Goesche ambacht in Hubelams-hoeck een
weije van 3 gemeten 248 roeden, in ’s Heer Abtskercke en in Goes een weije van 6 gem.284
roeden, in de Goeschen polder in Hannemoershoec 6 gem. 152 r, in de Westervolgher 3 gem.43
roeden, Noch een parthije van arve in Noordt Hollant in de heerlicheijt Oosterblocker daervan
die wederhelft anno 1602 vercocht es voor ontrent 2100 guldens, etc. Aldus ter presentie van
Foort Pieterssen ende Joos Benedictus, inwoonders van Goes.
1.295

Pachtcontract voor een gedeelte van Stormezande327

(Type acte:) pacht van landen te baenen op de helft
Zijn gecompareerd Pieter Rijmelandt inwoonder van Goes ter eenre ende Lodgier Foortsz wonende onder die prochie van Wemeldinghe ter anderen zijden. Zijn op de laetse Julij 1602 gheaccordeert dat Pieter heeft vuijt gegeven ende Lodgier aengenomen te baenen ter helft zeeckere
zijne 17½ gemet zaeijlandts luttel min of meer geleghen in den nieu bedijckten Polder van
Stormesandt benoordenWemeldinghen binnen dese gemercken: O. Hubrecht Adriaensz, Z. den
ouden zeedijck, W. Zagarus, N. den nieuwen zeedijck, voor den tijdt van 7 jaeren, van 16031609, etc. Volgens diverse voorwaarden van dorschen, matten en krammen etc. Aldus ter presentie van Marinus Steijn ende Anthoni Kempe inwoonders onder Capelle.
1.296

Procuratie Jacques Ferraris aan Cornelis Maertens in kwestie met Marinus
Boone328

(Type acte:) procuratie ad tradendum in brevi forma
Is gecompareerd Jacques Ferraris als erfgenaam en boelhouder van Charles de Prato, inwoonder
van Goes, ende heeft gecommitteert ende maeckt machtigh Cornelis Martinsz. poorter van Goes
om ter vierschare op te draeghen aen Marinus Boone ende Pauwels van den Dale, huizen, ren325
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tebrieven etc. een gedeelte in de Meestove. Aldus ter presentie van Cesar Gallieris ende David
Benedictus.
1.297

Procuratie Daniel Antonisz Noordthove 329

(Type acte:) procuratie voor een voorpachter om des naepachters goeden op den grondt te doen
arresteren. Videto primo pag. 254
Is gecompareerd Daniel Anthonisz Noordthove, inwoonder van Goes, ende heeft gecommitteert
ende maeckt machtigh IJeman Adriaensz wonende onder die prochie van Wiskercke om in den
naem des comparants ende ten profijte van hem geconstitueerde als voorpachters te moghen bestellen zulcken goederen als hij vindt op zijn huijs oft erve daer die goeden geleghen zijn voor
sulcke schulden ofte pachten als die huijrman hem schuldigh wesen zal van een jaere ende omme sekerheijt ende borghe te hebben van eenen pacht ende huijre van den thoecomende jaere.
Aldus ter presentie van Clais Jansz Oostdijck weerdt in de goude leeuw ende Gabriel Claessen
Speelman, inwoonders van Goes.
1.298

Verontschuldigen van een vader van doodslag door zijn zonen 330

(Type acte:) informatie ten versoecke van een vader om zijn sonen t’ontschuldighen van een
doodtslagh ende hier mede hunnen Alibi te proberen
Voir mij als (etc. ut supra pag. 8) es gecompareert Neelken Cornelisdr. oudt zoo zij zeijde tusschen 14 ende 15 jaeren geboren van Baersdorp ende nu als jonckwijf dienende ter herberghen
Adriaens Gillisz. weerdt binnen die prochie van Sr.Aerdskercke. Ende heeft ten ernsten versoecke ende institutie van Philips Marchant (om t’ontschuldighen zijnen sonen) wonachtigh Ter
lucht onder derzelver parochie verclaert, getuijght ende (etc. ut supra pag. 218) waracht te zijne
Dat op Sondaghden eersten february 1604 ter voorseide herberghen vergaedert zijn geweest
verscheijden gelagh genoten, Ende des avonts ontrent 8 uren waeren aldaer noch Jan ende Gillis
des voornoemden Philips Marchants zonen, ende Clais Jacobss, Pieter Cornelisz Loockman,
Pieter Jansz Pape, Dane die knape van Jan Cornelisz Loocman ende Marinus Adriaensz, Alle
jongheluijden noch ongehouwt zijnde. Ende onder t’drinken ist gebeurt dat Dane verscheijden
woorden crijghende (om t’breecken van een oft meer glaesen) Jeghens Jan Philips voornoemt,
Soo es Marinus voorseit tusschen beede geghaen ende (zoo zij deposante seght gehoordt te hebben) zijne handen hier ende daer vuijt stekende, Ende daernae es den voorseide Marinus binnen
bij de weerdinne gecomen, besprekende een slaepstede. Aldaer hij int portael staende ende hoorende dat die voorseide andere jongheluijden daerbinnen zeijden, den eenen mijn burse es mij
ontnomen, Es den voornoemden Marinus deurgeloopen. Dan twee van binnen hem naevolghende hebben hem wederomme inne gebraght. Alwaer zijluijden een poose noch drinckende hebben den voorseide Marinus overstreden, dat hij hunne burse ende messen ontstolen hadde.
Daeroppe hij Marinus bleeck werdende. Verclaert zij deposante gesien te hebben dat hij een
burse vuijt zijnen sack trock, d’welcke hij aen Pieter Loocmans wederghaff ende een mes aen
Clais voornoemt, segghende dat hij niet meer en hadde. Dan d’andere hem beschuldighende
segghende Hebt ghij t’eene hebt ooc t’andere gestolen. Es hij Marinus deurgeloopen. Ende verclaert zij attestante dat alsdoen bij de weerdinne binnen zijn gecomen die voorseide Jan ende
Gillis gebroeders ende hun gelagh rekenende, zijn naer huijs geghaen te weten noordtwaerts op
nae ter Lucht. Daernae Pieter Pape van buyten (daer hij zijn water gemaeckt hadde) incomende
zeijde tot zijnen andere compangons aldaer noch zijnde. Ick hebbe gehoordt dat den dief opt
kerckhof light. D’andere zeijden Laet ons hem ghaen zoecken ende zijn geghaen. Pieter Pape
zijne colfve mede nemende. Ende wedergecomen zijn zeijden jeghens den weerdt dat zijluijden
den voormelden Marinus geslaeghen hadden. Ende hun gelagh rekenende ende willende
deurghaen, zeijde die weerdt Ghij moet zuijdtwaerts op, over ’t kerckhof ghaen. Ende slaet
329
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doch den voornoemden Marinus niet meer, want hij geheel dronckigh es, ende heeft hij uluijden
wat genomen Ghijluijden zulter morghen wel weder crijghen. Doen zeijden zijluijden hij moet
noch van onsen handen proefven. Ende Dane voornoemt heijschte vanden weerdt een mes
zegghende Ick zal zijn leven hebben oft hij t’mijne, Twelcke den weerdt ganschelijck weijgherende zeijde Ic en wil gheensins een mes leenen daermede men ijemande zoude moghen leedt
doen. Ende zulcx zijn zijluijden alle vuijtgeghaen ende die weerdt heeft zijn dore toegesloten
Soo dat zij comparante seght voorts niet meer gesien noch gehoordt thebben Dan datmen ten
andren daeghs den voorseiden Marinus opt kerckhof aende zuijdtzijde vanden kercke doodt sagen ligghen, hebbende een steecke in zijn linckerborst. Ende want Recht, redene ende equiteijt
verheijschen Datmen der waerheijt getuijghenisse oft kennisse gheve bijsonder daerthoe ernstelijck versocht zijnde, heeft zij attestante sulcx als voorseit es haere depositie ende (etc. ut supra pag. 9 usque ad finem). Aldus (etc.) bin deser stede Goes t’mijnen comptoire. Op den 19
februarij anno 1604, Ter presentie van Gillis Cornelis Crauwel ende Abraham van de Putte geseijt ronsse, beijde inwoonders der zelver stede als looffelijcke getuijghen hier thoe (etc.). Dies
t’oirconden (etc.) Levendale 1604.
1.299

Procuratie Cornelis Antheunisz voor levering van een huis in de Sint Anthonispolder331

(Type acte:) procuratie om die Leveringe van gronden van arven te versoecken ende
t’Ontfanghen
Is gecompareerd Cornelis Antheunissen poorter van Goes, ende heeft gecommitteert etc. Joos
Benedictus, medepoorter, om ter vierschaar te leveren een woonhuijs met 21½ gemet eijghen
arve en noch 5 quartier zaijlants in de Sint Anthonispolder. Midsgaders 4½ gem. 518 roeden en
140 roeden in Holestelle, als hij metten rechten van Jan Cornelisz Remijnsz vuijtgewonnen
heeft. Verwijzing naar het register van Ovesandt van 5-7-1603. Aldus ter presentie van come
Jan Slot ende Anthonis Janssen de la Mare, inwoonders van Goes.
1.300

Testament Adriaen Abels332

(Type acte:) donatie cum mortis oft prelegaet
Op huijden den eersten dagh Martij anno 1604, compareerde Adriaen Abels, eertijdts coster in
Cloetinghe ende nu wonende in Goes, zijeck te bedde ligghende ende heeft van zijnen eijghen
vrijen wille ende vuijtterste wille dat Janneken Geleijns, zijne huijsvrouw boven die helftscheijdinghe van der arve ende hoeve .... oock vooren vuijt zal moghen trecken t’huijs daer zijluijden
nu inne wonen ende onlancx gecocht hebben (staat niet bij waar dit stond) en meubelen etc gecomen van de coopdagh van haar moeder. Aldus ter presentie van Mels Adiaensz cleermaker
ende Philips de Coster huijvetter, inwoonders van Goes.
1.301

Procuratie Reijnier Reijniers Wante333

(Type acte:) procuratie ad recipiendum et lites
Compareerde Reijnier Reijniersz Wantte bedrijff op de de landtstede van wijlen Charles de Prato onder die prochie van Shr. Aerdskercke ende heeft geconstitueerd Abraham Cornelisz Suij,
wonende te Brouwershaven om te moghen ontfanghen penningen en achterstellen die Jan
Donck wonende onder Bommenee schuldig is. Aldus ter presentie van Jacques Ferraris inwoonder van Goes en David Jobsz. wonende te Sr. Aerdskercke.
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1.302

Verkopen in erfpacht in Baerland334

(Type acte:) erfpacht
Zijn gecompareerd Marinus Cornelisz Schipper wonende onder die prochie van Ellewoudsdijck
ter eenre ende Jan Jansz Barbier wonende onder die prochie van Baerlandt, ter anderen zijden,
en Marinus heeft vercocht oft vuijtgegheven ende Jan gecocht oft aengenomen in erfpacht zeeckere drije stucken zaijlandts gelegen in den Zuijtpolder van Baerlandt. Groot 2 gem. 84 roeden,
t’ander beneffens 3 gem. 25 roeden, Oost den dijck met Cornelis Jan Leijssens erfgenamen,
Zuijdt tsheeren dijck, West Pieter Willemsz in Goes ende Noordt den voorseiden Jan Barbier.
t’derde stuck 7 quartier, oost Jan Barbier, zuid de weel, west Jan Barbier en noord Cornelis
Jansz Barbier erfgenamen. Tesamen 7 gemeten 34 roeden. Aldus ter presentie van Jaspar
Huijghe schoemaker, poorter van Goes en Adriaen Cornelisz Leijss wonende in Baerlandt.
1.303

Eisen van pacht verkocht door Adriaen Corneliss Leijs 335

(Type acte:) transport van actien
Is gecompareerd Adriaen Cornelisz Leijss wonende in Baerlandt ende heeft getransporteerd etc.
aen Tobias Cornelisz Wicxdorp metten advocaat hem assisterende, d’actie om te heijschen de
pacht van ontrent 6 gemeten 53 roeden landt in Sr. Abbekercke d’welcke Jan Jacobssen op ’t
Hoff, oft zijn sterfhuijs aen hem cedeert als erfgenaem van Pauwels Jansz Nissepadt wijlen zijne huijsvrouwen broeders was, noch schuldigh es over 1601. Midsgaders 16 sch. 8 groten die
Gillis de molenaer in Baerlandt aen hem cedent ten achteren is over reste van huijshuijre over
1603. Aldus ter presentie van Jaspar Huijghe schoemaker poorter van Goes en Jan Janss Barbier
wonende onder Baerlandt.
1.304

Testament Joris Jacobs den Duijts336

(Type acte:) testament tusschen man en wijf met legaet reciproque van alle die goederen
In den naem ons heeren Amen, zijn gecompareerd Joris Jacobsz den Duijts geboren van Haghebough in Pfaltz337 ende Grietken Joachims geboren van Aermuijden zijne huijsvrouwe, nu
t’saemen woonagtich in Goes, zij zijeck ende zuchtigh te bedde ligghende, hij redelijck te passe, maken elkaar erfgenaam. Indien de vrouw eerst komt te overlijden moet de man aan haar
zoon Jan Matthijsz vuijtreijcken 20 sch. gr. vls. voor zijn moederlijk goed. Aldus ter presentie
van Pieter Martinsz van Drijeweghen ende Lambrecht Jansz Soetebier, inwoonders van Goes.
1.305

Uitspraak kwestie Pieter Corneliss in de 3 haringen en Cornelis Laureijss 338

(Type acte:) transactie bij submissie ende vuijtspraecke tusschen Pieter in de 3 Haringen ende
Cornelis Laureijsz, 22 martij in Prothocol ♀ 470 1604
1.306

Verklaring Adriane Marinusdr over schuld aan Hubrecht Adriaensz 339

(Type acte:) attestatie
Is gecompareerd Adriane Marinusdr. oudt ontren 45 jaeren weduwe van Cornelis Jacobsz
H’Iersickendamme, wonende binnen de parochie van Baerlandt, ende heeft ten versoecke van
Marinus Inghelsz, wonende in Baerlandt verclaert Naerdijen zij comparante schuldigh was aen
wijlen Hubrecht Adriaensz ca. 20 ₤ vls van pachten van landen in den Dierick, dat zij in betaling gegeven heeft zeeckere paijbrijef ten laste van Inghel Cornelisz schipper wijlen vader van
de requirant. Ende attesteert zij deposante dat (als nu meije comende geleden ontrent 3 jaeren)
334
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Hubrecht Adriaensz voornoemt haer comparante staende voor die craemen voor Hubrechts
deurs) aensprak ende zeijde dat hij van Inghel voornoemt betaelt ende al voldaen was. Sulcx
zegghende dat zij comparante gheen zwaericheijt noch achterdencken en moeste maecken. Aldus ter presentie van Jan Jansz Barbier ende Jacob Cornelisz, beijde wonende ooc onder Baerlandt.
1.307

Procuratie Dignus Geerts lakensnijder340

(Type acte:) procuratie at lites in brevi forma
Es gecompareerd Dignus Geerdsz lakensnijder poorter van Goes ende heeft machtigh gemaeckt
Cornelis Albertsz den Otter, wonachtich op Cats in Noordtbevelandt, om metten rechte te heijschen alzulcken somme van 9 ₤ 18 sch. 4 gr. vls, die Cornelis Janssen Bevelander, eertijdts wonende aldaer op den Thresoriers Valcke hoefve aen hem comparant noch resterende was. Aldus
ter presentie van David Inghelss tinneghieter ende Michiel Pietersz glaesmaker, poorters van
Goes.
1.308

Uitkoop Jan Reijns341

(Type acte:) hier behoorde te volghen den Vuijtcoop bij Jan Reijns met Tanneken Germans gedaen den 27 martij dach om dat den zelven hem refereert op zijn testament staende int Prothocol C pag. 264, zoo es den zelven vuijtcoop in zelve Prothocol pag 473 (tamquam in fecunda ♀
geregistreert
1.309

Uitkoop sterfhuis Adriaen Antheunisz geseijt Orij 342

(Type acte:) vuijtcoop van een sterfhuijs voor de weduwe
Zijn gecompareerd Digne Jansdr. weduwe van Adriaen Antheunisz geseijt Orij, wijlen aerbeijder en poorter van Goes, gheassisteert met Pieter Adriaensz craemer alhier, ter eenre ende
Aechte Anthonisdr, weduwe wonende in ’s Gravenpolder, met Anthoni Bastiaensz wonende in
Oisterlandt in Duvelandt, als zuster ende broeders zone des voornoemden wijlen Adriaen, ter
anderen zijden. Uitkoop en verkoping. En helpen in het proces tegen Cornelis Lenardsz in de
Blauschoe sterfhuijs etc. Aldus ter presentie van Jacob Bernardsz en Pieter Cornelisz Rontvisch,
beijde schoenmakers en poorters van Goes.
1.310

Afrekening Tobias Jooss van de Werve 343

Naerdijen David van de Werve filius Joos gesien ende ondersocht heeft die Rekeninghen die
Tobias zinen broeder hem gedaen heeft van alle zijn innecomen geprocedeert jaerlicx van zijne
moederlijcke goeden, van den jaere 1598 totten jaere 1603, ende daerjeghens overgeleght
d’Oncosten zover gevallen volghende die particuliere rekening van zijn vader..... Heeft hij bevonden dat ende gewaer geworden dat die voorseide betalinghe ende vuijtgheven den baeten
van jaerlicxen incomen al verre te boven ghaen. Ende zulcx genoodtsaeckt zoude zijn (om in
zijns vaders goeden te moghen deelen) te moeten inbringhen int zelve sterfhuijs, tghene hij voor
zijn moederlijck goedt te vele heeft genoten ende consequentelijck daeromme eenighe panden
moeten vercoopen ofte ontderffen. Hadde daeromme aen zijne Broeder Susters, haere maegs
ende voechden van zijnde zusters kinderen, hem beclaeght ende vrijendelijck versocht daerop
een goedt insien te nemen. Etc. zijn gecompareerd Tobias van de Werve, Pieter Cornelisz
Schuijle als man van Catharine, Cornelis Martins als commissie hebbende van Elijsabeth ende
Jan Jansz Craemer als voocht van de weesen wijlen Johanna, ter eenre ende David van de Werve ter anderen zijden, alle broeders en zusters, zonen ende dochters van wijlen Joos Jansz van
340
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de Werve en poorters van Goes. Vriendelijke schikking getroffen (tamelijk uitgebreid). Aldus
ten huijse van Steven Adrijaensz Huijsen op den naestlaetsten martij 1604 ter presentie van Steven Adrijaensz Huijsen en Jan Jacobsz Bom, schepenen van Goes.
1.311

Verklaring Hans van Schoebeke over belegering van den Bosch344

(Type acte:) attestatie
Is gecompareerd Hans van Schoebeecke schoenlapper, oudt ontrent 40 jaren, geboren van
Brugghe ende nu wonachtich te Goes, heeft verclaert ten versoecke van Catlijne Christiaens geboren ven IJpren ende nu wonachtich in Wolphaartsdijck, weduwe van Jacques Bollen, dat hij
comparant in den nae zomer des voorleden jaers, als Graeff Mauritz den Bosch belegerde, geweest is int leger desselfs, aldaer hij vindende eenen anderen schoelapper op zijn werck sittende
(den welcken hem dochte dat hij wel kende) heeft hem aengesproken ende verstaen, dattet was
Martin van Moerbeecke, van d’welcke hij attestant wel gehoordt hadde dat hij de voorseide requirante (alsdoen wonende buijten die Gansepoorte desen voorseiden stede Goes) onder belofte
dat hij haer trouwen zoude, wegh geleijt hadde, ende onder ander propoosten met hem maeckende, heeft hij attestant gesien dat den voorseiden Martin een Vrouwe bij hem hadde, waeromme hij den zelven ooc duijdelijck afvraeghde of hij ’t niet en was die een vrouwe van der
Goes, naemelijck Catlijne Jacques onder bedrieghelijcke belofte wegh geleijt hadde. Daerop
den voormelden Martin winckende zeijde dat hij comparant stil zwijghen zoude, ende verclaerde de zelve vrouwe die bij hem was zijne huisvrouwe geweest te zijne. Ende voorts attesteert hij
deposant dat denzelven Martin vuijtterlijck ende ernstelijck tot hem zeijde dat hij aen Catlijne
voornoemt zegghen zoude, dat hij naer haer niet meer zijen en zal, ende dat zij vrijelijck haer
proffijt met eenen anderen dient haer belieft, wel doen magh, hier mede zijn depositie sluijtende, etc. Aldus ter presentie van Steven Bernards ende Guilleame Pauwels geseijt Smul, inwoonders van Goes.
1.312

Procuratie om te aanboorden voor Jacob Henricxs Mulder in Kruisland 345

(Type acte:) procuratie om te moghen aenboorden
Compareerden Cornelis Cornelis Balthens voor hem zelven ende Martin Mazuer als rentmeester
voor Jacob Janss Baerlandt, poorters van Goes, ende hebben geconstitueerd Jacob Henricxss
Mulder wonende in Cruijslandt om te compareren ter vierscharren, om aldaer rechtelijck te versoecken toegelaeten ende aengewesen te worden ende te moghen retraheren, aenboorden ende
vernaerderen alzulcken coop van landen ende gronden van erven geleghen in Graeff Henricxpolder onder Steenbergen ende in Cruijslandt voorseit, als Clais Domisz gecocht heeft van
Corneis IJemanss schoutteth tot Steenbergen. Den zeven coop voor den prijs ende onder die
conditien zoo dijen gedaen es t’aenveerden ende hun constituanten daerinne doen goeden,
erffven ende bevestighen met alle behoorlijcke Presentatien, Protesten ende solempniteijten etc.
Aldus ter presentie van Pieter Claissen Ovesandt ende Herman Vervoort, poorters van Goes.
1.313

Accoord over betaling pacht met borgstelling346

(Type acte:) accoordt met constitutie van Borghe, videto supra pag. 242
Zijn gecompareerd Willem Willemss graincooper, poorter van Goes ter eenre ende IJeman
Adriaenss wonende onder die prochie van Wiskercke ter anderen zijden, ende hebben verclaert
naerdijen den voornoemden IJeman voir den gerechte in Cloetinghe vercreghen heeft condemnatie tot laste van mr. Rogier’s de Vrijese, wijlen schoolmeester aldaer sterfhuijs tot betalinghe
van de pachten verschenen over 1603 ende om borghe te hebben voorden pacht van den
thoecomende jaere, ende dat dijenvolghende hij pretendeerde die vruchten te velde ligghende
344
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daervoren doen vercopen om gereedt gheldt. Dat zijluijden comparanten gheaccordeerd zijn etc.
Aldus ter presentie van Pieter Claisz Ovesandt ende Guilleaem Spildoren inwoners van Goes
1.314

Testament Jan Pieters van Cats en Jacobmijne Gillisdr347

(Type acte:) testament van man ende wijf kinderen hebbende, met zekere prelegaten
In den naem ons Heeren amen, zijn gecompareerd Jr. Johan Pietersz van Cats, inwoonder van
Goes ende joncvrouwe Jacobmijne Gillisdr, zijne huijsvrouwe, beijde gesondt ende wel vaerende, doch zij zwaer van kinde, legateren aan de armen van Goes 100 gulden eens, aan de dienstmaerten die tot zijn sterfdaghe bij hem wonen 15 ₤ gr. te weten aen den principaele 10 ₤ gr. ende aen t’kindermeijssen 5 ₤ gr. Zij stellen elkaar aan tot erfgenaam. Bij haer vooroverlijden
wenst zij dat haar erfgenamen jaarlijks 4 ₤ gr. zullen uitkeren tot alimentatie van haar nichte
Paulijnken Cornelis Adriaens Huijssendr Aan de armen van Goes 15 ₤ gr. en aan de armen van
Heijnkenssandt 15 ₤ gr, aen den jonghwijfs 15 ₤ gr. Aldus ter presentie van Pauwels de Vos,
smit ende Jacob Janss Blauduijve, cleermaker, poorters van Goes.
1.315

Verklaring stamboom Jan Andriesz in Dijkwel348

(Type acte:) attestatie gegrosseert onder die naevolghende genealogie ofte boom
Is gecompareerd Cornelia Adriaens de Riddersdr oudt zoo zij zeijde ontrent 72 jaeren, huijsvrouwe van Geerd Danckaerds z, wonende in Dijckwel in die prochie van Capelle ende heeft
verclaert ten ernsten versoecke van Jan Andriesz wonende in Eversdijck ende Jacob Janss
Braeniendijck wonende in Goes, met hunnen consoorten, dat zij zeer wel gekent heeft die personen in de voorseide genealogie ofte Boom hier boven verhaelt, naemelijck Jan Andriess den
ouden, die wonende was in Dijckwel, Cornelie Andries die woonde in Spaeert oft onder Capelle, Bijve Andriesdr, die woonde te Bieselinghe bij de voormole, ende Pieter Andriesz wonende
tot Shr.Abbekercke, Dat dezelve geweest zijn broeders ende zusters. Dan Jan Andriess naegelaeten heeft drije kinderen daeraf hoir gebleven is, Daervan Cornelie d’oudste was, die gehadt
heeft twee mans ende van elck een kindt als boven breeder gestelt Andries Jansz ende Maijken
Jan Andriess woonden in Eversdijck ende hebben naegelaeten als boven, Ende zoo voorts. Vervolghens afcomste van Cornelis Andries, Bijve Andries ende Pieter Andriesz, verclaert zij deposante meest al wel gekent te hebben ende zulcx den Boom bovenschreven wel gestelt, deuchdelijck ende rechtvaerdigh te zijne. Ghevende redenen van haere wetenschap ende kennisse Alzoo zij ter Schore geboren zijnde, tusschen die 2 Inundatien in den jare 1530 ende 1532, Dat als
zij twee jaeren oudt was, es comen wonen in Dijckwel ende aldaer tot noch thoe continuelijck
gebleven. Daer zij den ouden Jan Andriesz haer gebuijrman (Die haer dicwijls inde peren?
rijep) zijne zusters ende broeders met haer geslachte zeer wel gekent ende daermede omgeghaen
heeft. Ende want Recht, red.etc. ... Aldus ter presentie van Adriaen Geerd Michielsz poorter van
Goes ende Jan Adriaensz wonende te Eversdijck.
(In de marge:) achter pag. 261 volght noch een attestatie
Hierbij heeft Levendale een stamboom getekend, die men nodig had in verband met de verdeling van de nalatenschap van Digna Blais, die in de zomer van 1603 te Heinkenszand aan de
pest was overleden. Men moest hiervoor vier generaties teruggaan tot haar overgrootvader Pieter Andriesz en diens broer en zusters. De gegevens voor de stamboom werden verkregen uit
bovenstaande verklaring van Cornelia Adriaensdr. de Ridder, die geboren was in Schore en na
de overstromingen van 1530 en 1532, toen zij twee jaar oud was, naar Dijkwel verhuisd was.
Zij was geen familie, maar zij had de voorouders van Digna Blais goed gekend.
Hier volgt een bewerking van de stamboom, die ik aangevuld heb met gegevens uit andere
bronnen, o.a. een door Dies Martens uitgewerkt parenteel van Andries N.N
347
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Parenteel van Andries NN.
I.

Andries N.N. waarvan alleen bekend is dat hij vier kinderen had bij een niet met
naam bekende vrouw.
Hieruit vier personen, waarbij Levendale aantekende: “Dese viere naevolghende
personen zijn tsaemen geweest Broeders ende zusters”.
1. Jan Andries den Ouden
volgt II.1
2. Cornelie Andriesdr.
volgt II.2
3. Bijve Andriesdr.
volgt II.3
4. Pieter Andriesz
volgt II.4

II.1

Jan Andries den Ouden, heeft gewoond in Dijkwel, tr. NN.
hieruit:
1. Cornelia Jan Andriesdr.
volgt III.1
2. Andries Jansz
volgt III.2
3. Maijken Jan Andriesdr.
volgt III.3

II.2

Cornelie Andriesdr, geboren rond 1501, heeft gewoond te Spaerte, gehuwd met
Cornelis Loys, wonende in Tekenburgh bij Kapelle.
hieruit:
1. Jacobmijne Cornelis Loijsdr.
volgt III.4

II.3

Bijve Andriesdr, woonde te Biezelinge bij de voormolen, gehuwd met Boene
Cornelisz.
hieruit:
1. Maijken de oude
2. Maijken de jonge
3. Grietken, overledcen zonder kinderen
4. Gheylken Boene,
volgt III.5

II.4

Pieter Andriesz, geboren rond 1500, woonde te ’s Heer Abtskerke, gehuwd met
Quirine NN, die na Pieters’ overlijden hertrouwde met Laureijs Pools.
hieruit:
1. Maijken Pietersdr,
volgt III.6
uit het tweede huwelijk van Quirine:
2. Cornelia Laureijs
volgt III.7

III.1

Cornelia Jan Andriesdr, tr. I Jacob Theunisz op Hansweert, tr. II Adriaen NN.
hieruit:
1. Andries Jacobsz,
volgt IV.1
uit haar tweede huwelijk:
2. Lijsbeth Adriaensz,
volgt IV.2

III.2

Andries Jansz, wonende te Eversdijk, tr. NN
hieruit:
1. Jan Andriesz, wonende te Eversdijk
2. Digne Andriesdr.
3. Lonis Andriesz.

III.3

Maijken Jan Andriesdr, wonende te Eversdijk, gehuwd met Clais Jacobsz
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hieruit:
1. Appolonia Claisdr, overleden xnder kinderen.
2. Digna Clais Jacobsdr.
volgt IV.3.
III.4

Jacobmijne Cornelis Loijsdr, tr. Jan Jacobsz Braenie.
hieruit:
1. Jacob Jansz Braeniendijck,
volgt IV.4

III.5

Gheylken (Heylken) Boene, geboren c. 1531, gehuwd met Adriaen Pietersz
Boogaerdt, eigenaar van een zoutkeer te Goes.
hieruit:
1. Mayken Adriaens Boogaerdt,
volgt IV.5
2. Cornelie Adriaens Boogaerdt,
volgt IV.6
3. Pieter Adriaensz Boogaerdt
4. Cornelis Adriaensz Boogaerdt

III.6

Maijken Pietersdr, gehuwd met Christiaen Tolman op Heinkenszand, geboren
c.1525
hieruit:
1. N.Christiaensz,
volgt IV.7
2. Lenard Christiaensz, overleden zonder kinderen, vermoord <1603
3. Blais Christiaensz,
volgt IV.8
4. N.Christiaensz,
volgt IV.9
5. N.Christiaensz.
volgt IV.10

III.7

Cornelia Laureijsdr, geboren c.1520, genaamd Neel Cleuwaerdts, omdat zij gehuwd was met Jan Cleeuwaerts

IV.1

Andries Jacobsz, gehuwd met NN.
hieruit:
1. Jacobmijnken Andriesdr.

volgt V.1

IV.2

Lijsbeth Adriaensdr.. gehuwd met Cornelis Cornelis Willemsz, te ‘s Heer Abtskerke
hieruit:
1. Adriaen Cornelis Willemsz
2. Cornelis Cornelis Willemsz
3. Willemijn Cornelis Willemsdr.

IV.3

Digna Clais Jacobsdr, gehuwd met Marinus Plasman
hieruit:
1. Neelken Marinusdr.
volgt V.2

IV.4

Jacob Janse Braeniendijck, schepen van Goes, commissaris van het Landrecht,
geboren te Goes c. 1549, woonde te Goes op de Oude Beestenmarkt, begraven te
Goes 22-11-1626, gehuwd met Janneken Lenaerts, overleden te Goes < 19-11585, dochter van Leenaert Willemsz Goeree en Mayken Pauwels.
hieruit:
1. Jacob Jacobse Braeniendijck, geboren c. 1574
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2. Wiellem Jacobsz Braeniendijck, geboren c. 1578, gehuwd met Jaquemijntje
Thijsse
3. Pauwel Jacobse Braeniendijck, geboren te Goes c. 1579, begraven te Goes
25-12-1612, gehuwd met Mayken Cornelisdr.Kelle.
1V.5

Mayken Adriaens Boogaerdt, geboren te Goes, overleden <1603, gehuwd met
Adriaen Dierixssoon Verstelle (weeskamer Goes, VN 31W, fol. 108-110v,
4-10-1603)
hieruit:
1. Adriaen Adriaensz Verstelle, ged. ’s Heer Arendskerke 2-8-1587
2. Geertken Adriaensdr Verstelle, geb. c. 1590 te Goes
volgt V.3
3. Neelken Adriaensdr.Verstelle, geb. c. 1593
4. Dierick Adriaensz Verstelle, geb. c. 1595,
volgt V.4
5. Geylcken Adriaensdr. Verstelle, geb. c. 1598
6. Grytken Adriaensdr. Verstelle, geb. c. 1600.

IV.6

Cornelie Adriaensdr. Boogaerdt, overleden <29-4-1586, gehuwd I met
Heyndrick Jobse, zoon van Job Heyndrickse, overleden <febr.1581, tr. II Jan van
Stapelen
hieruit:
1. Heyndricxken Heyndricx,
volgt V.5
uit haar tweede huwelijk:
2. Cathalijnken Jans van Stapelen.

IV.7

N. Christiaensz, gehuwd met jonge Jan Jansz, overleden 1580

IV.8

Blais Christiaensz, overleden < 1591, gehuwd met Maijken Bernaerdsdr.,
zij is overleden te Heinkenszand < juli 1632
hieruit:
1. Digna Blais, overleden te Heinkenszand c…7-1603, aan de “gave Gods”
d.i. de pest.
Haar erfenis werd verdeeld in 5 porties, nl. aan: Marinus Jansz, Martijnken
Jans gehuwd met Willeboort Lenaerts, Christiaen Jansz, David Quirijns, gehuwd met Maijcken Lenaert Jansdr., Janneken Jans, gehuwd met Marinus
Claesz Cortarm. Verder ging 1/10 van de gehele boedel naar haar oudoom
Jacob Jansz Moerdijck.
Maijken Bernaerdsdr is hertrouwd met Cornelis Cornelisz Wicxdorp, overleden
<1603, w.s. zoon van Cornelis Adriaensz Wicxdorp, ouderman te Goes, schepen
van Heinkenszand. Daarna hertrouwde zij met Marinus Marinusz Tolleman, geboren c.1578, overleden te Heinkenszand in maart 1647. Uit beide huwelijken
zijn kinderen geboren.

IV.9

N. Christiaensdr., gehuwd met Cornelis Jansz Ouwecamer, overleden < sept.
1602,
hieruit:
1. Jacob Cornelisz Ouwecamer, geboren <1572
2. Christiaen Cornelisse Ouwecamer, of Op ’t Sant, geboortig van Heinkenszand c.1572, , schepen van Heinkenszand 1606, schepen te Nisse in 1609/10,
gehuwd te Nisse 1607 met Naenken Willems
3. Jan Cornelisse Ouwecamer, geboren > 1572, overleden < 1618
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4. Marinus Cornelisse Ouwecamer, overleden < 1615, tr.I Jacobmijnken Danielsdr., tr.II Maycken Andriesdr.
5. Hubrecht Cornelisz Ouwecamer, overleden < april 1635, tr. I Linken Mathijsdr, overleden < 1618, tr. II Blasijnken Cornelisdr.(Langemare?)
6. Lenaert Cornelisse Ouwecamer, overleden < 1618
7. Neelken Cornelisdr, overleden < 1618, gehuwd met Marinus Geertse.
IV.10 N.Christiaensdr., gehuwd met Cornelis Janse Langemare, wonende te Heinkenszand, overleden < mei 1591.
hieruit:
1. Crijn Cornelisse Langemare, schout en schepen van Heinkenszand, geboren
c.1572, overleden te Heinkenszand < november 1646, tr. I Adriaenken Willems, dochter van Willem Costen, tr. II Matgen Pieters, geboren te Heinkenszand.
2. Daniel Cornelisse Langemare, gehuwd met Pyerken Pietersdr.
3. Lijnken Cornelisdr., gehuwd met Adriaen Mathijssse.
4. Loonken Cornelisdr.Langemare, gehuwd met Jacob Heyndrickse Boonman.
5. Marinus Cornelisse Langemare, overleden < 1604.
1.316

Herroepen testament Cornelia Adriaen Ridders 349

(Type acte:) revocatie van alle voorghaende testamenten
Es gecompareerd Cornelia Adriaen Riddersdr huijsvrouwe van Geerd Danckerdsz wonende in
Dijckwel onder die prochie van Capelle, Ende heeft ernstelijck verclaert, dat zij gerevoceert,
herroepen ende te niete gedaen heeft, gelijck zij revoceert, herroept ende doet te niete, bij desen
generalijck ende specialijck Allen Testamenten, Codicillen, Ghiften, bij levende lijfve ende ten
opsiene van den doodt, vuijtterste willen ende alle maeckinghen die zij voor data deser
eenichssinss twij voir mr. Floris de Vleeschouwer als Notario oft voir schepenen in Capelle,
ende generalijck voir wat Mannen, Schepenen, Secretarissen, Notarissen ende getuijghen oft
ander publicque personen, zij dezelve genuncupeert, gepasseert, verleden, verclaert, gegeven
ofte gemaeckt magh hebben. Etc. etc. Aldus ter presentie van Jacob Janss Braeniendijck ende
Adriaen Geerd Michielsz poorters alhier.
1.317

Accoord sterfhuijs Tanneken Marinusdr in Baersdorp 350

(Type acte:) accoordt van een sterfhuijs
Zijn gecompareerd Tanneken Marinusdr. wonachtich in Baersdorp, als wedu van Wilm Pietersz
Sloeff, geboren van Antwerpen, wijlen molenaer, eerst in Goes ende daernae in Baersdorp, ter
eenre ende Leijn Joosz Noote aerbeijder binnen Goes, als vader van wijlen Maijken,
voorghaende huijsvrouwe was es voornoemden Willem, ter anderen zijden Ende hebben tegader
verclaert Alzoo naer t’overlijden des voorseiden Maijken. zeecker accoordt gemaeckt was dat
Willem weduwaer ende boelhouder onderhouden zoude die kinderen bij Maijken voornoemt
geprocreert. (die t’haeren overlijden twee waeren) t’haeren mondighen jaeren. ende alsdan vor
haer moederlijc goedt te gheven aen beijde tsaemen oft aende langhstlevende 6 ₤ gr.eens. Ende
Indijen Willem quaeme te herhijlicken ende alsdan te sterfven ende dat zijne weduwe de zelve
niet voorder en wilde onderhouden, dat hij Leijn, als grootvader voor t’voorder onderhoudt haelen zoude voor elck 5 ₤ gr.vlaems. Dat zijluijden comparanten nu veraccordeert zijn, aengemerckt den soberen staet van Willem’s sterfhuijs, dat zij weduwe voorseit blijfven zal in alle die
349
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goederen ende schulden al t’haerder baeten ende ooc lasten Midts dat zij boelhoudster (boven
eenen Boeck ende roode kuijrs alreede gegeven) aen den voornoemden Maijkens nu eenigh
kindt van Willem voorseit geprocreert, noch vuijtreijcken sal een keursken met een rocxken tot
haeren Tannekens discretie. Aldus ter presentie van Hubrecht Jansz stadtbode ende Jaspar Verhorst reijsende bode, inwoonders ahier.
1.318

Testament Maijken Marinusdr huijsvrouwe van Cornelis Mattheuss Smallegange351

(Type acte:) testament van een vrou instituerende haere kindt, midts substituerende vulgariter
et pupillarite aut fideicommisarie haeren man
In den naem ons Heeren amen, is gecompareerd Maijken Marinusdr. huijsvrouwe van Cornelis
Matheusz Smalleganghe, poorters van Goes, gesondt ende welvaerende, doch zij zwaer met
kinde, etc. Bij vooroverlijden moet Cornelis uitkeren aan Cornelis Gillisz Brouwer, Pieter Niclaisz Ovesandt ende Martijnken Martinsdr. wonende in Ovesandt, haeren neven ende nichte,
aen elck van hun drijen de somme van 100 guldens eens. Aldus op goeden Vrijdagh ter presentie van Danckard Danckardsz timmerman ende Pieter Adriaensz craemer poorters van Goes.
1.319

Verklaringen over injurien Gandolph Harrents schaeliedecker 352

(Type acte:) attestatien op injurien den requirant eerst aengeseijt
Zijn gecompareerd Joos Jansz timmerman, poorter van Goes, Dirck Jacobsz schipper van Aeckersloot oudt ontrent 40 ende 47 jaeren, ende hebben ten ernsten versoecke van Gandolph Harrentsz schaeliedecker, verclaert dat op palmensondagh laestleden tussen 8 ende 9 uren voor
middaghs, zijluijden staende voor Laureijs de metsers dore bij de watermole, bij den voorseiden
requirant ende anderen gesien ende gehoordt hebben dat Hans de schaeliedecker aldaer, comende den voorseide Gandolph thoesprack met grammen moede Segghende Wat weet ghij op mijn
werck te zegghen. Daerop Gandolph antwoordende Niets. Heeft Hans geseijt Ghij oudt Loghenaer, als gij sijt, zeijde Gandolph wat zeghdij Loghenaer. Addeerde Hans Jae ghij Loghenaer,
ghij schelm als ghij sijt, Ick zal die stadt u te nauwe maecken. Die voorseide woorden Loghenaer, schelm andermael verhaelende. Waer deure Gandolph geterght zijnde begonst ooc zeer
quaelijck te spreken, Ende want recht etc. Aldus ter presentie van Cornelis Willemsz cleermaker ende Jaspar Verhorst reijsende bode.
1.320

Schuldbekentenis Pieter Foorts Brick353

(Type acte:) obligatie et delegatie oft bewijs in betalinge ende overghifte van pandt metter minnen
Is gecompareerd Pieter Foortsz Brick, wonachtich onder Cruninghe, ende heeft bekent schuldich te zijn aen Hubrecht Jansz, stadbode te Goes, 95 ₤ gr vls. 60 ₤ die Hubrecht voor hem betaald heeft aan mr. Pieter Vitu, Frans Willemsz, Jan Storm, Cornelis Smalleganghe etc. Aldus
ter presentie van mr. Pieter Vitu ende Jan Jansz voornoemt.
1.321

Verklaring Dierick Adriaens Verstelle over stamboom354

(Type acte:) attestatie dienende ende volghende dander voorghaende ut supra pag. 257
Dierck Adriaensz Verstelle, oudt ontrent 70 jaeren, wonende onder die prochie van shr. Aerdskercke, verclaert bij zijne manne waerheijt ende insgelijcx als voren dat hij zeer wel gekent
heeft Digna Blaisdr. overleden in Heijnkenssandt, van wijens successie den voorseiden boom
gestelt es. Ende dat hij Gheijlken Boene wijlen zijne huijsvrouwe dicmaels heeft horen zegghen
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ende ernstelijck vercaleren Als die voornoemde Digne met haeren ouders op zijne comparants
hoefve ten ommeganghe oft maeltijden quaemen, Dat zij Gheijlken ende Jacob Janss Braenie
elcx in een stuck int vierendeel vande zelve Digne goederen behoorden te succederen zoo verre
zij Digna quaeme zonder hoir te passeren. Aldus geattesteerd ter presentie van Bernard Janss
beenhouwer ende Christiaen van Borrhem, inwoonders van Goes.
1.322

Verklaring Pieter Corneliss van Schuijlen over afrekening Tobias van de Werve355

(Type acte:) protest
Is gecompareerd Pieter Cornelisz van Schuijle, poorter van Goes, verhaelende naerdijen hij als
voocht van Cornelis Jasparss kinderen geghijselt sittende was, om te voldoen t’slot van Rekeninghe gedaen zijnde ende staende tot Laste van Tobias Joosz van de Werve, ontfangher derzelver, Tot groote schande, costen ende verlies zijns comparants, dat hij genoodsaect was te
protesteren bij desen van allen costen, schaeden ende interesse te dijer oirzaecken geleden ende
noch te lijden. Aldus ter presentie van Cornelis Fransz van der Straten stadtbode ende Joos Capelle, wonende alhier.
1.323

Schuldbekentenis Cornelis Jacobs weerdt 356

(Type acte:) obligatie simple
Is gecompareerd Cornelis Jacobsz, weerdt in den Landtman buijten de Gansepoorte deser stad,
heeft bekend schuldig te zijn aen Hubrecht Pietersz ter Hofstede onder die prochie van Cloetinghe de somme van 7 ₤ gr. vls. over coop van een peerdt. Aldus ter presentie van Gandolph
Harrents schaeliedecker ende Michiel van Schaegen, poorters van Goes.
1.324

Procuratie Cornelis Adriaens in Klaaswaal357

(Type acte:) procuratie ad vendendum et tradendum in brevi forma
Is gecompareerd Cornelis Adriaensz woonachtich in de prochie van Claiswael int eijlandt van
Cromstrijen, als man ende voocht van Sijtken Ariaens ende heeft gestelt ende maeckt machtich
bij desen Geerdt Jansz wonende in Cattendijcke om te moghen vercoopen alzulcke twee stucken landts, tsaemen groot ontrent 5 gem. 137 r, geleghen in Cattendijcke in Wissenhoec, als zijne huijsvrouwe aengecavelt zijn eertijdts thoebehoorende d’Abdije van der Doest onder Monsterhoeck alhijer, Tot zulcken prijse als hem geconstitueerde met advijse van Mr. Jacob de Witte, baliu in Goes, redelijck duncken zal. Aldus ter presentie van Jan Cornelisz Mazuer ende Jaspar Verhorst, reijsende bode.
1.325

Afbetaling Geerdt Jansz te Cattendijcke358

(Type acte:) obligatie simple
Is gecompareerd Geerdt Jansz schoutteth der prochie van Cattendijcke ende heeft verleden aen
Mr. Jacob de Witte baliu in Goes, de somme van 100 guldens eens van beloofde penninghen
voor Cornelis Ariaensz wonachtich in Claiswael, die alzulcke somme aen mr. Jacob schuldich
was.
1.326

Testament Willem Adriaens Willems359

(Type acte:) testament tusschen man en wijf noch gheen kinderen hebbende
Zijn gecompareerd Willem Adriaens Willemsz poorter van Goes ende Maijken Martins Mazuerdr, zijne huijsvrouwe, beijde gesondt ende welvaerende (doch zij zwaer met kinde). Bij
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vooroverlijden van de man zal zij de helft hebben van arve ende hoeve .... vuijtgesteken zeeckere 10 gem. landts geleghen onder Shr. Aerskercke, die van Dignus Pietersz (MPS: Dignus Pieters Rijcke?) zijn grootvader hem aengemanghelt zijn. Aldus ter presentie van Willem Costens
venduemeester ende Cornelis Lenardsz van der Welle, poorters van Goes.
1.327

Verzoek tot attestaties testament Geert Jans backer360

(Type acte:) versoeck van verclaeren onder d’erfgenamen wije zeecker legaten meest van doene
heeft. Vide prothocol C pag. 140 et sequ
Is gecompareerd Cornelis Dominicus, een van de testamenteurs gestelt van Geerdt Jansz Backer, Verhaelende naerdijen den zelven Gheerd Jansz zaligher memorien bij zijn testament ende
codicille voor mij Notario herkent den 10 ende 11 martij 94, aen Clare Nijs zijne huijsvrouwe
gelegateerd heeft in rechten vrijen eijgendom zeeckere huijsraet, meublen ende juweelkens, onder begheerte dat zij van t’ghene haer gegeven es ende daeraf overblijven zal int laetste van
haeren leven, gehouden zal wesen dat wederom te legateren den ghenen diet aldan van zijnen
erfgenamen van doene zal hebben. Ende dat die voornoemde zijne weduwe bij haere testamente
oft vuijterste wille binnen Haerlem verclaert, verscheijden legaten ende ghiften gemaeckt heeft
aen eenighe vrijenden ende aen verscheijden armen, ende onder andere aen Catharine die dochtere van Fransken Jeronimusdr. ende aen Apollonia Lievins daer moeder af was Loonken Jeronimusdr (zijnde van d’erfgenamen des voorseide Gheerd Janss in den derden staeck) Aen elcx
25 guldens eens Ende noch aen Jan Dominicus (een vande erfgenamen inden sesten staeck) 50
guldens. Soo ist nochtans nu zulcx Datter Questie ende geschill es geresen van sommighe erfgenamen vuijten vierden staeck. Pretenderende dat die voorseide legaten aen andren Vrijenden
in hunnen staeck van doene hebbende behoorden gelaeten te werden. Heeft daeromme hij comparant in der voorseiden qualiteijt aenden naergenoemden personen als mede erfgenamen in
dandere staecken afgevraeght hunne goetduncken, begheerte ende consent op de voorseide legaten bij de voornoemde Clare weduwe gesont gegeven ende gelaeten. Sulcx zijn insgelijcx voir
ons gecompareert, Eerst Job Kelleman, zoo voor hem zelven ende ooc als wedervoocht over
Janneke Loij de smitsdr een weese in Ovesant daer moeder af was Lijnken Cornelisdr, Als representerende de vijfsten staeck, Ende heeft verclaert bij desen dat die voorseide legaten aen
Catharijne ende Loonken Lievens voornoemt tot 25 guldens aen elcx wel besteedt waeren, zoo
zij beijde t’selve wel van doene hebben gemerckt haeren zoberen staet. ende dat Cathrijne zoo
gevalligh ende ellendigh es. Ende nopen t’legaet aen Jan Dominicus tot 50 guldens eens hoewel
hij tselve zoo grootelijck jniet van doene es heeft Aengesien nochtans die miserie van zijne
zijeckte als bijnaest alle jaere een wijle tijdts van zijnen sinnen berooft werden, dunckt hem
comparant niet onbilligh ende es te vreeden. ende ooc als voocht van van de voornoemde weese
consenteert dat tselve legaet hem zal moghen volghen om zijne zijecte van melancolije niet te
herwercken. Niet jeghenstaende nochtans dat die voorseide weese tselve ooc wel van doene
heeft die haers vaders sterfhuijs midts den zoberen staet heeft moeten verlaeten. Daarnae Adriaen Cornelisz Maenee ende Jan Aerendssen Hollander (MPS: Jan Arents Ruijgh) als man van
Jacobmijnken Inghels, als representerende den eersten ende tweeden staeck alle hier mede insgelijcx comparerende hebben verclaert ende geconsenteert conformelijck als bij Job voorseid
verhaelt es. Aldus ter presentie van Michiel Pieterss glaesmaker ende Adriaen Jobss Vornzee
timmerman, poorters alhier.
1.328

Verklaring Cornelis Jans Brabander in Wolphaerdsdijck 361

(Type acte:) attestatie
Is gecompareerd Cornelis Janss Brabander, schipper, oudt ontrent 60 jaeren, wonende in Wolphaerdsdijck ende heeft verclaert ten versoecke van Cornelis Hubrechtss Goetsack, schuijtman
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wonende te Goes, warachtich te zijne dat hij over langhen tijdt zeer wel gekent heeft den voorseiden requirant ende Truijken wijlen zijne huijsvrouwe, ende ooc haer beijders staet, ende dat
hij attestant wel weet dat als zijluijden te gader in houwelijck quaemen niet vele tsaemen en
braghten ende ooc als de voorseide Truijken overleedt in Wolphardsdijck dat haeren staet zeer
zwak, zober ende cleen was. Sulcx dat hem attestant wel dunckt Naerdijen den voorseiden
Goetsack zijn dochterken alsdan oudt ontrent 1 jaer bij haer geprocreert, zoo langhe heeft moeten onderhouden, dat zij haers zelfs ...? heeft connen winnen. Om redenen dat die voornoemde
Truijken te voren zijn dienst jonckwijff was ende dat hij metten requirant menighmael gevaren
heeft. Aldus ter presentie van Pieter Adriaensz Craemer ende Adriaen Cornelisz Kelle beenhouwer, poorters alhier.
1.329

Testament Elisabeth Joosdr van de Werve 362

(Type acte:) subscriptio clausi testamenti voor een vrou
Is gecompareerd Elijzabeth Joosdr. van de Werve wonende te Goes. heeft verclaert dat zij haar
besloten testament van waerden te houden. Ter presentie van Steven Adriaensz Huijsen ende
Cornelis Geerdsz Bijsterman, poorters alhier.
1.330

Testament Elisabeth Joosdr van de Werve 363

(Type acte:) verclaeringhe op voorgaende commissie Om restanten in rekeninghe te moghen
brengen Compareerde Elijzabeth (als voren) verclaerde dat zij in haer commissie van 4-1-1603
Cornelis Martinsz tot curator ofte administrateur van haar goeden gesteld had. (En wil dit kennelijk zo houden).
1.331

Testament Elisabeth van Muijlwijck in Dordrecht364

(Type acte:) renunciatie ende cessie de laten hereditatis ex testamente voor alle die vrijenden
ab intestato
Compareerde Mr. Jacob de Witte, Bailliu van Goes en superintendent van Zuijtbevelandt als
man ende voocht van joncvr. Elijzabeth Jansdr.van der Mijle, Verhaelende hoe wel joncvr. Elijzabeth van Muijlwijck binnen Dordrecht in febr. 1575 overlijdende, bij haere testamentaire dispositie de voorseide comparante, haere nichte geprocreert bij joncvr. Agatha Anthonisz van der
Burghdr gestelt heeft eenigh erfgenaem, niet jeghenstaende zij testatrice hadde een eijghen
dochter geprocreert bij wijlen Cornelis Schilmans etc. de welcke zij nae rechte niet en moghte
preterieren noch exherederen. Ende dat tselve testament noch in wesen es, berustende onder jr.
Johan van der Mijlen haere comparantes vadere, die dicmaels minnelijck versocht zijnde omme
tselve te exhiberen ende overleveren in weijgheringe blijft dat te doene Soo nochtans zij comparante zwaericheijt maeckende de voorseide geheele erfvenisse alleene te aenveerden, ende alle
d’andere vrijenden vuijt te sluijten, niet en begheert jeghens haeren vader (om die reverentie)
rigoureuselijcken tot exhibitie des voorseiden testamente te procederen Heeft zij comparante,
vuijt haeren eijghen vrijen wille, rijpelijck voordacht, beraeden ende wel overleijt, sonder
eenighe vreese, bedrogh oft quaet, ingheven van ijemande, (soo zij seijde) deur groote ende
pregnante reden haer daerthoe moverenden, ende met consente ende authorisatie van haeren
voornoemden man, hier ood comparerende, gheannuleert, gecasseert ende te nijete gedaen, Annulleert, casseert ende doet te nijete midts desen voor haer ende haere erfgenaemen het testament hier voren verhaelt, cederende aenden vrijenden die naer costuijme vanden lande behooren
te succederen, alle t’recht ende actiendie zij comparante voorder dan voor haere portie ab intestato vuijt t voorseijde testament nu oft naemaels zoude moghen pretenderen. Aldus t’haeren
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woninghe, ter presentie van Dignus Inghelss sergeant major van den voornoemden eijlande ende Pauwels Verlindt zijn zwaegher, beijde wonende tot Bieselinghe.
1.332

Testament Elisabeth van Muijlwijck als eniige erfgenaam 365

(Type acte:) renunciatie voor een deel van een erfvenisse etc. als in de naestvoorghaende acte
Compareerde Mr. Jacob de Witte,verhaelende hoe wel Jan Oom Jansz van Muijlwijck, borgher
in Dordrecht bij zijn testamente voir Cornelis heeren Henricxz, Cornelis van Diemen Jacobsz,
ende Cornelis Everdsz schepenen aldaer gemaeckt, tot zijne universele ende eenighe erfgename
gestelt heeft joncvr. Elizabeth van Muijlwijck zijne zuster, ende de voorseide comparante zijne
nichte geprocreert bij joncvr. Agatha Anthonis van den Burhgdr, midts ooc substituerende die
langhstlevende van haer beijden, sulcx dat zij comparante voorseide geworden es eenigh erfgenaam in alle d’achtergelaeten goeden des voornoemden Jans oom, ende dat t’selve testament
noch in wesen es, ..... Het testament hier voren verhaelt te weten voor zoo vele als tselve prejudicieren oft hinderlijck zijn zoude die gedeelten die Jr. Cornelis van Burgh ende joncvr. Maria
van Burgh, haere comparantes oom ende moeije, midtsgaders joncvr. Wilhelma vander Mijle
ende jrs. Cornelis ende Arent vander Mijle, haere zuster ende broeders in des voorseiden Jans
oom goeden zouden moghen competeren. Cederende zij comparante aen zelven haer recht ende
actie die zij comparante vuijt t voorseide testamente tot hunnen prejuditie zouden moghen pretenderen, maar voorder niet. Aldus als vooren.
1.333

Beginnen van dijckage366

(Type acte:) compromis om een dijckagie367 te beghinnen achter Heijnkenssandt
Alzoo d’Ambachtsheeren ende Rentmeesters voor t meestendeel portionarissen in d’Ambachten
ende Ambachtsgevolghe der Prochien van Sr. Aerdskercke, Heijnkensandt ende Ovesandt geneghen zijnde tot een vasten corenlande te bedijcken een deel van de Gorssinghen aen de voornoemde prochien geleghen, beghinnende van den Selnissen polder tot Hollestelle, ende tot dijen
eijndegeresolveert waeren alhijer op huijden te vergaderen. Sulcx zijn gecompareerd jr. Davidt
van de Werfve, voor hem zelven, Jr. Willem van Cats voor hem zelven ende vervanghende provisionelen die van Heerenthout, Cornelis Gillisz Brouwer, borghemeester voor hem zelven, jr.
Adolph van de Weerde voor hem zelven, Martin Cornelisz Mazuer als rentmeester ende commissie hebbende van jr. Philips de la Torre ende provisionelen van jr. Franchoijs van Houthem,
Anthonij Huijsen als rentmeester van de goederen van den heere van Wackene, den voorseiden
borghemeester Cornelis Gillisz als voocht, midtsgaders Mr. Jacob Peck als getrouwt hebbende
die moeder van ende Matthijs van der Straeten als ontfangher van de zonen wijlen jr. Martin
vande Weerde, ende Cornelis Cornelis Balthens voor zijne moeder ende hebben gecompromitteert, belooft ende hun verbonden, metten aenstaenden jaere 1605 zoo geringhe alst mogheijck
zijn zal die dijckaige van de voorseide gorssinghe te beghinnen, aenvanghen ende vorderen. etc.
Aldus ter presentie van Pieter Niclaisz Ovesant ende Niclais Jansz Oostdijck weerdt in de gouden leeuw, poorters van Goes. Ondertekend met hun handtekeningen.
1.334

Besloten testament David Vernissius368

(Type acte:) subscriptie testamenti clausi
Is gecompareerd Mr. David Vernissius, advocaet en poorter van Goes, heeft verclaert dat in dit
jeghenwoordighe instrument (etc. al ut ibi usque at finem) binnen deser stede Goes op 6-5-1604
ter presentie van Dignus Keetlaer ende Jan Fransz cleermaker, poorters van Goes, met zijn
handmerk.
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1.335

Besloten testament Cornelia Cornelisdr huijsvrouwe David Vernissius 369

(Type acte:) subscriptie testamenti clausi
Is gecompareerd Cornelia Cornelisdr. huijsvrouwe van David Vernissius, in testament als voren. Idem is gecompareerd Cornelis Martinsz ende Geerdken Jans Boldr zijne huijsvrouwe,
poorters van Goes, als voren
1.336

Verklaringen op verzoek van Cornelis Dominicus370

(Type acte:) attestatie
Zijn gecompareerd Adriaen Splinters ende Grietken Willemszijne huijsvrouwe, oudt ontrent 44
ende 40 jaeren, poorters van Goes, hebben verclaert ten versoecke van Cornelis Dominicus, testateur gestelt van Geerdt Jansz Backer, dat ontrent Sinte Martinsmisse laetstleden zij comparanten beijde tsaemen geweest zijn binnen Haerlem bij Claesken wijlen weduwe van voornoemde
Geerd Jansz, wonende ten huijse van Dirck Cornelisz Coolman, schipper, aldaer zij comparanten gehoorddt hebben dat Claerken haer zeere beclaeghde over Adriaen Maenee, segghende onder andere woorden dese of gelijcke in substantie, indijen ic van mijn zelven gheen beter middelen van bijleven en hadde dan ic van Maenee vercrijghe, ick zoude veel eer van de aermen
assistentie moeten versoecken ende connen verwerfven met minder moeijte ende meerdere vrijendschap. Tselve ernstelijck met weenende ooghen verhaelende. Aldus ter presentie van Jan
Pietersz Pappot, ende Gillis Jansz aerbeijder, poorters van Goes.
1.337

Huijr en verhuur huijs David van de Werve en Jacobs Adriaens Boom 371

Is gecompareerd jr. David van de Werve verhaelende dat hij zijn huijs, eijghen huijs staende
aende westzijde van de marckt verhuijrt hebbende, van Jacob Adriaensz Boom gehuijrt heeft
een huijs aende oostzijde alhier, ende naerdijen hij comparant van zijnen huijrder gepraemt
wordt om te verhuijsen ende hem plaetse te maken, ende alnoch niet en can geraeken int voorseide gehuijrt huijs ende niet en weet waer inghaen, Heeft daeromme aen mij Notario versocht
te ghaen aenden persone ofte ten huijse des voorseiden Jacob ende aen hem te versoecken dat
hij hem comparant prestere oft levere naer behooren t’gebruijck vant voorseide gehuerde huijs,
leegh, vrij ende bquaem om met zijn familie ende huijsraet daerinne te comen, oft in cas van
weijgheringhe oft vuijtstel hem te insinueren dat hij comparant protesteert bij desen van allen
costen, schaeden ende interesse geleden ende noch te lijden, etc.
Ander Protest: Corts daernae es den zelven Jacob Adriaen Inghelsen voir mij Notario gecompareerd, versoeckende dat ic ghaen zoude aenden persone van Franchoijs Vervoort, hem belastende van stonden aen vuijt Jacobs huijs (daervan hij Vervoort gheen huijre en heeft ende jeghens
zijne comparants wille daerinne blijft) te verhuijzen ende tzelve te ruijmen. Aldus ter presentie
van Cornelis Cornelis Balthens ende Willem Jansz Schoudee.
Sulcx ben ic van stonden aen geghaen ten zelven huijse ende aen den persone van Franchois
Vervoort ende aen hem t’voorseide versoeck ende insinuatie van t protest gedaen, die daerop
antwoordende zeijde: laet hem mij in Recht betrecken. Ic zal hem te rechte staen ende ooc ter
stont ghaen spreken.
1.338

Transport rente Christiaen Marinuss te Yerseke372

(Type acte:) transport van een renthe
Compareerde Christiaen Marinusz als recht voocht van zijne twee jonghe weesen ende met consente ende authorisatie van Schouth ende Schepenen der heerlicheijt van H’Iersicken als oppervoochden der zelver, blijckende bij d’Acte hier verthoont, gedateert den 10 meye 1604, onder369
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teeckent door J. Olaerdtss van Oostee, Marinus Adriaensz, Cornelis Jansen Neleman, midtsgaders Jacques de Nijs ende Jan Jan Geerdss inden naem van haeren huisvrouwe, tsaemen vervanghende ende hem sterck makende voor Joos Janss ende Dignus des voorseiden Christiaens
zone, alle tsaemen medeerfgenamen voor een gedeelte in hunnen staeck in den goeden van Jan
Fortss, wijlen dijckgraeve van bewesten H’Iersicken, ende hebben getransporteerd aen Cornelis
Martins, poorter van Goes, een renthe tot 20 schell. 10 groten tsiaers die hun in der voorseiden
qualiteijt aenbestorfven es voor hun gedeelte in de renthe ende brijeff groot 25 ₤ jaerlicx sprekende tot laste van Nicolaes Blancx goeden ende landt in den Doel, etc. Aldus ter presentie van
Jacques van der Meeren ende Gillis Jansz aerbeijder, poorters alhier.
1.339

Transport rente aan Cornelis Corneliss Baltens en Jacob Jans Baerlant 373

(Type acte:) transport van een renthe
Als in voorgaande acte getransporteerd aen Cornelis Cornelis Balthens ende Mr. Jacob Jansz
Baerlant, een renthe tot 20 schell.groten vls.tsiaers, hen aenbestorfven voor hun gedeelte in de
renthe ende brijeff groot 8 ₤gr.vls.jaerlicx, sprekende tot laste van de Staeten van Hollant, etc.
Ter presentie van Martin Cornelisz Mazuer ende Niclais Antheunisz bode van ’t lantrecht, poorters alhier.
1.340

Transport tienden door Geerdken Willems Dignus d’Eversdijck 374

(Type acte:) transport van thijenden
Compareerde Geerdken Willems Dignus d’Eversdijck dr ende heeft met consente ende authorisatie van haeren man Christiaen Vermuijen, poorter van Goes, hier insgelijcs gecompareerd,
getransporteerd aen Mr. Johan Huijsz, gecommitteerde raedt van de Staeten van Zeelandt, allen
alzulcken thijenden gehouden van de kercke van (etc. ut supra pag. 172, d.i. Oud Munster
Utrecht) wijlen haers moeders broedere ende aen haer comparante verleent, gelegen in Zuijdt
Bevelandt. Aldus ter presentie van Cornelis Cornelis Balthens ende Hans van den Hoogaert geseijt tambour, inwoonders van Goes.
1.341

Procuratie Sebastiaen de Witte375

(Type acte:) procuratie voir de gecommitteerde raedt in Zeelandt
Gecompareerd Sebastiaen de Witte, poorter van Goes ende heeft geconstitueerd Mr. Laurens de
Backer, procureur ende advocaet soliciterende ende postulerende voir die Gecommitteerde raedt
van Staeten van Zeelandt, hem ghevende om in den naem van ende van weghens hem constituant, als getrouwt hebbende Pieternelle Matheus Baerlantdr, te moghen beghinnen, intenteren
etc. etc. in het proces tegen de zoon of erfgenamen van Adriaen Mannemaker, etc. Aldus ter
presentie van Cornelis Fransz. van der Straeten ende Simon Martinsz Jaegher, wonende te
Goes.
1.342

Testament Jan Bolle376

(Type acte:) testament van een man van Mennoos gesintte377, zijeck zijnde
In den naem ons heeren Amen, is gecompareerd Jan Bolle, geboren van ontrent Meenene in
Vlaenderen ende nu hovenier woonende buijten de gansepoorte in Goes, zijeck te bedde
ligghende, nochtans etc. Legateert aan de gemeente huijsarmen van Goes 3 ₤ gr vls. eens ende
int particuliere aenden aermen van zijne gesintte 5 ₤ gr vls, institueert zijn huijsvrouw Margrie373
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te Megangh Pietersdr. Aldus ten huijse van den comparant ter presentie van Simon Martins
Jaegher ende Jan van Voorne Zeghersz. lijnewever, beijde wonende te Goes.
1.343

Testament Jan Crijns Duvelander378

(Type acte:) transactie oft accoordt op prelegaten
Naerdijen Jan Crijnss Duvelander, wijlen poorter van Goes, bij zijn testament gepasseerd vor
Hieronimo Grieuwaert als notaris, aen zijne huijsvrouwe gemaect heeft zeeckere prelegaten oft
ghiften om d’welcke ende op die validiteijt desselfs testaments questie, geschill ende different
gemoveert es bij den dochters des voorseiden Jan, als zijn erfgenamen ende daeromme apparentelijck Processen stonden te rijsen, heeftet denzelven partijen beter gedocht allen hunnen geschillen ende misstanden bij minnelijcke accoorde ende transactie te assopieren ende termineren, sulcx zijn gecompareerd: Tanneken Philipsdr. als weduwe van voorseide Jan Crijnss, vergeselschapt met Jan Bolders beenhouwer, haer schoonbroeder ende Pieter Adriaensz craemer,
ter eenre ende Adriaen Willemsz Goeree als man ende met Leenken midtsgaders Janneken desselfs Jans dochters, gheassisteert met David Jacobsz als voocht van Janneken, ter anderen zijden, ende hebben verclaert veraccordeert te zijn. De weduwe renuncieert de ghiften.die zij uijt
den testamente voren vuijt mochte trecken en alleen die in de huwelijkse voorwaarden, gemaakt
voor notaris Sebastiaen Baerensteijn op 9-5-1603 gemaakt genoemd worden, verder een zilveren schaele met een zilveren lepel, ontrent 60 pont rau gharens, alle den mutsaert alnoch
ligghende in de Goeschen polder, en 30 ₤ gr vls. die Jan Crijnss ontvangen heeft van zeecker
landt ligghende in Duvelandt. Aldus ter presentie van Livin Borrhem Christiaensz ende Jan
Jansz Nolet inwoonders van Goes.
1.344

Procuratie Bartholomeus van Meurs 379

(Type acte:) procuratie ad vendendum ende tradendum
Is gecompareerd Bartholomeus van Meurs, geboren van Berghen op den Zoom ende nu wonende te Goes, als man ende voocht van Matte Henricx ende heeft geconstitueert Truijken Henricx
zijne voornoemde huijsvrouwen zuster, om te mogen vercoopen ende alieneren alzulcke twee
huijsen oft woninghen met haer arve ende gevolghe, staende binnen Berghen bij de Dobbelstraete, bij de potterije, daervan de voorseijde Matte competerende is een vierendeel. Aldus
ter presentie van Jan Mazuer ende Hubrecht Jansz stadtbode.
1.345

Accoord derrie Adriaen Bouwensz380

(Type acte:) accoordt om den coopdagh oft vercochten derringh te colleteren ende innen
Zijn gecompareerd Adriaen Bouwensz wonende in Drijeweghen ter eenre ende Jan de Jaegher
wonende in Goes ter anderen zijden, verhaelende naerdijen Adriaen voornoemt van meeninghe
es zeecker derringhlandt te doen graeven ende den derringh aen verscheijden personen vuijt te
venten, ende dat hem daerthoe merckelijcke somme van gereede penninghen noodelijck es om
d’aerbeijders te betaelen, dat zij comparanten gheaccordeert zijn dat Jan aen Adriaen voornoemt
geleent heeft de somme van 18 ₤ gr. vls. eens, dwelcke wij gesien hebben in Adriaens handen in
gereeden ghelde overtellen. Adriaen zal de coopcedulle van de derringh aen Jan ovedraghen.
Heeft Jacob Leunisz, wonende te Quaedamme, desselfs Adriaens broeder, zich borghe gestelt.
Aldus ter presentie van Henric Adriaensz Nissepadt ende Willem Willemsz graincooper, poorters alhier.
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1.346

Procuratie Cornelia Pieters weduwe Niclais Cornelis Baltens381

(Type acte:) procuratie ad tradendum
Compareerde Cornelia Pietersdr. weduwe van Niclais Cornelis Balthens, voor haerzelven ende
als moeder ende voochdesse van haere kinderen Cornelis ende Pieter, midsgaders Tanneken ende Clasijnken, zonen en dochters van Niclais. Hebben geconstitueerd Pieter Lenardsz Holepolder, getrouwt met Maria, ooc dochter van Niclais, om land weg te leveren in Heinkenszand dat
zij onlangs verkocht hebben. Aldus ter presentie van Marinus Joosz en Jacob Jansz, schoenmakers te Goes.
1.347

Afrekening bier van Jacob Houbroeck382

(Type acte:) afrekeninghe met obligatie op de reste
Zijn gecompareerd Jacob Houbroeck, biersteker te Heinkenszand, ter eenre ende Mathijs Willemsz, getrouwt hebbende die weduwe van Cornelis Capelleman, wonende in Ovesandt, ter anderen zijden, verclaren afgerekend te hebben van alle die bieren die den voornoemden Capelleman, zijn weduwe ende Mathijs van den voorseiden steecker ontfanghen hebben. Er resteert een
schuld van 304 guldens ofte ₤ 50:13:4. Aldus ter presentie van Cornelis Ridders waeghemaker
in Ovesandt ende Jan Jacobsz, wonende op Heijnkenssandt.
1.348

Testament Costen Pauwels en Janneken Marinusdr Cole te Kruiningen383

(Type acte:) testament tusschen man en wijf reciproque in een legaet, met een prelegaet aenden
naekinderen
In den naem ons heeren Amen, zijn gecompareerd Costen Pauwelsz. ende Janneken Marinus
Coledr wonende onder die prochie van Cruninghe, beijde gesondt. Stellen elkaar aan tot erfgenaam. Aldus ter presentie van Jan Jacobsz Bom ende Willem Zagarus, inwoonders van Goes.
1.349

Transport tienden Oud Munster door Jan Marinusz te Yerseke 384

(Type acte:) transport van Oudemunster thijenden, vide prothocol D pag. 178
Gecompareerd Jan Marinusz biersteker geboren ende inwoonder van de prochie van
H’Iersicken ende heeft getransportert aen Sebastiaen Cornelisz de Witte, poorter van Goes, 52
roeden thijenden vuijt alzulcke 225 roeden thijenden, d’welcke hem comparant verleent zijn in
de voorseide heerlicheijt van H’Iersicken in Zoute, volghende zijnen verlijdtbrief gedateerd 5-61599. Aldus ter presentie van Pieter Rijmelant ende Adriaen Jan Scharis, inwoonders van Goes.
1.350

Transport obligatie door Laureijs Rombouds 385

(Type acte:) transport onder d’obligatie gescreven
Is gecompareerd Laureijs Romboudsz poorter van Goes ende heeft getransporteerd aen Willem
Jansz graincooper, medepoorter, die bovenstaande obligatie bij Martin Janssen in den Poel aen
hem comparant verleden voor 29 guldens met 6 grote voor de aermen 12 groten ten gelaeghe.
Aldus ter presentie van Philips de Coster ende Foort Pietersz, inwoonders van Goes.
1.351

Procuratie Pieter Rogiers Vitu386

(Type acte:) procuratie in forma brevi ad arrestandum
Compareerde mr. Pieter Rogiersz Vitu, apothecaris der stad Goes, als man ende voocht van zijnen huijsvrouwe ende heeft gestelt ende maeckt machtich Frans Jasparss apteecker binnen
381
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Berghen op den Zoom, om te mogen maenen ende innen alzulcken huijren als hem constituant
thoecomen van de Inwoonders van de Achterhuijsen van de Craene vuijtcomende in de Pottestraete aldaer ende indient noodt zij den voorseide schuldenaers arresten, pand ende allen executien op hunne personen ende goederen te doene, etc. Aldus ter presentie van Pauwel den
Booghmaker ende Jan Beenhouwer, inwoonders van Goes.
1.352

Procuratie David Ruijghrock van de Werve387

(Type acte:) procuratie van een vader om met zijn sone datem te beloven
Compareerde (etc. al ut supra pag. 136) (dat is: joncheer David Ruijghrock van de Werve, voor
zijn zoon Jr. Philips Ruijghrock van de Werve) te communiceren ende te tracteren met de vrijenden van joncvr. Marie van Scheijngen (etc. al ut ibi remissive usque ad finem). Aldus ter presentie van Cornelis Martinsz ende Jan Jansz craemer, inwoonders van Goes.
1.353

Procuratie Lowijs Frutiers388

(Type acte:) procuratie ad lites mette clausule van ratificatie
Compareerde Lowijs Frutiers, inwoonder van Goes, ende heeft geconstitueert Pieter Poulvelt,
procureur postulerende voir den Magistraet der stede Middelburgh, om te moghen beghinnen
intenderen etc. jeghens Charles Quackelbeen als procuratie hebbende van Jan de Vos, etc.
Aldus ter presentie van Jan Jansz craemer ende Niclais van de Putte cleermaker, poorters van
Goes.
1.354

Transport obligatie Nicolaes Jans Cousmaecker389

(Type acte:) transport op den rugghe van d’obligatie gescreven
Is gecompareerd Niclais Janss Cousmaker, ende heeft getransporteerd aen Marinus Jansen
dr(?). de obligatie verleden bij Sebastiaen Hooghcamer tot ₤ 90:16:8 over coop van hondert
viertelen coolsaet tot 18 sch. 2 gr. de viertel. Aldus ter presentie van Hubrecht Janss stadtbode
ende Adriaen Ghentmans, inwoonders van Goes.
1.355

Vuijtcoop sterfhuis Janneken Jacobs van den Borre 390

(Type acte:) vuijtcoop van een sterfhuijs van de weduwe
Dese Walrave was gereijst int legher voer Sluijs ende aldaer doodt geschoten. Zijn gecompareerd Janneken Jacobs van Borrhe, weduwe Walraven Martins, wijlen velblootter, gheassisteert
met Jan van den Borrhe haeren broeder, inwoonders van Goes ter eere ende Balthasar Martins
geboren van Nieupoort, nu wonende binnen Leijen, vader des voorseiden Walravens ende als
grootvader van zijn kinderen, ter anderen zijden, ende hebben zij comparanten tegader verclaert
dat zijluijden gheaccordeert zijn ter oirzaecken van t sterfhuijs ende erfvenisse desselfs Walravens. Zij zal Walravens kinderen, met namen Sara, Catharina en Abraham, nu oudt ontrent 5, 3
en 1 jaeren en die noch zouden moghen geboren worden, te onderhouden etc. Aldus binnen
Goes ter presentie van Guilleaeme de Hondt ende mr. Lieven de Moor chirurgijn inwoonders
van Goes.
1.356

Procuratie Cornelis Jans op ‘t Sandt391

(Type acte:) procuratie ad vendendum, tradendum et recipiendum, herroepen primo pagina 290
Compareerde Cornelis Janss op ’t Sandt, geboren van Eeckeren, ende nu wonende in de Groe
onder Cloetinghe, ende heeft geconstitueerd Wouter Jansz van Ghijels wonende te Eeckeren,
om te moghen vercoopen ende alieneren zijn gedeelte in alzulcken huijsinghe, hofstede ende
387

RAZE 2042, fol 280, 2-6-1604
RAZE 2042, fol 281, 3-6-1604
389
RAZE 2042, fol 281, 31-5-1604
390
RAZE 2042, fol 281 16-6-1604
391
RAZE 2042, fol 282 22-6-1604
388

- 115 -

ontrent acht ofte thien gemeten landts, als hij comparant heeft ligghende tot Capelle onder die
prochie ende gerechte van Ettenhoeven, gemeene met Grietken zijne zustere. Aldus ter presentie van Adriaen Jan Scharis ende Lenard Jansz beenhouwer, poorters van Goes.
1.357

Huwelijkse voorwaarden Quirijn Willouds met Sara Joosdr392

(Type acte:) confirmatie, interpretatie ende ampliatie van voorghaende houwelijcxe voorwaerde
Compareerde Quirijn Willouds z inwoonder van Goes, metten ouderdom bezwaert, doch
ghaende ende staende etc daer t’hem beliefde, ende heeft verhaelt dat hij eertijdts den 8 aprilis
1599 voir Sebastiaen Baerensteijn als notario gemaeckt heeft zeecker huwelijxse voorwaerden
met Sara Joosdr, zijne jeghenwoordighe huijsvrouwe, de welcke hij confirmerende bij desen
begheert alnoch dat de zelve in haer cracht stantvastich blijfve. De 25 ₤ moeten na zijn dood
weer terugkeren naar zijn erfgenamen. Zij moet het hof blijven onderhouden en ontvangt daarvoor als arbeijtsloon een stuck zaeijlandts van 1½ gemet genaemt die langhe baghijne meet, etc.
Aldus ter presentie van Mr. Willem Hendricxz. doctor der medicinen ende Jan Jacobsz Bom,
inwoonders van Goes.
1.358

Transport tienden Cornelis Mattheuss Smallegange393

(Type acte:) transport van thijenden
Compareerde Cornelis Matheusz Smalleganghe, voor hem zelven ende vervanghende Jan sijnen
broeder, student, poorters van Goes, ende heeft getransporteert aen Mr. Johan Huijsz, alle alzulcken thijenden, te weten ontrent 1 gemet 121 1/44 roede ende oft 1 gemet 139 34/44 roede
geleghen in H’Iersicken ende in Poppendijck. Aldus ter presentie van Marinus Hendricx
landtmeter ende Niclais Jansz Oostdijck, inwoonders van Goes.
1.359

Verklaringen op verzoek van Jan Jacobs te Nisse394

(Type acte:) attestatie
Zijn gecompareerd Cornelis Adriaensz Boogardt ende Laureijs Cornelisz, wonende onder die
prochie van der Nisse midtsgaders Lodgier Jansz wonende onder Sinoudskercke, oudt respectivelijck ontrent 50, 33 ende 35 jaeren. ende hebben verclaert ten versoecke van Jan Jacobsz wonende onder Nisse, dat zijluijden hebben wel kennen zeecker stuck arve, nu zaeijlandt zijnde,
groot ontrent 1½ gmet, ligghende op den scheijdt tusschen Sijnoudskercke ende Nisse, daervan
den voorseiden requirant baender is geweest, ende den eijghendom nu gepretendeerdt wordt bij
Jan Foortsz Schoudee weduwe, ende verclaeren zij attestanten dat die thijenden van tselve stuck
in den voorleden jaeren verhuijrt zijn geweest, met de thijenden in den hoec bezuijden moelwaeter. Cornelis voornoemt is huijrder geweest van dien hoeck ende Laureijs voornoemt (als
zijn knape) heeft die thijenden, zijnde tijdt gheerste van t voormelde stuck gehaelt.over
d’oughst 1601. Dat ooc Cornelis Diricxsen op Heijnkenssandt de zelve over 1602 zijnde tarwe
gehuijrt heeft die nu doodt es. Tghene zij Cornelis ende Laureijs voornoemt wel weten, want zij
ooc daervoren gheldt boden, ende Lodgier voorseit es huijrder geweest ende heeft die thijenden
van dit stuck gehaelt over 1603 laetstleden, zijnde rogghe. Aldus ter presentie van Jan Cornelisz
Mazuer ende Joos Benedictus, poorters van Goes.
1.360

Verklaring Neelken Simonsdr over het weeskind van Pauwels Vaillant395

(Type acte:) attestatie
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Compareerde Neelken Simons, oudt ontrent 27 jaeren, weduwe van Mr. Michiel Vaillant, wonende onder die prochie van Heijnkenssandt, ende heeft verclaert ten verzoecke van Jr. Joos van
Schenghen, procuratie hebbende van de oppervoochden over den weeskinde wijlen Pauwels
Vaillant, genaemt Nicolas, dat zij ontrent Pincxsteren anno 1602 gereijst es geweest tot Sevenberghen ende voorts tot in de Haeghe bij Breda, om te besoecken heer Jan Vaillant, Pastoir aldaer, haer comparantes wijlen mans en des voorseiden Pauwels eijghen broeder. Ende attesteert
zij comparante dat zij den zelven heer Jan alsdoen wel expresselijck ende ernstelijck heeft hooren verclaeren dat hij zijne prindipaele goederen ende gheldt (daerop hij meende in zijnen ouderdom te leven) bestelt ende te bewaeren gegheven hadde binnen Antwerpen ten huijse van
een schoenmaker, noemende onder andere zijne beste tabbaerts. Aldus ter presentie van Jan
Cornelisz Mazuer ende Lenard Jansz beenhouwer, poorters van Goes.
1.361

Aantekening bij pag. 165396

(Type acte:) fide jussie als principal, met renunciatie feri et ordinaris
Aantekening bij pag. 165, betreffende betaling van pachten aan Catharijne. Aldus 6-7-1604 ter
presentie van Jan Jacobsz Bom ende Jan Cornelisz Mazuer, poorters van Goes.
1.362

Huwelijkse voorwaarden Martin Lievens en Maijken Charels 397

(Type acte:) contract antenuptiael
In de naem ons heeren Amen, zijn gecompareerd Martin Lievinsz geboren van Deijnse ende nu
wonende in de heerlickheijt H’Iersicken, ter eenre ende Maijken Charels, geboren van Werveke
bij Meenen, nu wonende te Goes, weduwaer ende weduwe. Aldus ten huijse van Pieter Suije,
ter presentie van Pieter Suije ende Jan Arensz Hollander (MPS: Jan Arents Ruijgh), schipper,
inwoonders van Goes.
1.363

Procuratie Quirijn Willouds398

(Type acte:) procuratie ad recipiendum et administrandum
Is gecompareerd Quirijn Willoudsz inwoonder van Goes, metten ouderdom bezwaert zijne, ende heeft geconstitueerd Sebastiaen Jansz Hoochcamer ende Marinus Henricxsz landtmeter, als
getrouwt hebbende oft gehad hebbende zijne (d.i. Quirijn’s) dochters, om te mogen maenen
pachten, lijftochten etc. etc. Aldus ter presentie van Lenard Jansz beenhouwer ende Ghisbrecht
Joosz, stoeldraijer, poorters van Goes.
1.364

Huwelijkse voorwaarden Adriaen Logiers en Digna Jansdr399

(Type acte:) contract antenuptiael
In den naem ons heeren Amen, zijn gecompareerd Adriaen Lodgierss schoenmaker ter eenre
ende Digna Jansdr, ter anderen zijden, poorters van Goes, jongeman en weduwe. Aldus ter presentie van Cornelis de Clerck, cleermaker ende Cornelis Jacobsz schoenmaker, poorters van
Goes.
1.365

Huwelijkse voorwaarden Goossin de Brune en Tanneken Philipsdr400

(Type acte:) contract antenuptiael
In den naem ons Heeren Amen, Kennelijck zij (etc.) gecompareert es Goossin de Brune, geboren van Zummeren bij Helmont (MPS: Someren), ende nu poorter deser stede Goes, zijeck sittende van de colijcque dan lencx den huijse ghaende ende staende daert hem beliefde, De welcke gevoelende die cranckheijt s’levens (etc. al ut supra pag.88 remissive) Ende zijn lichame de
396
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aerde. Voorts disponerende van zijne tijdtelijcken goederen, verclaert hij alvoren dat hij vuijt
crachte van de reciproque donatie tusschen hem ende Lijsbeth Simons, wijlen zijne voorghaende huijsvrouwe, voir mr. Jan Arnoldi als notario op dem 21-2-1588 gemaect, gebleven es in de
possessie van allen den goederen in haeren gemeenen sterfhuijse bevonden, onder besproken
conditie, dat naer zijn doodt haere erffgenamen deelen zouden de helft van de goederen die alsdan nog resterende in zijn sterfhuijs bevonden zullen worden. Dwelcke hij comparant begheert
dat zulcx geschiede. Dan verclaert daer beneffens dat zijne voorseide huijsvrouwe belast heeft
(ooc in presentie van mr.Philippus Lansbergh een de getuijghen onderscreven die hier verclaert
daeraf kennisse te hebben) Dat alsdan vuijt haerder erfgenaemen helft voorscreven gegeven
werde aen den Aermen der kercken alhier, 100 guldens ende aen den gemeenen Huijs Aermen
deser stede 50 guldens. Item begheert ende ordineert dat in handen van den huijsaermmeesters
gegheven ende gelaeten werde de somme van 100 guldens omme de zelve naer hunne discretie
vuijt te reijcken aen Nelle Frans Zijne nichte. Tot haer noodelijck onderhoudt.
Voorts Gheeft, Laet ende maeckt hij testateur aen Tanneken Philipsdr., zijne beminde bruijt
daermede hij nu ondertrouwt es ende die proclamatien gedaen werden, die juweelen die hij voor
haer heeft doen maecken Te weten vier gouden ringhen, een ronden draet, een trouwken, een
pensee ende een suffe, tsaemen in goude tot vier dobbele ducaeten, een silveren rijeme een
sleutelketen met zijn thoebehooren, een ketenken mette silvere messen ende haeck ende een ketenken om een Heilig teken aen te hanghen, Tsaemen in silver tot 25 realen van achten. Ende
daerenboven in ghelde 12 ponden grooten vlaems voor wijn ende bier thaerder herberghen als
zijne Vrijenden bij hem waeren ende tzedert gehaelt ende in recompense van de maeltijdt bij
haer op hunne zeeckerfeeste401 gedaen. Ende in alle dander resterende goederen die in zijnen
sterfhuijse bevonden zullen worden stelt hij tot sijnen erfgenaem zijns zusters dochter Tanneken
Pieters inde drije vierendeelen ( boven die twee koeijen die hij te voren metten levende lijve aen
haer gegheven heeft), midts dat zij vuijtreijcke aen Heijlken haere moedere 18 guldens ende aen
Reijnier zijnen broeder 6 guldens eens tot een memorie. Verclaerende hij testateur, dandere zijne vrijenden genoegh voorsien ende gedachtigh geweest re zijne. Ende zijne voornoemde bruijt
int resterende vierendeel. Protesterende ende verclaerende hij comparant (etc. ut supra pag.89
remissive)Aldus (etc.) binnen desen voorseiden stede Op den 28 Julij Anno 1604 ter presentie
des voornoemden mr. Philips (d.i. Lansbergh), Anthoni Huijsen ende Martin Struijs, alle inwoonders der zelver stede als getuijghen (etc.) (Ende want ick P.L.v.R. (etc.ut supra pag.3)
(getekend) P.Levendale 1604.
1.366

Testament Goossin de Brune402

(Type acte:) testament van de bovenste man zijeck zijnde
In den naem ons heeren Amen, is gecompareerd Goossin de Brune, geboren te Zummeren bij
Helmont (Someren), en nu poorter van Goes, zijeck sittende van de colijcque dan lencx den
huijse ghaende ende staende daert hem beliefde, verclaerende dat hij vuijt crachte van de reciproque donatie tusschen hem ende Lijsbeth Simons, wijlen zijne voorghaende huijsvrouwe, voir
mr. Jan Arnoldi als notario op dem 21-2-1588 gemaect, gebleven es in de possessie van allen
den goederen in haeren gemeenen sterfhuijse bevonden, onder besproken conditie, dat naer zijn
doodt haere erffgenamen deelen zouden de helft van de goederen die alsdan nog resterende in
zijn sterfhuijs bevonden zullen worden. Dwelcke hij comparant begheert dat zulcx geschiede.
Hij geeft aan zijn bruid de juweelen die hij voor haer heeft doen maken, te weten vier goude
ringhen, een ronden draet, een trouwken, een pensee ende een susse, tsaemen in goude tot vier
dobbele ducaeten, een silvere rijeme een sleutelketen met zijn thoebehooren, een ketenken mette silvere messen ende haeck ende een ketenken om 1 H(eilig?) teken aen te hanghen, tsaemen
in silver tot 25 reulen? van achten. Ende daerboven in ghelde 12 ponden grooten vlaems voor
401
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wijn, bier thaerder herberghen als zijne vrijenden bij hem waeren ende tzedert gehaelt ende in
reconpense van de maeltijdt bij haer op hunne zeeckerfeeste gedaen. In de resterende goederen
stelt hij tot erfgenaam zijn zusters dochter Tanneken Pieters in de drije vierendeelen boven de
twee koeijen die hij te voren metten levende lijve aen haer gegheven heeft, midts dat zij vuijtreijcke aen Heijlken haere moeder 18 guldens ende aen Reijnier zijnen broeder 6 guldens eens
tot een memorie. Aldus ter presentie van mr. Philips (d.i. Lansbergh), Anthoni Huijsen ende
Martin Struijs, allen inwoonders van Goes.
1.367

Procuratie Clais Leijnssen schipper403

(Type acte:) procuratie ad recipiendum in brevi forma
Op den laetsten Julij 1604 compareerde Clais Leijnssen schipper, poorter van Goes en heeft geconstiueerd Jan Cornelisz Pahlinghman schipper, medepoorter, om te moghen ontfanghen allen
alzucken penninghen als hem constituant competeren van de Staeten van de geconfedereerde
provincien voor zijnen dienst dat hij ontrent 22 oft 23 daeghen met zijn schip Ammonitie thoegevoert heeft van Delft tot int legher ligghende voor Sluijs, volghende t bescheedt bij den
Commissaris daerthoe gecomitteert. Aldus ter presentie van Cornelis Franssen van der Straeten
stadtbode ende Jan Arnoudsz alias maet Jan, inwoonders van Goes.
1.368

Herroepen procuratie van Cornelis Jans op ‘t Sandt404

(Type acte:) revocatie van een voorghaende procuratie
Compareerde Cornelis Jansz op ’t Sandt, geboren van (etc.ibi, d.i. in de Cruninghe polder) end
heeft herroepen alzulcken procuratie d.d. 22 Junij laetstleden gepasseert, gegheven aen Wouter
Jansz van Ghijels, etc. Aldus ter presentie van Pieter Wisse (die den comparant wel kent) ende
Adriaen Stevens, inwoonders van Goes.
1.369

Huwelijkse voorwaarden Marinus Claisz op Molijns hoeve in Waarde405

(Type acte:) verclaeren van een huwelijcxe voorwaerde eertijdts besproken oft confirmatie desselfs
Zijn gecompareerd Marinus Claisz wonende op Molleijns hoeve bij de Mole onder die prochie
van Weerde ter eenre ende Neelken Poppedr. zijne jeghenwoordighe huijsvrouwe, nu apparentelijck zwaer met kinde gaende, ter andren zijden, indien zij eerst comt t’overlijden binnen die
zesse naestcomende jaeren nu inghaende, dat hunne gemeene kinderen oft kindt zal hebben ende erfven die juijste helft van alle die goederen, roerende ende onroerende ende actien die in
hunnen gemeenen sterfhuijse bevonden zullen worden, ende hij weduwaer de andere helft,
midts dat hij aen haer voorkindt zal laeten volghen die helft in een zeecker stuck zaijlandts (bij
haer ten houwelijck gebraght) groot zijnde int geheele ontrent 400 roeden (Daerinne den zelven
voorkindt dander helft vuijt wijlen zijns vaders successie alreede es competerende, geleghen in
Weerde int Verckens cot, midtsgaders dat hij hetzelve voorkindt onderhoude, etc. Aldus ter presentie van Crijn Cornelisz bocxmaker ende Niclais Willemsz hoijemaker, poorters van Goes.
1.370

Transport schepenbrieff van een huis door Cornelis Jans Neve 406

(Type acte:) transport van een Schepenbrieff
Is gecompareerd Cornelis Jansz Neve, schuijtman, geboren van Honghersdijck ende nu wonachtich in Colijnsplaete in Noordtbevelandt, ende heeft getransporteerd aen Cornelis Marinusz
van de Plaet, deurwaerder sHooffs van Hollant, zeeckeren brieff verleden voir schepenen van in
de prochie van der Nisse in Zuijdtbevelandt, bij Pieter Huge tot 60 ponden vlaems, aen Barbare
403
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Jansdr. weduwe van Jan Cornelis cleermaker, over coop van een huijs staende aldaer. Te betalen gereedt ende meije 1598 ende voorts jaerlicx 4 ₤ groten gedateerd 29-3-1597, ende onderteeckent Jacob Geerartsz ende bezeghelt met drije groene zegelen. Daer op den rugghe geteeckent staet, die betaelinghen van gereede paije, midtsgaders verschenen 1598 tot 1602 incluijs,
Anoch van 1603, 1604, 1605 ende 1606 die Marinus Hubrechtsz Boone gecocht ende den voorseiden schuldenaer gelost heeft ......... ende verschoten penninghen die hem cessionaris als
deurwaerder zijn competerende voor eenighe executien van weghen Borgher Jansz brouwer in
den Dissel binnen Delft aen hem cedent gedaen. Actum binnen Goes in de herberghe genaemt
den Badtschen Toren ter presentie van Antoni Marinusz Panneboeter, ende Jan de Wolff, schipper, poorters van Goes.
1.371

Transport obligatie van bier407

(Type acte:) transport onder d’obligatie gescreven
Is gecompareerd Lodgier Foortsz wonende onder Wemeldinghe ende heeft getransporteerd aen
Marinus Jans Adriaensz, d’obligatie in t witte deses, verleden bij Marinus Cornelisz Vrijese tot
₤ 28:12: 8½ van geleverde bieren. Aldus ter presentie van Adriaen Cornelisz Calloo stadtbode,
Adriaen Balthens metser, poorters van Goes.
1.372

Sterfhuis Maria van der Mole wijlen huisvrouw Guillaume de Hondt 408

(Type acte:) ampliatie op voorgaende donatien ende Bewijs van t moederlijck goedt bij een vader gedaen
Compareerde Guillaume de Hondt, geboren van Oudenaerde ende nu wonende te Goes, ende
heeft verhaelt hoe wel hij comparant met Maria van der Mole, wijlen zijne huijsvrouwe voir
Mr. Jan Arnoldi als notario op den 29en nov. 1588 gemaeckt hebbende zeeckere donatie reciproque ten opziende van den doodt, hij comparant als langhstlevende gebleven es int volle gebruijck, besitt ende eijghendom van alle die goederen int gemeene sterfhuijs bevonden, midts
dat hij hun kinderen moet onderhouden, dat hij begheert in cracht ende vigeur te blijven. De
kinderen zijn Maijken ende Barbare. Krijgen de helft van het huijs daerinne hij nu woont ende
die helft in den boogaerdt groot ontrent 1½ gemet ligghende in Dijckwel ende helft in de goederen die in Vlaenderen bevonden moghen worden, midtsgaders de helft van de coopmanschap
in den winckel ende van t gereedt gheldt. Ende ooc zijn comparants verstandt dat onder den
voorseiden huijsraet ende meublen niet en zullen worden begrepen den huijsraet ende meublen
ende juweelen noch ooc die gronden van arven die Anneken Bacx (die hij van meeninghe es te
trouwen) bij brenghen zal. Item alnoch heeft hij comparant verclaert bij desen, naerdijen hij
aengenomen heeft Hieronimus ende Maijken, zone ende dochter van Franchoijs wijlen zijn
broeder voor hun vaderlijcke ende moederlijck goedt te onderhouden tot hunne 16 jaeren. Aldus
ter presentie van Hans van der Meulen hoeijemaker ende Jan Jansz Backer in St. Jans Hooft,
inwoners van Goes.
1.373

Huwelijkse voorwaarden Guillaume de Hondt en Anneken Bacx409

(Type acte:) houwelijcxe voorwaerden. Siet den naestvoorghaenden acte primo pag. 466
In den naem ons heeren Amen, zijn gecompareerd Guillaume de Hondt ter eenre ende Anneken
Bacx ter anderen zijden , beide nu wonende binnen Goes, weduwnaer ende weduwe. Volgen
voorwaarden bij scheiding door dood. Aldus ter presentie van Jan Jansz van Scherpenisse ende
Cornelis Willemssen, beijde cleermakers, inwoonders van Goes.
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1.374

Verdeling goederen onder de dochters van Cornelia Cornelisdr 410

(Type acte:) transport ende deelinge van goederen bij een moeder aen haer dochters gedaen
Compareerde Cornelia Cornelis, weduwe wijlen Joos Pontgrave S.M, gheassisteert met Jan de
Cantere haeren schoonsone ende in dese zaecken haer gecoren voocht. Naerdijen zij nu totten
ouderdom gecomen zijnde begheert haere goederen onder haere dochters te deelen. ...... Ende
ooc met voorwete, consente ende dancke van Tanneken Pontgrave haere oudtste dochtere met
Jan de Cantere voornoemd haeren man ende van Johanna Pontgrave haere joncxste dochtere
met Joris Halewijn schipper, woonende ter Neusen, haeren man, Alle hier mede comparerende.
Aen Johanna hare vorseide dochtere alzulcken schulden, baeten ende actien cdie haer comparante alnoch zijn competerende binnen Axele ende Axelambacht, volghende die Lijste oft Rolle
van geleverde bieren, die zij comparante aenden zelven haeren dochtere oft aen Joris haeren
man voorseit overleveren zal. ..... aen den zelven ooc alzulcken baeten, proffijt ende tgebruijck
van een huijs ende hoff staende binnen Axele op de Corenmarct, daer den voornoemden Joos
Pontgrave vuijt gestorven is. Joris mag met dit huis doen wat hij wil. Aen Tanneken met haeren
man alle haere cleederen, lijnwaet ende anderen huijsraet. Ende naerdijen de voorseide Tanneken met haeren man haer comparante nu onderhoudt van eten, drincken ende wooninghe, zullen
de kosten daarvan afgetrokken mogen worden van haar nalatenschap. Aldus ter presentie van
Marinus Cornelisz Nelemans ende Jan Laureijs deurwaerder, inwoonder van Goes.
1.375

Transport van obligatie van koop van een paard411

(Type acte:) transport van een obligatie op den rugghe gescreven
Is gecompareerd Jan Faesz, wonende onder die prochie van s’Hr.Aerdskercke ende heeft getransporteerd aen Hubrecht Jansz stadtbode, d’Obligatie int witte deser, verleden bij Jacob Cornelisz Dijcgraeve aen hem comparant tot 13 ₤ 5 sch. gr. over coop van 1 peerdt voor 12 ₤ gr.
ten gelaghe 1 stoop bijers ende 6 groten voor den aermen. Actum Vrijdagh in de goesche jaermarct den ter presentie van Marinus Adriaensz de Prater ende Guillaume Spildoren, inwoonders
van Goes.
1.376

Uitkoop sterfhuis van Tanneken Laureijs wijlen vrouw van Wouter Maertens
Jaegher412

(Type acte:) vuijtcoop van een sterfhuijs voor die weduwaer van zijn kinderen moederlijck
goedt
Compareerde Wouther Martins Jaegher, geboren van Daijzeele bij Meenene in Vlaenderen, ende nu wonende binnen de stadt Middelburgh in Zeelandt, ter eenre ende Jan Laureijs ende Simon Martins als ooms van moeders ende vaders zijde wonende te Goes, ter anderen zijden.
Hebben verclaert dat zijluijden gheaccordeert zijn ter oirzaecken van t sterfhuijs ende erfvenisse
van Tanneken Laureijs wijlen huijsvrouwe van de voorseide Wouther ende des voornoemden
Jans zuster. Dat hij weduwnaer zal behouden etc. etc. maer moet vuijreijcken aan zijn twee
dochters Elizabeth ende Jacobmijnken, elck de somme van 60 ₤ gr. vls. Aldus ter presentie van
Crijn Cornelisz bocxmaker ende Clais Gillisz boeckvercooper, beijde inwoonders van Goes.
1.377

Procuratie voor het Hof van Holland van Zacharias de Jonge in kwestie met
Cornelis Geerts Bijsterman413

(Type acte:) procuratie voor 1 gheappelleerde
Is gecompareerd Zacharias de Jonge, poorter van Goes, nu woonachtigh in Crabbendijcke ende
heeft geconstitueerd Mr. Adriaen Jongh Dircxz ende Anthoni Florij, procureurs postulerende
410
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voir den Hove van Holland, om te mogen intenteren, inbrenghen etc in een proces die hij constituant gheoirzaeckt es te moveren ofte oft te moeten verweeren als gheappelleerde jegens Cornelis Geerdsz Bijsterman, medepoorter van Goes van zeeckere sententie bij schepenen van Goes
gewesen. Aldus ter presentie van Dignus Geerdsz ende Michiel Cornelisz Blaubeen, beijde lakensnijders ende poorters van Goes.
1.378

Herroepen legaat door Leenken Claisdr, weduwe Adriaen Foorts Rhijn 414

(Type acte:) ademptie oft revocatie van een legaet. Vide Prothocol D pag. 420. Gescreven achter t principael testament
Is gecompareerd Leenken Claisdr. weduwe van Adriaen Foortssen Rhijn, wonende te Goes, ende heeft gerevoceert, herroepen etc. die Ghifte van een stuck zaeijlandt groot ontrent 408 roeden, ligghende benoorden t dorp Wemeldinghe, twelcke zij aen haer en sone Hubrecht voren
vuijt gemaeckt hadde. Aldus ter presentie van Dignus Geerdsz ende Michiel Cornelisz Blaubeen, beijde lakensnijders ende poorters van Goes
1.379

Procuratie Sebastiaen de Witte415

(Type acte:) procuratie ad recipiendum et lites
Is gecompareerd Sebastiaen de Witte, poorter van Goes ende heeft geconstitueerd Adriaen Cornelisz Ghentman, wonende te Goes, om te moghen maenen etc. alzulcke renthe tot 6 ₤ gr.
tsiaers, welcke Cornelis Domissen in den Finaert aen hem constituant jaerlicx schuldigh is als
man ende voocht van joncvr. Petronelle Matheus Michielss Baerlantdr Aldus ter presentie van
Marinus Cornelisz Nelemans van H’Iersicken ende Christiaen Leulieur, beijde inwoonders van
Goes.
1.380

Testament Arnould Heijs416

(Type acte:) testament van man en wijf een kindt hebbende, Laetende elcanderen reciproque
alle die goederen midts t kindt onderhoudende ende doterende
In den naem ons heeren Aemen, zijn gecompareerd Arnould Heijs geboren van Sinte Gertrudebergh, ende Maijken Adriaen Centsdr geboren van Oosterhout, zijne huijsvrouwe, nu wonende
in Goes, beijde gesondt. Hun dochter IJken Heijs te onderhouden etc. Aldus ter presentie van
Paulus van der Dale ende mr. David Roelands schoolmeester, beijde inwoonders van Goes.
1.381

Testament Maijken Nicasius weerdinne 417

(Type acte:) codicille van een vrou. Videto supra pag. 205418
Is gecompareerd Maijken Nicasius weerdinne in Brouwershaven te Goes, zijeck te bedde
ligghende, nochtans.... (volgen 16 regels van een mededeling van Levendale die moeilijk leesbaar is).
1.382

Vrede tussen Philips koning van Spanje en Albert hertog van Oostenrijk419

Paix oft Accoordt tusschen Philippum tertium Coninck van Spaengnien, met Albert ende Isabella eertshertoghen van Oistenrijck, hertoghen van Brabant, Grave van Vlaenderen etc. ter eenre
ende Jacobum Coninck van Inghelant ende Schotlant etc. ter anderen zijde. Oostende in Vlaenderen tzedert tjaer 1583 met vele verscheijden Bolwercken, fortressen ende contrescharpen, als
ooc midts t’deursteken van den dijcken ende duijnen, bij den Geusen zulcx gesterckt ende bevrijdt zijnde, datmen daer aen niet en conste geraecken ende tallen tijden conste ontsetten, Soo
414
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dat d’selve onwinnelijck werde gehouden, Es van Alberto eertsherthoghe van Oistenrijc etc.
Grave van Vlaenderen etc, begonst te belegheren den 5 Julij 1601 ende t’belegh boven die drije
jaeren continuerende, heeft binnen deses jaers 1604 die Bolwercken d’een voren t’ander naer,
met Mineren ingenomen. Ende ten laetsten den belegerden (daerinne noch zijnde boven die
4500 vroome soldaden) bedwongen haer met Appoinctement over te gheven op Sinte Matheus
avent 20 sept.1604.
1.383

Het beste bed voor Digna Jans gehuwd met Pieter Adams

(Type acte:) vide prothocoll B pag. 494
Desen, aen Digne Jans haere dochtere getrouwt met PieterAdams, tbeste bedde met zijn thoebehooren etc. Laureijs haer zone, etc. Aldus verhaelt ten daghe ende jaere als voren, ter presentie
van Jan Jansz craemer ende Crijn Cornelisz bocxmaker, medepoorters alhier.
1.384

Procuratie Janneken Matthijsdr Henricx Eemensdr420

(Type acte:) procuratie ad addendam hereditaten etc
Op den laetsten dagh septembris 1604 compareerde Janneken Mathijs Henricx Eemensdr, geboren van Berghen op den Zoom, ende nu als maerte dienende bij Willem Zagarus te Goes, heeft
geconstitueerd Cornelis Cornelisz borghemeester der heerlicheijt van Rosendale, om aen te
gaan de erfenis van haar overleden oom, te weten haer vaders broeder, sone, haer comparante in
desselfs haere couzijnz (nu onlancx overleden binnen Eijndhoven) herediteijt. Aldus ter presentie van Willem Zagarus ende Jacob Jansz Blauduijve, beijde inwoonders van Goes.
1.385

Bekentenis van Helena Govards weduwe van Hubrecht Adriaens 421

(Type acte:) bekentenisse van een schoonmoeder dat haer schoonsoon zeecker somme voor
haer verschoten heeft
Op den laetsten dagh septembris 1604 compareerde Helena Govards, weduwe van Hubrecht
Adriaensz, geboren van Antwerpen ende nu haer onthoudende te Goes, sieckelijck ghaende, ende heeft verclaert dat Jan Hendricxsz haer schoonsone, als getrouwt hebbende Catlijne Verhaelst, haere dochter, met haer comparante gereijst es geweest in Hollant tot Rotterdam ende
Amsterdam, ende dat hij aldaer voor haer comparante verschoten ende vuijtgegeven heeft ter
sommen van 36 ₤ gr. vls, om daermede haere comparantes goederen aldaer te lossen. Aldus ter
presentie van Jacob Jansz Braeniendijc ende Joos Benedictus, poorters van Goes.
1.386

Betaling van Susanna Ebbrechtsdr aandeel in sterfhuis vader422

(Type acte:) quijtancie
Compareerde Susanna Ebbrechts, huijsvrouwe van Marinus Jacobsz, schipper, wonachtigh tot
Calaix in Franckerijck ende van den zelven specialijck hierthoe gesonden, gheassisteert ende
volmachtight zijnde volghende die procuratie gepasseert voir Johan Guillemet et Etienne le
Roij, Notaires Roijaulx, establizillecq datee le vij d’aoust 1604, alhier gesien. Ende heeft verleden ende bekent wel deuchdelijck betaelt ende al voldaen te zijne van alzulcken administratie
als Thomas Ebbrechts wijlen haer broeder gehadt heeft van haer gedeelte in hunnen gemeenen
vaders Willem Ebbrechts sterfhuijs ... ende sonderlinghe t’slot van de rekeninghe bij den voorseiden wijlen Thomas ter weescamer der stadt Middelburg in presentie van Lucas Brant haeren
voocht ende Anthonij Ebbrechts haeren broeder den 11en augusty 1600 gedaen, daer meer ontfanghen was dan vuijtgegheven de somme van 79 ₤ 52 sch. 2 groten 15 mijten, Scheldt bij desen den zelven wijlen Thomas haer broeder, zijn weduwe ende erfgenamen etc. quijte. Aldus ter
presentie van Adriaen Cornelisz Maenee ende Lenard Jansz beenhouwer, poorters van Goes.
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1.387

Verklaring op verzoek van Sebastiaen de Witte over zoontje Michiel Mattheus
Baerlandt423

(Type acte:) attestatie
Zijn gecompareerd Pieter Willemsz ende Mathijs van der Straeten, oudt ontrent 50 ende 27 jaeren, poorters van Goes ende rentmeesters respectivelijck van de Staeten van Zeelandt ende hebben verclaert ten versoecke van Sebastiaen de Witte, medepoorter alhier, warachtigh te zijne dat
Mr. Michiel Matheusz Baerlant ooc poorter, in den voorleden jaere 1603 gehadt heeft bij zijne
huijsvrouwe een eenigh zoonken genaemt Matheus, Twelcke noch levende ten tijde van de
goesche jaermarct 1603 (zoo tselve ten huijse van des voorseiden Pieters bij zijn ouders aldaer
genoodt zijne over tafel gebracht werde.) In novembri daeraen volghende oft daerontrent gestorfven es Soo mij Notario ooc wel bekent es (ls genoegh notoir), Dat den voornoemden Mr.
Michiel in den voorleden jaere 1603 een eenigh zoonken gehadt heeft, maer wanneer tselve gepasseert es en weet ic zeeckerlijck niet. Aldus ter presentie van Adriaen Cornelisz Ghentman
ende Gillis Jansz aerbeijder, inwoonder van Goes.
1.388

Benoeming rentmeester door Roeland Grass 424

(Type acte:) commissie oft Constitutie van een administrateur als rentmeester
Is gecompareerd Jr. Roeland Grass, jonghman, geboren van Antwerpen. dewelcke zegghende
zijne intentie te wesen op verscheijde plaetsen te reijsen om die Landen te besiene ende zijne
zaecken te beschicken. Heeft geconstitueerd Sebastiaen de Witte, poorter van Goes, om alle zijne goederen zoo Leenen als Allodien die hij heeft ende noch magh crijghen, zoo in den Cruninghe polder bin desen eijlande van Zuijdtbevelandt, als alomme in Zeelandt ende Hollant, te
oirbooren, administreren ende bedrijven, etc. Aldus ter presentie van Jan Cornelisz Mazuer
poorter ende Henrick Consteijn rentmeester van den Heere van Cruninghe.
1.389

Procuratie Prancke Gilliss425

(Type acte:) procuratie ad recipiendum et lites in forma brevi
Is gecompareerd Prancke Gillissen schipper, eertijdts wonende ter Goes ende nu te Sinte Martinsdijck, ende heeft gecommitteert Pieter Adriaensz Craemer, poorter van Goes, te zijne zijnen
ontfangher, etc. Aldus ter presentie van Jan Splinters ende Jacob Bastiaensz Coppeneve, beijde
aerbeijders alhier.
1.390

Verklaringen op verzoek van Henric Adriaens Nissepadt 426

(Type acte:) attestatie
Zijn gecompareerd Jan van Voorn, Jan Adriaensz ende Adriaen Joosz wonende buijten die Gansepoorte, midtsgaders Jan Martsz wonachtigh onder Cloetinghe, oudt respectivelijck 45, 37, 64
ende 40 jaeren, ende hebben verclaert ten versoecke van Henric Adriaensz Nissepadt dat Naerdijen zijluijden tsaemen aengenomen gehadt hebben te delven een watergangh ofte schuijtvlot
(te weten d’eerste bestedinghe van Cloetinghe) tot 14 voeten wijdt, om met schuijten binnenslandts van Capelle etc. tot Goes te moghen comen ende keeren. Dat zijluijden vanden voornoemden Henric landt afgedolven hebben in de lenghde 33 roeden 7 voeten ende in de breedte
y’een deurt ander van elcke zijde ontrent twee voeten Naer hunne beste estimatie, Op zommighe plecken 1 oft 2 duijmen meer ende op zommighe wat min. Aldus ter presentie van Simon
Jansz Ketelaer ende Pieter Mercx t’Hondeken, inwoonders alhier.
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1.391

Procuratie Joos Loijsz in Meliskercke 427

(Type acte:) procuratie ad recipiendum et lites in brevi forma
Is gecompareerd Joos Loijsz geboren van Wingene bij Brugghe, ende nu wonende te Meliskercke in Walcheren, ende heeft gecommitteert Hubrecht Jansz stadtbode alhier om te zijne zijnen ontfangher om te moghen ontfanghen allen alzulcken penninghen, schulden ende resten
hier naevolghende, Te weten van Pieter Weymes onder Goes 14 ₤ 15 sch. gr. van een peerdt
ende van aerbeijt van metten hencxst vuijt te rijden om te springhen, van Pieter op de Vaete
shr.Henricxkinderen een ouden rosenobel, de weduwe van Laureijs aen den Bergh als reste 8
sch. gr, Pieter Henricxsz Oudelande 4 gulden, Clais Arensz in den Hoonaert 7 gulden, Jan Elias
Heijdijck 3 gulden, Jan Dignus in den grooten hoec 4 gulden, Jan Cornelisz Nelemans op
H’Iersickendamme 6 gulden ende Christiaen Marinusz aldaer als reste 2 gulden. Al tsaemen
hem competerende van stagghe gheldt oft tspringhen voorseit. Actum ter presentie van Adriaen
Brael lijnewever ende Marinus Pietersz Wawelaer, inwoonders van Goes.
1.392

Overeenkomst tussen Jan Adolphs met Jan de Cantere over het sterfhuis van
Elisabeth Stevens428

(Type acte:) compromis
Questie, geschill ende Process geresen zijnde tusschen Jan Adolphs als getrouwt hebbende Catlijne, dochter van Joos Brechts, heijsscher ter eenre ende Jan de Cantere sone van Jan filius Pieters, verweerder ter anderen zijden, beijde nu wonende te Goes, Contenderende den voornoemde heijsscher dat den verweerder zoude overleveren Staet ende Inventaris van de goederen naegelaeten bij Elijzabeth Stevens wijlen haere gemeene moeder, Oft emmers te doene Rekeninghe, bewijs ende Reliqua van de administratie oft Ontfangh die hij verweerder daerva gehadt
heeft. Ter arbitrage hebben zij aangesteld Cornelis Adriaensz Smalleganghe ende Pieter Adriaensz Craemer (ofte in zijne absentie Jan Gillisz) voor de heijsscher ende Tobias Cornelisz
Wicxdorp, procureur ende Pauwels de Vos, smit, voor de verweerder. Aldus ter presentie van
Lenard Jansz beenhouwer ende Lowijs Frutiers, inwoonders alhier.
1.393

Transport obligatie koop van groene tarwe te velde429

(Type acte:) transport van 1 obligatie
Is gecompareerd Inghel Leunisz wonende in s’Gravenpolder ende heeft getransporteerd aen Jan
Jansz Brouwer, poorter van Goes, een obligatie verleden bij Leunis Cornelisz Kelleman, wonende aldaer, tot 15 ₤ 19 sch. 2 gr. 12 mijten over coop van groen tarwe te velde. Aldus ter presentie van Hubrecht Jansz stadtbode ende Steven Bernaerds, beijde inwoonders van Goes.
1.394

Testament Maijken Willemsdr Jansdr430

(Type acte:) testament van een jonghe dochter, instituterende haer vader
In den naem ons heeren Amen, is gecompareerd Maijken Willem Janszdr wonende binnen
Goes, gesondt, jonghe dochter, nu oudt zijnde bijnaest 16 jaeren, maeckt tot haeren erfgenaem
haeren beminden vader Willem Jansz graincooper, poorter van Goes, van alle de goederen onroerende ende roerende etc. etc. 20 schellingen voor de huijsaermen. Ende aende vrijenden van
haers moeders zijde, die nu zijn Janneken, huijsvrouwe van Barthel Vermuijen, Gabrielken,
huijsvrouwe van Laureijs Rombouds, Geerd ende Jacob Adriaensz, haers moeders zusters ende
broeders oft aen hunne kinderen, de somme van ₤ 4 gr. vls. eens. Aldus ter presentie van Mr.
Fredericq Waghenaers, chirurgijn ende Jan Jansz cleermaker, inwoonders van Goes.
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1.395

Besloten testament Boudewijn de Witte en Geertruijd Pietersdr Rijcke 431

(Type acte:) subscriptio testamenti clausi tusschen man en wijf
Zijn gecompareerd Baulduin de Witte, secretaris van Goes ende Geertruijd Pietersdr Rijcke zijne huijsvrouwe ende hebben verclaert dat in dit jeghenwoordige Instrument (twelck zij met hun
eijghen handtgescrift onderteeckent met zijn cachet in onse presentie besloten es) gescreven
staet haer testament ende vuijtterste wille D’welcke zij begheeren etc. etc. Aldus ter presentie
van Lowijs Frutiers ende Marinus Lodgiers craemer, inwoonders van Goes.
1.396

Geboorte kind Levendale432

In Latijn vermelding van de geboorte van een kind van Levendale. Quarta Novembris die iovis
D.Vitali sacrata mane post mediam noctem inter primam et secundam (hora vep 1 a 3/8) ex
Uxore mea iam tertium enitente aut potius secundo partu prefecto, Natus est Schongenitus filius
noster Cui Baptismate regenerato (vj novemb. ipso Leonardi die) Nomen paternum Petrus Levendale, additum est, Susceptores autum sive patrini fuerunt Paulus van der Dale, olim Schultetum in Cruninghen ende Janneken Bartholomeusdr. geboren van Romerswalle, huijsvrouwe
Dignus Geerdsz. Videto supra pag 9, 137, 180.
1.397

Verklaring over staat van goederen Isaac Florijn in Drijeweghen 433

(Type acte:) verclaers van een staet van goederen
Naerdijen Isaac Florin, geboren van Eeckeloo, wijlen wonende in Drijeweghen, ende onlancx
gestorfven van de smettighe zijeckte434 binnen deser stede van Goes, Bij zijne testamente oft
vuijtterste wille alle zijne goederen gelaeten heeft aen Jacques Florin zijns ooms zone, Soo es
voor mij gecompareert denzelven Jacques Florin wonende binnen Dordrecht ende verclaert dat
hij naeden staet van IJsacx naegelaeten goederen vernemende Luttel andere heeft connen bevinden dan verscheijden actien, vuijt ende inschulden, hier naer gespecificeert. Eerst Jan de
Jaegher heeft onder hem van tghene hij aen Isac voornoemt bevondt als hij zijeck werdt. Midsgaders noch gerekent tghene hij voor IJsac tzedert ontfanghen heeft tot op ghisteren tsamen ter
sommen van ₤4:4:2 vls. in verscheijdene coopdaghen. Den voornoemden IJsac comt van Dierick Pietersz secretaris in Drijweghen 10 schellinghen. Insgelijcx van Vincent onder die mole
van Elfsdijc bij obligatie van Willem Jansz van Ovesandt negen guldens, 2 ₤ 3 sch. 9 gr.. Van
Cornelis Barthoen 12 ₤ 3 sch. 6 gr. Van Jan Maegh over coop van 1 ouden manthel 20 sch. 8 gr.
Van Crijn Jansz Wol over coop van 1 wambaix neghen gulden. Van Jacob Leunisz 19 sch.6 gr.
Item comt van platsaet twelcke hij gelevert ende vercocht heeft aen de naervolghende personen:
Aen Blais den schotter in Drijeweghen 3 maeten 30 schelingen. Mathijs Stier Jans 5 maeten 2 ₤
10 sch. gr. Jacob Schaepelingh 3 maeten, 30 sch.gr, Adriaen Pietersz Drijeweghen 2 maeten, 20
sch.gr, Jan Lemsz, 2½ maeten, 25 sch. gr, Pieter de Naijer, 3 maeten, 30 sch. gr, Jacob Pietersz
bij de mole van Elfsdijc 2 maeten 28 sch. gr, Jan Martssz wever 1½ mate, 13 sch. 6 gr, Item IJsac comt van Lenard Tack van geleenden ghelde 20 sch. gr.
Van Jan Cornelisz Schoondijcke bij schepenen kennisse 2 ₤ 5 sch. gr, Van Cornelis Pietersz
Vlaemingh, 4 ₤ gr. Aenden coopdagh van hout gedaen bij Pieter Martsz 3 ₤ 8 sch 1½ gr. etc.
Jacques Florin en Jan de Jaegher zijn gheaccordeert. Noch tbedde met zijn thoebehooren twelcke de Jaegher voor IJsac gedaen heeft int posthuijs ende die daer zijn gebleven, gheestimeert op
₤4. Aldus ter presentie van Adriaen Anthonis Gabriels timmerman ende Pauwels de Vos, smit,
poorters van Goes.
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1.398

Testament pater Herman Strickius435

(Type acte:) testament van een man zijeckelijck
Is gecompareerd den Eersamen Heere D. Hermannus Strickius, Andreus filius, Presbiter, Vicarius in Ecclesia collegiata D. Petri Traiectensis, nu hier binnen der stede Goes, zijeckelijck te
bedde ligghende, nochtans etc. Stelt, noempt ende maeckt to zijn eenighe universelen erfgenaem zijn beminde moeder Cornelia Cornelisdr, alle zijne roerende ende onroerende goederen
etc. Stelt tot executeur aen Dominum Henricum Milleghem sijnen confrerem ende medevicarium aldaer. Aldus ter presentie van Cornelis Cornelis Balthens ende Pieter Niclaisz Ovesandt,
poorters van Goes.
1.399

Transport actie door Reijnier Corneliss 436

(Type acte:) transport van actien onder t Extract vuijtten Inventaris van de vercochte goederen
bij Jan Storm onderteeckent gescreven
Is gecompareerd Reijnier Cornelisz, wonende op Sandee onder Cruninghe ende heeft getransporteerd aen Hubrecht Jansz stadtbode alhier d’Actie int bovenste extract verhaelt, te weten op
Willem Olleman borghe Pieter Foortsz over coop van 1 coe, 6 ₤ 10 gr, Op Zacharias de Jonghe
over coop van twee calveren 32 sch. 6 gr, tsaemen 7 ₤ 13 sch. 4 gr, die de voornoemden gecocht hebben int sterfhuijs van Jacobmijna des comparants vrou. Actum ter presentie van Mr.
Lievin de Moor chirurgijn ende Gillis Jansz aerbeijder, inwoonders van Goes.
1.400

Testament Niclais Antheunisz bode van ‘t landrecht

(Type acte:) testament van Clais met een handt, zijec zijnde. Obiit 20 novembris daeraenvolghende
In den naem ons heeren Amen, is gecompareerd Niclais Antheunisz, bode vant landtrecht over
Zuijdtbevelandt, zijeck te bedde ligghende, nochtans zijnen zinnen etc, Naerdijen Cornelis zijnen oudtsten sone, dijen hij langhen tijdt buijten desen lande heeft onderhouden, hem zeer vele
gecost heeft, Sulcx laetende hem voren vuijt de somme van 150 guldens, midsgaders zijnen testateurs besten mantel ende besten tabbaert. Ende aen Lenard zijnen andren zone de somme van
200 guldens. Verclaert hij vader dat zijlieden beijde (geprocreert bij Digne zijne voorghaende
huijsvrouwe) voor hun moederlijck goedt daermede wel voldaen zijn. Te betaelen beijde die
voorseide sommen een derdendeel zes weken naer zijn overlijden, een jaer daernae 1/3 deel ende die reste daernaer int ander jaer. Ende daerjeghens gheeft, laet ende maeckt hij voren vuijt
aen Lijsbeth zijne jeghenwoordighe huijsvrouwe haeren vliegher die van zijnen rouwmantel
gemaeckt es, ende daerenboven tbeste bedde met zijn thoebehooren, te weten metten hooftpeel,
twee oircussens met twee paer zacxkens ende twee paer slaeplakens. Ende in alle dandere zijnen
goederen stelt hij zijne sonen, metten andren zijnen kinderen alreede geprocreert ende die noch
geboren moghen werden. Aldus ter presentie van Dignus Geerdsz ende Pieter Gillissen Pluijm,
poorters van Goes.
1.401

Transport obligatie Willem Arents over de Monnikenpolder Krabbendijke437

(Type acte:) transport van 1 obligatie. Insinuatie aen Pieter Rijmelant van 1 protest twelcke om
dattet niet voir mij maer voir IJeman Gillisz Poppe als Notario binnen Ziericzee gedaen es, Soo
es dezelve insinuatie (niet hier) maer emmers in prothocol C, als in secunda ♀ noch geregistreert, pag. 477
Voor mij es gecompareerd Willem Arendss, wonende onder die prochie van Cruninghe ende
heeft getransporteerd aen Hubrecht Jansz stadtbode alhier zeecker obligatie verleden bij Jan
Piersz Nerijncs, aen hem comparant tot 20 ₤ gr. vls. van overlaeten van landt in den Monnicken
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polder van Crabbendijc, te betaelen etc. Dewelcke obligatie is gegheven voor 18 ₤ gr. met 1
vane inghels bier ten gelaghe. Aldus ter presentie van Mr. Lievin de Moor chirurgijn ende Jacob
Fransz van der Straeten, inwoonders van Goes.
1.402

Accoord sterfhuis Tanneken Jansdr wijlen Aert Joriss 438

(Type acte:) accoordt: dit accoordt es hiernaer verandert ut primo pag. 328
Zijn gecompareerd Aerdt Jorisz poorter van Goes wonende in de Nardusbloeme 439 nu weduwaer als getrouwt gehadt hebbende Tanneke Jansdr, nu onlancx gestorfven, ter eenre ende Mathijs Jansz Krijeck ende Dignus Dignusz als getrouwt hebbende Sara Jans, beijde wonende binnen ter Tolen, midsgaders Cornelis Geerds naeghelmaker als man van Maijken Jansdr. poorter
van Goes, als broeders ende zusters des voornoemden Tannekens, ter anderen zijden. Zijn geaccordeerd. Aldus in de herberghe genaemt t Hoeffijser ter presentie van Marinus Willemsz quispelmaecker ende Pieter Adriaensz craemer, inwoonders van Goes. Is vervolgd onder deze acte
en op pag. 314, op 18-11-1604 ter presentie van Cornelis Martinsz ende Cornelis Jansz Boone.
1.403

Hout betaald met contant geld en een obligatie440

(Type acte:) quitancie
Naerdijen Marinus Hubrechtsz Boone, Joos Jansz, Adriaen Geerds Michielsz, Geerdt Andriesz
Vrijese, Jan Jansz Waschards, Pieter Cornelisz in de drije haringhen ende Jan Jansz Kuijt alle
timmerluijden, poorters van Goes, midsgaders alnoch Adriaen Anthonis Gabrielsz, van Simon
Dirksz schipper wonende tot Winckel in Noordthollant, gecocht hadden zeecer quantiteijt van
houte ende om dijer oiirzaecken gescreven hadden hunne obligatie in een boecxken den voorseiden vercooper thoebehoorende, te betaelen d’eene helft gereedt ende dander helft Baefsmisse
laetstleden. Ende naerdijen die coopers voornoemt t’voorseide hout (twelck geweest zijn gesaeghde delen) eensdeels betaelt hadden ende bereedt zijn hunne reste te voldoene, midts dat
hunne obligatie hun werde gerestitueert ofte gecasseert naer behooren, soo es voir mij als publicq notario ende getuijghen onderscreven, gecompareerd Simon Dirksz ende heeft ernstelijck
verclaert dat hem t’voorseide boecxken daerinne d’obligaties gescreven was, ligghende in een
zacxken mert ondergoeden, ontstolen es. Sulcx dat hij d’obligaties voorseid niet en can wedergheven. Dan willende te goeder trouwen wandelen, heeft verleden ende bekent bij desen van
de voornoemde coopers ende elck van hen wel ende al betaelt te zijne. Scheldende daeromme
dezelve Quijte van alle tghene zijluijdenhem schuldigh geweest zijn totten daeghe van huijden
ende bedanckt van de goede betaelinghe. Belovende indijen tvoorseide boecxken wederom in
zijn handen comt, dat hij de voorseide obligatie (die hij voor gecasseert houdt) aen hun zal wedergheven. Aldus verclaert ter presentie van Michiel van Schaghen ende Christiaen Splinters,
poorters van Goes ende es die principale acte van quijtancie aenden lijasche onder mij Notario
berustende ende bij den comparant onderteeckent aldaer bij Sijmen Dircksz schipper van Winckel.
1.404

Procuratie Christoffel Pieters in sterfhuis Arent Jans houtcooper441

(Type acte:) procuratie ad lites in brevi forma
Is gecompareerd Christoffel Pietersz. als getrouwt hebbende die dochter ende erfgename, midsgaders in den naem van tsterfhuijs Arens Jansz houtcooper, wijlen wonende binnen Goes. Ende
heeft gecommitteert Jan Cornelisz Baeck wonende in Wolphardsdijc om metten rechten te in-
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nen alle alzulcken penninghen etc. etc. Actum ter presentie van Jacob Jansz Blauduijve ende
Jan Joosz schoenmaker, inwoonders van Goes.
1.405

Kwestie Jan Peters Cats met zijn broer442

(Type acte:) transactie
Compareerden Martin Cornelisz Mazuer, poorter van Goes, als procuratie hebbende van Mr.
Anthonius le Pipre, Licentiaet in beijde Rechten ende Advocaet, midsgaders van joncvrouwe
Catharina Pieters van Cats, zijne huijsvrouwe, gepasseert voir Jan Walschardt als Notario binnen der stede Luijck den 23 augusti, Ende noch andere voir Burghemeesters ende onder t seghel
ter zaecken der zelver stadt Luick ende bij den secretaris onderteeckent gedateert den 27 septembris, ter eenre ende Jr. Jan Peters van Cats, inwoonder van Goes, ter anderen zijden. Ende
hebben zij comparanten tegader verhaelt, Naerdijen verscheijden Questien, geschillen ende differenten over langhen tijdt geweest zijn tusschen den voorseiden parthijen, ter oirzaecken van
de pretensien die de voormelde joncvrouwe Catharina met haeren man: doende waeren jeghens
den voornoemden Jr. Jan haeren broeder, als nopende die testamentaire dispositie van Jr.
Charles ende Je. Clara Peters, douagiere Locron, haeren vader ende moeije zaligher memorie,
die Borghtochte vande zelver Je Clara, midsgaders ooc aenghaende die Successie bijden doodt
van Margriete ende vuijt den hoofde van J e Johanna haere zusters, ende verclaerden wel vrijendelijck gheaccordeert e zijne, etc. etc. Aldus ter presentie van Pieter Jansz van Oosten ende Jacob Claissen backer.
1.406

Verklaring Hubrecht Jans stadtbode443

(Type acte:) attestatie
Is gecompareerd Hubrecht Jansz stadtbode, oudt ontrent 48 jaeren, ende heeft verclaert ten versoecke van Marinus Marinusz als getrouwt mette weduwe van Cornelis Tolman op Heijnkenssandt, warachtigh te zijne dat hij ontfangher es geweest van Mr. Cornelis Jansz van der Gapinghe, ende zulcx ontfanghen die Paijementen hem competerende van Cornelis Tolman voornoemt over die coop van de helft vant huijs staende int noordteijnde van Goes daer Neel
Cleuwards noch inne woondt. Dat hij deposant den voornoemden Cornelis Tolman wel ernstelijck heeft hooren verhaelen dese oft gelijcke woorden in substantie, Als desen brieff die gij
hebt al voldaen zal zijn ende al Neel Cleuwards zal zijn overleden, zoo zal dat geheele huijs dese weese (demonstrerende oft bewijsen tmeijsken tsijnen huijse , daervan Neel Cleuwards
moeije was) thoecomen. Aldus ter presentie van Steven Bernards ende Guilleaem genaemt
Smul, inwoonders van Goes.
1.407

Procuratie Pieter Foorts Brick444

(Type acte:) procuatie ad lites in brevi forma mette clausule van Ratificatie
Is gecompareerd Pieter Foortsz Brick, wonende in Cruninghen, ende heeft gecommitteert Tobias Wicxdorp, procureur te Goes, om in rechten te betrecken Cornelis Adriaensz Snalleganghe,
ende van hem te repeteren allen alzulcken boecken, papieren ende ander dinghen als hij constituant in de zwaricheijt van de haestighe zieckte sittende aen hem gesonden ende gedeponeert
heeft om bewaert te werden. Aldus ter presentie van Lenard Jansz beenhouwer ende mr. Lievin
de Moor, chirurgijn, inwoonders van Goes.
1.408

Verklaring Philips Lansbergen op verzoek van Tobias Jooss van de Werve 445

(Type acte:) attestatie
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Compareerde mr. Philippus Lansbergius, minister des heijlighen woorts binnen der stede Goes,
ende heeft verclaert ten versoecke van Tobias Joosz van der Werfve, poorter van Goes, warachtigh te zijne ende hem wel indachtigh dat 19 augusto 1603, onbegrepen den juijsten dagh, hij
comparant gecomen zijnde ten huijse des voornoemden Tobias, daer zijne huijsvrouwe
joncvrouwe Helena de Rovere zijeck lagh, van d’welcke zijeckte zij onlancxs daernaer gestorfven es. Versocht es geweest van joncvrouwe Maria de Rovere (des voornoemden Helena’s zustere) met Jr. Jan Cabbeliau, capt, haeren man daerbij present zijnde te ghaene binnen de camer
daer die voornoede Helena cranck lagh. Ende haer ernstelijck af te vraeghen oft het testament
oft vuijterste wille d’welcke zij voir Notario gepasseert hadde, gemaeckt was met haeren
eijghen vrijen wille ende oft zij Helena daerthoe niet versocht was van haeren voorseiden man,
Dat daeromme hij deposant ter voorseiden ernsten begheerten (dwelcke hij niet en conste weijgheren) geghaen es bij de voorseide Helena ende heeft haer tselve hier voren verhaelt es duijdelijck afgevraeght. Ende verclaert hij deposant dat die voorseide joncvrouwe Helena daerop
gheantwoordt ende wel erenstelijck aen hem verclaert heeft, Segghende dese oft gelijcke woorden in substantie, dat het testament (zoo zij t’selve noemde) dat zij gemaeckt hadde, gedaen was
t haeren eijghenen wille, niet versocht zijnde van haeren man. Adderende daerbij dat zij Helena
zelfs aen haeren man versocht hadde om te vorderen dat tzelfe gepasseert wierde. Verclaert
voorts hij deposant dat hij haer voorde afvraeghde oftet niet haeren wille zoude zijn dat tzelve
gebroken wierde, als grootelijck streckende tot naedeele van haere Vrijenden. Ende dat zij Helena daerop expresselijck antwoordede: Neen. Segghende daerbij dusdanighe propoosten dat
wij wel wilde dat haere Vrijenden haer met vrede lieten ende gedooghden haer te laeten geworden met haeren haere goederen naer haeren wille. Gelijck zij gedooghde dat zijlieden met hunne
goederen doen zoo zijlieden willen. Hiermede hij comparant zijne dispositie ende verclaers besluijtende. Aldus ter presentie van Danckard Danckardssen ende Anthonij Geerds Michielsz,
beijde timmerluijden, poorters van Goes.
1.409

Sterfhuijs Aeghte Pauwelsdr446

(Type acte:) scheijdinghe ende deelinghe van een sterfhuijs
Compareerde Martin Jansz Mesoeck, poorter van Goes, als getrouwt gehad hebbende Aeghte
Pauwels, eertijdts naergelaeten weduwe van Govard Anthonisz ter eenre ende Coenraed Daniels, wonende tot Brouwershaven als oom ende voocht van Jan Marinusz, midsgaders Jacobmijne Jacobsdr. haer sterckmaeckende ende vervanghende Cornelis Jacobsz haeren broeder, (dezelve Jacobmijne nu wonende tot Costen Jansz onder die prochie van der Schore), erfgenamen
van Aeghte voornoemt hunne grootmoeder, ter anderen zijden. Ende hebben verclaert wel vrijendelijck geschift, gedeelt ende gescheijden te zijne van alle goederen etc. Vermelding van een
paijementsbrieff gedateerd 15-2-1598 sprekende tot laste van Leunis Jansz ende zijn huijs in
Baerlant, inhoudende noch 15 ₤ 16 sch. 8 gr. Aldus ter presentie van Joos Benedictus, poorter
alhier ende Gillis Stoffelsz wonende tot Ziericzee.(die den voornoemden Coen Dane wel kende)
1.410

Besloten testament van Catharina Zandelin 447

(Type acte:) opscrift van een besloten testament
Is gecompareerd joncvrouwe Catharina Zandelin, huijsvrouwe van Jr. Willem van Cats ende
heeft verclaert dat in dit jeghenwoordighe instrument (twelce zij verclaerde met authorisatie van
van haeren voornoemden man gescreven ende bij haer onderteeckent ende besloten zijnde) gescreven staet haer testament oft vuijterste wille. Aldus ter presentie van Jan Claiss Cousmaker
ende Steven Bernards, inwoonders van Goes.
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1.411

Procuratie Adriaen Laureijsz schipper448

(Type acte:) procuratie ad lites in forma brevi
Compareerde Adriaen Laureijsz schipper, geboren van Rosendale ende nu poorter van Goes,
ende heeft geconstiueert Anthonis Jansz Hofert, procureur, postulerende voir den gerechte der
heerlicheijt van Rosendale, omme met rechten te maenen etc. tot vier carolus guldens vijf stuvers jaerlicx, als hem constituant zijn competerende, sprekende op acht gemeten arve (daerop
eertijdts 1 huijs gestaen heeft) geleghen binnen die vrijdom van Rosendale voornoemt aen die
Hooghstraete. Aldus ter presentie van Hugo Joosz ende Cornelis Kelle Aventure, beijde medeschippers ende poorters derzelver stede.
1.412

Transport obligatie voor coop terwe 449

(Type acte:) transport op de rugghe van d’obligatie gescreven
Is gecompareerd Job Euwoudsz wonachtigh onder die prochie van Heijnkenssandt, ende heeft
getransporteerd aen Dominicus Adriaensz, poorter van Goes, d’obligatie int witte deses begrepen, verleden bij Andries Jacobsz Huijsz in Wemeldinghe aen hem comparant tot 6 ₤ gr. vls.
over coop van 2 gem. terwe. Aldus ter presentie van Jacques van der Meere ende Manten Cornelisz beenhacker, inwoonders van Goes.
1.413

Begin jaar 1605450

Prothocoll ende Registre van allen Acten etc. etc. Hier onder en in de marge teksten in het latijn. Sum princeps exercitus domini et nunc venio, etc. etc.
1.414

Testament Jan van den Borre en Pieternella Jacobsdr451

(Type acte:) testament van man ende wijf noch tsaemen gheen kinderen hebbende. Videto primo
pag. 426
In den naem ons heeren Amen, zijn gecompareerd Jan van den Borrhe, huijvetter, ende Pieternella Jacobs, geboren van ‘s Heer Hendricxkinderen, zijne huijsvrouwe, beijde gesondt. Bij
overlijden van de man krijgt zijn zoon Jacob, daeraf moeder was Gillijnken, die cleederen ende
juweelen tsijnen testateurs lijfve, daerjeghens zijn dochter die cleederen ende juweelen haers
moeders genoten heeft. Bij vooroverlijden van de vrouw erft haar man. Aldus ter presentie van
Dignus Cornelisz clockstelder ende Jan Bolders beenhouwer, poorters van Goes.
1.415

Verklaring Frans Maertens op verzoek van Matthijs van der Straeten 452

(Type acte:) attestatie
Compareerde Frans Martsz, landtman, oudt ontrent 38 jaeren, wonende onder die prochie van
Sinoudskercke, ende heeft verclaert ten versoecke van Mathijs van der Straeten, van weghen
den sonen wijlen Jr. Martin van de Weerde, inwoonders van Goes, warachtich te zijne dat hij
seer wel kent zeecker stuck zaijlandts, groot ontrent 2½ gemet gelegen in Danielspolder Baersdorps ambacht, streckende beneffens Schouwersweel, ende verclaert dat hij comparant met wijlen Job Inghelss Moerdijck van den voornoemden Jr. Martin van de Weerde gepacht heeft die
thienden van den voorseiden Danielspolder voor een heventijdt van 7 jaeren, daervan tjaer 1600
tlaetste jaer es geweest. Dan dat hij deposant van t voornoemde stuck landt (hoewel tzelve bezaeijt es geweest) binnen die voorseide 7 jaeren noijt thienden en heeft genoten. Segghende den
voornoemden Job Inghelss (die tzelve baende) dattet vroone was. Aldus ter presentie van Anthonij Huijsen ende Anthonij de Witte, poorters van Goes. (Noot: Op de overloper van Baars448
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dorp staan in de Noord Danielspolder in 1599 twee stukken land van 1 gem. 79 r. en 1 gem. 50
r. samen 2 gem. 129 r. op naam van de erfgenamen van Maerten van de Weerde. In 1599 was
baander Ingel Jobs, in 1613 Marinus Jansz Moerdijck, in 1620 en 1627 Marinus Jansz in de
Moerdijck. De erfgenamen van Maerten van de Weerde worden later met name genoemd: Marinus en Maerten van de Weerde.)
1.416

Testament Henric Adriaens Nissepadt en Digna Sebastiaensdr Hooghcamer

(Type acte:) testament van man en wijf noch gheen kinderen hebbende
In den naam ons heeren Amen, zijn gecompareerd Henric Adriaensz Nissepadt, poorter van
Goes, en Digna Sebastiaensdr Hooghcamer, zijne jeghenwoordighe huijsvrouwe, beijde gesondt
ende welvaerende, doch zij zwaer met kinde. Stellen elkaar en hun kinderen aan tot erfgenamen.
Aldus ter presentie van Pieter Gillisz Pluijm en Jan Cornelisz Mazuer, poorters van Goes.
1.417

Verklaring van chirurgijns over verwonding van een dode453

(Type acte:) attestatie oft censure van chirurgijns op 1 wonde nae die doodt van de gequetste
Zijn gecompareerd mrs. Pieter Rogiers Vitu, apothecaris ende Carel Tulck, beijde chirurgijns
binnen Goes, oudt ontrent 43 ende 28 jaeren, ende hebben verclaert ten versoecke van Jan Andriesz bootsgeselle, ingeboren poorter van Goes, Eerst Mr. Carel, verclaert warachtigh te zijne
dat hij op 2 maij 1603 van Dierick Willemsz Ruijter, jonghman, sackdraegher oft aerbeijder,
medepoorter alhier, midsgaders van den requirant voornoemt, versocht es geweest te cureren
een wonde in de slinckerzijde des voorseiden Diericks, onder die borst weijnigh boven het diaphragma oft middelschot, hem aengedaen van den voormelden Jan. Dat hij deposant de zelve
gevisiteert ende getint hebbende, niet en heeft connen bevinden dezelve gepenetreert te zijne,
gemerckt aldaer gheen diffeculteijt van respiratie oft aessemen, noch bloedtspouwende, noch
hoest en es gevolght. Dat daeromme hij chirurgijn de voorseide wonde geconsolideert ende thoe
genesen heeft. Mr. Pieter Vitu voornoemt verclaert als voren dat hij ter ordinantien van Mr.
Guilhelmus Henricius, doctor medicinae binnen Goes gegaigeert, gedient heeft den voornoemden Dierick Willemsz ontrent baefsmisse 1603, hem preparerende ende leverende alle medicamenten om te cureren zeker apostematie hem aengecomen oft bij gebleven van zeker quetsure
die hij ontfanghen hadde in zijn slincker zijde ende hem toegenesen was. Soo ist dat hij met rijpe deliberatie ter ordonnantie als boven de voorseide wonde gheopent heeft ende bevondt dat de
zelve deur quamp tot in de hollicheijt van de borst. Want alzoo hij gequetste hem pijnde ende
stenende was, zoo werdt hij de materie inde hollicheijt van de borst ligghende met Pruijssen ende windt van hem ghevende quijte. Oft nu ter eerster instantie dese wonde deur es geweest, ofte
dat de zelve mette voorseide apostematie zoo wel van binnen als van buijten deurgebroken es,
waere difficil t’attesteren ende affirmeren. Ende Naerdijen aldaer noch gheen beter noch
bequaemer middel voor handen en was, om hem van etter ende vuijlicheijt in de borst begrepen
te verlossen, dan deur die quetsure, soo heeft hij chirurgijn dese operatie open gehouden ende
gepalleert tot ontrent in Aprili 1604 daeraenvolghende. Naedemael den voorseiden D.Doctor
expresse interdictie dede ende verboodt de zeve te sluijten, hoe wel den patient ende de Vrijenden zulcx op hem comparant versochten, dan naer de conste niet en moghte geschieden, seght
hij deposant dat den voorseiden patient hem gegeven heeft in handen van een ander chirurgijn
die de zelve quetsure onbequaemelijck thoesloot. (hoe wel desen: van hem deposant pertertiam
personam, van des patients misquaem gewaerschuwet es geweest.) Daer nae den patient gheen
drije daeghen en heeft geleeft, die anders als hij deposant diende, alsoo ghaende ende staende
zoude langhe connen leven hebben. Hier mede zijne depositie sluijtende etc. Aldus ter presentie
van Joris Stevensz van Gelre, schoenmaker ende Dignus Jobsz, scrijnwercker, medepoorters
van Goes.
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1.418

Testament Jan Cornelisz schipper en Maijken Jansdr de Wolf

(Type acte:) testament reciproque tusschen man en wijf in prelegaten ooc oft zij kinderen hadden
In den naem ons heeren Amen, zijn gecompareerd Jan Cornelisz geboren van sGravenmoer,
schipper ende biersteker voerende den Ringh, nu poorter van Goes, ende Maijken Jansdr de
Wolfs, zijne jeghenwoordighe huijsvrouwe, beijde gesondt ende wel vaerende (doch zij zwaer
met kinde), maken elkaar erfgenaam. Prelegaet aende langhstlevende boven zijne helft scheijdinghe ende institutie van de kindren inde reste van dander helftscheijdinghe. Substitutie in brevi forma. Aldus ter presentie van Jacques Vermeeren ende Cornelis Jan Heijne, beijde
stadtsroepers.
1.419

Aanvulling op procuratie van mr Jan de Ridder454

(Type acte:) substitutie achter aen de principale procuratie gescreven
Is gecompareerd Mr. Jan de Ridder, procureur, postulerende voir den gerechte van Goes, ende
heeft (vuijt crachte van de bovengescreven procuratie inhoudende maght omme een ander in
zijn plaetse te moghen stellen) gepasseert voir Jacob Dassegnij, notaris binnen Delft den 16-121604 bij Cornelia Ancelmusdr van Beaumont als erfgename ab intestato voor de helft van Hector Potteij, wijlen zone van joncvrouwe Maria Balthens Vilain, geprocreert bij Jr. Jan Potteij.
Gesubstitueert Joos Benedictus den voornoemden Jan Potteij nopende de voorseide erfvenisse.
Aldus ter presentie van Adriaen Cornelisz Calloo stadtbode ende Adriaen Cornelisz Ghentman
inwoonders van Goes.
1.420

Testament Sebastiaen Jans Hooghcamer en Tanneken Crijns Willoutsdr 455

(Type acte:) testament van man en wijf kinderen hebbende
In den naem ons heeren Amen, zijn gecompareerd Sebastiaen Jansz Hooghcamer, poorter van
Goes, ende Tanneken Crijns Willoudsdr, zijne jeghenwoordighe huijsvrouwe, beijde redelijck
gesondt. Bij vooroverlijden van de man mag de vrouw alle tlandt ende gronden van arven die
zij nu onlancx vuijt haer vaders sterfhuijs vercreghen heeft behouden. Aldus ter presentie van
Marinus Henricxsz lantmeter ende Henrick Remeus craemer, inwoonders van Goes.
1.421

Uitkoop sterfhuis van Tanneken wijlen Aerdt Joriss

(Type acte:) vuijtcoop van 1 sterfhuijs voor die weduwaer
Zijn gecompareerd Aerdt Jorisz poorter van Goes ter eenre ende Cornelis Geerdsz naeghelmaker met Maijken Jansdr zijne huijsvrouwe, medepoorters alhier, als zuster des voornoemden
wijlen Tannekens ter andren zijden, Zijn geaccordeerd, Midts dat hij boelhouder hem verbonden heeft ende Belooft bij desen aen den voornoemden Cornelis voor zijne erfelijke portie vuijt
te reijcken boven tghene hij aen hem alreede gegeven heeft nu gereedt een dobbel spaensch pistolet van vieren ende noch de somme van 200 guldens eens, 100 gereedt ende dander 100 vuijt
de vendue van de goederen. Aldus ten huijse genaemt de Meerminne, datum als voren.
1.422

Huwelijkse voorwaarden Aert Joriss en Wijvene Crijnsdr456

In den naem ons heeren Amen, zijn gecompareerd Aerdt Jorisz, wonende in de Nardusbloeme
ter eenre ende Genovefa oft Wijvene Crijnsdr geboren van Romerswalle, gheassisteert met Jacob Fruijt ende Cornelis Dignusz als mans ende met Kempe ende Neelken, midsgaders met Jan
Claisz als man van Jacobmijne, haere drije dochters geprocreert bij wijlen Schobbeland Pietersz, ter anderen zijde, alle nu inwoonders van Goes, ende hebben verclaert Naerdijen apparentelijck was dat die voorseide Aerdt ende Wijvene, weduwaer ende weduwe in houwlijck zouden
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vereenighen, Sij aleer vuijt haeren eijghen vrijen wille met voorgedachte sinnen zijn overeengekomen dat de bruijdt zal inbrenghen alle haere goederen, roerende ende onroerende. Dan
werdt hier vuijt die gemeenschap gehouden thuijs staende naest den Bruijnvisch, dwelcke blijfven zal in zulcken staet als mette weescamer gheaccordeerdt es, Ooc thuijs genaemt die Meerminne, daerinne zij weduwe voornoemt met consente van haeren kinderen es gebleven. Bij
vooroverlijden van de man mag de weduwe alle goederen behouden. Aldus ten huijse genaemt
de Meerminne ter presentie Dignus Geerds lakensnijder en Pieter Gillisz Pluijm craemer, poorters van Goes.
1.423

Transport obligatie koop van een paard door Andries Jans in Oudelande457

(Type acte:) transport van 1 obligatie
Is gecompareerd Andries Jansz wonende onder die prochie van Oudelande ende heeft getransporteerd aen Hubrecht Jansz stadtbode, een obligatie verleden bij Jan Dominicus Jansz aen hem
comparant, tot 9 ₤ 15 sch. over coop van een peerdt. te betaelen vastenavent 1604 met 1 merck
onderteeckent 27 aug. 1603. Aldus ter presentie van Jan Adams ende Adriaen Jansz, beijde
knechts in de brouwerij de weerelt alhier.
1.424

Procuratie Huijghe Hubrechts458

(Type acte:) procuratie ad lites generale in brevi forma
Is gecompareerd Huijghe Hubrechtsz wonende onder die prochie van sHr. Aerskercke ende
heeft gecommitteert Joos Benedictus procureur wonende binnen Goes, om metten rechte te eisen etc. Aldus ter presentie van Jan Slese stadthouder over Zuijdtbevelandt ende Samuel, desselfs Jans zone.
1.425

Overdracht van een huis en percelen in ‘s Gravenpolder459

(Type acte:) accoordt op d’overdraght van penninghen ende actien jeghens die belofte van andren schulden te betaelen
Zijn gecompareerd Margriete weduwe van Jan Jansz Hollander met Martin desselfs Jans ende
haers sone, wonachtigh in den Poel onder ‘t Goesche ambacht ter eenre ende Pieter Marinusz
van Sinoudskercke inwoonder van Goes, ende hebben tegaeder verclaeert met gemeenen consente gheaccordeert te zijne int opdraeghen ende overnemen van den perceelen hier naer breeder verhaelt. Alvoren Naerdijen die voornoemde weduwe ende sone aen Marinus Cornelisz
Schouth vercocht hebben een huijs met zijn gevolgh ende met barninghe daeraen zijnde, staende ende geleghen in ‘s Graevenpolder, voir die somme van 83 ₤ 6 sch. 8 gr. vls. hebben Pieter
gecommitteert dit huis te leveren. Daerenboven cederen aenden zelven Pieter die groene gheerste bezaijt ligghende op drije gemeten landts thoebehoorende Pieter Andriesz cuijper ende Cornelis Barthelsz in d’oude Nisse. Alnoch d’actie tot 8 ₤ gr. die d’erfgenamen van Neelken int
Moriaenshooft aenden cedenten schuldigh zijn van boogaert huijre verschenen 1600. Pachten
van landen daerop Pieter Cornelis Mathijsz nu terwe heeft ligghende. (Tamelijk lange akte.)
Aldus ter presentie van Jaspar Verhorst, loopende bode ende Jan Cornelis Geerdsz beenhouwer,
inwoonders van Goes.
1.426

Testament Jan Matthijss Schermer en Janneken Jacobs460

(Type acte:) testament reciproque tusschen man en wijf noch gheen kinderen hebbende, in alle
die goederen midts vuijtreijckende
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In den naem ons heeren Amen, zijn gecompareerd Jan Mathijsz Schermer, cleermaker geboren
van Berghen op den Zoom, ende nu poorter van Goes, ende Janneken Jacobsdr zijne huijsvrouwe, hij zijeckelijck te bedde ligghende, nochtans etc, zij wel te passe. Bij vooroverlijden van de
man moet de weduwe vuijtreijcken aen Pieternella Pieters zijn zusters dochtere, twee dobbele
spaensche ducaten in specie. Behoudens indijen Pieternelle quaeme aflijvigh te werden binnen
een jaer naer zijn overlijden. Ende dat de weduwe alnoch vuijtreijcke aen zijne halve zusters
kinderen t’Aermuijden de somme van 4 ₤ gr. Bij vooroverlijden van de vrouw moet de man
vuijtreijken aen Paschijne Jacobs in den Bruijnvisch oft haeren kinderen een dobbelen ducaet
als voren. Ende aen Jacob Barthols des boomsluijters zoonken, geprocreert bij Loenken wijlen
haeren zustere 2 ₤ gr. eens. Aldus ter presentie van Claes Jansz (Frans of Fraes) metser, Gillis
Cornelisz Crauwel poorter van Goes.
1.427

Uitkoop sterfhuis van Pieternelleken Jansdr weduwe van Cornelis Adams461

(Type acte:) vuijtcoop van 1 gedeelte in een besterff, videto supra pag. 46
Zijn gecompareerd Pieternelleken Jansdr weduwe van Cornelis Adamsz. gheassisteerd met
Clais Adriaensz haeren oom, ter eenre ende Pieter Adamsz. met Jan Adriaensz int rat van aventuren, als vader ende in den naem van zijne drije andere jonghe kinderen met naemelijck Maijken, Adriaen ende Cornelis Jansdr ende zonen. ter anderen zijden ende hebben verclaert dat zij
op 21 januarij laetstleden oversien hebben den staet der goederen naergelaeten bij Jan des voornoemden Jans wijlen zone, die geweest es des voorseiden Pieternellekens ende d’andere voornoemde kinderen broeders. Aldus ter presentie van Mathijs Martinsz ende Jan Bolders beenhouwer, inwoonders van Goes.
1.428

Verklaring Jan Nicolaess Cousmaecker over mangelen obligatie 462

(Type acte:) attestatie
Is gecompareerd Jan Claisz Cousmaker, poorter en coopman te Goes, oudt ontrent 34 jaeren,
ende heeft verclaert ten versoecke van Adriaen Andriesz Wiskercke, medepoorter, warachtigh
te zijne dat hij op 7 january laetstleden bij ende mede geweest es bin Middelburgh in een herberghe in de Bellinghstrate, die hij meent dat genaemt werdt Die Florentine Lelie, daer vergadert waeren mr. Franchoijs Man, coopman van d’Inghelsche Natie aldaer, ende den voornoemden Adriaen Andriesz die metten andren spraken om te mangelen een obligatie die den zelven
Franchoijs hadde, sprekende tot laste van Abraham Caerle, alsdoen coopman wonende binnen
Ziericzee, jeghens olije, daer hij comparant gehoordt heeft dat beijde die voorseide contrahenten
langhe ende vele woorden onder elcanderen hadden omdat die voorseide obligatie eerst binnen
vijf maenden was verschijnende, vuijt d’welcken respecte den voorseiden Adriaen instantelijck
versochte datmen vande somme in d’obigatie verhaelt, behoorde te rabatteren den interest
jeghens 10 ten honderde voor zes maenden. Ende den voorseide Franchoijs niet voorder en wilde mincken dan voor vijf maenden segghende iterativelijck ende tot diverse reijsen dese oft gelijcke woorden in substantie: Waeromme zoude ic voir 6 maenden rabatteren. Den schuldenaer
is goedt hij en zal over die 5 maenden met zijne betaelinghe niet vertoefven. Nominerende ende
prijserende hem (te weten den voornoemden Abraham Caerle) een goedt coopman te zijn. Sulcx
emmers dat ten laetsten die permutatie oft manghelinghe es gheaccordeert om dat die volle
somme in d’obligatie voor goedt gerekent werde dat d’olije zoude werden gerekent jeghens dertigh guldens ende 10 stuivers d’aeme. Aldus ter presentie van Gedeons Crijnss ende David Engelsz, medepoorters.
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1.429

Transport obligatie door Adriaen Pieters in ‘s Gravenpolder463

(Type acte:) transport van een obligatie op den rugghe der zelver gescreven
Is gecompareerd Adriaen Pietersz, wonende in s’Gravenpolder ende heeft getransporteerd aen
Lievin Pietersz backer, poorter van Goes, dese obligatie int witte deser, verleden bij Hubrecht
Goossins metser, wonachtigh onder t’ambacht van Oostende, aen hem comparant tot 10 ₤ 3 sch.
4 gr. vlaems voor een peerdt. Aldus ter presentie van Jan van den Borrhe ende Jaspar die bode,
inwoonders van Goes.
1.430

Uitkoop sterfhuis van Adriaen Arnouts464

(Type acte:) accoordt ende vuijtcoop bij de weduwe gedaen die den tocht hadde van gronden
van arve jeghens d’erffgenaemen die naer haer doodt hebben zouden die helft in den eijghendom
Zijn gecompareerd Pieter Niclaisz Ovesant met Jacob Rijcke, als volmacht hebbende van Agatha Marinusdr. weduwe van Adriaen Arnoudtsz, ter eenre ende Pieter Jansz Beaumont als getrouwt hebbende Jozijna Jan Arnoudsdr, ende Jaspar Geleijnsz Vosberghen, zoo voor hem zelven ende als voocht van Marinus zijnen broeder ter anderen zijden, ende hebben te gader verclaert Naerdijen Adriaen Arnoudts bij zijn testamente reciproque aen voornoemden Agatha zijne weduwe als langhstlevende gelaeten heeft t gebruijck ende tocht vanden geheelen Boomgardt ligghende buijten de sHr. Henricxskinderen poorte, groot 4 gem. 100 r, midsgaders van 3
gem. 3 quartier weije onder sHr.Hendricxskinderen geleghen ende ooc van de twee soutkeeten
staende op de Westzelcke, haer leven langh geduijrende, midts dat naer haer overlijden alle de
zelve vuijt gemeender handt vercocht zouden worden om d’eene helft bij zijne ende dander bij
haere erfgenamen te werden gedeelt. Comparanten zijn vrijendelijck gheaccordeert. Aldus ter
presentie van Cornelis Gillissen oudt borghemeester, Pieter Jacobsz Borsselaer, Niclais Michielss Oostdijck ende David Jansz Schoudee, alle poorters van Goes.
1.431

Verklaringen op verzoek van Hubrecht Goossins metser465

(Type acte:) attestatie
Zijn gecompareerd Hubrecht Jansz stadtbode, Hubrecht Henricxsz, passementwercker ende
Jaeques Jansz Potvliet, metser, oudt respectivelijck 49, 42 ende 38 jaeren, inwoonders van
Goes, ende hebben verclaert ten versoecke van Hubrecht Goossins, metser oft zijne huijsvrouwe, warachtigh te zijne dat zij daerbij ende mede geweest zijn in de herberghe genaemt den Horen op den naestlaetsten January laetstleden, daer vergadert waeren die voornoemde requiranten
ende Steven Bernards, ende vercaren dat zijlieden aldaer hebben gehoordt dat Steven aldaer
verhaelde dat hij thuijs genaemt den Keerseboom vanden requirant hadde gecocht, ende dat hij
expresselijck zeijde dat hij ter leveringhe moeste gereedt gheven 20 ₤gr.vls. boven den last van
10 schellinghen onvrij renthe ende 20 schellinghen jaerlijcks vrij renthe. Midts dat den vercooper moeste zuijveren alle verloopen renthen, onghelden, ende andere lasten totten dagh van de
leveringhe thoe, dan den 40e ende 60e penningh es tot laste vanden cooper, midts dat den vercooper daerthoe twee guldens moeste gheven. Aldus ter presentie van Mathijs Joosz schrijnwercker ende Jaspar Marinusz aerbeijder, poorters van Goes.
1.432

Verklaring op verzoek van Hubrecht Goossins metser466

(Type acte:) attestatie gescreven achter die voorghaende, supra pag. 322
Daer naer is insgelijcx gecompareerd Marinus Jacobsz, landman, oudt ontrent 35 jaeren, ende
heeft verclaert als voren dat hij die thijenden vande voorseide Danielspolder van Jr. Adolph van
463
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de Weerde gehuijrt hadde over die jaeren 1592 ende 1593, te weten van de twee jaeren ooc
Frans Martsz voorseid met Job Inghelss daeraen quaemen. Ende verclaert insgelijcx dat hij vant
voorseide stuck landts van 2½ gemet noijt thijenden en heeft ingehaelt, hoewel tselve int laetste
voorseide jaer 1593 bezaijt was. Aldus ter presentie Jan Jansz Brouwer ende Pauwels Jacobsz
booghmaecker, inwoonders van Goes.
1.433

Verkoop van schapen en groene tarwe in ‘s Gravenpolder467

(Type acte:) obligatie oft Bekentenisse van Coop met Overdraght
Is gecompareerd Joos Gillisz Cousmaker, inwoonder van Goes, ende heeft verleden ende bekent
bij desen dat hij deuchdelijck vercocht heeft aen Guillaume d’Hont, lakensnijder, poorter van
Goes, die perceelen hiernaer verhaelt, Eerst den nombre van sesthien melckschaepen, zulcx als
de zelve nu ter tijdt zijn ten huijse van Jan Hubrechtsz in s’Gravenpolder, ende alle die voor die
somme van 13 ₤ vls, Noch ontrent 2 gem. groen terwe te velde ligghende in s’Gravenpolder in
den Zuijdthoec alzoo hij dezelve van Jan Pietersz Schouwenaer gecocht heeft voor 7 ₤ 10 sch.
gr. vls. eens. Alnoch alle zijn comparants Appelen ende Boonen die hij heeft ligghende opde
landtstede in s’Gravenpolder ende ten huijse des voornoemden coopers int achterhuijs.
d’Appelen voor 6 sch. 8 gr. die tonne ende die Boonen voor 9 schellinghen den viertel. Aldus
ter presentie van Cornelis Cornelisz Kelle ende Jan Cornelis Geerdsz, beijde beenhouwer wonende te Goes.
1.434

Compromis kwestie tussen Lonis Martins en Foordeken Cornelisdr468

(Type acte:) compromis ende transactie generale
Naerdijen verscheijden Questien, geschillen ende heijschen geresen waeren tusschen Lonis
Martinsz ter eenre ende Foordeken Cornelisdr, weduwe van Cornelis Jobs Hertsz ter anderen
zijden, beijde wonende onder die prochie van Hoedekinskercke, pretenderende onder elcanderen diverse sommen van penninghen over geleverden derringh, misch, Coren als ooc van vacatien, paijen, pachten, oncosten bij d’een dandere van wederzijden betaelt oft verschoten,
Daervuijt vele crackeelen, processe oft onminne apparentelijck stonden nae te volghen, heeft
den voornoemde parthijen beter gedocht hunne voorseide differenten bij minnelijcke transactie,
accorde oft arbitrage te termineren. Hebben gekozen de volgende arbiters: Cornelis Martinsz
ende Willem Martinsz Drijeweghen, poorters van Goes als goede mannen. Aldus ter presentie
van Jacob Jansz Braeniendijc ende Jan Adriaensz int Rat, medepoorters.
1.435

Verklaring Jan Vermeulen op verzoek van Franchois Guillaems 469

(Type acte:) attestatie
Is gecompareerd Jan Vermeulen, cleermaker, poorter van Goes, ende heeft verclaert ten versoecke van Franchoijs Guillaems, inwoonder tot Delft in Hollant, ofte van Grieten Jans zijne
moeder, warachtigh te zijne dat den voornoemden Franchoijs Guillaems geboren zijnde van
Sluijs, dan tzedert dat hij 2 jaeren oudt was gewoont hebbende binnen Goes ende bij hem comparant zijn ambacht van cleermaker geleert heeft, den tijdt van drije jaeren. Ende dat hij comparant hem eerlijck es bedanckende van zijne gehoorsaemheijt, dienst ende dat hij t’ambt wel
aengenomen ende geleert heeft. Aldus ter presentie van Cornelis Anthonis Crijnss ende Jacob
Pieterss Wawelaer, medepoorters van Goes.
1.436

Verklaring Cornelis Jacobs van Sundert 470

(Type acte:) attestatie
467
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Is gecompareerd Cornelis Jacobsz van Sundert, poorter van Goes, oudt ontrent 41 jaeren, ende
heeft verclaert ten verzoecke van Marinus Hubrechtsz Boone, medepoorter, warachtigh te zijne
dat geleden ontrent 1 maendt voor kersmisse laetstleden, hij comparant met Marinus voornoemt
geweest zijn in Ellewoudsdijck in een herberghe, daer ooc mede was Henrick Cornelisz Onderdijck, wonende in Ovesant, die aen Marinus veijlde te vercoopen 1 stuck zaijlandts, groot
ontrent 3 gemeten, daerinne hij zeijde hem te competeren die helft, geleghen tusschen Coudorpe
en Elfsdijck, ontrent Martin Janszoons (die in Drijeweghen woont) landt. Dan nae lof en bodt
en es die coopmanschap niet voorts geghaen. Ende des anderen daeghs des avonts als hij comparant metten voorseide Marinus Boone gecomen in s’Gravenpolder in een herberghe, aldaer
vindende Bastiaen Cornelisz Onderdijck des voornoemden Hendricx broeder, ooc wonachtigh
in Ovesant. Ende naerdijen Marinus aldaer verhaelde dat hij sdaeghs tevoren in woorden geweest hadde met Henric zijn broeder over den voorseiden coop, heeft Bastiaen geseijt dese oft
gelijcke woorden in substantie: Daerinne vercoope ic u die helft. Ende vuijterlijck es den coop
thoegeslaeghen. Dan verclaert hij deposant van gheen ander landt aldaer vermaent geweest te
zijne dan van tghene daer Henric (Bastiaens broeder) die helft inne hadde. Daermede hij comparant zijn depositie besluijtende, aldus ter presentie van Jan Woutherssen in de Catte ende Blais
Mathijsz, aerbeijder inwoonders van Goes.
1.437

Testament Dierick Adriaens Verstelle 471

(Type acte:) testament van een man oudt ende noch gesont zijnde
In den naem ons heere Amen, is gecompareerd Dieric Adriaensz Verstelle, wonende onder die
prochie van sHr. Aerdskercke, gesont, legateert aen Adriaene Jacobs, nu zijne huijsvrouwe,
t’gebruijck ende tocht vande naebescreven perceelen. Eerst van een stuck zaijlandt groot 2
gem.15 r. geleghen in Stelhoeck, in de sHr.Aerskerckepolder, noch van een stuck zaijlandt in
den zelven polder in den Hooringh, groot 5 quartier. Item van noch twee stucken zaijlandt groot
tsaemen ontrent 4 gem. 16 r. geleghen in Belshoec in den polder van Anckevere. Alnoch van
een stuck aldaer in Sluijshoeck groot 400 roeden. Van alle dwelcke perceelen zij weduwe voornoemt genieten zal die blaedinghe ende int jaerlijcx incomen, zoo langhe zij overleven zal.
Daarna naar de kinderen en kindskinderen. Noch verclaert hij testateur te hebben een couzijn
Lenard gecomen van zijn halfbroeder, d’welcken hij opgevoedt heeft tzedert dat hij 2 jaeren
oudt was. Soe maeckt ende gheeft hij testateur aen den zelven Lenard Jansz in vollen eijghendomme een stuck zaijlandt genaemt den Haeckmeet ligghende in den polder van Anckevere in
Delfvliethoeck beoosten die raije, groot ontrent 2 gemeten en een half. Item in denzelven polder
ende hoeck heeft hij testateur een stuck zaijlandt groot ontrent 500 roeden genaemt die Haeghmeet. Tselve stuck laet, maeckt ende gheeft hij aen Neelken zijnen natuijrlijcken dochter in vollen eijghendomme. Aen de huijsaermen in Goes 20 schellinghen, aende huijsaermen in sHr.
Aerskercke diergelijcke. Maijken zijnen dochter met haer man krijgt het gebruijck van de gronden en erven die haer aengekavelt zijn, maar niet de eigendom. ............ Vuijt die landen die Jacobmijne zijne dochter aengekavelt zullen werden haere kinderen geprocreert bij Jan Claisz
Neef haeren voorghaende man, voren vuijt trecken zullen het juijste derdendeel. Aldus ter presentie van Jacob Rijcke ende Dignus Geerdsz, poorters van Goes.
1.438

Procuratie Bastiaen Thonisz van Noortgouwe472

(Type acte:) procuratie ad recipiendum et lites in brevi forma
Is gecompareerd Bastiaen Thonisz, nu wonachtigh tot Noortgouwe int landt van Schouwen, ende heeft gecommitteert Jan Thonisz zijn broeder wonende buijten die Gansepoorte, om te maenen ende ontfanghen een derden deel in de helft aencomende zijn constituants kinderen geprocreert bij Amelkendr van Pieter Claisz Vlaemingh, in de resterende paijementen vuijtten sche471
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penen schuldtbrief verleden in Oudelande bij Cornelis Vincentsz. Blondeel aen Pieter voornoemt over coop van 1 landtstede met haer gevolgh den 26 Junij 1596. Aldus ter presentie van
Cornelis Jacobsz van Sundert ende Mr. Lievin de Moor, inwoonders van Goes.
1.439

Obligatie van een “crabschuijte” Jacob Bernaerts schoenmaker473

(Type acte:) obligatie voor 1 crapschuijte oft waterbrijeff
Is gecompareerd Jacob Bernardsz schoenmaker en poorter van Goes, ende heeft verleden ende
bekent schuldich te zijne aen Jan Hermansz (geseijt schipper Jan) met Nele Vijsters zijne overleden huijsvrouwe erfgenamen, medepoorter alhier, de somme van 26 ₤ 10 sch. gr. vls. eens
over coop van een Crapschuijte met haer gewant. Zijn zoon Cornelis als borghe. Aldus ter presentie van Jan Gillissen ende Bartols Martinsz boomsluijter, beijde aerbeijders ende poorters
alhier.
1.440

Uitkoop sterfhuis Froids de Wannemaecker474

(Type acte:) vuijtcoop met verclaers van de staet van een sterfhuijs voor die weduwe
Zijn gecompareerd Grietken Jansdr de Waele, weduwe Froids de Wannemaker, wijlen velblootter ende inwoonder van Goes, ter eenre ende Zegher de Puut, mede inwoonder van Goes, getrouwt gehad hebbende Jacobmijnken, halve zuster van Colijnken des voorseiden Grietkens wijlen moeder, ter anderen zijden. En hebben zij comparanten te gader verclaert Naerdijen den
voornoemden Froid noch Grietken alhier ontrent gheen andere bloedtvrijenden en weten ende
zij weduwe in den gemeenschap vanden sterfhuijse zonder accoordt niet ende begheert te blijfven, dat zijluijden oversien hebbende den zoberen staet desselfs, merckelijck de meublen goederen cateijlen ende juweelkens bevonden weerdigh te zijne ontrent 16 ₤ gr. Daerthegens die
vuijtschulden bevonden te monteren tot ontrent 30 ₤ gr. sulcx meer te cort dan te voren, ende
anders niet te resteren dan die baete vant huijs daer zij weduwe inne woont, Dat daeromme zij
comparanten gheaccordeert zijn ter oirzaecken van tsterfhuijs ende erfvenisse van den voorseiden Froid. De weduwe mag boedelhoudster blijven maar moet uitkeren aan Froids weeskint
genaemt Catlijnken, nu in maerte naestcomende oudt ontrent 4 jaeren, bij haer geprocreert te
onderhouden. Aldus ter presentie van Hubrecht Jansz stadtbode ende Stoffel Snellardt wever,
poorters van Goes.
1.441

Procuratie Cornelis van Alphen475

(Type acte:) procuratie ad recipiendum et lites in brevi forma
Is gecompareerd Cornelis van Alphen, eertijdts inwoonder der prochie van Weerde ende nu
hem onthoudende in den bedijckten polder van den Doel in Vlaenderen, ende heeft gecommitteert Steven Bernards, inwoonder van Goes, om te ontfanghen, te maenen etc. van alsuclke penninghen etc. als hem toecomen van de vercochte vruchten en andere incomen in Weerde. Aldus
ter presentie van Adriaen Anthonis Gabriels ende Jaspar de bode, inwoonders van Goes.
1.442

Compromis kwestie Jacob Adriaens Boom en Willem Costens 476

(Type acte:) compromis
Questie, geschill ende Process geresen zijnde tusschen Jacob Adriaensz Boom, heijsscher ter
eenre ende Willem Costens met Pieter Adriaensz craemer, verweerders ter anderen zijden, alle
poorters van Goes, Heijsschende den voornoemden Boom de somme van 50 ₤ gr. over reste van
boomgaerdhuijre over tjaer 1604. Daerjeghens die voornoemde verwwerders zegghen dat den
voornoemden heijsscher hunlieden groote schaede in hun vruchten hadde gedaen, midts dat hij
473
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bij naest den geheelen zomer geduijrende zijne beesten hadde laten stouwen oft loopen in den
voorseiden boomgaerdt, dwelcken schaeden bij luijden hem dijes verstaende gheestimeert ende
afgetrocken zijnde. Schepenen hebben gewezen dat de parthijen bijeen zullen komen. Arbitrage
door Cornelis Marinusz, Adriaen Andriesz Wiskercke ende Paulus van den Dale als goede
mannen. Aldus ter presentie van Goossin de Bruijne, weerdt in den Horen ende Willem Marinusz Zoute, medepoorters alhier.
1.443

Testament van Jan Oliviers en Nelken Diericksdr477

(Type acte:) testament tusschen man en wijf noch tsaemen gheen kinderen hebbende
In den naem ons heeren Amen, zijn gecompareerd Jan Oliviersz geboren van Rillaer bij Aerschot ende nu molenaer te Goes, ende Neelken Diericx geboren van Leure bij Breda, zijne
huijsvrouwe, beijde gesondt, doch zij zwaer met kinde, etc. Maken elkaar erfgenaam. Aldus ter
presentie van Jan de Wolf, schipper ende Henricx de Vrijese backer, poorters van Goes.
1.444

Schuldbekentenis koop van een schip door Cornelis Lenards478

(Type acte:) waterbrijeff
Op den laetsten dagh in February 1605 compareerde Cornelis Lenardsz, schuijtman, poorter van
Goes, ende heeft verleden ende bekent schuldigh te zijne aen Jan Hermansz, geseijt schipper
Jan, medepoorter, 23 ₤ 6 sch. 8 gr. vls. eens, boven andere 16 ₤ 13 sch. 4 gr. hier op gereedt betaelt, over coop van een schuijte met haer gewant, Jacob Rijcke als borghe. Aldus ter presentie
van Mr. Cornelis Bruno, secretaris van Goes ende Paulus van den Dale, inwoonders van Goes.
1.445

Reactie op sententie in Ovezande door Cornelis Anthonies479

Cornelis Anthonisz heeft ten zelven daeghe geappeleert van 1 vonnis in Ovesant ter presentie
van Pauwels de Vos, dan des anderen daeghs en begheerde hij gheen acte.
1.446

Schuldbekentenis over bier door Jan Willems in Baarsdorp480

(Type acte:) obligatie midts stellende die meuble goederen in des crediteurs handen
Is gecompareerd Jan Willemsz, herbergier, wonende in Baersdorp ende heeft verleden en bekent schuldigh te zijne aen Jan Cornelisz schipper, biersteker, voerende den ringh van Delft,
poorter van Goes, de somma van 6 ₤ 2 sch. 2 gr. vls. eens over coop van geleverde bieren. Aldus ter presentie van Pieter Gandolphs schaliedecker ende Jacob Fruijt den ouden, aerbeijder,
poorter van Goes.
1.447

Procuratie Cornelis Joriss in Kruiningen481

(Type acte:) procuratie om erfvenisse aen te ghaen in breviori forma
Is gecompareerd Cornelis Jorisz, wonende in die prochie van Cruninghen, voor hem zelven ende als voocht van zijn zusters ende broeders kinderen ende in den naem van Maijken Cornelis
zijne moeije, wonende in Cruninghen, impotent zijnde, alsoock noch vervanghende ende hem
sterck maeckende voor Frans Melsz wonende in Scherpenisse, ende heeft gecommitteert etc.
Cornelis Jansz van Cruninghe, wonende op Heijnkenssandt om te aenveerden d’erfvenisse oft
successie aen hem bestorfven bij t’overlijden van Michiel Willemsz weese onlancx overleden in
Drijeweghen. Aldus ter presentie van Jan Mazuer ende Hubrecht Jansz stadtbode, poorters van
Goes.
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1.448

Transport obligatie door Lenard Jans beenhouwer482

(Type acte:) transport op de rugghe van d’obligatie gescreven
Is gecompareerd Lenard Jansz beenhouwer en poorter in Goes, ende heeft getransporteerd aen
Laureijs Rombouds dese obligatie int witte deses gescreven, verleden bij Mr. Marinus Joosz
chirurgijn aen hem tot 12 ₤ gr. over coop van twee gemeten meedekijen. Aldus ter presentie van
Adriaen Anthonis Gabriels ende Jan Mazuer
1.449

Verklaring Cornelis Leijns schipper483

(Type acte:) attestatie
Is gecompareerd Cornelis Leijnss schipper ende bierdraegher, oudt ontrent 42 jaeren, poorter
van Goes, ende heeft verclaert ten versoecke van Pieter Suije oft Tenijnken zijne huijsvrouwe,
warachtigh te zijne dat hem wel kennelijck is dat hij met Adriaen Faesz vuijt des requirants gehuijrden kelder gehaelt heeft een Tonne Inghels bier ende dezelve gedraeghen heeft binnen den
huijse ende kelder van Hieronimus Grieuwaert, op den zelven dagh naer dat snachts te voren dat
voorseide requirants kelder open gebroken was. Twelcke hem deposant daeromme wel indachtigh is om dat in den kelder zoo veel biers gestort lagh. Dan den nombre vanden dagh oft
maendt niet onthouden te hebben. Ende Hubrecht Costens, ooc bierdraegher voir mij daernae
comparerende heeft verclaert dattet hem wel voorstaet dat hij met Cornelis Leijnss ende Adriaen Faesz voornoemt op den zelven dagh merckelijck als in den voorghaenden nacht den voorseiden kelder opengebroken was, dezelve Tonne heeft helpen wercken ende brenghen ter herberghen van Hieronijmus Grieuwaert ende ooc een tonne in de goude lewe end noch eene tot
Tanne Bonteurs. Aldus Cornelis op 1-3-1605 ter presentie van Jan Mazuer ende Clais Bouwenss ende op 2-3-1605 Hubrecht ter presentie van Jacob Bom ende Lenard Janss beenhouwer.
1.450

Verklaringen op verzoek van Jan Bartholsz in ‘s Gravenpolder 484

(Type acte:) attestatie
Zijn gecompareerd Willem Willemsz ende Cornelis Laureijsz, oudt ontrent 53 ende 40 jaeren,
wonende onder die prochien van sHr. Aerdskercke ende Baersdorp, ende hebben verclaert ten
versoecke van Jan Bartholsz, wonende in s’Graevenpolder, warachtich te zijne ende hen wel
kennelijck, dat zoo wanneer deser weereldt gepasseert was Aeghte, Bartel Willouds huijsvrouwe, datter bevonden zijn geweest vijf staecken die in haer erfvenisse gedeelt hebben, naemlijck
die kinderen van Lijnken ende kinderen van Marinus (dochter ende zone van Cornelis Andriesz
van Schuijlen des voornoemden Aechtens voorghaende man) midsgaders Jacobmijne, Jan voorseit ende Cornelis, geprocreert bij Barthel voornoemt. Ende naedemael tusschen die zelve
Aeghtens erfgenamen ende Barthel haeren overblijvenden man gecaevelt ende gedeelt waeren,
dat zijlieden daerbij geweest zijn dat daernae t’gereede gheldt tusschen den zelven Barthel ende
die voornoemde vijf staecken ooc gedeelt es half ende half. Alnoch dat huijs daerinne die voornoemde Aeghte ende tzedert nu onlancx Barthel overleden es. Alsoo tselve alsdoen onlancx gecocht was ende meest alle de paijementen noch te betaelen stonden. Aldus ter presentie van
Hubrecht Jansz stadtbode ende Geerd Pieters Eijndsz, inwoonders van Goes.
1.451

Procuratie Dignus Willems Coningh in Tholen485

(Type acte:) procuratie om erfvenisse aen te ghaen. Achter dese volght noch een ander. ut pag.
seq
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Is gecompareerd Dignus Willemsz Coningh, aerbeijder wonende binnen ter Tolen ende heeft
gecommitteert Adriaen Andriesz cuijper, poorter van Goes. Aldus ter presentie van Hubrecht
Jansz stadtbode ende mr. Lievin de Moor, chirurgijn, inwoonders van Goes.
1.452

Testament Cornelis Jans waeghemaecker en Stoffelijnken Stoffelsdr486

(Type acte:) testament tusschen man en wijf kinderen hebbende met reciproque Substitutie pupillaire
In den naem ons heeren Amen, zijn gecompareerd Cornelis Jansz waeghemaecker, poorter van
Goes ende Stoffelijnken Stoffelsdr geboren van Rosendale zijne huijsvrouwe, zij zijeckelijck int
kinderbedde ligghende, nochtans etc. ende hij wel te passe. Bij vooroverlijden van de vrouw
moet de weduwnaar aan haer halve zusters of hun kinderen uitkeren 4 ₤ te deelen tusschen haer
beijden. Aldus ter presentie van Adriaen Stevensz olijslaegher ende Anthonij Hebbrechts backer, pooters van Goes.
1.453

Procuratie Albrecht Joachims in Bergen op den Zoom 487

(Type acte:) procuratie achter die voorghaende gescreven
Is gecompareerd Albrecht Joachims, geboren van Middelburgh ende aerbeijder wonende binnen
Berghen op den Zoom. Ende heeft gecommitteert etc. den voorseiden Adriaen Andriesz cuijper,
betreft de erfenis van de overleden Michiel Willemsz weese. Aldus ter presentie van Steven
Bernards ende Marinus Hooghcamer, schoolmeester, inwoonders van Goes.
1.454

Huwelijkse voorwaarden tussen Martin Jobs backer en Maijken Marinusdr
Cornelisdr488

(Type acte:) contract antenuptiael
In den naem ons heeren Amen, zijn gecompareerd Martin Jobs de backerez ter eenre ende
Maijken Marinus Cornelisdr geassisteert met Willem Willemsz haeren stiefvader beijde wonende onder die prochie van Heijnkenssandt, huwelijkse voorwaarden tussen jongheman ende weduwe. Aldus ter presentie van Jan Cornelisz Mazuer ende Hubrecht Jansz stadtbode, poorters
van Goes.
1.455

Uitkoop sterfhuis van Cune wijlen huisvrouw van Jan Corneliss Schipper te
Reimerswaal489

(Type acte:) vuijtcoop van een sterfhuijs. vide primo 386
Zijn gecompareerd Mathijs Pietersz, geboren van Mechelen ende nu wonende te Goes ter eenre
ende Crijn Vincentsz, met Aeghte zijne huijsvrouwe ende Henric Philipsz als getrouwt hebbende Maijken, beijde dochters van Jan Cornelisz, wijlen schipper tot Romerswalle, ter anderen
zijde, hebben verclaert dat zij gheaccordeert zijn ter oirzaecken van het sterfhuijs van Cune desselfs Jans dochter ende wijlen huijsvrouwe van den voorseiden Mathijs. Weduwaer belooft zijn
eenigh zoontje Pieter, nu oudt zijnde 14 jaeren, bij haer geprocreert, te onderhouden van cost,
cleederen etc. ende tot eerlijcken staet gecomen zijnde vuijtreijken 100 gudens. Die ooc competeert in de goederen die hem als zijn moeder noch leefde moghen binnen Mechelen oft daerontrent aenbestorfven zijn. Aldus ter presentie van Joos Janss ende Cornelis Marinusz, timmerlieden en poorters te Goes.
1.456

Transport geld door Jan Lenards uit Hoedekenskerke490

(Type acte:) transport van resterende paijen vuijt een schuldbrieff
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Is gecompareerd Jan Lenards geboren van Oudelande ende nu wonende onder Hoedekinskercke
ende heeft getransporteert aen Pieter Cornelisz in de drije haringhen, poorter van Goes, die resterende penninghen hem comparant thoegecomen voor zijn aenpaert in de schuldtbrieff verleden voor Schepenen in Oudelande bij Abraham Anthonisz aen Digne Simons wijlen zijn comparants moeder, over coop van 1 huijs met zijn gevolgh, tot zeeckere somme gedateert 25 meerte 1596, daerinne hem comparant noch comen 2 ₤ 4 sch. vls. Actum ter presentie van Wouther
Jacobsz portier ende Matheus Jansz timmerman, poorters van Goes.
1.457

Verklaring Nele Cleeuwaerdtsdr over koop van huis door Cornelis Tolman 491

(Type acte:) attestatie gescreven achter die voorghaende supra pag. 317
Daernaer es insgelijcx gecompareerd die voornoemden Nele Cleuwardsdr. oudt, zoo zij zeijde
ontrent 85 jaeren ende heeft verclaert als voren warachtich ende haer wel kennelijck te zijnde
dat Cornelis Tolman die helft van t’voornoemde huijs gecocht heeft voor Blais Christiaensdr te
weten voor Digna Blais, wijlen haer deposantes zusters zoonsdr ende voor niemande anders.
Ghevende redenen van haer verclaeren ende wel weten want dijen coopes ten zelven huijse in
haere jeghenwoordicheijt gedaen. Aldaer den voornoemden Tolman in den naem van den voorseiden Digne zijne stiefdochter belooft heeft haer deposante voorts aen te onderhouden van
cost, cleederen ende noodtlijckheijt ende aldaer te laeten wonen zoo langhe zij leven zal. Aldus
verclaert thaeren huijse ter presentie van Cornelis Marinusz timmerman ende Cornelis Jansz
waeghemaecker, poorters van Goes.
1.458

Procuratie Matthijs Willems voor proces voor het Hof van Holland492

(Type acte:) procuratie voor een gheappelleerde inden Haeghe.
Is gecompareerd Mathijs Willemsz getrouwt hebbende die wedu van Cornelis Capelleman wonende in die prochie van Ovesandt, ende heeft geconsitueert Johan Soutelande procureur, postulerende voir den Hove van Hollant, om te moghen beginnen als gheappelleerde oft gedaeghde
jeghens Quirijn Mathijsz ende Joris Verbeeke wonende in Baerlandt. Aldus ter presentie van
Jan Jacobsz Bom ende David Crijnss landtbode, poorters van Goes.
1.459

Procuratie zonen en dochter Clais Willems Steenaardt 493

(Type acte:) procuratie ad recipiendum et lites
Zijn gecompareerd Pieter, Cornelis, Jan ende Barbara, broeders ende zuster, sonen ende dochter
wijlen Clais Willemsz Steenaardt, geboren van Stekene ende nu wonende onder Goes ende in
s’Gravenpolder, ende hebben geconstitueerd Simon Claisz hunnen broeder wonende Pijnacker
bij Delft, om te moghen ontfanghen hun gedeelte twelck hun als erfgenamen van Jan Haeck
wijlen haers moeders broeder competeert van Janneken weduwe van Lievin Vaels oft nu haeren
man, van verleenden ghelde. Aldus ter presentie van Christiaen van Borrhem, vlascooper ende
Bastiaen Fernandus hovenier (die de voornoemde comparanten wel kennen), inwoonders van
Goes.
1.460

Procuratie Christiaen Pieters Smit te ‘s Gravenpolder494

(Type acte:) procuratie ad recipiendum et lites in forma brevi
Is gecompareerd Christiaen Pietersz Smit, wonende in s’Graevenpolder ende heeft gecommitteerd Jan Fransz, zijns huijsvrouwen broeder, wonende binnen Goes. Actum ter presentie van
mr. Lievin de Moor, chirurgijn ende Jan Bolders beenhouwer, inwoonders van Goes.
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1.461

Transport obligatie Frans Jans Huijsman in Kapelle495

(Type acte:) transport op de rugghe gescreven van d’obligatie d’welcke den cedent goedt doet
Is gecompareerd Frans Jansz Huijsman wonachtich onder die prochie van Capelle ende heeft
getransporteerd dese obligatie int witte deses, verleden bij Jan Adriaensz, wonende in Cattendijcke aen hem comparant tot 6 ₤ 6 sch. 8 gr. voor een koe. Actum ter presentie van Jan Diericx
aerbeijder ende Adriaen Theune timmerman inwoonders alhier.
1.462

Transport obligatie Lambrecht Kelleman over mangelinge van paarden496

(Type acte:) transport simpel onder d’obligatie gescreven
Is gecompareerd Lambrecht Kelleman wonende onder die prochie van Oudelande, ende heeft
getransporteerd aen Jan Jansz Brouwer, poorter van Goes, dese obligatie hier boven gescreven,
verleden bij Thomas Cornelisz, wonende te Goes aen hem comparant tot 13 ₤ gr. over manghelinghe van peerden. Actum ter presentie Hubrecht Jansz stadtbode ende Jaspar Verhorst
loopende bode, inwoonders van Goes.
1.463

Obligatie met borg Jan de Strijker in Ellewoutsdijk497

(Type acte:) obligatie simple met een borghe als principale
Is gecompareerd Jan de Strijcker, wonachtich onder die prochie van Ellewoudsdijck ende heeft
verleden aen Steven Bernaerds, inwoonder van Goes, de somme van 23 ₤ 2 sch. 6 grooten over
coop van 25 zacken terwe tot 18 sch. 6 grooten den sack. Is mede gecompareerd Willem Michiels Hectors wonachtich binnen der zelver prochie (d.i. Ellewoutsdijck) ende heeft hem zelven gestelt als borghe. Aldus ter presentie van Lenard Jansz ende Jan Bolders, beijde beenhouwers en poorters te Goes.
1.464

Hier had de uitspraak uit Protocol C pag. 477 moeten staan498

Ten zelven daghe noch een vuijtspraecke gescreven op een compromis voir schepenen in Bieselinghe gepasseert, d’welcke is geregistreert in Prothocol C pag. 477.
1.465

Huwelijkse voorwaarden Cornelis Damiaens Hartsz en Lievijnken Brackens499

(Type acte:) contract antenuptiael
In den naem ons heeren Amen, zijn gecompareerd Cornelis Damiaens Hartsz, wonende onder
die prochie van Ovesandt ter eenre ende Lievijnken Brackens filia Paschiers geboren originelijck vuijt Vlaenderen enden nu wonende bij Pauwels de Vos, smit, poorter van Goes, gheassisteert met voornoemde Pauwels de Vos, daerthoe geauthoriseert bij haeren oom ende voochden,
volghende den brijeff gescreven bij Cornelis Govaert, wonachtich ter Neusen 20 martij 1605,
ter anderen zijden. Weduwaer ende jonghe dochter. Contrahenten zijn gheaccordeert dat de 40
gemeten land,die de vrouw ligghende heeft in den Couwenpolder bij ter Neusen, zullem gemeen ende deelbaer zijn half ende half, al ist zoo dat dezelve ih Vlaenderen geleghen zijn.ende
niet jeghenstaende eenighe Privilegien, costuijmen oft statuijten die aldaer gegheven, gepleeght
oft onderhouden worden. Aldus ter presentie van Hubrecht Jansz stadtbode ende Michiel Pietersz glaesmaker, medepoorters van Goes.
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1.466

Uitkoop van sterfhuis Walraven Martinsz500

(Type acte:) ampliatie op een voorghaende vuijtcoop bij een weduwe gedaen voor haeren kinderen vaderlijck goedt. Videto supra pag. 281
Is gecompareerd Janneken Jacobs van Borrhe, weduwe van Walraven Martinsz, wijlen velblootter, wonende te Goes, ende heeft verhaelt hoe wel zij comparante jeghens Balthasar Martins, vader van voorseide Walraven en als grootvader van zijne kinderen, gemaeckt heeft zekeren vuijtcoop, midts den welcken zij weduwe behouden heeft den vollen eijghendom van allen
den goederen in denzelven strefhuijse bevonden, midts onderhoudende haere gemeene kinderen
den tijdt van vier jaeren .... Soo heeftet nochtans haer comparante inder equiteijt redelijck gedacht den voorseiden vuijtcoop .... te beteren ende de zelve vuijt liberaelheijt te beghiften. Sulcx
heeft zij comparante verclaert ende belooft bij desen aen den zelven haeren kinderen, die nu
noch drije zijn, boven voorseide onderhoudt alnoch te gheven 150 guldens als zij tot State
comen te deelen onder hun allen, etc. Aldus ter presentie van Guilleaem de Hont ende Pieter
Pietersz de Windt, inwoonders van Goes.
1.467

Huwelijkse voorwaarden tussen Vincent Adriaens en Janneken Jacobs van den
Borre501

(Type acte:) contract antenuptiael, videto die naest voorghaende acte
In den naem ons heere Amen, zijn gecompareerd Vincent Adriaensz, handtschoenmaecker, geboren van Eeckeloo ende nu inwoonder van Goes, ter eenre ende Janneken Jacobs van Borrhedr, ter anderen zijden, jongheman ende weduwe, Indijen hij man eerst zou komen te overlijden moet de weduwe aan de vrijenden van haer overleden man betaelen de somme van 50 guldens eens tot een memorie. Aldus ter presentie van Guilleaem de Hont ende Paschier Dignusz
greelmaecker, inwoonders van Goes.
1.468

Transport obligatie Tanneken Vergouwe 502

(Type acte:) transport simple onder d’obligatie gescreven
Is gecompareerd Tanneken Vergouwe, als weduwe ende voochdesse van de achtergelaeten kinderen van Niclais Geerdsz ende heeft getransporteerd aen Gillis Geerdsz craemer, te Goes, dese
obligatie hier boven gescreven, verleden bij Pieter Claisz wonende in de Onse Lieve Vrouwenpolder aen haer comparante tot 13 ₤ gr. over coop van een peerdt. Actum ter presentie van Jan
Mazuer ende Hubrecht de Munck, inwoonders van Goes.
1.469

Catharina Boijs cedeert acties503

(Type acte:) cessie van d’Actien aenden borghe die den crediteur heeft jeghens den principalen
schuldenaer. Gescreven achter aen t’Instrument van borghtochte, ut supra pag. 285
Naerdijen Jacob Bouwensz hem gestelt heeft cautionaris ende Borghe als principael schuldenaer voor Cornelis Bastiaensz Rose, pachter wijlen wonende onder Cats, te betaelen aen Catharina Boijs, den pachten die hij Cornelis schuldigh es over die jaeren 1603 ende 1604, Soo es gecompareerd de zelve Catharina Boijs gheassisteert met Cornelis Cornelis Balthens haeren sone
ende heeft gecedeert etc. tot profijte van Jacob d’Actien die zij heeft jeghens Cornelis Bastiaensz voornoemt oft zijn sterfhuijs ende op zijne goederen, etc. Aldus ten huijse van Catharina
ter presentie van Pieter Rijmelandt ende David Jansz Schoudee, inwoonders van Goes.
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1.470

Pachtcontract Catharina Boijs met Jacob Bouwens504

(Type acte:) pachtcedulle Videto supra pag. 165, 285 ende die voorghaende acte
Zijn gecompareerd Catharina Boijs gheassisteerd met Cornelis Cornelis Balthens haeren sone,
poorters van Goes, ter eenre ende Jacob Bouwensz wonende tot Rotterdam ende frequenterende
in Noordt Bevelandt, ter anderen zijden, en hebben verclaert gheaccordeerd te zijne over de
pacht van 16 gemeten 152 roeden landt geeghen onder die heeerlicheijt van Cats in Noord Bevelandt, voor den tijdt van 8 jaeren. Dijes es expresselijck voorsproken Alzoo Catharina dezelve
landen te voren verpacht heeft aen Cornelis Bastiaensz Rose jeghens 2 ₤ grooten t’gemet, dat
Jacob voorseid beneerstighen zal, dat dijen pacht met Cornelis gedaen (die gestorfven es) ooc
doodt zij ende die verpachterse daervan ontsleghen. Aldus datum en plaats als voren.
1.471

Procuratie Jacques Pieters van Breda koop van een keurs met lijfken505

(Type acte:) procuratie ad recipiendum et lites
Is gecompareerd Jacques Pietersz van Breda, oudtcleercooper binnen Goes, ende heeft gecommitteert Mathijs Cornelisz poorter der stadt Ziericzee, om te maenen ende t’ontfanghen alzulcken 24 schellinghen 2 grooten vlaems, als Jan Pieterss Schouwenaer, onlancx gewoont hebbende tot Capelle binnen desen eijlande van Zuijdt Bevelandt ende nu s’heeren dienaer aldaer,
aen hem comparant noch resterende schuldigh is over coop van een keurs met een lijfken. Actum ter presentie van Abraham Willemsz van Benthem ende Jan Jansz Nolet inwoonders van
Goes.
1.472

Procuratie levering huis in Heinkenszand506

(Type acte:) substitutie onder aen die principale procuratie gescreven
Voir mij als (etc. ut supra pag. 326 remissive) Gepasseert voir Schoudt, borghemeesters ende
schepenen ende raiden tot Delft, bij Matheus Jansz Onderwater brouwer in de drij sterren aldaer, om aen Willem Hubrechtsz te leveren een huijs op Heijnkenssandt gedateert 14 marty
1605, onderteeckent J. Andriesz onder t’seghel aldaer. Actum ter presentie van Cornelis
Geerdsz Bijsterman ende Willem Geerdsz Nissepadt, poorters van Goes.
1.473

Verklaringen op verzoek van Gillis IJemants te Veere 507

(Type acte:) attestatie
Zijn gecompareerd Martin Jansz Mesoeck, Hubrecht Jansz stadtbode, ende Dierick Jasparsz cuijper, alle poorters van Goes, ende hebben verclaert ten versoekce van de weduwe van Gillis
IJemants, wonende binnen der stede Vere, warachtigh te zijne dat den paijbrieff verleden voir
schepenen in Goes bij den voornoemden Martin Mesoeck aen Rochus IJemantsz wonende ter
Vere tot 8 ₤ 10 sch.gr. te betaelen meije 1603 ende voorts jaerlicx 20 schellinghen grooten gedateert 25 aprilis 1602 vercocht es geweest, want den voorseiden Hubrecht den zelven brijeff
gecocht hebbende voor 3 ₤ 13 sch. 4 grooten gereedt gheldt. Aldus ter presentie van Jacob Dignusz backer ende Ezechiel Andriesz schoenmaecker, poorters van Goes.
1.474

Procuratie bij overlijden Jan Vermeulen508

(Type acte:) procuratie om erffenisse aen te ghaen
Is gecompareerd Adriaen Mahieus Adriaensz wonende tot Brussel, als getrouwt hebbende Anna
Jansdr Vermeulen, ende heeft gecommitteert Hubrecht Jansz stadtbode alhier om t’aenveerden
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etc. bij overlijden van Jan Vermeulen binnen Goes, hem in derzelvfer qualiteijt etc. etc. Aldus
ter presentie van Guilleam d’Hont ende Steven Bernaerds inwoonders van Goes.
1.475

Procuratie Roeland Corneliss Gras509

(Type acte:) commissie oft procuratie generale ad recipiendum vendendum tradendum et lites.
Videto supra pag. 303
Compareerde den Edelen Welgeboren ende Vroomen Joncheer Roeland Gras filius Cornelis,
geboren van Brugghe, nu zijnde binnen Goes ende heeft geconstitueerd Joncheer Franchois
Boogardt zijn zwaegher wonende binnen Ghendt, te zijne zijnen volmachtighen administrateur
ende ontfangher van zijnen goederen, om alle zijne gronden van arven geleghen in Vlaenderen
ende Brabant te verpachten, te verhueren ende administreren, dezelve ooc indient hem oirboorlijck dunckt te moghen vercoopen, alieneren ende belasten, te compareren ter vierscharren etc.
etc. Aldus datum als voren ter presentie van Sr.Sebastiaen Cornelisz de Witte ende Adriaen
Cornelisz Ghentman, inwoonders van Goes.
1.476

Schuldbekentenis Simon Pauwels Dijckwel510

(Type acte:) obligatie oft Confessie van schuldt te besitten op Renthen met hijpotheecquen
Compareerde Simon Pauwelssen Dijckwel poorter van Goes ende heeft verleden schuldigh te
zijne aen Jan zijnen sone die somma van 29 ₤ 15 schellinghen 10 grooten ter weescamere alhier
bekent ende daerenboven noch 20 ₤ 4 sch. 2 gr. Aldus ter presentie van Pieter Jansz van Oosten
ende Martin Mazuer, schepenen van Goes.
1.477

Verloren betaling “Capitale Leeninghe ter Oorloghen” Anthuenis Corneliss
Schipper511

(Type acte:) acquit van verloren recepisse
Is gecompareerd Antheunis Cornelisz Schipper, landtman wonende onder die prochie van Oudelande ende heeft verclaert warachtigh te zijne Hoewel hij voor hem zelven ende ooc als erfgenaem oft in den naem van Thoenken Inghels, wijlen zijne moedere, in den jaere 1599 ende
1600 getaxeert es geweest te contribueren inde Capitale Leeninghe ter Oorloghen voor elck vijf
ponden grooten vlaems ende dezelve somme vor hun beijden opgebraght ende betaelt heeft in
handen van Christiaen Vermuijen, daerthoe over een quartier van der Goes gestelt zijnde, ende
daervan Obligatie oft Recepisse genomen, D’welcke hij (naer zijn beste weten) onder den zelven Ontfangher gelaeten heeft, die nu seght de zelve niet te connen vinden. Soo heeft hij comparant wel willen ernstelijck verhaelen bij desen dat hij niet en weet waer de voorseide recepissen moghen berusten. Ende daeromme dese Affirmatie aen den voornoemden ontfangher exhiberende verclaert hij comparant wel ernstelijck dat hij dese Provincie van Zeelandt daervan ontslaet ende ontlast midts desen. Op dat hem comparant ofte zijne actie hebbende, daervoren gelevert werden zijne behoorlijcke renthebrijeve gelijck men anderen contribuanten es ghevende.
Belovende niettemin ende bereedt zijnde de zelve Recepissen over te leveren indijen hij die can
achterhaelen ende in zijne handen crijghen. Aldus ter presentie van Jan Jacobsz Bom ende
Hubrecht Jansz stadtbode, poorters van Goes.
1.478

Transport actie over mangelinge van een paard512

(Type acte:) transport van een actie in betalinghe van meerdere sommen met belofte dezelve
goedt te doene
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Is gecompareerd Abraham Marinusz. wonende onder die prochie van Ovesandt, ende heeft getransporteerd aen Hubrecht Jansz stadtbode, d’Actie tot 5 ₤ gr. vlaems hem cedent aengecomen
in gereeden ghelde van Jonghe Pieter Loockers in Ovesandt over manghelinghe van een peerdt.
Actum ter presentie van Steven Bernards ende Jaspar Verhorst lopende bode, inwoonders van
Goes.
1.479

Schuldbekentenis Cornelis Jans Boone over afkoop van een schuldbrief te
Krabbendijke513

(Type acte:) obligatie simple over afcoop van een schuldtbrijeff
Is gecompareerd Cornelis Jansz Boone, poorter van Goes ende heeft verleden ende bekendt
schuldigh te zijne aen Hubrecht Adriaensz de Munck, greelmaker, medepoorter alhier, voor
hem ende Maijken Jacques Tijerincx weese de somme van 40 ₤gr. vlaems over afcoop van een
schuldtbrijeff, verleden voir schepenen in Crabbendijcke bij Zacharias de Jonghe, aen Adriaen
de Monick tot 81 ₤10 sch. gr. van gerekende penninghen, etc. Aldus ter presentie van Steven
Bernards ende Jaspar Verhorst bode, inwoonders van Goes.
1.480

Kwijtschelding schuld moeder Franchoijs Guillaems 514

(Type acte:) quijtscheldinghe van een sone van zijn vaderlijck goedt, Videto pag. 339
Is gecompareerd Franchoijs Guillaems geboren zijnde van Sluijs, opgevoedt ende zijn ambacht
geleerdt hebbende binnen Goes ende nu cleermaker wonachtigh binnen Delft, ende heeft verhaelt hem wel kennelijck te zijne dat als zijn vader Guilleaem Anthonisz sterff, den staet van
den goederen zeer zober was. Ende dat hij tselve wel aengemerckt hebbende nu oudt zijnde tusschen 19 ende 20 jaeren heeft ernstelijck verclaert bij desen, Naerdijen Grietken Jans zijne
moeder, hem langhe onderhouden heeft ende belooft als hij tot eerlijcken staete comt noch te
gheven 10 schellinghen grooten vlaems eens, dat hij daermede hem wel gecontenteert tevreden
houdt. voor zijn vaderlijck goedt, ende scheldende daeromme voor hem ende zijne naecomelinghen dezelve zijne moedere ende allen anderen daervan quijte. Aldus ter presentie van Jacob
Pieters Wauwelaer ende Pieter Jan Gillisz, beijde aerbeijders ende poorters alhier.
1.481

Verklaringen op verzoek van Charles Quaekelbeen515

(Type acte:) attestatie
Zijn gecompareerd Cornelis Jansz Boone ende Jan Laureijs deurwaerder, oudt ontrent 43 ende
41 jaeren, poorters van Goes, ende hebben verclaert ten versoecke van Charles Quaekelbeen,
coopman binnen Middelburgh, warachtigh te zijne dat zij zeer wel gekent hebben Joos Vergouwe ende Niclais Geerdsz, die desselfs Joos dochter getrouwt hadde, beijde wijlen inwoonders van Goes, ende dat denzelven Joos Vergouwe in zijn leven schaepstelle gehadt heeft,
Merckelijck eene stelle achter Ossenisse onder Hulsterambacht in Vlaenderen, twelcke hij Cornelis comparant verclaert wel te weten alzoo hij daerbeneffens zeeckere gorssinghen gebruijckt
heeft. Ende beijde zij comparanten verclaeren dat zijluijden op de voorseide schorren die hij
Vergouwe tot zijne stelle gebruijckt wel geweest zijn. Dan verclaeren zij comparanten dat zij
noijt gehoordt noch geweten hebben dat den voornoemden Niclais Geerdsz eenighe stelle gehadt heeft oft schaepsneeringhe gedaen. Aldus ter presentie van Niclais Jansz Oostdijck, weerdt
in de Gouwe Leuwe ende Dominicus Adriaensz, beijde poorters van Goes.
1.482

Testament Michelle Himmaens516

(Type acte:) testament van een Capiteijns weduwe gesondt zijnde
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In den naem ons heeren Amen, is gecompareerd joncvrouwe Michelle Himmaens, weduwe van
Jacques Tutelaer, wijlen Capitain onder t’regiment van Zeelandt ende nu wonachtigh in Goes,
gesondt zijnde. Legateert aen haere vier joncxste kinderen naemlijck aen Michelle, Anne, Susanne ende Jacques, aen elck 500 guldens eens, die elck van haer vieren vuijtten gereedsten
goederen voren vuijt zal trecken.etc. Dijes es haere begheerte ende wille dat Marie haere dochter die reeds gedoteert es geweest, indijen zij mede begheert te deelen gehouden zij in te brenghen die twee duijsent guldens die met haer ten houwelijcke gegeven zijn geweest. Docht dat
Michiel haeren zone, ongehouden zij zulcken twee duijsent gulden hem insgelijcx gegeven aldaer in te brenghen. Aldus ter presentie van Sr. Chaerels Quackelbeen, coopman binnen Middelburg ende Hubrecht Jansz stadtbode.
1.483

Testament Michiel Tutelert en Anna van Duvenvoorde 517

(Type acte:) testament van een Capiteijn (zone van den voorghaende) met zijne huijsvrouwe
noch gheen kindt hebbende
In den naem ons heeren Amen, zijn gecompareerd Jr. Michiel Tutelert, Capitain onder
t’Regiment van Zeelandt ende joncvrouwe Adriana van Duvenvoorde, zijne huijsvrouwe, nu
t’saemen zijnde binnen Goes, beijde gesondt etc. Zij doen te nijete die houwelijckse voorwaerde tusschen hen beijden gemaeckt ende gepasseert voir Pieter Sebastiaensz Kettingh, Notaris
binnen Delft den 12 martij 1605, maken elkaar erfgenaam etc. etc. Stellen tot executeurs van
hun testament aan Franchois Tutelaer ende Jr. Willem van Duvenvoorde, hunne broeders respectivelijcken. Aldus als in de voorghaende acte.
1.484

Testament Niclais Jans en Tanneken Berckmans518

(Type acte:) testament tusschen man en wijf noch gheen kindt hebbende
Instituerende ende substituerende elcanderen reciprocque. In den naem ons heeren Amen, zijn
gecompareerd Niclais Jansz van der Gapinghen ende Tanneken Berckmans zijne huijsvrouwe,
wonende binnen Vlissinghen ende nu tsaemen zijnde binnen Goes, beijde gesondt, stellen elkaar tot erfgenaam. Aldus ter presentie van Hubrecht Jansz stadtbode ende Marinus Jansz van
Eversdijck, inwoonders van Goes.
1.485

Verklaring Lucas Corneliss kuiper519

(Type acte:) attestatie
Compareerde Lucas Cornelisz cuijper, oudt ontrent 44 jaeren, weerdt int hoefijser ende poorter
van Goes, ende heeft verclaert ten versoecke van mr. Pieter Henricxsz, geboren van Cloetinghe,
ende nu inwoonder van Goes, warachtigh te zijne dat in den jaere 1599 in augusto, hij geslaeghen es geweest van een peerdt int hanghen van den buijck, van dewelce quetsure hij zeer grote
smerte ende pijn lijdende continuelijck aen verscheijden chirurgijns ende meesters, zoo binnen
deser stede als binnen Middelburgh raedt ende remedien heeft versocht. Dan luttel oft gheen
baete noch verlichtinghe crijghende, nae dat hij bijnaest 5 jaeren met grooten ellende hadde
geghaen, heeft ten letsten hulpe versocht aenden voornoemden mr. Pieter ende verclaert hij attestant dat hij binnen den tijdt van 5 oft 6 weken, te weten in Julio 1604 ghaende ende staende,
zulcx van den zelven genesen es, dat hij tzedert daervan gheen wonden noch smerten, pijne
noch weedom en heeft behouden noch gevoelt. Daervan Gode almachtigh ende den voornoemden mr. Pieter hertelijck danckende. Daerenboven attesteert hij comparant dat hij van anderen
personen heeft verstaen dat denzelven mr. Pieter tzedert noch vele andere verscheijden curen
binnen dese stede danckelijck heeft voldaen. Aldus ter presentie van Cornelis Kelle Aventure,
schipper ende Frans Fransz van den Berghe, poorters van Goes.
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1.486

Transport tienden Oud Munster in Waarde aan Cornelis Marinuss Gort 520

(Type acte:) transport van Oudemunster thijenden
Compareerden Jacob ende Cornelis, gebroeders, zonen van Cornelis Jacobs Cornelis Bouwensz,
wijlen dijckgraeve in Weerde, inwoonders binnen desen eijlande van Zuijdtbevelandt, ende
hebben getransporteerd, gecedeert etc. aen Cornelis filius Marini Gort, wonende in Weerde, alle
alzulcken thijenden als hun comparanten verleent zijn volghende den verlijdt brijeff gedateerd
25 augusto 1590 binnen Weerde, gecomen van hunnen voornoemden vader, te weten die helft
van een gemet thijenden inden polder binnen de gemercken Oost aen die parochie van Weerde,
zuijd den westveerpolderdijck, west den heeren wegh teghens den splinters, ende noordt aen
den heeren wegh teghens die meese. Noch 240 roeden thijenden in dezelve parochie, item een
half gemet thijenden in den Zuijdtpolder ende in Plasmeet. Noch 32½ roeden thijenden in den
Westpolder bij Cruninghen, ende noch anderhalf gemet thijenden in den Zusters sandtpolder,
tsaemen tot ontrent drije gemeten 122½ roeden, etc. Aldus ter presentie van Jan Mazuer ende
Hubrecht Jansz stadtbode.
1.487

Ontvangst betaling van huis De Keerseboom in den Vorst 521

(Type acte:) acquit
Is gecompareerd Hubrecht Jansz stadtbode, als procuratie hebbende van Pieter Laureijsz Rosijn,
getrout mette weduwe van Reijnier Henricxsz binnen Berghen op den Zoom, ende heeft verleden ende bekendt bij desen ontfanghen te hebben vuijt handen van Steven Bernards de somme
van 23₤ 6 schellinghen acht grooten vlaems eens omme thuijs genaemt die keerseboom, staende
op den hoec van den Vorst bij t’gasthuijs (twelcke den voornoemde Steven gecocht heeft) belast
was. (Waeromme heeft hij comparant in der voorseide qualiteijt quijtgescholden ende scheldt
quijte ende ontlast bij desen tvoorseide huijs, cooper ende eenen ijeghelijcken quijtende, etc.
Aldus ter presentie van Adriaen Jansz Gorcum, aerbeijder ende Jacques Jansz Potvliet, metser,
inwoonders van Goes.
1.488

Testament Leijn Nicolaess visscher522

(Type acte:) testament tusschen man en wijf , kinderen, maer gheen tsaemen hebbende met
eenighe legaten
In den naem ons heeren Amen, zijn gecompareerd Leijn Claisz visscher ende schipper, poorter
van Goes, ende Cornelie Jansdr, zijne huijsvrouwe, beijde gesondt, soo stellen zijluijden tot
hunnen erfgenaemen elcke zijnen kinderen ende kindskinderen respectivelijcken zulcx als die
behooren te erfven. De langhstlevende krijgt het huijs staende op den Meulendijck binnen Goes,
midsgaders de bladinghe van ontrent 8 gemeten landts geleghen in Wolphardsdijck genaemt die
verbrande hofstede, twelck nu bij Theun Jorisz gebaent wordt. Aldus ter presentie van Sebastiaen de Witte ende Jan Jansz craemer, medepoorters van Goes.
1.489

Ontvangst bedrag van een uitkoop door Cornelis Corneliss Lick523

(Type acte:) acquit
Is gecompareerd Cornelis Cornelisz Lick, poorter van Goes ende heeft verhaelt Naerdijen Lucas, wijlen oom van zijne comparants huijsvrouwe, gestorfven was, dat Apollonia, weduwe van
Lucas, op saterdagh in de goesche jaermarct laetstleden bij hem comparant gecomen is, ende de
welcke den staet vant sterfhuijs sommierlijck verclaerende, dat vuijtterlijck zij weduwe jeghens
hem comparant daervan vuijtcoop gedaen heeft, voor 2 ₤ gr. vls. Bekent de zelve 2 ₤ vuijt han-
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den van Vincent Claissen, hovenier, medepoorter alhier, ontfanghen te hebben. Aldus ter presentie van Hubrecht Jansz stadtbode ende Steven Bernards, inwoonders van Goes.
1.490

Kwestie erfgenamen Joos Jans van de Werve met weduwe Andries Simons
backer524

(Type acte:) transactie
Questie, geschill ende Proces geresen zijnde, eerst voir schepenen van Goes, ende daernaer voir
den Hove van Hollant, tusschen de erfgenamen van Joos Jansz van de Werfve, heijsschers ter
eenre ende die weduwe ende erfgenamen van Andries Simonsz backer, gedaeghde ende appellanten ter anderen zijde. Pretenderende de heijsscher betalinghe van renthen van zeven jaeren
1598-1604 tot 6 ₤ 5 sch. 9 gr. vlaems jaerlijcx sprekende op een boogaert genaemt die Cousse
in Heijnkenssandt, verleden voor schepenen aldaer 28-4-1598, etc. Wensen minnelijck accoordt. Zijn verschenen: Jan Jansz craemer, als voocht van de weesen wijlen Johanna Cornelis
Martins als volmacht hebbende van Elijzabeth Pieter Cornelisz van Schuijle als man van Catharina ende vervanghende Tobias ende Jan Jansz brouwer in den name van David, alle dochters
ende zonen van wijlen des voorseiden Joos van de Werfve, ter eenre ende Simon des voornoemden Andries sone ende erfgenaem hem sterck makende voor desselfs weduwe zijne stiefmoeder, ter anderen zijden. Hebben verclaert vrijendelijck veraccordeert te zijne. Simon heeft
aan de erfgenamen van Joos overgelevert een paijbrijeff verleden voor schepenen van Goes bij
Anthoni Hebbrechts over den coop van de backerije int noordteijnde, gedateerd 10-2-1603. Aldus ter presentie van Jan Claisz backer ende Jacob Jansz Braeniendijc, medepoorters alhier.
1.491

Procuratie Sebastiaen de Witte525

(Type acte:) procuratie van een voocht om de weesen goederen te caevelen ende rekeninghe
t’aenhooren
Compareerde Sebastiaen de Witte, poorter van Goes, als voocht van de weesen naergelaeten bij
wijlen die huijsvrouwe van Meester Marcellus van Eversdijck, Licentiaet in beijde die rechten
ende advocaat binnen der stede van Middelburgh. ende heeft geconstitueerd Mr. Cornelis Vergoes(?) ende Jan Cromstrijen des voorseiden Marcelis schoonsonen, om te compareren ter
weescamere ende vierscharren etc. etc. Aldus ter presentie van Jan Cornelisz Mazuer ende Lenard Jansz beenhouwer, poorters van Goes.
1.492

Procuratie Maijken Boone526

(Type acte:) procuratie van een weduwe om haer overleden mans sterfhuijs te reeden etc. in
forma brevi
Is gecompareerd Maijken Boone als weduwe van Jan Hermansz wijlen geheten schipper Jan,
poorter van Goes, ende heeft gecommitteert Pieter Adriaensz craemer, medepoorter alhier, om
in haeren naem ende qualiteijt te helpen reeden tselve sterfhuijs te compareeren in de vergaederinghe, ter vierscharren ende alomme daert van noode zij. Aldus ter presentie van Dignus Jobsz
scrijnwercker ende Jan Jansz Nolet, inwoonders van Goes.
1.493

Procuratie Jan van Dijcke527

(Type acte:) procuratie ad recipiendum et lites in forma brevi
Is gecompareerd Jan van Dijcke, zoo voor hem zelven ende als vervanghende ende hem sterckmakende voor zijn medeerfgenamen van Pieter van Dijcke, zijnen vader, wonende binnen
Leijden, ende heeft gecommitteert Cornelis Jansz Boone, poorter van Goes, om te maenen, heij524
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schen ende ontfanghen alsulcke somme van 75 ₤ 6 sch. 8 gr. als Jr. Jhean de la Salle aen den
voornoemden Pieter van Dijcke schuldigh es van afgerekende penninghen per obigatie gedateerd den naestlaetsten Januarij 1598. Actum ter presentie van Jaspar Verhorst bode ende Guillaem Pauwels Smul, inwoonders van Goes.
1.494

Transport obligatie koop van een ruin528

(Type acte:) transport van een obligatie op den rugghe gescreven
Is gecompareerd Lenardt Jacob Aerensz, poorter van Goes ende heeft getransporteerd aen Willem Jansz graincooper, medepoorter, dese jeghenwoordige procuratie ihnt witte deses, verleden
bij Jan Fransz Trim, wonende te Cruninghen aen hem comparant tot 21 ₤ gr. voor een ruijnpeert, te betaelen H’Iersicken Jaermarct d’eene helft ende vastenavondt naestcomende d’andere
helft. Als borghe Jacob Aerensz waghemaker in Cruninghen. Aldus ter presentie van Steven
Bernards ende Jan Bolders, steenhouwer, inwoonders van Goes.
1.495

Huwelijkse voorwaarden Marinus Henricxsz en Maijken Jacobsdr 529

(Type acte:) houwelicxe voorwaerde
In den name ons heeren Amen, zijn gecompareerd Marinus Henricxsz landtmeter, inwoonder
van Goes ter eenre ende Maijken Jacobsdr. wonende onder die prochie van Sijnoudskercke,
gheassisteert met Jan Pietersz brouwer, haeren zwaegher, wonende op Heijnkenssandt, ter anderen zijden, weduwaer ende weduwe, bij vooroverlijden van de vrouw zal de man in het bezit
blijven van het huis daerinne hij nu woont genaemt ‘t Paradijs, staende aen de westzijde van de
marckt, item noch alle het landt twelcke hij nu onlancx geerft heeft van zijn broeder Jan Henricxsz, etc. Aldus ter presentie van Jacob Jansz Braeniendijc, poorter van Goes ende Jan Jacobsz Moerdijck wonende onder die prochie van der Nisse.
1.496

Testament Pieter? Martinsz en Cornelia Andriesdr Laureijsdr 530

(Type acte:) testament tusschen man en wijf, oude luijden, kinderen, maer gheen tsaemen hebbende met reciprocque legaten van t’gebruijck
In den naem ons heeren Amen, zijn gecompareerd (onleesbaar, in de vouw van het boek) (Pieter?) Martinsz geboren in Borsselen ende eertijdts balliu in Coudorpe ende Drijeweghen, ende
Cornelie Andries Laureijsz dr, zijne huijsvrouwe, nu tsaemen wonende binnen Goes, zij zijeckelijck te bedde ligghende van een accident aent been ende hij redelijck te passe. Legateren aen
de Heijlighen Gheest oft aermen te Coudorpe ende Drijeweghen een stucxken zaijlandts groot
..... 236 roeden ligghende op den Cadam aen desselfs Heijlighen Gheests landt aldaer. Aldus ter
presentie van Willem Laureijsz houtsaegher, ende Frans Cornelisz, passementwercker, inwoonders van Goes.
1.497

Mangelinge van landen in Heinkenszand 531

(Type acte:) permutatie ofte manghelinghe van Landen met overdraght der zelver
Zijn gecompareerd Adriaen Andriesz cuijper, poorter van Goes, als getrouwt hebbende die weduwe van Jan Gorisz Pover, wijlen wonende onder die prochie van Heijnkenssandt, ter eenre
ende Cornelis desselfs Jans zone wonende op Heijnkenssandt, eter anderen zijden, ende hebben
tegader verclaert Naerdijen bij het Caevelen ofte deelen van des voornoemden Jans sterfhuijs,
eenighe stucken den eenen te hooge gevallen zijn van wederzijden die den anderen beter zijn
gelegen, dat zij comparanten met hunnen beijden consente veraccordeert zijn dezelve jeghens
elcanderen te permuteren oft manghelen. Cornelis krijgt: twee stucxkens zaijlandt gelegen on528
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der Heijnkenssandt int Oude Nieuwelant, t’eene groot ontrent 5 quartier binnen dese gemercken: oost aen den heeren wegh, zuijdt t’capittel van Sinte Pieters tot Middelburgh, west die
raije ende noordt Jan Adriaensz weese landt, t’ander groot ontrent 408 roeden, oost die raije,
zuijdt den aermen in Goes, west den heeren dijck, noordt Gillis Jansz Rose. Adriaen krijgt ook
twee stucxkens weije, ligghende aldaer groot tsaemen ontrent 2½ gemet, t’eene oost Joos Jacobsz, zuijdt die kercke tser Aerdskercke, west den heeren dijcke ende noordt den aermen in
Goes. T’ander oost Gillis Rose, zuijdt Adriaen Andriesz, west den heeren dijck ende noordt aen
die kercke van tser Aerdskercke landt. Aldus ter presentie van Pieter Michielsz Speelman ende
Gillis Jansz aerbeijder, poorters van Goes.
1.498

Transport obligatie Lonis Corneliss Kelleman 532

(Type acte:) transport op den rugghe van d’obligatie gescreven, daer den cedent die schuldt
etc. moet goedt doende ende met noch borghe voir hem
Is gecompareerd Lonis Cornelisz Kelleman, wonende in s’Gravenpolder ende heeft getransporteerd aen Steven Bernards, inwoonder van Goes, dese jeghenwoordighe obligatie int witte deser, verleden bij Pieter Jacobsz, wonende onder Sijnoudskercke aen hem comparant tot 41 ₤...
met Pieters merck onderteeckent. Als borghe Job Cornelisz Kelleman ooc wonende aldaer (d.i.
s’Gravenpolder). Aldus ter presentie van Jan Jacobsz Bom ende Jan Cornelisz Mazuer, poorters
van Goes.
1.499

Verklaring Jacob Jans over bezoek aan Beverwijk533

(Type acte:) attestatie
Is gecompareerd Jacob Jansz geseijt swarten Jacob, schipper, wonende binnen Goes oudt
ontrent 32 jaeren ende heeft verclaert ten versoecke van Peijn Cornelisz, wonende tot Beverwijck, warachtight te zijne, dat hij in octobri laetstleden oft daerontrent, daer bij ende mede
gweeest es in Beverwijck voorseit, daer Joos Jansz Cleijnken, wonende alhier, van Peijn voornoemt gecocht heeft een bonte vaerse tot 32 guldens. Aldus ter presentie van Jan Jansz Wasschardt ende Jacob Philipsz timmerlieden te Goes.
1.500

Notitie onder aan de pagina over graef Maurits met leger naar Antwerpen

(Type acte:) moeilijk te lezen omdat het slecht op de film is gekomen
Maandagh in de Cruijsdaghe 16 maij smorghens reedt Graeff Mauritz metten Geusen Legher
naer Antwerpen om te belegheren ende ten zelven daeghe voer die Geuse Vlote (bet dan 500
zeijlen) tot voor Lillo/ Dijstdagh den 17 voor daeghe pooghden die tschepe waeren te passeren
voorbij die Peerle schanse boven Calloo den zeedijck aenden Vlaemschen zijde deur te steecen.
Dan werden afgejaeght, vele doodtgesslaeghen ende verdroncken. Ende des Woensdaghs keerden voor t’casteel van Woude
1.501

Procuratie Adriaen Franss aan Geerdken Boone534

(Type acte:) procuratie ad tradendum in brevi forma et recipiendum
Compareerde Adriaen Fransz, geboren van Heijs ende nu lijnewever wonende binnen Goes, ende heeft geauthoriseert ende maeckt machtigh Geerdken Boonen zijne huijsvrouwe te compareren oft opdraeghen aen Jan Boonen haeren broeder wonende binnen Weerde alle alzulcen gronden van arven als zij geconstitueerde hadde ligghende onder die jurisdictie van Weerdt ende
daerontrent ende dewelcke hij comparant aen Jan voornoemt vercocht heeft. Actum ter presentie van Jan Jansz brouwer ende Jaspar Verhorst loopende bode, inwoonders van Goes.
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1.502

Betaling door Jan Michiels in Baarland535

(Type acte:) transport simpel onder een extract vuijt scepenen register van Baerlant gescreven
Is gecompareerd Jan Michielsz wonende in Baerlant ende heeft getransporteerd aen Jan Jansz
brouwer, poorter van Goes, dese jeghenwoordighe acte van vuijtspraecke tusschen hem comparant ende Jan Cornelisz Leijs met Logier Piersz gedaen den 23 novembris 1602 tot 22 ₤ 10 sch.
gr. vls. verschenen kersmisse 1603. Actum ter presentie van Adriaen Jonghen oudt balliu van
Baerlant ende mr. Lievin de Moor, chirurgijn te Goes.
1.503

Transport Oud Munster tienden in Waarde536

(Type acte:) transport van Oudemunster thijenden
Compareerde Cornelis van Alphen eertijdts getrouwt hebbende wijlen Cornelia Vermeijen, ende heeft getransporteerd aen Adriaen Adriaensz, poorter van Goes, die helft van alzulcken thijenden als hem competeren in Weerde, te weten ontrent 2 gemeten en een half hondert ende vijf
¾ roeden oft zoo veel meer oft min alsmen bijden brijeve bevinden zal. Aldus ter presentie van
Adriaen Cornelisz Calloo stadtbode ende Michiel Cornelisz Blaubeen, poorter van Goes.
1.504

Testament Geert Corneliss en Maijken Jacobsdr537

(Type acte:) testament tusschen man en wijf gheen kindt hebbende
In den naem ons heeren Amen, zijn gecompareerd Geerdt Cornelisz, winckelier ende Maijken
Jacobsdr, zijne huijsvrouwe, poorters van Goes, hij zijeck te bedde ligghende, zij wel vaerende,
etc. Legateert aen Willem Cornelisz Rose, zijnen halven broedere een daelder tot vijf schellinghen grooten eens ende gelijcken daelder aen Neelken Pieters zijne halve zusters kindt, beijde
voor een memorie. Stelt tot erfgenaeme Tanneken zijne zuster van geheelen bedde oft haeren
kinderen indijen zij overleden waere, maken verder elkaar erfgenaam. Aldus ter presentie van
Joos Joosz ende Niclais van den Putte, beijde cleermakers en poorters van Goes.
1.505

Kapitale Lening van Costen Pauwels538

(Type acte:) transport van d’Actie oft Renthen die voor die capitale leeninghe verleden zijn
Is gecompareerd Costen Pauwelsz wonende omder die prochie van Cruninghe aen den Santdijck binnen die wateringhe van bewesten H’Iersicken, ende heeft getransporteerd aen Pauwels
van den Dale, inwoonder van Goes. d’Actie totte Rep. tot 6 ₤ gr. vls. Actum den laetsten dagh
van Maij 1605 ter presentie van Jacob Jansz Braeniendijc ende Willem Jansz Schoudee, poorters van Goes.
1.506

Procuratie Maijken Marinusdr539

(Type acte:) procuratie ad tradendum in brevi forma van een vrouw
Is gecompareerd Maijken Marinusdr. huijsvrouwe van Martin Martsz eertijdts poorter van
Goes, ende heeft met Steven Bernards als haer gecoren voocht, gemachtight Hubrecht Jansz
stadtbode, om te compareren ter vierscharren ende alomme etc. ende aldaer wettelijck te leveren
alzulcken boomgardt met zijn gevolgh staende ende geleghen aenden Cinghel te Goes, buijten
de Oostpoorte, d’welcke haer comparante thoebehorende zij vercocht heeft aen Mr. Michiel
Baerlandt Mattheusz, volghende die conditien daervan zijnde. Actum ter presentie van Adriaen
Cornelisz Ghentman ende Anthonij de Witte inwoonders van Goes.

535

RAZE 2042, fol 378, 24-5-1605
RAZE 2042, fol 378, 27-5-1605
537
RAZE 2042, fol 379, 28-5-1605
538
RAZE 2042, fol 380, 31-5-1605
539
RAZE 2042, fol 380, 6-6-1605
536

- 154 -

1.507

Procuratie Frans Marinuss Pienart 540

(Type acte:) Procuratie om erffvenisse aen te ghaen in brevi forma
Is gecompareerd Frans Marinusz Pensart, jonghman, geboren vuijt t’landt van Waes ende nu
dienende bij Macharis Cornelisz in Wolphardsdijck ende heeft machtigh gemaeckt Adriaen
Joosz, zijn stijef oom, wonende buijten die gansepoorte, om te compareren ter vierscharren etc.
om t’aenveerden d’erffvenisse ofte successie van Adriaen Marinusz zijn eenigh broeder, overleden op de landtstede tot Cornelis Pietersz in Dijckwel, te stellen he(?) int gebruijck etc. Actum ter presentie van Hubrecht Jansz stadtbode ende Steven Bernards, inwoonders van Goes.
1.508

Testament Maijken Pauwels Dijckwel541

(Type acte:) testament van een oude vrouw noch ghaende ende staende, Vide supra pag. 98
In den naem ons heeren Amen, is gecompareerd Maijken Pauwelsdr Dijckwel, weduwe van Lenard Willemsz Goeree, poorteresse van Goes, gesondt ende wel vaerende, doch metten ouderdom beswaert, alzoo zij gehadt heeft twee dochters namentlijck Janneken, die getrouwt es geweest met Jacob Jansz Braeniendijc ende Pieternelle die huijsvrouwe was van Jan Jansz van
Stapelen. Ende dat zij comparante metten zelven van Stapelen gecocht hebben zeeckere thijenden zoo in H’Iersicken als in Eversdijck, daervan zij comparante d’een helft van de cooppenninghen betaelt heeft, hoewel nochtans die thijenden gestelt zijn op den naem van Stapelen ende
sulcx alleene op zijne kinderen zullen succederen. Kinderen en kleinkinderen erven. Zij legateert aen Willem Jacobsz haeren voorseide neve het huijs daer zij in woont staende aen de oostzijde van de marckt, midtsgaders dat daerin zal blijven die groote casse in de voorkeucken, twee
liet de campten op den achtercamer, (doch niet die bedden) ende liet de camp staende op den
voorcamer met zijn volle behanghsel ende met t’beste bedde, twee oircussens, twee paer
zacxkens, twee paer slaeplakens, twee die beste dekens. Zij stelt aen als executeurs Niclais
Jansz Oostdijck ende Simon Pauwelss haeren neve ende broeder.die daarvoor krijgen drije oude
rosenobels ende legateert aen den voornoemden Jacob Braeniendijc ende Jan van Stapelen elcx
diergelijcke nobelen ende aen elcken een silveren beker die in het sterfhuijs bevonden zullen
worden. Aldus ter presentie van Hubrecht Jansz stadtbode ende Lenard Jansz beenhouwer,
poorters van Goes.
1.509

Persoonlijke aantekening Levendale over reis 542

(Type acte:) onder aan de pagina een aantekening van een reis die Levendale gemaakt heeft
Donderdagh den 9 junij tschepe gevaren tot in ende voor Oolkensplaete. Vrijdagh Dordrecht
ende te waghen in Gorcum, Saterdagh te waeghen deur Vianen tot Utrecht hora secunda, Donderdagh tschute deur die vaert ende afgeseijlt ten 1 uren (regen, windt noordelijcki donder
blixen storm) ende voor 6 uren bin Dort. Vrijdagh tschepe, grooten windt, westelijck in Oolkensplaete, Saterdagh afgevaren tot voor Vianen ende des avonts afgevaren, callem ende des
nachts ten 1 uren ghearriveert tot Armuijden, buijten boorde gevallen, Sondagh binnen Aermuijden, middagh Aermuijden, ende in Goes gekeert.
1.510

Verklaring Verklaringen op verzoek van Jan Jans van Goer543

(Type acte:) attestatie
Zijn gecompareerd de volgende personen, die op versoeck van Jan Jansz van Ghoer oft Maijken
zijne huijsvrouwe, verclaert warachtigh te zijne etc. Eerst: Bette Waele, oudt ontrent 50 jaeren,
huijsvrouwe van Jan Nolet, inwoonster van Goes, dat zij eertijdts met Martijnken naegenoemt,
mede geroepen es geweest van Margriete Loeffs, als Jan van Goer, haeren man (des voorseiden
540
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requirants vader ende moeder) overleden was. Om te taxeren eenighen huijsraet, meest vodderije ende oft slecht goedt. Twelcken zij gedaen heeft totten prijse haer nu vergeten. Dan dat
zeeckeren tijdt daernae die voornoemde Margriete aen haer comparante geseijt heeft Ick hebben
die hoeden ooc doen taxeren. Daerop zij deposante haer afvraeghde hoe zoo. Hebt ghij ooc
doen taxeren die twee packen manshoeden ende dandere vrouwen hoeden Die ghij mij te bewaeren hebt gegheven? Daerop zij antwoordende zeijde, Neen Ick hebbe liever dat mijn kinderen mij bidden dan ic haer. Seght voorts dat t’anderen tijden zij deposante aenden voornoemden Margriete verhaelende dat zij zeeckeren goeden wiste proffijtelijck om te coopen dan te luttel gheldts hadde. Dat Margriete daerop antwoordende Ick hebbe noch 11 ₤ grooten die ledigh
ligghen. Ick zal u die leenen. D’welcke zij deposante ontfanghen hebbende voor vrijendschap
aen haer ghaf. De bruijdegoms craeghen als zij Margriete met Melis troude. Martijnken Pieters,
oudt ontrent 57 jaeren, huijsvrouwe van Cornelis Jansz Boone, poorters van Goes, verclaert als
voren dat zij eertijdts met Bette voornoemt ende ten versoecke van Margriete den voorseiden
huijsraet (die zober was) wel getaxeert heeft, zonder den prijs onthouden te hebben. Ende daervan voir mij Notario attestatie verleden op den laetsten decembris 1597. Maer egheen hoeden
Die bij Pieter Jansz ende Melis getaxeert zijn geweest. Verclaert ooc zij comparante dat zij wel
getaxeert heeft tghene men haer vertooghde, Maer anders niet. Aldus ter presentie van Hubrecht
Jansz stadtbode ende Jacques Pietersz van Breda, inwoonders van Goes.
1.511

Verklaring van Jacques van Breda 544

(Type acte:) verclaers met affirmatie, onder ende op den rugghe van de versochte attestatie gescreven
Is gecompareerd Jacques van Breda, oudtcleercooper te Goes, verhaelende hoe hij zeecker proces hebbende jeghens Jan Pietersz Schouwenaer, sheeren dienaer binnen Ziericzee, dat tsijnre
kennisse gecomen es, dat den zelven Jan, verweerder, allegerende es eertijdts assignatie ofte
bewijs aen hem heere gedaen te hebben op Christiaen Leulieur, deurwaerder alhier. Dan alzoo
tselve onwarachtich es ende bijden verweerder niet en zoude connen geprobeert worden (zoo
nochtans behoorde) heeft hij comparant ter contrarien den voornoemden Christiaen verscocht
daervan zijne Attestatie te gheven. Dwelcke hij hier voren met zijn eijghen handt (mij Notario
wel bekent) gescreven heeft, Daerbij hij comparant heeft wel ernstelijck willen verclaeren bij
desen. Dat hij bereedt es (indient noodt zij) met Eede te affirmeren. Gelijck hij affirmeert bij
desen. Dat hij noijt eenighe assignatie oft bewijs ontfanghen heeft, die den voorseiden Jan verweerder aen den voornoemden Christiaen oft ijemande anders zoude moghen gedaen hebben.
Actum ter presentie van (ets. pag. 360).
1.512

Transport obligatie door Cornelis Henricx545

(Type acte:) transport onder d’obligatie gescreven Daervoren den cedent hem verbindt
Is gecompareerd Cornelis Henricxsz, wonende onder die prochie van Oudelande ende heeft getransporteerd dese obligatie hierboven gescreven aen Andries Arensz smit aldaer aen hem comparant tot 15 ₤ gr. voor een peerdt. Actum ter presentie van Jan Jansz Brouwer ende Gregoris
Macharis, inwoonders van Goes.
1.513

Verklaring Jan de Ridder en Pieter Borsselaer over pacht te betalen door Cornelis Jans Boone546

(Type acte:) attestatie
Zijn gecompareerd Mr. Jan de Ridder ende Pieter Borsselaer, oudt zoo zij zeijden ontrent 67
ende 55 jaeren, poorters van Goes, ende hebben verclaert ter institutie van Catharina Boijs, wa544
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rachtigh te zijne dat in den voorleden weecke, onbegrepen den juijsten dagh, zijluijden daerbij
ende mede geweest zijn voir die deure van Cornelis Jansz Boone, binnen Goes, daer Cornelis
Martsz in den naem des voornoemden requirante den zelven Cornelis Jansz Boone ernstelijck
afgevraeght heeft oft hij van meeninghe was te betaelen den verschenen ende loopende pacht
met d’andere verloopen pachten tot ontrent 20 ₤ gr, van t’Landt dat die weduwe in den poel (nu
fugitive) gebaent heeft ende zij noch ten achteren es. Wijens hoeve, hij Boone gecocht oft overgenoemen heeft. Dat denzelven Cornelis Boone daerop duijdelijck gheantwoordt heeft Dese oft
gelijcke woorden in substantie, Dat die requirante haeren wille met haer Landt zoude doen. Alzoo hij tselve landt niet en begheerde. Al mocht ic dat landt voor een inckelen pacht hebben, Ic
zoude mij beraeden oft ict zoude willen houden oft niet. Daerbij voorts verhaelende dat t’Landt
in shr. Abbekercke eensdeels bezaijt was met rontsaet ende eensdeels braecke. Dwelcke hij
hadde gewent. Segghende Begheert die requirante Dat ict selve voorts oirboore Dat hij Boone
pretendeerde tselve te doene midts dat hij betaelt werde van den aerbeijt. Oft dat hij begheerde
met haer t’accorderen. Aldus ter presentie van Sebastiaen Jansz Hooghcamer ende Pieter Marinusz Mesoeck, poorters van Goes.
1.514

Uitkoop van sterfhuis van Janneen Schiers547

(Type acte:) vuijtcoop van een sterfhuijs voor die weduwaer, Gescreven op den rugghe van een
voirghaende accoordt
Zijn gecompareerd Jan Bolle hovenier buijten die gansepoorte, ter eenre ende Pieter Smagghe
met Catelijne filia Karels Duuck, zijne huijsvrouwe, parochiane in Staeden, als volmachtight
van Marijn Schiers filius Joos wonachtigh binnen die prochie van Beijselare, volghende die
Procuratie voir schepenen te Staeden548 gepasseert den 15 maerte 1604, onderteeckent Rogier
de Keijsere, Joos Wulf ende met een handtmerck hijer geexhibeert, ter anderen zijden. Ende
hebben verclaeert gheaccordeert te zijne ter oirzaecke vant sterfhuijs ende erffvenisse van Janneen Schiers (wijlen huijsvrouwe des voorseiden Jans) ende des voornoemden Marijns vaders
zuster ende van haere kinderen. Daervan Pieter Jansz, die laetst overleden was, in der voeghen
dat hij Jan Bolle, weduwaer ende vader zal aenveerden, behouden ende etc. altzijnder baeten
ende ooc lasten. Midts dat hij boelhouder aen die voornoemde Catelijne (met haeren man) als
volmachtighe als boven (Boven die somme van 13 ₤ 10 gr vls. die hij aen Willem de Poorter
ende Willem Jorisz Pijpe gegeven heeft, volghenden den instrumente over dander zijde bij Sebastiaen Barensteijn Notaris 26 maij 1603 gepasseert), alnoch vuijtgereijckt heeft de somme
van 19 ₤ gr. vls. eens. Welcke die voornoemde Catelijne met Pieter inder voorseiden qualiteijt
bekennen bij desen in gereeden ghelde haer aengetelt te zijne. Scheldende daeromme den voorseiden boedelhouder ende allen anderen quijte, behoevende van den voorseiden erffvenisse ende successie nu ende ten euwighen daeghe Quijte ende bedanckt van de goede betaelinghe. Aldus ter presentie van Simon Martins Jaegher ende Jan voornoemt, aerbeijders, wonende onder
derzelver stede. Ende tprincipale instrument es met thandtgescrift des voorseiden Pieters ende
metten mercken van Catelijne ende vande getuijghen onderteeckent.
1.515

Uitkoop van sterfhuis van Cune wijlen huisvrouw Matthijs Pieters 549

(Type acte:) vuijtcoop van een sterfhuijs voor die weduwaer. Vide supra 352
Zijn gecompareerd Henric Philipsz wonende op Heijnkenssandt ter eenre ende Mathijs Pietersz
als vader ende voocht van Pieter zijn soonken geprocreert bij wijlen Cune, midtsgaders Crijn
Vincentsz als getrouwt hebbende Aeghte, ter anderen zijden, ende hebben verclaert gheaccordeert te zijne ter oirzaecken van t sterfhuijs ende erffvenisse van Maijken, wijlen huijsvrouwe
van voorseide Henric ende zuster van voornoemde Cune ende Aeghte.(alle drije dochters wijlen
547
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Jan Cornelisz Schipper, eertijdts poorters der stadt Romerswalle, etc. Aldus ter presentie van
Jan Cornelisz Mazuer ende Cornelis Willemsz Vernisse, poorters van Goes.
1.516

Transport actie door Zegher de Pauw 550

(Type acte:) transport van een actie die den cedent goedt doet
Is gecompareerd Zegher de Pauw, wonachtich onder die prochie van Oudelande ende heeft getransporteerd aen Jan Jansz Brouwer poorter alhier, d’actie hem cedent competerende op Andries Jacobsz in Baerlant, tot 3 ₤ 10 sch. gr vls over boogaerthuere. Aldus ter presentie van Lowijs Waele beenhouwer ende Abraham Bouwens, poorters van Goes.
1.517

Transport actie door Willem Corneliss Smit

(Type acte:) transport simple van een actie
Is gecompareerd Willem Cornelisz Smit wonachtich in Drijeweghen ende heeft getransporteerd
aen Cornelis Geerdsz, naeghelmaker en poorter van Goes, d’actie hem cedent competerende op
Dignus Bol in Hoedekinskercke tot 31 guldens over coop van een keurs daerop 21 gulden betaelt zijn. Aldus ter presentie van Pieter Martsz ende Clais Bouwensz eertijdts wonende in
Coudorpe ende nu alhier.
1.518

Goedkeuring testament Cornelia Laureijsdr551

(Type acte:) confirmatie van t’voorseide testament met ademptie van een Legaet, Achter aen
t’principale Testament (ut supra pag. 185) gescreven
Is gecompareerd die voorseide Cornelia Laureijsdr, zijeck te bedde ligghende, nochtans haeren
sinnen verstant discretie etc. Heeft herroepen een legaat van 50 guldens aen Mr. Hendric Claisz
voir Clais zijnen sone gelaeten. Aldus ter presentie van Joos Jansz en Adriaen Stevensz
1.519

Verklaring Pieter Pieters over huur tienden552

(Type acte:) attestatie.
Is gecompareerd Pieter Pietersz, eertijdts bedrijfft op de hoeve van David Jacobsz, wonende te
Goes, ende heeft verclaert ten versoecke van Pieter Jan Ponce ooc wonende te Goes, warachtich
te zijne dat hij daerbij ende mede geweest es ten huijse van Lucas Cuijper, als die Thijenden
alhier over ’t voorleden jaer 1604 verhuijrt waren. Daer vergadert waeren den voornoemden
Pieter Jansz, Clais Aerdsz, Loij Lucas, Jan Cloeckard ende Joos Jansz Cleijnken, dewelcke
alstaemen oft bijsonder verscheijden Thijenden gehuijrt hebben, om de zelve onder elcanderen
te verdelen oft caevelen, om zonder eenighen twist elck zijnen hoeckin te haelen, veraccordeert
zijn. Alsoo den voornoemden Joos Cleijnken vuijterlijck begheerde in te voeren die Tijenden
van den hoeck genaemt Goes hoec. Dat hij Joos aldaer expresselijck daervoren belooft heeft
vuijt te reijcken aen dandere consoorten 4 ₤ gr. vls, daervan hij aldaer int gelagh gegeven heeft
1 ₤, ende dander 3 ponden zouden comen aen voornoemde Pieter Jansz met Clais Aerdsz 2
ponden, ende aen Loij Lucas met Jan Cloeckard 1 ₤ Aldus ter presentie van Lowijs de Waele
ende Lenard Jansz, beijde beenhackers ende poorters van Goes.
1.520

Verklaring om een gevangene vrij te pleiten in Kruiningen553

(Type acte:) enquesten om een gevanghen beschuldight van vrijcracht t’ontschulden ende zijn
alibi te proberen
Op huijden den laetsten Junij anno 1605 compareerden Marinus Jacob Martins ende Catelijne
zijne huijsvrouwe, oudt ontrent 47 ende 58 jaeren wonachtich aen den Zantdijck inde vorsche
550
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van de bree wateringhe onder die prochie van Cruninghe, ende hebben verclaert ten versoecke
van Claisken Claisdr. huijsvrouwe van Joos Willemsz alias Banckardt, ende van Marinus Claisz
wonende onder die prochie van Weerde (Om denzelven Joos zijne zwaegher, nu gevanghen
vanden stehouder van de Rentmeester bewesterscheldt t’ontschuldighen) verclaeren warachtich
te zijne ende haer wel kennelijck dat nu sondaghe den 26 Junij laetstleden, alst binnen Cruninghen Ommegangh was, t’haeren deposanten huijse gecomen es ontrent 3 uren naeden middagh
den voornoemden Joos Banckardt ende als gebuijre heeft metten anderen vrijenden die zijlieden
deposanten genoodt hadden mede goet chier gemaeckt. Dat ooc daernae ontrent 6 uren t’haeren
huijse gecomen es vuijt Cruninghe, Nele Moote, wonende onder die prochie van Capelle de
welcke hij deposant (als zijnde haeren peteren) ooc innegeroepen heeft, die aldaer ontrent een
groote halve ure blijvende. Heeft hij deposant jeghens haer geseijt Meteren ghij zult nu moeten
naer huijs ghaen want ic andere vrijenden hebbende en can u nu niet gelogeren. Soo dat zij van
daer geghaen es als die sonne bij naest noch twee uren hooghe stonde. Dan den voorseiden Joos
Banckardt es nae haer vertrocken noch meer dan anderhalf ure thaeren deposanten huijse blijven sitten drinckende met zijn deposants zwaegher van Ovesant onder hun drijen. Soo dat Joos
wel dronkingh zijnde vuijt hunne deposanten huijse geghaen es ontrent den ondergangh van der
sonnen. Maer niet eer. Voorts verclaert zij deposante dat zij gesien heeft als den voorseiden
Joos naer huijs ghingh dat desselfs Joos eijghen huijsvrouwe hem te gemoete quamp (die ooc
aen haer deposante presenteerde een bedde te decken om haere deposanten vrijenden te logeeren ende dat zij beijde zulcx tsaemen naer huijs ghinghen. Sulcx dat den voorseiden Joos
continuelijck van ontrent 3 uren nae middagh tot ontrent der sonnen ondergangh t’haeren deposanten huijse es geweest tot dat hij met zijne huijsvrouwe zoo voorscreven es naer zijn huijs es
geghaen. Hier mede zij desposanten haere depositie sluijtende. Aldus ter presentie van Paulus
van den Dale, eertijdts schouteth tot Cruninghen ende Jan van Lilloo, beijde inwoonders van
Goes.
1.521

Transport obligatie Jan Michiels te Krabbendijke554

(Type acte:) transport simple van een obligatie op den rugghe gescreven
Compareerde Jan Michielsz wonende onder Crabbendijcke ende heeft getransporteert aen Anthoni van de Putte smit, poorter van Goes, d’obligatie int witte deser, verleden bij Joris
Matheusz aldaer tot 20 schellinghen grooten over coop van een quartier vlas. Aldus ter presentie van Herman Vervoort ende Jan Callant straetmaker, inwoonders van Goes.
1.522

Procuratie Catharina Boijs aan Pieter Bouwens in Noord Beveland555

(Type acte:) procuratie corte om t’arresteren etc. Vide supra pag. 359
Es gecompareerd Catharina Boijs, gheassisteert met Cornelis Cornelis Balthens, poorters van
Goes, ende heeft gecommitteert Pieter Bouwensz, secretaris over Colijnsplaete in Noordt Bevelandt. Te procederen bij actie personele oft bij arreste op den vruchten te velde jeghens ‘t sterfhuijs van Cornelis Bastiaensz Rose wijlen haeren pachter wonende onder Cats. Om die pachten
verschenen over die jaeren 1603 ende 1604 ende borghe te hebben voorden pacht die nu over
1605 verschijnen zal. Actum ter presentie van Jan Claisz Cousmaker ende Jan Suije, beijde
graincoopers alhier.
1.523

Verontschuldiging van een verdachte gevangene Joos Willems Banckardt 556

(Type acte:) ontschuldinghe van een gevanghen beclaeght. Vide pag. 388
Es gecompareerd Neelken Cornelisdr alias (zoo zij zeijde) geheeten Nele Moote (hebbende een
scram in d’eene kaecke), geboren van Wemeldinghen, ende nu wonachtich onder die prochie
554
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van Capelle, Verhaelende Al wast zoo dat zij onvoordacht ende midts t’opruijen van eenighe
van Capelle, haer beclaeght hadde van Crachte op den dagh van den Cruninghschen ommegangh, des avents haer aengedaen ende daermede beschuldight eenen Joos Willemsz Banckardt,
landtman onder Cruninghen wonende, die daeromme bij den stehouder van den rentmeester
bewest(erschelt) in hechte van vanghenisse was gestelt. Dat nochtans zij haer naerder overdenckende ende achte slaende op ’t wesen van den persone des voorseiden Joos, ende sulcx niet
begheerende dat hij daeromme t’onrechte beschuldight ende veel te min gestraft zoude worden
noch gevanghen blijven, heeft zij comparante wel ernstelijck willen verclaeren bij desen dat hij
Joos niet en es den ghenen die haer Cracht aengedaen noch ooc eenighssins misleijt ofte tot oneere versocht heeft. Sulcx ontschuldighende den zelven van den voorseiden Claghte over hem
gedaen. Segghende ooc dese verclaeringhe niet te doene deur t’versoeck van hem oft van den
zijnen, dan alleene om tot zijn onschuldt die waerheijt te bekennen. Consenterende mij Notario
hier van acte gemaeckt ende hem gelevert te werden. Aldus verclaert bin der stede van der Goes
t’mijnen comptoire den 12 Julij anno 1605 ter presentie van Gillis Jansz, aerbeijder ende Jaspar
Verhorst loopende bode, inwooders van Goes.
1.524

Legaat van Oud Munster tienden door Josina Jansdr Arnoutsdr557

(Type acte:) donatie causa mortis van Thijenden met osent ende Octroije
Compareerde joncvrouwe Jozijna Jans Arnoudsdr. huijsvrouwe van Pieter Jansz Beaumont,
wonende binnen Middelburgh, dan nu zijnde binnen Goes, gesondt ende wel vaerene, etc. heeft
met consente ende authorisatie des voornoemden haers mans, hier jeghenwoordigh zijnde vuijt
haeren eijghen vrijen wille ende met voorghaende Octroije van de Heeren Deecken ende Capittele van Oudemunster t’Utrecht, gedateerd 17 dec. 1604, Gedoneert, gecedeeert ende overgegheven .... aen den sonen oft sone, Oft indijen hier gheen sone en waere aenden dochteren oft
dochter van Dignus Geerdsz, alreede geprocreert ende die noch geboren moghen werden, van
Janneken Bartholomeusdr haere comparantes nichte, wonende binnen Goes, Alle alzulcken
Thijenden als haer comparante verleent zijn van de Heeren van Oudemunster voorseid,
volghende haeren verlijdtbriefve etc. Aldus ter presentie van Pieter Gillisz Pluijm, craemer ende
Mathijs Joosz scrijnwercker, poorters van Goes.
1.525

Testament Jan Pieters Pappot558

(Type acte:) vuijterste wille van Jan Pietersz Pappot met Maije zijne huijsvrouwe
Ten versoecke van Jan Pietersz boogaertman thoegenamt Pappot, zijn wij onderscreven als Notarius ende getuijghen tusschen den 13en ende 14en Julij ter middernacht voor een uren anno
1605, ontboden ende geroepen geweest tsijnen huijse daer hij zijeck ende cranck te bedde lagh,
nochtans zijn sinnen etc. begeerde dat Maijken zijne huijsvrouwe zoude blijven genieten den
tocht van alle die goederen, roerende ende onroerende, etc. Acte in jeghenwoordigheijt van Willem Jansz Schoudee ende Gillis Jansz, naeste gebuijre aldaer.
1.526

Verklaring op verzoek van Roeland Gras559

(Type acte:) attestatie
Zijn gecompareerd Sebastiaen de Witte ende Jan Jansz craemer, poorters van Goes, ende hebben geattesteert dat joncheer Roeland Gras, hier zoo binnen Zeelandt oft Hollant zijne continuele residentie gehouden heeft t’zedert September 1604 tot nu thoe. Aldus ter presentie van Pieter
Adriaensz craemer ende Pauwels van den Dale, inwoonders van Goes.
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1.527

Verklaring Clais Jans Fraes over afbreken huis560

(Type acte:) attestatie
Es gecompareerd Clais Jansz Fraes, oudt ontrent 41 jaeren, metser ende poorter van Goes, ende
heeft verclaert ten versoecke van Willem Pietersz craemer, medepoorter alhier, warachtigh te
zijne dat hij deposant in den jaere 1592 oft daerontrent .... afgebroken heeft des voorseiden requirants huijs int zuijdteijnde aende westzijde van de straete, Twelck aende noordtzijde stondt
op zijn eijghen muijr, dan aen de zuijdtzijde stondt op den muijr gemeene metten huijse alsdoen
ende alsnoch thoebehoorende Maijken Foorts met haeren man. In d’welcke Maijkens huijs hadde dit huij... ligghende een bindeken met twee strijckhoutten Ende dat hij deposant tselve afgebroken huijs wederom opgemaeckt heeft treckende op den voorseiden gemeenen muijr, etc. Aldus ter presentie van Pieter Adriaensz craemer ende Adriaen Splinters, inwoonders van Goes.
1.528

Procuratie Hubrecht Goossins metser561

(Type acte:) procuratie om erffenisse aen te ghaen
Compareerde Hubrecht Goossins, metser, geboren van Cleijn Breughel in ’t Landt van Luijck,
onlancx poorter van Goes geworden, ende nu wonende onder die prochie van Hoedekinskercke,
gesondt ende wel vaerende etc. Ende heeft gheauthoriseert ende maeckt machtigh bij desen
Maijken Daniels ofte Neels zijne huijsvrouwe om in den naem, qualiteijt ende (etc) bij
t’overlijden van Goossin Grammards zijnen vader, wijlen wonende in Cleijn Breughel, hem
quitancie van haeren ontfangh te gheven. Ghevende ooc de zelve vollen macht om met Maijken
Clais alias Maijken Rijckers zijne moeder oft met zijne zusters te accorderen, transigeren oft
vuijtcoop te maecken, etc. Aldus ter presentie van Jan Cornelisz Mazuer ende Jaspar Verhorst
loopende bode, inwoonders van Goes.
1.529

Pachtcontract Jan Peters van Cats en familieleden met Jan Arents landman 562

(Type acte:) pachtcedulle
Compareerden Jr. Jan Peters van Cats ende Dierick de Vrijese als getrouwt hebbende
joncvrouwe Jacobmijne ende Maria Gillis ter eenre ende Jan Aerendsz Landtman ter anderen
zijden. Hebben verclaert veraccordeert te zijn dat den pacht die Jan Lantman aengheghaen hadde werdt bij desen herroepen ende te niete gedaen. Midts dat die voornoemde Jr. Jan met Dierick hebben op (MPS: ?????) een nieuw verpacht. Ende hij Jan Lantman bekent bij desen gepacht te hebben hunne verpachters hoefve geleghen in Noordt Bevelandt groot eenen cavel
landts ontrent 71 (MPS: zie in het volgende contract????) gemeten, voor een tijdt van seven
naestcomende jaeren, etc. Actum ter presentie van David Jansz Schoudee poorter alhier ende
Cornelis Jacobsz Stroosnijder wonende in Noordt Bevelandt.
1.530

Pachtcontract Dierick de Vriese en zijn vrouw Maria Gillis met Cornelis Jacobs Stroosnijder563

(Type acte:) pachtcedulle
Op heden als in voorghaende acte compareerde Dierick de Vrijese wonende binnen Middelburgh als getrouwt hebbende Joncvrouwe Maria Gilles ter eenre ende Cornelis Jacobsz
Stroosnijder ter anderen zijden ende hebben verclaert veraccordeert te zijne dat den pacht die de
voorseide Cornelis aengheghaen hadde werdt bij desen herroepen ende te niete gedaen, Midts
dat die voornoemde Dierick heeft op een nieu verpacht. Ende hij Cornelis bekent bij desen gepacht te hebben die helft van een halven caevel landts tot ontrent 17 gemeten drije quartieren
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geleghen in Noordt Bevelandt, voor 7 jaeren. Aldus ter presentie van Davidt Jansz Schoudee
poorter van Goes ende Jan Aerendsz Lantman wonende in Noordt Bevelandt.
1.531

Kwestie tussen Cornelis Adriaens Calloo met Pieter Baecke secretaris te Krabbendijke564

(Type acte:) protest met denunciatie
Compareerde Cornelis Adriaensz Calloo, poorter van Goes, verhaelende hoe wel hij van wijlen
Lowijs Frutiers gepacht heeft zeeckere quantiteijt van landen ligghende onder wijlen Junius
Caevel in groot Crabbendijcke, ende zulcx de zelve gedolfven, gebraeckt, verbetert, gecultiveert, bezaijet ende beplant heeft om daerop goede vruchten te winnen, dat hij ooc als pachter
die lastighe Dijckaige (op dezelve landen gecaevelt) heeft onderhouden. Ende den Collecteurs
van de waterpenninghen ende onghelden daerop geschoten gecontenteert. Soo schijntet nochtans dat Pieter Baeke secretaris van Crabbendijcke aen hem comparant insinuatie gedaen heeft
dat Jan Piersz schouth aldaer (segghende hem volle procuratie te hebben vande voornoemde
Lasalle) verboth doet hem comparant niet te vervorderen aende vruchten ende ooc tselve landt
voortsaen niet meer te roeren ofte gebruijcken op Pene van Cracht ende gewelt. Hij verzoekt de
notaris om zich te vervoegen bij Jan Pietersz ende hem te denuncieren dat hij comparant tselve
pretense, verbodt houdt voor nulle egheen ende van onwaerden, alzoo hem comparant egheen
dagh van Rechte opt zelve beteijckent en es, enz. enz. Verhaelt ter presentie van Pieter Benedictus Weijts, smit ende Jacob Jansz Blauduijve, cleermaker, poorters van Goes. Ten zelven daeghe ben ic te waeghen gereden ende hebbe mij gevonden aen den persoon Jan Piersz schouth
voornoemt ende hebbe aen hem gedaen lecture van d’acte van borghtochte bij den comparant
voir schepenen in Goes gestelt. Deze verzoekt kopie van de akte. Aldus op den dijck tusschen
Maeghs ende Monnickenpolder in Crabbendijcke.
1.532

Procuratie Andries Bastiaens kapitein op een jacht565

(Type acte:) procuratie ad vedendum et tradendum
Compareerde Andries Bastiaensz van Vlissinghen, nu dienende opt schip van Robin van Meurs,
capiteijn op een jaght van Rotterdam, ende heeft geconstitueert Jan Martins, passementwercker,
poorter van Goes, zijne comparants zusters man, om te moghen vercoopen, alieneren etc. zijn
huijs ende erve staende ende geleghen binnen Vlissinghe in de Bree waterstraete. Aldus ter presentie van Jan Henricxsz ende Pauwels van Coeckelbergh, beijde passementiers en poorters van
Goes.
1.533

Testament Jan Jans van Goer566

(Type acte:) testament van een man instituerende zijne huijsvrouwe midts vuijtreijckende legaten
In den naam ons heeren Amen, compareerde Jan Jansz van Ghoer, geboren van Eeceloo ende
nu wonachtigh binnen Goes, zijeckelijck te bedde ligghende, mochtans etc, Geeft aen de
huijsaermen van Goes 5 schellinghen eens, stelt als eenighe erfgenaem Maijken Adriaens zijne
beminde huijsvrouwe..... midts dat zij vuijtreijcke aen Evert zijnen broedere zijn beste roer ende
beste rappier, terstont naer zijn doodt, ende naer haer doodt aen hem oft zijne kinderen 2 ₤ gr.
vls. eens ende aen Martine zijne zustere twee guldens gereedt, al tot een memorie. Aldus ten
huijse daer hij comparant woondt, genaemt die vijf Ringhen in de Langhe Vorst, op den laetsten
dagh Juij 1605, ter presentie van Guilleaem Hebberechts ende Frans Adriaen Fransz lijnewever,
poorters van Goes.
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1.534

Huwelijkse voorwaarden Pieter Geerts Storm en Pieternelleken Adriaensdr in
Kruiningen567

(Type acte:) contract antenuptiael
In den naem ons heeren Amen, zijn gecompareerd Pieter Geerdsz Storm, smit, ter eenre ende
Pieternelleke Adriaensdr, ter anderen zijden, beijde bij malcanderen wonende binnen die prochie van Cruninghen, weduwaer ende weduwe, brengen in alle hunne goederen, hoewel zij Nelleken als weduwe van Mathijs Dignusz, tselve sterfhuijs heeft gheabandonneert ende behoorlijck naer costuijme aldaer gerenuncieert ende te buijten es geghaen, Dat hij Pieter voornoemt
voor hem ende zijne erfgenamen daerenboven ende bevoorwaert ende expresselijck verclaert
heeft ende protesteert bij desen ongehouden te zijne in eenighe schulden, actien of questien, die
eenighe van des voornoemden Mathijs crediteurs ofte ooc van des voorseiden Nellekens voor
data deses zijn gemaect, zouden connen oft moghen pretenderen.oft haer beschuldighen, etc. Bij
zijn vooroverlijden zal zijn vrouw het gebruijck van het huijs ende winckel behouden. Aldus ter
presentie van Jacob Jacobsz Mets ende Jan Adriaens Govardsz, beijde inwoonders van Cruninghen.
1.535

Uitkoop van sterfhuis van Jacob Rontvisch568

(Type acte:) vuijtcoop van een sterfhuijs voor de weduwe
Zijn gecompareerd Cornelia van Dijcke, weduwe van Jacob Rontvisch, wijlen poorter van
Goes, ter eenre ende Willem Pietersz met Pieter Adriaensz, beijde craemers en medepoorters
alhier, als naeste vrijenden oft goede mannen hier thoe vercoren in weghen desselfs Jacobs
eenighe naegelaeten weese, ter anderen zijden. Verclaeren dat zij op 29-6- laetstleden gheaccordeert zijn ter oirzaecken van ’t sterfhuijs. De weduwe zal de nalatenschap behouden en moet
haar enige dochter Maijken, nu oudt ontrent 9 jaeren onderhouden van cost, cleederen etc. en
als zij 15 jaeren oudt is zal zij aen haer vuijtreijcken de somme van 350 guldens eens, 150 guldens gereedt en dan jaerlijcx 100 gulden. Zij verbint haer huijs daer zij nu inne woont in de
Langhe Vorst. Aldus gedaen ter presentie van Cornelis Pieters Jobsz ende Jacob Marinusz Boone beijde craemers ende medepoorters van Goes.
1.536

Transport obligatie Christiaen Marinuss 569

(Type acte:) transport van een obligatie met belofte de zelve goedt te doene oft etc.
Is gecompareerd Christiaen Marinusz wonende tot H’Iersickendamme ende heeft getransporteerd aen Steven Bernards inwoonder van Goes, zeeckere obligatie verleden ende onderteeckent
bij Jacques Denijs brouwer alhier, zijn cedents dochters man, tot 21 ₤ gr. vls. voort overlaeten
van 4 gemeten 220 roeden zaijlandts. Aldus t’mijnen comptoire donderdagh in de goesche
iaermarct den eersten dagh in Septembris 1605 ter presentie van Jan Mazuer ende Jaspar de bode.
1.537

Transport actie door Anthonis Corneliss Eij voor een gekochte wagen570

(Type acte:) transport simple van actien van vercochte goederen den betalinghe
Es gecompareerd Anthonis Cornelisz Eij, wonende onder die prochie van Ellewoudsdijck ende
heeft getransporteerd aen Jan Jansz brouwer, poorter van Goes, d’actie hem comparant thoecomende van Pieter Leunisz in Oudelande tot 3 ₤ 10 sch. gr. vls. over de coop van een waeghen.
Alnoch d’actien op allen den schuldenaers die eenighe goederen gecocht hebben in den coopdagh die hij comparant gehouden heeft loopende tot ontrent 14 ₤ 1 sch. 9½ gr. Alzoo hij cedent
verclaert overgegeven te hebben aen voorseide cessionaris als ontfangher van den sterfhuijse
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van Martin Drossert ende Huijghe Ariaensz noch schuldigh resterende es. Actum ter presentie
van Cornelis Fransz van den Straeten, stadtbode ende Jan Jansz Beenhacker, inwoonders alhier.
1.538

Verklaring over Steven Groelardt en over geld gegeven aan David Wicxdorp in
Spanje571

(Type acte:) attestatie
Es gecompareerd Pieter Marinusz van Sinoudskercke, oudt ontrent 40 jaeren, inwoonder van
Goes, ende heeft verclaert ten versoecke van Tobias Cornelisz Wicxdorp, poorter alhier, warachtigh te zijne dat hij in den naem des voorseiden requirants metten L...ren requisitoriael die
hij van den magistraet deser stede verworfven hadde, gereijst es tot Middelburgh om aldaer
rechtelijck te produceren als getuijghe ende te doen examineren Steven Groelardt coopman aldaer. Ende comende aldaer opt stadthuijs dat hij attestant aldaer ooc gevonden heeft Hans
Martsz van der Stringhen, die (als een van de partijen adverse) mede gedaeght was om den
voornoemden geproduceerden getuijghe te zijen zweren ende (oft hem geliefde) contre interrogatien over te dienen. Dwelcke Hans wandelende met eenighe vanden magistraet aldaer hem
comparant aensiende es bij hem gecomen vraeghende wat hij comparant van hem begheerde.
Sulcx dat zijlieden beijde tsaemen zijn geghaen bij des requirants procureur Trissardt die den
voorseiden Hans Martsz des requirants versoeckt ontdeckt ende van de geleghentheijt der zaecken onderricht heeft. Soo dat Hans zeijde: Ick moet terstont naer Vlissinghen dan ghaen ghijlieden int collegie bij den wethouders zij staen bij den anderen. Segghende den zelven Hans
Martsz dese oft gelijcke woorden in substantie: Ick zal den Schepenen mijn versoeck te kennen
gheven dat ick teghen die getuijghenisse van Steven Groelaert niet en hebbe noch wete te zegghen. Daer bij zegghende: Tes mij ooc wel kennelijck dat die gepretendeerde penninghen bij
Steven gegeven sijn in Spaignen aen David onsen broeder. Maer oft onsen broeder de zelve aen
David Wicxdorp (des requirants wijlen broeder) wederom gegeven heeft en wete ic niet. Segghende voorts dese oft gelijcke woorden: Dese zaeck es langhe genoegh geleden, etc. Aldus ter
presentie van Niclais Jansz Oostdijck ende Cornelis Geerdsz beenhouwer, poorter alhier.
1.539

Borgstelling Laurens Bicker voor zijn dienstmeid

(Type acte:) cautie
Es gecompareerd Laurens Bicker, wonende binnen die prochie van Cloetinghe ende heeft ten
versoecke van Adriaen Pietersz de Vroe, rentmeester van Zeelandt Bewesterscheldt oft zijnen
stadthouder, hem zelven gheobligeert verbonden ende gestelt ... borghe voor Leonora Cools zijne dienstmaerte, dat zij binnen den tijdt van vier maenden naestcomende buijten desen eijlande
van Zuijdtbevelant niet en zal vertrecken. Oft anders dat hij vervallen zal zijn inde pene oft belofte in den cautie voir Schepenen binnen Middelburgh gepasseert. Al zonder argh oft list. Aldus verbonden ter presentie van Steven Bernards en Mr. Lievins de Moor, inwoonders alhier.
1.540

Transport obligatie over huur van een wei in Kloetinge572

(Type acte:) transport gescreven opden rugghe van een obligatie met belofte die goedt te doen
Es gecompareerd IJeman Adriaensz wonende onder die prochie van Wiskercke ende heeft getransporteerd aen Steven Bernards inwoonder van Goes, d’obligatie int witte deser gescreven
verleden ende onderteeckent bij Mr. Adriaen van de Velde wonende tot Cloetinghe, aen hem
comparant oft thoonder deses tot 23 ₤ 3 sch. 2 gr. 16 mijten over huijre van 12 gem. 190 r. weije. Actum ter presentie van Herman Vervoort ende Guilleam Pauwels Smul, inwoonders alhier.
Ooc gecompareerd Cornelis Pietersz Cocq inwoonder van Goes als borghe voor IJeman Adriaensz.
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1.541

Testament Cornelia Dignusdr weduwe Willem Corneliss Bocxmaecker 573

(Type acte:) testament van Neelken Bocxmakers, zijeck zijnde. Obiit 23 sept. 1605
(In de marge:) gegheven Lijnken574 een instrument langhe 3 pag.
In den naem ons heeren Amen, is gecompareerd Cornelia Dignusdr. weduwe van Willem Cornelisz Bocxmaker, poortersse van Goes, zijeck te bedde ligghende, nochtans etc. Laet ende
maeckt aen Catharina haere zustere alle die goederen, roerende ende onroerende etc. midts dat
zij vuijtreijcke aen Aermen alhier 5 schell. gr. Ende dat die voorseide Catharina (die zij testatrice erfgenaem stelt bij desen) oft haere kinderen dese haere erfvenisse restitueren ende overleveren aen Cornelis haeren zone (Die ontrent 10 oft 12 jaeren van haer vertrocken es geweest ende
daervan zij niet gehoordt en heeft) Indijen hij noch levende es ende hier wedercomt. Item alnoch vuijtreijcken aen Jacob haer broeders zone (indijen hij ooc vuijtlandigh zijnde hier wederkeert) die somme van 20 schell. gr. vls. eens tot een memorie. Aldus ‘t haeren comparantes
huijse staende aenden Opperel, ter presentie van Steven Adriaens Huijsen ende Cornelis Crijnsz
inde Trouwe, medepoorters alhier.
1.542

Verklaring op verzoek van Tobias Corneliss Wicxdorp 575

(Type acte:) attestatie
Zijn gecompareerd Hugo Joosz, schipper ende Simon Andriesz oudt ontrent 57 ende 33 jaeren,
poorters van Goes. Ende hebben verclaert ten versoecke van Tobias Cornelisz Wicxdorp medepoorter alhier, warachtigh te zijne dat op donderdagh laetstleden den 15 septembris zij beijde
geweest zijn in sGravenpolder, aldaer gecomen es Martin Mertsz, eertijdts ooc poorter alhier,
dan hem nu onthoudende ende comende van Antwerpen. Met dwelcken zijlieden in de herverghe keerende heeft onder ander propoosten den voorseiden Simon aen Martin gevraeght oft
hij wel wiste dat den voorseiden requirant zeecker proces hadde jeghens zijne Martins broeder
ende susters. Dat denzelven Martin daerop ernstelijck gheantwoordt heeft dese ofte gelijcke
woorden in substantie: Ick hebber wel afgehoordt. Dan mijn broeders ende zwaeghers en doender niet wel aen dat zijlieden den requirant zijn gheldt niet en gheven want zijlieden wetent wel
deurt scrijven van David onsen broeder dat David tgheldt in Spaengnijen ontfanghen heeft.
Segghende Simon dat Martin daerbij zeijde: Ick zalt ooc doen blijcken bij Davids eijghen scrijven. Ende zij beijde deposanten verclaeren voorts dat Martin zeijde: Ick zal den requirant in zijn
gerechtigheijt helpen eer ic van hier vertrecken zal. Aldus ter presentie van Niclais Jansz Oostdijck weerdt in de Goude Leuwe ende Jacob Dircxz Turck, biersteker, inwoonders van Goes
1.543

Verklaring Cornelis Jans Boone over land in Krabbendijke576

(Type acte:) attestatie. Videto supra 395
Es gecompareerd Cornelis Jansz Boone, poorter van Goes ende heeft verclaert ten versoecke
van Cornelis Adriaensz Calloo, medepoorter, warachtigh te zijne dat geleden ontrent twee jaeren hij comparant comende op de haeven deser stede ontrent den blauwen steen bij Lowijs Frutiers, wijlen administrateur van de goederen van Jr. Jhean de la Salle capiteijn etc, Dat denzelven
Lowijs hem comparant vraeghde oft hij ooc niet en begheerde in pachte te hebben een parthije
landts in Crabbendijcke, thoebehoort hebbende Jr. Junius, Segghende dat bij den voornoemden
Calloo een parthije gepacht was. Daerop hij comparant vraeghde dwelcke parthije Calloo gepacht hadde ende tot wat prijse. Dat Lowijs gheantwoordt heeft die Noordtzijde tot thien schellinghen grooten tgemet..... ende die Zuijdtzijde es nu noch te crijghen, etc. etc. Aldus ter presentie van Jan Cornelisz Mazuer ende Steven Bernards, inwoonders van Goes.
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1.544

Accoord sterfhuis Cornelis Matthijs van Hulst en Elisabeth Lambrechtsdr 577

(Type acte:) accoordt opt scheijden van een sterfhuijs tusschen een stijefdochter ende een stijefvader
Questie, geschil ende different geresen zijnde tusschen Joncvrouwe Jaquemijne Mathijs, weduwe van Sr. Roeland van Ophem ter eenre ende Mathijs Martinsz poorter van Goes, ter anderen
zijden. Pretenderende die voorseide Jacquemijne te hebben Staet en Inventaris zoo van haer vaders ende moederlijcke goederen Elijzabeth Lambrechts wijlen huijsvrouwe des voornoemden
Mathijs ende boelhoudster in de goederen van wijlen mr. Cornelis Mathijsz van Hulst haeren
vaders. Daerjeghens den voornoemden Mathijs pretendeerde te hebben Staet en Inventaris van
de voorseide Elijzabeths moeder ende reliqua der zelver, etc. etc. Aldus ter presentie van Pieter
Borsselaer ende Cornelis Martinsz, Jacob Rijcke ende Pieter Niclaisz Ovesant alle poorters van
Goes als goede mannen.
1.545

Verklaring over stamboom Gheleijns Bouwens578

(Type acte:) attestatie op eenen boom oft genealogie
Compareerden voir mij Pieter Levendale van Romerswalle als (etc. ut supra pag. 3), die personen hier nae verhaelt. Ende hebben ten ernsten versoecke ende Institutie van Tanneken Adriaens Leijssensdr weduwe Cornelis Huijsen, poorter deser stede Goes, verclaert, getuijght (etc.ut
supra pag. 30) warachtigh te zijne ende haer wel kennelijck. Eerst Jan Adriaensz Keijser, oudt
ontrent 68 jaeren, geboren van der Nisse ende nu wonende in Davids Jacobss boogaert onder
dese stede Goes, Verclaert als boven Dat hij wel gekent heeft Bouwen, Adriaen, Marinus, Job
ende Tanne, gebroeders ende zuster, Alle kinderen van wijlen Leijs Bouwenss, Segghende dat
den zelven Leijs gheen ander kindren noch kindt en heeft naegelaeten. Voorts dat Tanne Leijs
wonende onder Goes vuijterlijck gheen kindt naegelaeten en heeft Job Leijs, die woonde onder
Nisse heeft wel kinderen geprocreert Dat zijn al zonder hoir gestorfven, te weten tlaetste van de
peste aldaer. Marinus woonde onder Ovesandt ende hadde kinderen, dan zijn ooc al gepasseert
zonder hoir. Adriaen Leijsz woonde ooc in Ovesandt ende heeft naegelaeten die requirante in
desen, maer egheen ander kindt. Bouwen Leijsz zijnde een cuijper in Ovesandt heeft naegelaeten een eenigh kindt te weten een sone Cornelis genaemt ooc een cuijper wonende onder Goes,
die ooc een eenigh sone heeft achtergelaeten, Dan niet wetende hoe die genaemt was.
In Somma Naedemael dat geseijt werdt dat des voorseiden Cornelis Bouwenss eenigh sone
vuijtlandigh gestorfven es (Daervan hij comparant niet en weet) Verclaert hij deposant Datter
egheene kinderen, kindskinderen noch kindt van den voornoemden Leijs Bouwenss int Leven
zijn dan des voorseiden Adriaens Leijss eenighe voornoemde dochter requirante in desen. Ghevende redenen van zijn wel wetentheijt ende verclaeren Want hij met alle die voorseide Bouwen, Marinus ende Adriaen Leijs zonen menighmael heeft verkeert. Als zijlieden woonden onder den Haesdijck in St. Anthonispolder, Daer hij deposant woonde aen d’ander zijde van den
zelven dijck in Hollestelle. Ende zulcx als gebuijren daghelijcx bij elcanderen comende ende in
feesten ende maeltijden ebsoeckende. Aldus getuijght ende verclaert binnen dese stede Goes
t’mijnen comptoire Op den 24 Septembri Anno 1605, Ter presentie Jans Cornelis Mazuer ende
Cornelis de Clerck, inwoonderss alhier, als getuijghen. Daer naer Gillis Jansz Rose, oudt
ontrent 85 oft 86 jaeren, geboren in de prochie van Maere onder die Zuijdt Wateringhe beoosten
H’Iersicken. ende tzedert d’Inundatie Anno 1530 gewoont hebbende onder die prochie van shr.
Aerdskercke. Verclaert als voren dat hij zeer wel gekent heeft den voornoemden Leijs Bouwenss die ten tijde vande voorseide Inundatie woonde in Wicxdorp onder die prochie van
Baersdorp ende alsdoen voor eene wijle tijdts quame hem onthouden onder shr.aerskercke
voorseid. Verclaert dat den zelven Leijs naegelaeten heeft vijf kinderen, Naementlijck Bouwen,
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Adriaen, Marinus, Job ende Tanne. Bouwen (wonende als hij overleedt aenden Nissepat onder
Goes) heeft kinderen naegelaeten ende vuijtterlijck een sone die hij comparant meent dat een
cuijper was. Adriaen Leijss (die men noemde den rijcken Adriaen) jeeft naegelaeten Tanneken
(requirante in dese) alleene. Marinus wonende onder Ovesandt heeft wel kinderen naegelaeten.
Gelijck ooc Job (wonende ter Nisse) maer zijn al overleden. Tanne Leijsdr.woonde eerst onder
Ovesandt getrout met een molenaer ende Daernae onder Goes. Dan es insgelijcx vuijterlijck
zonder hoir gepasseert). Sulcx Indijen van Bouwen Leijsz voornoemt egheen kindskindt levende en es, Verclaert hij deposant Datter van de voornoemde Leijs Bouwenss egheen hoir naegebleven te zijne Dan alleen Tanneken Adriaensz, requirante van desen.
Ghevende redenen van zijn verclaeren ende wel weten Omdat den zelven Leijs Bouwenss was
van zijne comparants eerste huijsvrouwe maeghschappe. Soo dat hij comparant jaerlijcx in
Baersdorp ter kermisse quamp. Aldaer met alle die voorseide kinderen maeghschap ende vrijendschap hantierende ende onderhoudende. Aldus gedeposeert ende verclaert t’sijne comparants landtstede staende in de weerdt onder shr. Aerskercke voorseid. Op den derden octobris
anno voorseid579 Ter presentie Lodgiers Pietersz ende Jan Marchant Philipsz wonende onder de
zelve prochie als getuijghen. Ende want Recht reden ende (etc. ut supra pag. 30 (doorgestreept)
usqz in sinen) Aldus etc. ter plaetsen, daeghen, jaere ende ter presentie van de personen voorseid als loofelijcke getuijghen hier thoe geroepen ende sonderlinghe gebeden. Dies t’oirconden
Pieter van Levendale
1.546

Commissie voor Heijndrick Carels te Waarde 580

Es gecompareerd Jacquemijne Cornelisdr Rijcx alias Muijsaerds, weduwe van Pieter de Monnick, geboren van Saeftinghen ende nu wonende binnen Goes, voor haer zelven ende heeft gecommitteert Henric Carels wonende in Weerde Om te aenveerden bij t’overlijden van Lijnken,
die dochter van Lievin Muijsaerdt, die haer eijghen broeder was, jonghe dochter, overleden binnen Weerde, voor haer gedeelte. Aldus ter presentie van Hubrecht Hansz stadtbode ende Steven
Bernards, inwoonders van Goes.
1.547

Procuratie Jacob Peck581

(Type acte:) procuratie ad lites voir den hove van Hollant
Op den naestlesten Septembris 1605 compareerde Mr. Jacob Peck, onlancx advocaet in den
Haeghe ende nu inwoonder van Goes, ende heeft geconstitueert Franchoijs de Witte, procureur
postulerende voir den Hove van Hollant, om te moghen ontfanghen den Salaris ende verschoten
penninghen die hij constituant als advocaet verdient heeft jeghens Simon van Steenhuijsen met
zijn consoorten erfgenamen van Gommerken Daniels haere moeder in den Haeghe. Aldus ter
presentie van Lenard Jansz Beenhouwer ende Steven Bernards, inwoonders van Goes.
1.548

Huwelijkse voorwaarden Lucas Corneliss Cuijper en Masijken Geertsdr
Jansdr Sabbinge582

(Type acte:) contract antenuptiael
In den naem ons heeren Amen, zijn gecompareerd Lucas Cornelisz Cuijper, weerdt int
Hoefijser, ter eenre ende Maijken Geerds Jansdr Sabbinghe ter anderen zijden, beijde inwoonders van Goes, weduwaer ende weduwe. Er worden geen kinderen vermeld. Aldus den
naestlaetsten Septembris 1605, ter presentie van Willem Claisz Codde ende Geerd Cornelisz
winckelier, poorters van Goes.
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1.549

Verklaring Dignus Jobs over geld geven voor koop van tarwe in Kapelle583

(Type acte:) attestatie
Es gecompareerd Dignus Jobsz, scrijnwercker, poorter van Goes ende heeft verclaert ten versoecke van Cornelis Jansz van Oosten, wonende onder die prochie van Heijnkenssandt, warachtight te zijne, Dat ten tijde als den voorseiden requirant quamp in Capelle om te vrijen ende ten
houwelijcke te versoecken die dochter van Jan Blocxen, Daervan alsdoen stijefvader was Adriaen Jochims, ende sonderlinghe ten tijde als t’houwelijck gesloten werdt, hij comparant
daermede ende present geweest es daer die vrijenden vergaert waeren. Dan verclaert hij deposant noijt gehoordt te hebben (hoe wel hij van tbeghinstsel ten eijnde daerbij was) dat den voorseiden requirant aen den voornoemden Adriaen Jochims belofte dede van twee hondert guldens
noch eenigh gheldt te gheven oft te verschieten om desselfs Adriaens remis (van een neerslagh)
te crijghen. Noch ooc van 300 guldens te leenen om om terwe te coopen, daervan Adriaen die
helft van de proffijten zoude genieten. Van dwelcke twee voorseide pretensien hij comparant
verstaen heeft dat den voornoemden Adriaen jeghens den voorseiden requirant nu heijsch
maeckt. Aldus ter presentie van Jacob Pietersz mandemaker, poorter alhier ende Crijn Adriaensz hoeijmaker, wonende onder Nisse.
1.550

Testament Cornelis Maertens Mesoeck584

(Type acte:) testament van een jonghman buijten slands reijsende
In den naem ons heeren Amen, es gecompareerd Cornelis Martinsz Mesoeck, poorter van Goes,
de welcken jonghman, nu oudt zijnde tusschen 17 ende 18 jaeren ende zulcx geraeckt totten jaeren van discretien om van zijne goeden te moghen bestellen. Ende van sinnen zijnde hem in
dienste te waeter te begheven oft over zee te vaeren oft buijten slandts te reijsen, Daerinne hem
veel ongelucx zoude moghen thoevallen, .... stelt tot zijnen erfgenaem Martin Jansz Mesoeck
zijnen beminden vader, etc. Aldus ter presentie van Jan Lenards Hollander ende Jacob Dignusz
backer, inwoonders alhier.
1.551

Testament Soete Hubrechtsdr585

(Type acte:) testament van een oude vrouw
In den naem ons heeren Amen, es gecompareerd Soete Hubrechtsdr, weduwe van Adriaen Jacobsz Apteeckers, geboren van Heijnkenssandt ende nu wonende binnen Goes, metten ouderdom bezwaert ende zijeck bij de viere sittende, ooc hert hoorende, anders haeren sinnen, verstant, discretie ende memorie wel machtigh zijnde. Verclaert dat zij noch heeft leven twee sonen, Tobias ende Pieter ende Maijkens wijlen haer dochters zone, genaemt Laureijs Inghelssen,
die alle buijten slandts vertrocken zijnde, zij niet en weet oft de zelve noch zeeckerlijck leven
ende kinderen ende kinderen geprocreert hebben ofte niet. Sulcx stelt zij tot haere erfgenamen
de selve haere kinderen oft kindskinderen en stelt als executeurs aan: Christiaen, zone van Nees
Jan ende Jacob Diericxz haeren neven, beijde wonende onder Heijnkenssandt. Aldus ter presentie van Steven Adriaens Huijsen ende Michiel Cornelisz Blaubeen, poorters van Goes.
1.552

Testament Maijken Pietersdr weduwe van Job Laureijss 586

(Type acte:) testament van Maijken Come Jobs
In den naem ons heeren Amen, is gecompareerd Maijken Pietersdr, weduwe van Job Laureijsz,
poorteresse van Goes, zieckelijck bij de viere sittende, doch ghaende ende staende etc. Stelt tot
haere erfgenamen David die kindren Pieters, die kindren wijlen Jacobs, Janneken, Magdaleenken, Baldijnken ende Tanneken alle haere sonen ende dochters, oft haere kindren. Legateert aen
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Magdalena Anthonis die bij haer woont de somme van 12 ₤ gr. vls. eens. Aldus ter presentie
van Pieter Adriaensz craemer ende Adriaen Dignusz greelmaker, poorters van Goes.
1.553

Testament Clara van Achelen 587

(Type acte:) testament van Clais Michielsens huijsvrouwe
In den naem ons heeren Amen, is gecompareerd joncvrouwe Clara van Achelen, getroudt met
Nicolas Michielsz Oostdijck, poorter van Goes. Aldus ter presentie van Steven Adriaens Huijsen ende Mr. Pieter Vitu apothecaris, inwoonders van Goes.
1.554

Procuratie Cesar Galieris588

(Type acte:) procuratie ad recipiendum et lites in brevi forma
Heden is gecompareerd Cesar Galieris, inwoonder van Goes ende heeft geconstitueerd Christoffel Galieris, zijnen sone, om te moghen maenen alzulcken sommen die Anthonij Surnotij wonende ter Veere ende Jan Pieter Balbian wonende te Ziericzee aen hem constituant schuldig
zijn. Aldus ter presentie van Anthonij Cornelisz de Witte ende Willem Jacobsz Braeniendijck,
poorters van Goes.
1.555

Verklaringen op verzoek van Jacob de Witte over de ronde doen aan den
Oostdijk te Krabbendijke589

(Type acte:) attestatie
Zijn gecompareerd de naegenoemde personen, die hebben verclaert ten versoecke van Mr. Jacob Witte als superintendent op de wachten over Zuijdtbevelandt warachtigh te zijne. Alvoren:
Pieter Blaisz oudt ontrent 27 jaeren, wonende op Heijnkenssandt, seght dat geleden ontrent een
maendt, als die Landtluijden die wacht hielden aen den Oostdijck bij Crabbendijcke, dat Henric
Jobsz, wonende onder Baersdorp, gecomen es De Ronde daer hij comparant op de Schildtwacht
stond. Ende naerdijen hij comparant van Henric t Woordt afheijschte ende daeromme tot diversche reijsen t Roer op zijn borst stelde, dreijghende hem te doorschieten, dat vuijtterlijck den
andren die bij Henric aldaer was, daer tusschen heeft gesproken ende ten laetsten hem t’woordt
heeft gegeven, Segghende voorts dat daernae Henric in de corps de garde geweest zijnde ende
wederom daervuijt gecomen, hij Henric vele spijtighe ende scherpighe woorden heeft gesproken ende die wacht vuijtgeheijscht. Daernae Adriaen Leijnsz, ontrent 24 jaeren oudt, ende ooc
wonende op Heijnkenssandt, zijnde rotmeester, verclaert insgelijcx als voren dat Henric voorseid ergherlijcke schimpighe woorden jegens die van de voorseide wacht gesproken heeft zoo
bij Pieter voorseid verhaelt es. Aldus ter presentie van Steven Bernards ende Mr. Lievin de
Moor, inwoonders alhier.
1.556

Protest ivm levering raapolie door Sebastiaen Hooghcamer590

(Type acte:) protest
Es gecompareerd Adriaen Hekels als lasthebbende van Joos de Ruddere, beijde cooplieden tot
Middelburgh. Ende in presentie van Sebastiaen Hooghcamer, poorters van Goes, verthoonende
zijne commissie, heeft van den zelven versocht die leveringhe van twee last raepolije, die hij
Sebastiaen gehouden was alhier te leveren den 15 octobris voorleden. Daervan hij die betalinghe van de cooppenninghen heeft ontfanghen. Daerop den zelven Sebastiaen antwoordende seijde alsnoch ongehouden te zijne voor den laetsten octobris naestcomende. Heeft daeromme de
den voorseiden comparant in den naem als boven geprotesteert bij desen van alle costen,
schaeden ende interessen geleden ende noch te lijden. Aldus in de herberghe genaemt de die
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Soutkeete ter presentie van Lievin Mussebroeck, coopman alhier ende Andries Jacobsz, wonende tot Wemelinghe.
1.557

Verklaring op verzoek van Jan de Wolf over afschepen zekere olie591

(Type acte:) attestatie
Zijn gecompareerd Pieter Noudsz wonende op Jacob Booms landtstede ende Adriaen Willemsz
Versluijs, wonende te Goes, oudt ontrent 31 ende 29 jaeren, ende hebben verclaert ten versoecke van Jan de Wolf als getrout met Lievins de Corte weduwe, medepoorter alhier, warachtigh te
zijne dat geleden 2 jaeren ontrent baefsmisse, zijluiden beide staende op de caije ontrent daer nu
Jan den Ringh woont. Gesien hebben dat voornoemden wijlen Lievins de Corte afscheepte
zeeckere olije. Ende onder andere dat ‘d Aerbeijders die de zelve int schip deden, Een pijpe
zulcx lieten stooten tusschen tschips boordt dat t’middelste stuck vanden bodem vuijt spranck.
Ghevende reden van hun verclaeren. Alzoo hij Pieter voorseid die voornoemde olijpijpe aldaer
gebracht hadde. Ende hij Adriaen aldaer staende, Dat den voornoemden Lievin jeghens hem
zeijde, Ist niet te deeren dat mijn olie aldaer gequist wordt. Daerop hij comparant verclaert dat
hij zeijde Daer es ontrent een derdendeel gestort. Dan Lievin zeijde Al veel meer. Doch Pieter
voorseid verclaert dat die voormelde pijpe groot was ontrent drije aemen ende vijf stoopen. Aldus, ter presentie van Pieter Adams ende Jacob Bastiaenss, beijde aerbeijders en poorters van
Goes.
1.558

Transport actie tot betaling van bier592

(Type acte:) transport van een actie van gepretendeerde schuldt tot 21 pond tien grooten cum
expensis
Es gecompareerd Dignus Erasmus biersteker wonachtigh onder die prochie van Hoedekinskercke, ende heeft gecedeert ende draeght over bij desen aen Hubrecht Jansz stadtbode in Goes,
d’actie tot 21 ₤ 10 sch. die Clais Jansz Decker in Elfsdijck hem schuldigh es van gelevert bier.
Volghende die condempnatie ende executie int witte deses. Actum ter presentie van Pieter Benedictus smit ende Lenard Jansz beenhouwer, poorters van Goes.
1.559

Transport actie voor landhuur593

(Type acte:) transport van een actie van lanthuijre in betaelinghe
Compareerde Digna Cornelisdr, huijsvrouwe ende in den naem Laureijs Blaisz wonende onder
Baerlant ende heeft gecedeert ende draeght over aen Jan Jansz Brouwer, poorter van Goes,
d’actie tot 2 ₤ 12 sch. 6 gr. die Pieter Adriaensz in de Baerlantsche stelle hem schuldigh es van
landthuijre. Actum ter presentie van Foort Pietersz ende Jan Hendricx van Doesburgh glaesmaker, poorters van Goes.
1.560

Transport obligatie en acties Janneken Reijmers te Kruiningen594

(Type acte:) transport van een obligatie ende ander actien
Es gecompareerd Janneken Reijmers, weduwe van Jan Fransz Trim, wonende onder Cruninghe,
midtsgaders Jacob Arensz waghemaker aldaer, haeren sone. Ende hebben gecedeert ende
draeghen over aen Willem Janss graincooper, poorter van Goes, een obligatie int witte deser,
verleden van Cornelis Jansz Neleman, wonachtigh in onse Lieve Vrouwe polder, tot 4 ₤ 10 sch.
over coop van een peerdt. Midtsgaders noch d’actie tot 20 ₤ 5 sch. 4 gr. vls. thoecomende vuijten coopdagh gehouden 6-10-1605 ten sterfhuijse van voornoemde Trim. Actum ter presentie
van Pieter Adriaensz Bolle ende Jan Mazuer, poorters van Goes.
591

RAZE 2042, fol 416, 23-10-1605
RAZE 2042, fol 416, 25-10-1605
593
RAZE 2042, fol 417, 1-11-1605
594
RAZE 2042, fol 417, 1-11-1605
592

- 170 -

1.561

Testament Nicolaes Wouters en Cathalijna Goeswijns595

(Type acte:) testament reciproque tusschen man en wijf gheen kinderen hebbende
Zijn gecompareerd Niclais Wouthersz geboren van den Ouweman bij Watervliet in Vlaenderen,
ende Catlijne Goeswijns geboren van Geerdsberghe, zijne huijsvrouwe, nu wonende binnen
Goes, beijde ghaende, staende etc. In geval van haar eerst overlijden moet hij uitkeren aan haer
broeder Hans Goeswijns, indijen ende als hij daeromme hier comt ende dezelve behouden
magh, de somme van 10 schellinghen grooten vlaems. Ende indijen hij eerst aflijvigh wordt dat
zij vuijtreijcke aen zijn broer Pieter Wouthersz 3 schellinghen grooten vlaems tot een memorie.
Als die lancxstlevende ooc comt te passeren dat David, die sone van Stoffelijne Wouthers wijlen zijne suster alsdan zal comen haelen ende behouden alle die goeden die in de erfvenisse bevonden zullen worden. Den welcken David beijde zij testaeuren noemen ende maecken hunnen
eenighen ersfgenaem. Stellende tot executeur Henric Adriaensz Nissepadt oft een van de
Aermmeesters van Goes. Aldus ter presentie van Jan Henricx van Doesburgh glaesmaker ende
mr. Lievin de Moor chirurgijn, inwoonders van Goes.
1.562

Procuratie Willem Robberts596

(Type acte:) procuratie ad recipiendum ende metten crediteurs t’accepteren ende transigeren
Is gecompareerd Willem Robberts geboren van Utrecht ende nu wonende te Goes, verhaelende
naerdijen Lijsbeth Anthonis Sant, zijne huijsvrouwe onlancx gestorfven es, zulcx dat hij van
sins es van hier te vertrecken, ende niettemin begherende alle zijne crediteuren te contenteren,
heeft hij gecommitteert Pieter Adriaensz craemer, poorter van Goes.om t’ontfanghen alle alzulcke penninghen hem competerende van de goeden die in den voorseiden sterfhuijs vercocht
zijn en daarmee de crediteuren te betalen. Aldus ter presentie van Cornelis Cornelisz Kelle ende
Jan Bolders, beijde beenhouwers en poorters te Goes.
1.563

Testament Marinus Jooss en Josina Cornelisdr597

(Type acte:) testament van man en wijf reciprocque, kinderen hebbende
In den naem ons heeren Amen, zijn gecompareerd mr. Marinus Joosz. chirurgijn ende Josijna
Cornelisdr. zijne huijsvrouwe, poorters van Goes, zij zijeck te bedde ligghende nochtans etc. hij
redelijck wel te passe. Stellen elkaar aan tot erfgenaam. Van hun kinderen krijgt Janneken haeren grootsten ringh, Jacquemijnken den anderen daernae volghende ende aen Maijken dandere
twee ringhen resterende. Aldus ter presentie van Niclais van Haeght Willemsz, hoedemaker en
IJeman Jansz boeckbinder, inwoonders van Goes.
1.564

Procuratie Pieter Winckelmans598

(Type acte:) procuratie oft substitutie ad recipiendum et lites in brevi forma
Is gecompareerd Pieter Winckelmans geheeten Pieter Oom als voocht ende commissie hebbende van Arnouldt van Rijswijck, midsgaders van de kinderen van Cornelis Bordincx ende
Digna de Vos, ende heeft gecommitteert Jan Jansz van Scherpenisse, cleermaker, poorter van
Goes, te sijne in zijne comparants plaetse ende absentie ontfangher. Om te maenen etc.van
pachten, schulden en resten, als hem thoecomen van Jacob Michiels Aerdsz, Jan Jan Geerdsz
ende alle anderen hunnen pachters in Cattendijcke ende Cloetinghe. Aldus ter presentie van mr.
Marinus Joosz ende Laureijs Adriaensz in de Meebaele, poorters van Goes.
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1.565

Schuldbekentenis Pieter Corneliss Tavernier599

(Type acte:) obligatie
Is gecompareerd Pieter Cornelisz Tavernier, wonende op Heijnkenssandt, ende heeft verleden
ende bekent bij desen schuldigh te zijne aen Jacob Houbroeck als biersteker geweest zijnde van
Mattheus Jansz brouwer tot Delft in de 3 sterren, de somme van ₤ 25 van geleverde bieren. Aldus ter presentie van Jan Euwoudsz wonende op Heijnkenssandt ende Cornelis Cornelisz Rijcke, wonende tot Wemelinghe
1.566

Schuldbekentenis Jacob Nicolaess Waerdt in Driewegen600

(Type acte:) obligatie achter aen den voorghaenden verlijdt voir schepenen gedaen gescreven
Is gecompareerd Jacob Claisz Waerdt, wonachtigh in Drijeweghen ende heeft verleden schuldig
te zijn de somme van 31 ₤ gr. vls, van geleverde bieren. Aldus ter presentie van Steven Bernards ende mr. Lievin de Moor, inwoonders van Goes, datum als voren.
1.567

Schuldbekentenis Jan Heijndricks schoenmaker601

(Type acte:) obligatie
Is gecompareerd Jan Henricxz schoenmaker, poorter van Goes, heeft verleden ende bekent
schuldigh te zijne aen Geerdt de Vrijese, timmerman en poorter van Goes, de somma van 29 ₤ 6
sch. 8 gr. vls, over geleverde materialen ende aerbeijt van een huijs ende schuijre gemaeckt te
hebben in zijns comparants boogaert in Galghhoeck Hypothequeert het gemaecte huijs. Aldus
ter presentie van Crijn Jansz achter t’dorp ende Gillis Jansz potvercooper, poorters van Goes.
1.568

Transport actien voor ”smerte ende verlett”602

(Type acte:) transport van actien
Es gecompareerd Marinus Pietersz herbergier sr.Hendricxkinderen ende heeft gecedeert ende
draeght over aen Jan de Jaeghere, inwoonder van Goes, d’actie tot 10 ₤ gr. voor smerte ende
verlett daerinne Jr. David Jooss van de Werfve tsijnder comparants versoecke ende heijsch gecondempneert es. Midsgaders ooc noch totte somme van d’omcosten gedaen zoo voor
t’gerechte in Shr. Henricxkinderen als voor den Hove van Hollant. Aldus ter presentie van
Geerd de Vrijese timmerman ende Hubrecht Jansz stadtbode.
1.569

Transport lening Dignus Adriaens 603

(Type acte:) transport van capitale leeninghe
Is gecompareerd Dignus Adriaensz als getrouwt hebbende die dochter van Guilleaem Baeten
wijlen wonende binnen Cruninghe, midsgaders vervanghende ende hem sterck maeckende voor
zijne huijsvrouwe broeders ende zuster. Ende heeft getransporteerd aen Pauwels van den Dale
inwoonder van Goes, d’actie totte Repetitie oft Hooftleen. Aldus ter presentie van Jacob Dignusz backer ende David Crijnsz Landtboden ende poorters van Goes.
1.570

Verklaring van de dienstmeid van Jan Potteij604

(Type acte:) attestatie
Zijn gecompareerd Loonken Pauwelsdr ende Adriaenken Jansdr beijde geboren van Bieselinghe
ende nu als dienstmaerten wonende bij Jan Potteij capiteijn, wonende binnen Capelle, midsgaders Joncvrouwe Helena Potteij des voorseiden Jans dochter, oudt 24, 19 ende 20 jaeren, ende
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hebben verclaert ten versoecke van desselfs Potteij capiteijn van een compagnie voetvolck onder die Regimenten van Zeelandt, warachtigh te zijne dat nu onlancx ontrent 2 daeghen naerdat
joncheer Hieronimus van Seroskercke binnen Capelle overleden was, op eenen sondagh des
avents tusschen 7 ende 8 uren, over der straeten voorbij den huijse desselfs Potteij, daer zijluiden comparanten voor die deure stonden, gepasseert es, comende vuijten dorpe, Inghel (? dnich
waar boven een afkortingsstreep) wonende op Monnickendijck, hebbende aen een stock hanghende twee haezen de welcke vraeghende ende hunlieden nae den lieutenant (te weten die sone
van den voorseiden capiteijn) ende zijluiden antwoordende dat hij niet thuijs en was, heeft den
voorseide Inghel geseijt dese oft gelijcke woorden in substantie, Dese haezen draeghe ick in
spijte van den capitain ende ic hebber noch eenen gevanghen die ic wegh geschoncken hebbe.
Ende den Capitein es maer een honsfot endie die lieutenant ende vaendraegher maer leckers. De
welcke als ic bij hem come noch wel met stocken wil slaen. Daerop die voorseide Loonken
antwoordede dat zullen wij teghen den capitein segghen. Seijde Inghel Ghij moghet hem segghen. Ende vooren passeerden noch 2 mans personen, daervan den een mr. Adriaen van Cloetinghe zeijde: Wat seghdij dat jeghens die dochters oft vrouwen. Wildijt geseijt hebben Segghet
hem zelfs. Ende zijn zoo vuijten dorpe deurgeghaen. Aldus ter presentie van Willem Jansz
Schoudee ende Jan Broeckardt, poorters van Goes.
1.571

Uitkoop sterfhuis van Lieven Jans, smid605

(Type acte:) vuijtcoop van een sterfhuijs voor die weduwe
Zijn gecompareerd Pieterken Lenardsdr. weduwe van Lievin Jansz smit, wijlen poorter van
Goes, ter eenre ende Tanneken Jans naegenoemt, Martin Fransz Waeghemaecker, Pieter Adriaensz craemer, ende Jacques Vermeere, medepoorters. als naeste vrijenden oft goede mannen
hier thoe vercoren van weghen desselfs Lievins naegelaeten weesen, ter anderen zijden. Hebben
verclaert dat zij op 29 Junij laetstleden gheaccordeert zijn ter oirzaecken van t’sterfhuijs van
Lievin. De weduwe zal behouden de boedel en belooft de drie wezen van Lievin, Jan, Abraham
en Catharina, nu oudt zijnde ontrent 12, 9 ende 7 jaeren, bij haer geprocreert, te zullen onderhouden. Bij meerderjarigheid zal zij elk kind ₤ 4 uitkeren. Mochten alle kinderen binnen een
jaar overlijden, dan moet de boedelhoudster betalen aan Tanneken Jans, halfzuster van Lievin,
20 ₤ gr. vls. Indien de kinderen komen te overlijden binnen het tweede jaar, 12 ₤ Binnen het
derde jaar 6 ₤ Aldus ten huijse van de weduwe staende in ’t zuijdteijnde, ter presentie van Steven Bernards ende Marinus Harrentsz Brucom, inwoonders van Goes.
1.572

Eigendom van bomen in ’s Heer Hendrikskinderen 606

(Type acte:) accoordt ende transactie op een proces
Naerdijen Jr. David Ruijghrock van de Werfve als Ambachtsheer van Shr. Henricxkinderen,
Wiskercke etc. hadde tsijnen believen doen snoeijen alle d’opghaende Boomen, staende aende
Dreve oft s’Heerenstraete, streckende van den dijck zuijdtwaerts totten voornoemden dorpe van
Shr. Henricxkinderen Soo hadde daerjeghens geopposeert d’erfgenaemen van Joos Jansz van de
Werve, die daer pretendeerden die proprieteijt vande zelve boomen, als proprietarissen van den
landen over beijde den zijden geleghen. Mete d’welcken zij zeijden dat wijlen hunnen voornoemden vader ooc die voorseide boomen gecocht hadde. Ende hadden daeromme den voornoemden joncheer David in rechte betrocken voir den Magistraet in Goes, als breeder in de
maendaeghse Rolle D fol. 230 De ambachtsheer zich bezwaert voelende had hiertegen geappelleert. Maar de partijen besloten de zaak in der minne te regelen. Zijn verschenen Jr. David van
de Werve als ambachtsheer voornoemd met Joos zijnen sone ter eenre, Ende Pieter Cornelisz
van Schuijle, als man van Catharina ende in den naem van Tobias, Jan Jansz Craemer als
voocht van de weesen van wijlen Johanna, ende Jan Jansz Brouwer, in den naem van David,
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vervanghende tsaemen Cornelis Martins als volmachtight van Elijzabeth, alle dochters ende zonen van wijlen Joos van de Werve. ter anderen zijden, alle inwoonders van Goes. Verclaeren
vrijendelijck gheaccordeert te zijn dat de proprieteit van de boomen zal blijven aan de erfgenamen van Joos van de Werve. Volgen nadere bepalingen die ik hier niet op zal nemen. Aldus ter
presentie van Sebastiaen de Witte ende Michiel van Schaeghen, weerdt in de Boone, poorters
van Goes.
1.573

Uitkoop sterfhuis van Pieternella Jacobsdr, weduwe Jan van den Borre 607

(Type acte:) vuijtcoop van een sterfhuijs voor die weduwe. Videto supra pag. 321
Zijn gecompareerd Pieternelle Jacobsdr. weduwe van Jan van den Borrhe, wijlen poorter van
Goes, ter eenre ende Vincent Adriaensz als man ende voocht van zijne huijsvrouwe Janneken
Jacobs van den Borrhe, des voornoemden wijlen Jans zuster, met Anthoni Hebbrechts, medepoorter alhier, ter anderen zijden. Hebben verclaert gheaccordeerd te zijne ter oirzaecken vant
sterfhuijs ende erfvenisse van Jan. De weduwe zal hun dochterken Janneken, nu acht maenden
oudt, onderhouden. Aldus ter presentie van Pieter Adriaensz craemer (die de voorseide weduwe
assisteerde), Willem Adriaensz Stoop ende Cornelis Dignusz de Backerz poorters van Goes.
1.574

Uitkoop sterfhuijs van Louis Frutiers608

(Type acte:) vuijtcoop van een sterfhuijs voor die weduwe. Videto primo haer testament pag.
468
Zijn gecompareerd Catlijne de Busingnij geboren van Doornick, weduwe van Lowijs Frutiers,
wijlen inwoonder van Goes, ter eenre ende Pauwels Frutiers, voor hemzelven ende vervanghende ende hem sterckmaeckende voor Arnould Frutiers, sijnen oudsten broeder (hier inne geconsenteert hebbende) ter anderen zijden, mede inwoonder van Goes, en hebben verclaert dat zijluijden deurt tusschenspreken Cornelis Martinsz ende Jan Jacobsz Bom, gecoren bij de voorseide weduwe, midsgaders Michiel Cornelisz Blaubeen ende Pieter Adriaensz craemer, gecoren bij
de voorseide sonen, gheaccordeerd zijn ter oirzaecken van t sterfhuijs ende erfvenisse desselfs
Lowijs. Weduwe zal behouden de baten en de lasten van de boedel. Zij zal uitkeren aen beijde
haere sonen nu vuijtgehuwelijckt zijnde, de somme van 40 ₤ gr vls. Aldus ter presentie van
Cornelis Martins ende Jan Cornelisz Mazuer, poorters van Goes.
1.575

Erfenis Jan Foorts ter Vesten 609

(Type acte:) permutatie oft transport van Renthebrieven in betalinghe oft afquijtinghe van andere
Op den rugghe vande principalen brijef (inhoudende meerder sommen) gescreven. In desen
Renthebrijef wordt een ander gedeelte inde naestvolghende Acte getransporteerd. Videto noch
supra pag. 272 et primo 444. Zijn gecompareerd Pieter Cornelisz van Schuijle als voocht, midsgaders Niclais Michielssz Oostdijck als ontfangher van de kinderen Cornelis Jasparsz van
Schuijle, ter eenre ende Cornelis Martinsz ter anderen zijden. Alle poorters van Goes. Verhaelden Naerdijen in den Brief int Witte deser breeder verclaert, (Inhoudende t’Verlijdt tot 25 ₤
vls. jaerlicx vrije Renthe losbaerden penningh 16e, gedaen bij Mr. Niclais Blancx den 10-101577 aen Jan Foortsz ter Vesten op zijne hoeve in den Doel.) Den voornoemden kindren als
erfgenaemen in des voorseiden Jan Foorts goeden, competerende eens de somme van 2 ₤ 1 sch.
8 gr. Ende noch andere 20 sch. gr. tsaemen 3 ₤ 2 sch. 6 gr, jaerlicxe losrente. Ende dezelve
sommen bij caevelinghe stonden tot laste des voorseiden Cornelis Martins als in den naem zijnder huijsvrouwes erfgenaemen in de goederen van Jan Adriaensz Blancx die de schulden van
wijlen des voornoemden Niclais zijns soons hadde tsijnen laste genomen. Ende die voorseide 20
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sch. 10 gr. vuijten name van Soetken Rosebooms (als mede erfgename int zelve sterfhuijs)
schuldigh zijnde. Comparanten zijn veraccordeerd etc. etc.
Cornelis Martsz heeft overgedraeghen een renthebrief verleden voir schepenen in Vlaecke den
laetsten martij 1590 bij Dirick Jansz tot Bieselinghe aen hem cedent tot 2 ₤ 18 sch. 4 gr. 5½ mijt
jaerlicx. Actum ter presentie van Anthonij Huijsen ende Abraham Willemsz van Benthem,
poorters alhier.
1.576

Nog rentebrieven uit de erfenis van Jan Foorts ter Vesten 610

(Type acte:) permutatie van de Renthebrijeven. (Zie voorgaande acte)
Zijn gecompareerd Cornelis Martins als voocht van Janneken Claisdr. gheassisteert met Abraham Willemsz van Benthem als getrout hebbende Digne desselfs Jannekens eenighe dochter, ter
eenre ende Pieter Cornelisz van Schuijle ter anderen zijden. Alle poorters van Goes. Verhaelden
Naerdijen die voorseide Janneken hadde sprekende tot laste des voorseiden Pieters een Renthe
tot 8 ₤ 8 sch.2 gr. vls. jaerlicx. Zijn veraccordeerd etc. etc. Aldus ter presentie van Niclais Michielsz Oostdijck ende Anthonij Huijsen, poorters van Goes.
1.577

Transport obligatie Marinus Foorts Hooghewegh611

(Type acte:) transport onder een obligatie gescreven
Is gecompareerd Marinus Foortsz Hooghewegh, wonende tot Wemelinghe, ende heeft getransporteerd aen Matheus Govardsz, inwoonder van Goes, dese Obligatie hier boven verleden bij
Cornelis Witte wonende aldaer aen hem comparant tot 11 ₤ 10 sch. 4 gr. 19 mijten. over coop
van meede te velde, te betalem kerstmisse 1606. Actum op den naestlaetsten Novembris 1605,
ter presentie van Steven Bernards ende David Inghelsz tinneghieter, inwoonders alhier.
1.578

Verklaring Nicolaes Michiels Oostdijck en Jan Jacobs Bom612

(Type acte:) attestatie. Videto supra pag. enden
Compareerden Niclais Michielsz Oostdijck, ende Jan Jacobsz Bom, oudt ontrent 42 ende 37
jaeren, poorters ende nu ooc schepenen van Goes, ende hebben verclaert ten versoecke van
Adriaen Andriesz Wiskercke, medepoorter, warachtich te zijne dat op den 15en novembris
laetstleden zijluijden comparanten als goede mannen geroepen zijn geweest ten huijse van Jan
Suij, ooc wonachtigh binnen Goes, om den zelven te helpen accorderen metten voornoemden
Adriaen Andriesz nopende zeeckeren schuldt tot ontrent 39 ₤ gr. vls, daervoren Adriaen den
voornoemden Jan Suij in rechte hadde betrocken. Ende verclaeren zij deposanten aldaer gehoordt te hebben dat die voornoemde parthijen gheaccordeert zijn dat Adriaen quijtschelden
zoude een vierendeel ende t’andere vierendeel ontfanghen zoude van den vendumeester vuijt
Jans vercochte goeden. Ende voorts alle jaeren zoude ontfanghen een vierendeel, etc. Aldus ter
presentie van Paulus van den Dale ende Lenardt Henricxsz cleermaker, inwoonders van Goes.
1.579

Borgstelling Willem Corneliss Willems613

(Type acte:) cautie oft Borghtocht
Compareerde Willem Cornelis Willemsz, dijcgrave over den eijlande van Wolphardsdijck, ende
heeft hem zelven geconstitueert ende gestelt Borghe ende principael schuldenaer voor Franchois Vervoort aen den eersamen Cornelis Gillisz Brouwer Borghemeester van Goes ende dat
voor den inhoudt van alzulcken Renthe brief als den voorseiden Borghemeester sprekende heeft
tot laste van den voornoemden Vervoort ter oirzaecken van vercoop van 55 gemeten nieu
Landts ligghende in den nieu bedijckten Polder van Wolphardsdijck. etc. Aldus ter presentie
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van Pieter Jansz van Oosten ende Martin Mazuer, schepenen ende Jan Claisz Backer, alle poorters van Goes.
1.580

Testament Agatha Jansdr Cornelisdr614

(Type acte:) testament van Aeghte Boerhansdr, apparentelijck bevrucht zijnde. Haere huwelijxse voorwaerde siet supra pag. 138
In den naem ons heeren Amen, is gecompareerd Agatha Jans Corneliszdr geboren binnen die
stadt van Romerswalle ende nu huijsvrouwe van Quirijn Vincentsz timmerman wonende in
Baerlandt, gesondt etc. Verclaert met haer voornoemde man op 5-4-1603 een houwelijxse
voorwaerde gemaeckt te hebben, d’welcke zij begheert dat alnoch van waerde gehouden werde.
Aldus ter presentie van Cornelis Cornelis Balthens ende Willem Jansz Schoudee, poorters van
Goes.
1.581

Testament Jacob Laureijss Vornzee 615

(Type acte:) testament van een man zijeck zijnde
In den naem ons heeren Amen, is compareerd Jacob Laureijsz Vornzee, coster ende timmerman, poorter van Goes, zijeck te bedde ligghende nochtans zijnen sinnen etc. Hij vermaakt aen
zijne voorsone Adriaen alle zijne gereedschappe totten Ambachte vant timmeren. Aldus ter presentie van Mels Adriaensz ende Jacob Gillisz beijde cleermakers en poorters van Goes.
1.582

Testament Simon Thomass616

(Type acte:) testament van een man zijeck zijnde
In den naem ons heeren Amen, is gecompareerd Simon Thomasz winckelier ende poorter van
Goes, zijeck te bedde ligghende, nochtans etc. Soo gheeft ende maeckt hij aen Margriete Bartholomeus zijne beminde huijsvrouwe voren vuijt t’Bedde dat zij hier inne gebraght heeft metten
hooftpeel.etc. Verder aen zijn kinderen (niet met name genoemd). Aldus ter presentie van Jan
Joosz Schoemaker ende Hubrecht Severus lijnewever, poorters van Goes.
1.583

Obligatie Jan Bartelsz in ‘s Gravenpolder617

(Type acte:) obligatie met borghe
Is gecompareerd Jan Barthelsz wonende in s’Gravenpolder ende heeft verleden ende bekent
midts desen ontfanghen te hebben vuijt handen van Pieter van den Steene smit binnen Nisse, tot
proffijte van Lijdia dochter van wijlen Clais van den Steene, de somme van 50 ₤ gr. vls. Tot
borghe Christiaen Pietersz smit in s’Gravenpolder. Aldus ter presentie van Hubrecht Jansz
stadtbode ende Steven Bernards inwoonders van Goes.
1.584

Transport erfenis Boudewijn Corneliss cuijper618

(Type acte:) transport ende vercoop van gedeelten in een apparente erfvenisse. Videto supra
pag. 407 et primo 457 ende 468
Zijn gecompareerd Adriaen Adriaensz woonachtigh in Thijshoecke onder die prochie van
Sinoudskercke, met Lucas Adriaensz zijn broeder, wonende in s’Gravenpolder, zoo voor hem
zelven als ooc vervanghende ende hem sterck maeckende voor Jan hunnen broeder ende hunne
drije andere zusters. Ende Jan Marinus den jonghen wonachtigh in d’oude strate binnen Cloetinghe voor hem zelven. Ende hebben zij comparanten verhaelt Naerdijen Bouwen Cornelisz,
eertijdts cuijper binnen Goes, hunne comparanten neve, ontrent 13 jaeren buijten dese Landen
vertrocken ende gebleven es, dat met sterckelijck ende met groote apparentie presumeert dat hij
614
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overleden es. Ende dat zulcx zijluijden comparanten in hunnen staeck (onder andere) erfgenamen ab intestato zijn voor hunne gedeelten respectivelijck in den goeden desselfs, hebben zij
comparanten in der voorseiden qualiteijt in allen gevalle tsij oft den voornoemden Bouwen gepasseert es ende ooc alwaert ooc zoo dat hij noch levende waere ende geraecte te passeren zonder hoir (zoo verre t’selve naer rechte geschieden can) Vercocht, gecedeert ende overgedraghen
aen Niclais Michielsz Oostdijck poorter van Goes, die gedeelten ende portien die hun comparanten respectivelijck aenbestorfven zijn oft alnoch zoude moghen thoecomen, ende bij
vuijtsterfven van eenighe in hunnen oft andren staecken moghen aenwassen in d’erfvenisse ende successie des voornoemden Bouwen Cornelisz, zoo in de roerende ende onroerende goeden
etc. Aldus ter presentie van Laureijs Adriaensz weerdt in de meebaele endeTobias Wicxdorp
ende Jan Reijmersz. timmermen, poorters alhier.
1.585

Inventaris van het sterfhuis van Jacobmijna Gijsbrechtsdr619

Inventaris van alzulcken goederen als bevonden zijn ten sterfhuijse van Jacobmijna Gisbrechts
weduwe eerst van Gillis Jansz Pluijm ende daernaer van Lenard Pietersz Baersdorp, overleden
op huijden nae midnacht den 9 decembris anno 1605, ter presentie van Bernard Marinusz timmerman ende Arnould Heijs als getuijghen. Ten versoecke ende presentie van Pieter Gillisz
Pluijm ende Belie Henricx, huijsvrouwe van Joris Coije. Eerst ten huijse des voorseiden Bernards daer d’overleden woonde. In een camerken Een oostersche kiste Daerinne eerst twee
dooskens, Daerinne onder den anderen waren dese specien van ghelde. In realen van achten
halve ende quartkens tsaemen vier en twintich stucken tot 47 stuijvers tstuck; Twee Zeusche
daelders tot 5 sch.gr. tstuck; Vier conincx daelders tot 52 stuijvers tstuck; Twee ende een half
rijcxdaelders tot 47 stuijvers tstuck; Drije Staten daelders tstuck 2 guldens / 47 schellinghen; In
paijementen 25 schellinghen een groot; Vijf ende een half nieuwe rosenobels tot 8 gr. ende 6
stuijvers tstuck; Een nieuwe Gentschen nobel 23 sch.6 gr.; Twee angelotten tstuck 18 sch. 8 gr.;
Thien goltgulden tot 9 sch. 2 gr. tstuck; Drije halve goude realen tstuck 9 sch. 6 gr.; Een goude
croone 11 sch. 8 gr.; Een nieu milrez van portugal tot 21 sch. gr. Item twee silveren lepelen;
Twee goude ringhen, d’Een van een ronden draet ende dander een marck ringh. Noch een silveren maillie ende een silveren hooftijserken. Noch twee zwarte keurssen. Een zwart rocxken.
Een zwarte voorschoot. Een zwarten hoet met een overtrecxsel.
In een tresoorken: Acht vrouwen hemden. Twee paer slaeplakens. Ses voorschoten. Een wit corenzacxken. Neghen drooghdoecken. Een lapken nieu lijne Laken 5¼ ellen. Twee zacxkens.
Een serviette. Vijfthien nachtdoecken. Vijf neusdoecken. Een huijve. Neghen halscleeren.
Twaelf pondt geheeckelt vlas. Vijfthien stocken ongehekelt vlas. Twee pondt garens. Een glaes.
Een glaesberdeken. Daerinne Twee tinne commekens. Een mostaerpot. Een soutvat, twee
croeskens, Vier tinne lepels met een botercroes. Een tinne schotel. Twee metaele candelaers.
Aen een canneberdeken: Twee cannen, een pinte ende een half pinte. Een teene corfken met 2
bennekens. Een scabelleken. Een stoofken. Een cleermande. Een mans stoel.
In d’achterkeucken: Een teene vrouwen setel. Een tresoorken van wit hout. Een tobbeken net
een marcktcorf. Een keerslade. Een soutvat. Een hanghel met een treeft. Een schuppe met een
tanghe. Een lanteerne met een blaesbalck. Een raspe met een stremijn ende steenen clocke. Een
cleerbessem met een cladder. Een spinnewijel. Vijf houte telioren. Een cruijtdooze. Een bancxken met een stoel.. Een emmer met ijsere banden. Een wastobbe met een tonne. Een bedde met
een hooft peel ende twee oircussens. Een witte ende een groene deken. Een sittecussen. Haer
daghelicxe cleederen. Een root ende een grau keursken. Een root pletzrocxken.
Aldus bevonden ende gheintariseert ten daghe, jaere ende presentie als voren.
Dies oirconden. P. v. Levendale pub. Nots.
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1.586

Verklaring Jan Gheleijns Tekenburgh 620

(Type acte:) attestatie
Es gecompareerd Jan Leijnsz Tekenburgh, scrijnwercker, poorter van Goes, ende heeft verclaert
ten versoecke van IJsack Jansz smit, medepoorter alhier, warachtigh te zijne Naerdijen den
voornoemden IJsack in rechte betrocken es van Wouther Catte, heijschende zeeckere somme
voor (zoo hij Wouther seijde) dat hij IJsack oft sijn knecht, Wouthers peerdt vernaeghelt heeft.
Verclaert hij deposant dat ontrent 8 daegen nae goesche marct laestleden, hij deposant staende
binnen zijne woninghe, voren op den vloer, gehoordt heeft dat IJsack aen Wouther voornoemt
zeijde dese oft gelijcke woorden in substantie, Brenghtet t’peerdt hijer. Ick salt graesen zonder
uwen cost. Dan anders en weet hij comparant van dese zaecke niet. Aldus ter presentie van
Hubrecht Jansz stadtbode ende Christiaen Crijnsz gasthuijsmeester, medepoorter alhier.
1.587

Schuldbekentenis Jan Laureijss Cloetinghe 621

(Type acte:) obligatie
Es gecompareerd Jan Laureijsz wonende binnen die prochie van Cloetinghe, ende heeft verleden ende Bekent midts desen ontfanghen te hebben vuijt handen van Willem Jansz graincooper
graincooper, poorter van Goes, de somme van 52 ₤ gr. vls. d’welcke hij bekent bij desen aen
hem comparant in gereeden ghelde aengetelt te zijne tot proffijte van zijne comparants twee
zusters, Aelke ende Trijnken Laureijs dochters, etc. Aldus ter presentie van Niclais Jansz
Cousmaker ende Cornelis Jacobsz van Sundert, poorter alhier.
1.588

Procuratie Geerdken Willems d’Eversdijck622

(Type acte:) procuratie van een vrouw op haeren man, ratificerende die cessie van de landen
bij hem gedaen ende voorts om wegh te leveren
Is gecompareerd Geerdken Willems d’Eversdijck, huijsvrouwe van Christiaen Vermuijen, poorters van Goes. Verhaelende Naerdijen den zelven haeren man in haeren naem als eenighe erfgename van Mr. Jacob Valcke, Tresorier van Zeelandt, wijlen haer moeders broeder, int schiften,
scheijden ende deelen van denzelven sterfhuijse Jehgens vrouwe ......(niet ingevuld) wedu desselfs tresoriers, t’haeren contentemente overgegeven heeft zeeckere landen ende gronden van
arven geleghen in ........ (niet ingevuld). Ende zoo tselve geschiet ende gedaen es met voor wete
ende consente van haer comparante, heeft zij daeromme geconstitueert etc. denzelven Christiaen Vermuijen haeren man, hem ghevende etc. om te compareren ter vierscharen etc. om landen weg te leveren. Aldus ter presentie van Cornelis Marinusz timmerman poorter van Goes
ende Lucas Hubrechtsz pachter op haere hoeve in de Groe.
1.589

Transport obligatie Christiaen Marinuss voor groene tarwe623

(Type acte:) transport simpel van een Obligatie op den rugghe desselfs
Es gecompareerd Christiaen Marinusz inwoonder der heerlicheijt van H’Iersicken ende heeft
gecedeert etc. aen Steven Bernards inwoonder van Goes, d’obligatie int witte deser, verleden bij
Jan Marinusz biersteker tot 13 ₤4 sch.4 gr. voor groen terwe te velde. Aldus ter presentie van
Adriaen Cornelisz Calloo ende mr. Lievin de Moor, inwoonders alhier.
1.590

Testament Adriaen Corneliss Mannee en Cornelia Maertensdr624

(Type acte:) testament reciproque van man en wijf kinderen hebbende
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In den naem ons heeren Amen, zijn gecompareerd Adriaen Cornelisz Maenee poorter van Goes
ende Cornelia Martinsdr. zijne huijsvrouwe. Zij zijeck te bedde ligghende, nochtans etc. Maken
elkaar erfgenaam. Langstlevende moet aan de armen twee zakken tarwe uit te delen. Aldus ter
presentie van Clais Bouwensz oudt bailliu van Drijweghen ende Laureijs Rombouds, beijde inwoonders alhier.
1.591

Schuldbekentenis Lenard Jacobs Arents 625

(Type acte:) obligatie met hijpotheecqe
Es gecompareerd Lenard Jacobs Arensz, poorter van Goes, ende heeft verleden ende bekent
schuldigh te zijne aen Adriaen Martinsz wonende in Baerlandt, zijnen neve, de somme van 16 ₤
gr. vls. d’welcke hij comparant als oom ende als gehadt hebbende d’administratie van de goederen van de voorseide Adriaen ontfanghen heeft ende aen hem noch resterende ten achteren is.
Aldus ter presentie van Paschier Dignusz ende Gillis Jansz potvercooper, medepoorters van
Goes.
1.592

Accoord van het sterfhuis van Adriaen Jans Cousmaecker626

(Type acte:) accoordt tusschen den Crediteuren op een sterfhuijs daer te cort comt
Naerdijen verscheijden Crediteuren gehoordt ende gesien hebben den soberen staet van de goederen bevonden ten sterfhuijse van Adriaen Jansz Cousmaker, wijlen poorter van Goes, van de
haestighe zijeckte overleden, ende gemerckt tselve becommert te zijne met diverse schulden,
zoodat apparent was den geheelen staet met vele processen gescheurt tot niet tecomen, Heeftet
den apparenten Crediteuren beter gedocht onder elcanderen te dijer oirzaecken metter minnen te
accorderen ende transigeren. Sulcx zijn gecompareerd: Balthasar Meijs, zoo voor hem zelven
heijschende 45 ₤ 3 sch. 10 gr. als ooc vervanghende ende hem sterck maeckende voor Leunis
Leunisz tot 17 ₤ 16 sch. 6 gr. ende voor Samuel van Straetzeele tot 10 ₤ 12 sch. 1 gr. alle drije
wonende ter Vere, midsgaders voor Sampson Morisz Morissus wonende binnen Middelburgh
tot 33 sch. 8 gr. Verclaerende denzelven Balthasar dat hij ooc gesproken heeft ende seght dat
hier inne geconsenteert hebben Clais de Click wonende binnen Middelburgh tot 5 ₤ 3 gr, Abraham van Benthem tot 2 ₤ 18 sch. 4 gr, Hans van Leem alias van Enghe tot 2 sch. 11 gr, Jacob
Inghelsz tot 11 sch, Jacob Pietersz van Breda tot 28 sch. gr, Jan Cornelisz den Ringh tot 4 sch.
gr, Jan Fransz bocxmaker tot 22 sch. gr, Jan Jansz cleermaker tot 4 ₤ gr, Maijken Come Jobs tot
20 sch. 3 gr, Pieter Claisz bocxmaker tot 2 sch.gr. ende Susanne int Lammeken tot 15 sch. gr,
alle wonende binnen Goes. Ende den voorseiden Jan Jansz hier ooc comparerende verclaert dat
Jan die wijlen zijn knecht was onder den voornoemden Adriaen Jansz gedepositeert heeft 2 ₤ gr.
Sijn ooc beneffens Balthasar gecompareert Hubrecht Jansz stadtbode als volmachtight van Pieter Laureijs Rosijn wonende binnen Berghen tot 17 ₤ gr. Dignus Geerdsz in den naem van David Verdonck ende Jan Laureijsz wonende binnen Rotterdam, David tot 42 ₤ 5 sch. 11 gr. ende
Jan tot 14 ₤ 9 gr. Ende Hans Bernards scrijnwercker alle drije poorters van Goes. En hebben
verclaert veraccordeert te zijne, etc. etc. Adriaen Jansz heeft drije schaemele weeskens. Er volgt
een lijst van wat alle crediteuren krijgen, hier niet opgenomen. Aldus gedaen in de herberghe
genaemt die Soutkeete ter presentie van Dignus Keetlaer ende Mr. Michiel Baerlant als goede
mannen
1.593

Ontvangst van erfenis door Cornelis Jacobs in Kloetinge627

(Type acte:) recepisse oft acquijt
Es gecompareerd Cornelis Jacobsz wonende onder die prochie van Cloetinghe als man ende
voocht van Josijnken Nonnemans Pietersdr, ende heeft verleden ende bekent ontfanghen te
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hebben vuijt handen van Hubrecht de Munck, poorter van Goes, de somme van 50 guldens,
zijnde t’vierendeel van 200 guldens, d’welcke Barbara van Damme, des voornoemden Hubrechts moeder, bij haere vuijtterste wille gelegateert heeft aen Pieter Nonneman, wijlen des
voorseiden Josijnkens broeder, die men verstaet ende sterckelijck met groote apparentie presumeert gestorfven te zijne, ende Clais Adriaensz, wonende onder die prochie van shr. Abbekercke, hiermede comparerende, stelt hem bij desen borghe voor den voorseiden Cornelis, belovende de voorseide somme van 50 guldens op te bringhen ende weder te gheven in gevalle datter
bevonden werde dat den voornoemden Pietder niet doodt en waere. Oft dat hij meer dan vier
staecken (Daervan den voorseiden Cornelis een zij) tot erfgenaem heeft gelaeten. Aldus ter presentie van Jan Mazuer ende Hubrecht Cornelisz lijnewever, beide poorters van Goes.
1.594

Testament Jan Jans Bogaert en Josona Philipsdr628

(Type acte:) testament reciproque tusschen man en wijf gheen kinderen hebbende, in alle die
goederen
In den naem oms heeren Amen, zijn gecompareerd Jan Jansz Boogart, winckelier, poorter van
Goes ende Josijnken Philipsdr, zijne huijsvrouwe, hij zijeck te bedde ligghende, nochtans etc.
stellen elkaar tot erfgenaam. Mocht hij eerst komen te overlijden dan legateert hij aan Loonken
Simonsdr, zijne halven zustere, huijsvrouwe van Anthonij de Smit, oft haere kinderen, zijn testateurs vierendeel in het huijs staende binnen Goes, in de Vorst, naest de Corenbloeme. Aldus
t’haeren comparanten huijse genaemt de drije worsten, opt hoecxken van ’t Zustersstraetken,
ter presentie van Adriaen Jacobsz Vornzee, coster ende Jacob Jansz schoenmaker, poorters van
Goes.
1.595

Transport gedeelte rente door Marinus Boone629

(Type acte:) transport van noch een gedeelte in een renthe gescreven op den brijef, ut supra
pag. 428
Es gecompareerd Marinus Boone in Goes als transport hebbende van Hubrecht van Oosten
(mede erfgenaem des voorseiden Jan Fortsz, gepasseert voor schepenen in shr.Aerdskercke 251-1603, ende heeft overgegheven aen den zelven Cornelis Mertsz een twaelfste deel in de renthe int witte deser verhaelt, tot 2 ₤ 1 sch. 8 gr.vls, jaerlicx, tot laste van Adriaenken Jans Oostdijck (als mede erfgenaem in de goederen des voornoemden Jans Adriaensz Blancx. etc. ende
dezelve renthebrijef verleden voor schepenen in Goes den 19-1-1593 bij Franchoijs Carels aen
Maijken ende Martijnken Erasmus tot 25 sch. gr. vrije renthe jaerlicx Goesche marct in augustus, op zijn huijs aen de Beestemarct, dewelcke bij Martijnken aen Cornelis voorseid getransporteert es op 28-1-1599. Aldus ter presentie van Steven Adriaensz Huijsen ende Dignus
Geerdsz
1.596

Transport rekening van geleverd bier Jacques Denijs630

(Type acte:) transport van een actie onder die rekeninghe des comparants gescreven
Es gecompareerd Jacques Denijs, brouwer en poorter van Goes, ende heeft gecedeert etc. aen
Jan Gottet schotsman, medeinwoonder van Goes, d’actie tot 5 ₤ 14 sch. 2 gr. vls. die Jacob Dane (die onlancx van hier verhuijst es) oft zijne huijsvrouwe, hem schuldigh es van gelevert bier.
Aldus ter presentie van Jan Woutersz in de Catte ende Jacob Jansz Deij, aerbeijder, inwoonders
van Goes.
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1.597

Procuratie van broers en zuster Vermuijen voor het Hof van Holland631

(Type acte:) procuratie van gedaegde in reformatie voir den raedt van Brabant in den Haeghe
Op huijden den laetsten dagh decembris ende van desen jaere 1605 compareerden Christiaen
ende Cornelis Vermuijen, gebroeders, wonende binnen Goes ende Cloetinghe, midsgaders Jacob Manteau secretaris in Poortvliet als man ende voocht van Catharine, alle zonen ende dochter Bartholomeus Vermuijen wonende in Zeelandt, hebben geconstitueert Nicolas van Damme,
procureur postulerende voir den hove van Hollant, om te mogen beginnen intent ende Processe
als zij constituanten gheoirzaeckt zijn te moveren oft te moeten verweeren jeghens Niclais Domisz, hem zegghende te zijne voocht van de weesen wijlen Adriaen Domisz, overleden binnen
Steenberghen, impetrant in Reformatie voir den Raedt van brabant, die nu gehouden wordt in
den Haeghe, van zeeker vonnisse tot voordeele van den gedaeghde gegheven binnen Steenberghen ende daernae binnen Breda, te ageeren etc. Aldus ter presentie van David en Willem Jansz
Schoudee, gebroeders, poorters van Goes.
1.598

Accoord over betaling van rente van landen in Krabbendijke632

(Type acte:) accoordt
Naerdijen Jr. Jhean de la Salle, zoo in zijn eighen naem ende als erfgenaem van Jr. Daniel Junius ende zulcx als Ambachtsheer van Crabbendijcke, hadde in rechte doen betrecken diverse
gelanden ende besitters vande bedijckte landen in Crabbendijcke om te hebben betaelinghe van
de Renthen daervoren belooft, DaerJeghens geseijt zijnde dat die Gravinne douagiere van
Zwartsenborgh op den voorseiden de la Salle was noch pretenderende zeecker merckelijke
somme over reste van den coop van Crabbendijcke, daervoren op die voorseide besitters ende
hunne landen voir den Hove van Hollant geprocedeert werde. In de welcke geschil zoo verre es
geprocedeert dat tot beijde den parthijen beter gedocht heeft hunne differenten bij minnelijcke
transactie te accorderen ende termineren, etc. Aldus ende onderteeckent Jan de la Salle, Cornelis Jansz Boone, onderteeckent bij mij ondergescreven van weghen ende uutte naem vande kinderen van Sijmon Heijndricxsz ende Belije Lambrechts ende als ontfangher der voorseide kinderen Jan Claesz C, Cornelis Geertsz Bijsterman, Cornelis Adriaenssen Calloo, Pauwels de
Vos, t’merck van Cornelis Jansz Camerlingh (zie foto 32).
1.599

Afrekening kosten inpoldering Grooten Polder van Krabbendijke633

(Type acte:) attestatie
Es gecompareerd Tobias Wicxdorp, poorter van Goes, ende heeft verclaert ten versoecke van
Cornelis Jansz Boone, medepoorter, warachtigh te zijne, Naerdijen den voorseiden requirant
aen Jr. Jhean de la Salle schuldigh es over die cooppenninghen vant slijck in Crabbendijcke
(d’welcke bij Jan Bom bedijckt zijnde, hij requirant gecocht heeft) Ende dat hij requirant zeijde
dat daerjeghens den voornoemden la Salle hem requirant pretendeerde de somme van 75 ₤ 15
sch. 9 gr. over penninghen aen La Salle geleent int bedijcken van la Salles caevelinghe in den
Grooten Polder van Crabbendijcke, verclaert hij deposant dat hij daerbij ende mede geweest es
binnen der stede van der Goes, in de goude Leuwe op den 25 octobris 1604 daer den voornoemden la Salle metten voorseiden Cornelis Boone veraccordeert es ende hem geconsenteert
heeft Als die gravinne van Zwartsenborgh van haere pretensen van den ingelanden van in Crabbendijcke (daervan de voorseide Cornelis een es) zal zijn voldaen. Dat den zelven Cornelis
Boone, Aen tghene hij bevonden zal werden alsdan noch schuldigh te resteren over die voorseide cooppenninghen van tlandt bij Bom bedijckt ende bij Cornelis gecocht, zal moghen corten
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die voorseide somme van zijne geleende penninghen etc. Aldus ter presentie van Pieter Marinusz Sijnskercke ende Pauwel van den Dale, inwoonders van Goes.
1.600

Sterfhuis Zacharias de Jonge634

(Type acte:) vuijtspraecke opt Compromis pag. 232
Zacharias de Jonghe sterfhuijs, betreft Pieter Marinusz Sinoudskercke, vermelding Mels
Mertsz.
1.601

Transport actien door Pieter Jans Mannee635

(Type acte:) transport van actien onder aen de specificatie gescreven
Zijn gecompareerd Pieter Jansz Maenee als getrouwt hebbende Laureijs Andriesses weduwe,
ende Jan desselfs Laureijs’ sone zich sterckmaeckende voor voor zijne broeders ende zusters
wonende onder Baerlandt ende hebben gecedeert etc. aen Sebastiaen de Witte, poorter van
Goes, d’actien die den voorseiden schuldenaers in dese gescrifte verhaelt (vuijtgesteken d’actie
aen Jr. Adolph van de Weerde) aen den gemeenen sterfhuijse des voornoemden Laureijs Andriesz resterende zijn, belopende ter sommen van 51 ₤ 3 sch. 9 gr. Aldus 3-1-1606 ter presentie
van Jan Jansz Brouwer ende Adriaen Theune timmerman.
1.602

Schuldbekentenis door Jasper Verhorst 636

(Type acte:) obligatie met hypotheecque
Es gecompareerd Jaspar Verhorst, reijsende bode, inwoonder van Goes met Margriete Willems
zijne jeghenwoordige huijsvrouwe ende heeft verleden ende bekent schuldig te zijne aen Sebastiaen de Witte, poorter van Goes, de somme van 16 ₤ gr. vls. van goeden geleenden ghelde. Als
hypotheecque zijn huijs daer hij inne woont staende aen de noordt zijde van de kercke. Aldus ,
ter presentie van Henric Adriaensz Nissepadt ende Hubrecht Jansz stadtbode
1.603

Schuldbekentenis Barbel Hieronimusdr637

(Type acte:) obligatie met hypotheecque als die voorghaende ende aen den zelven
Es gecompareerd Barbel Ieronimusdr. weduwe van Adriaen Crijnsz, gheassisteert met Crijn
Adriaensz, haeren zone (d’welcke zij in deze zaecke heeft tot haeren voocht) poorters van Goes,
ende heeft verleden, bekent etc. schuldigh te zijne aen Sebastiaen de Witte, medepoorter, de
somme van 8 ₤ gr. vls. van goeden geleenden ghelde. Als speciale hypotheek haer huijs daer zij
inne woont staende aenden Opperel. Aldus ter presentie van Jr. Bouduin van de Weerde Martinsz. ende Hubrecht Jansz stadtbode.
1.604

Verklaring Guillaem Hebbrechts638

(Type acte:) attestatie
Es gecompareerd Guilleaem Hebbrechts, inwoonder van Goes, oudt ontrent 24 jaeren, ende
heeft verclaert ten versoecke van Jacob Cornelisz Schipper, mede inwoonder alhier, getrouwt
hebbende die dochter van Willem Houw, warachtight te zijne dat hij daerbij ende mede geweest
es ter herberghen van de weduwe van Evert Elsevier in Baerlandt, daer ooc waeren Jan Cornelisz Mazuer ende den voornoemden wijlen Willem Houw, Ende Naedemael hij deposant aenden
zelven Willem Hou een vlagghe beloofde op zijn schip, verclaert dat hij aldaer gehoordt heeft
dat Jan Mazuer ooc aenden zelven Willem Hou een vlagghe beloofde, oft een dobbelen ducaet
daervoren. Segghende hij deposant dat die voorseide beloften aldaer gedaen werden om dat hij
Willem Hou biersteker voorbij die haevene van Baerlant niet vaeren en zoude zonder aen te
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legghen ende den Ingesetenen aldaer met bier te gerijefven tot profijtte oft baete van hem deposant ende ooc van den voorseiden Mazuer.dijen daeervan d’imposten thoequaemen. Aldus ter
presentie van Pieter Pietersz schoenlapper ende Lievin Borchem ketelaer, inwoonders van
Goes.
1.605

Procuratie Cornelis Antheunisz koop van een vette osse639

(Type acte:) procuratie brevis ad recipiendum et lites
Es gecompareerd Cornelis Antheunisz, poorter van Goes ende heeft gecommitteert Pieter Jansz
wonende onder die prochie van Wiskercke binnen desen eijlande van Zuijdt Bevelandt. Om te
moghen heijsen ende ontfanghen alzulcken somme van 6 ₤ 6 sch. 4 gr. die Rijcke Antheunisz,
beenhacker binnen Tolen hem noch schuldigh is als reste van 13 ₤ gr. over coop van een vetten
osse. Aldus ter presentie van Joos Jansz timmerman medepoorter alhier ende Marinus Laureijssen wonende tot Wiskercke voorseit.
1.606

Transport obligatie koop van een koe640

(Type acte:) transport van een obligatie daervoren den cedent borghe blijft
Es gecompareerd Frans Jansz wonende in Spaerte onder die prochie van Capelle ende heeft getransporteerd aen Lievin Pietersz backer binnen der stede van der Goes, een obligatie verleden
bij Jaspar Jansz zijnen broeder, wonende in Cattendijcke aen hem comparant tot 5 ₤ gr.vl.s over
coop van een koe, te betaelen Goesche marct in augustus naestcomende gedateerd 9 Jan. laetstleden ende met een merck onderteecent. Aldus ter presentie van Guilleaem Pauwelsz Smul ende Gillis Jansz potvercooper, inwoonder alhier.
1.607

Transport rentebrief Jacob Hoboke641

(Type acte:) transport van actien daervoren den cedent hem borghe stelt voor de deuchdelijckheijt, maer niet voor de sufficientie
Is gecompareerd Jacob Hoboke met Inghelken Jans zijne huijsvrouwe, wonende in Baerlant,
verhaelende naerdijen hij van wijlen Pieter Jansz Camer gecocht heeft een renthebrijeff tot 10
sch. gr. vls. jaerlijcx opt huijs wijlen Zwarte Lenards beneffens Antwerpen in Baerlandt, voor
28 guldens in getelden ghelde met 2 gulden gelaeghe. Dat hij comparant heeft getransporteerd
aen Willem Willemsz ende Jan de Jaegher inwoonders van Goes. Aldus ter presentie van
Hubrecht Jansz stadtbode ende Cornelis Laureijsz inwoonders alhier.
1.608

Transport Oud Munster tienden in Waarde642

(Type acte:) transport van Oudemunster thijenden. Diergelijcken transport supra pag. 368
(In de marge:) den coop es den hoop voor 22 ₤ gr. met 2 dobbele ducaten voor Jacobs huijsvrouwe voorseit voor de maecken ende 20 sch. ten gelaghe
Es gecompareerd Cornelis zone van Jacob Cornelisz Bouwens, gheassisteert metten zelven Jacob zijnen vader, wonachtigh binnen die prochie van Weerde. Ende hebben getransporteerd aen
Sebastiaen Cornelisz de Witte, poorter van Goes, alle alzulcken thijenden als den voorseiden
Cornelis verleent zijn, gecomen van Pauwel Diericxsz wijlen zijns moeders vader, volghende
twee verlijdt brijefven gedateert 1 oct. 1600, te weten die helft in 2 gem. 200 r. thijenden in den
Hinckelenpolder oft ’s Gravenpolder, ende noch 200 r. thijenden in Hinclen bij Cruninghe,
tsaemen tot 2 gem. thijenden. Aldus ter presentie van Pieter Adriaensz Bolle ende Hubrecht
Jansz stadtbode, inwoonders van Goes.
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1.609

Bevestiging ontvangst betaling bieren 643

(Type acte:) acquit
Alzoo naer t’overlijden van Maijken van Ham, weduwe van HansVerhaghen, haer sterfhuijs
bevonden es insolvent, zodat bij Sententie van Borghemeesters ende Schepenen dezer stede
Goes onder andere crediteuren geprefereert es geweest Marinus Schippers sterfhuijs met Hans
Pels ende Tanneken ende Grietken Cornelis tot Middelburgh mette somme van 64 ₤ gr. vls. van
geleverde bieren. Sulcx es gecompareerd Philip Marinusz, poorter van Middelburgh als procuratie hebbende van de voornoemde ghepresseerde ende heeft verleden ende bekent bij desen van
de weduwe ende erfgenaem Jan Crijnsz (die de voornoemde Maijken van Ham voor zijn overlijden getrouwt hadde) van de voornoemde somme van 64 ₤ gr. vls. vol ende al betaelt te zijne.
Aldus ter presentie van Pieter Adriaensz craemer ende Hugo Jansz schipper
1.610

Procuratie Maijken Erasmusdr644

(Type acte:) procuratie voir den hove van Hollant voor een vrouw gedaeghde
Compareerde Maijken Erasmusdr weduwe van Jan Claissen Cousmaker gheassisteert met Michiel Cornelisz Blaubeen haeren oom, poorters van Goes, voor haer zelven ende als voochdesse
van haeren kinderen bij den voors. Jan geprocreert, ende heeft geconstitueerd Pieter Marinusz,
haeren oom ooc inwoonder van Goes, ende Anthonis Florij, Mr. Adriaen Jong Dircxsz ende
Cornelis Lucq, procureurs, postulerende voir den hove van Hollant, om te moghen beghinnen
intent etc. jeghens Jan Suij impetrant van mandement van relief, etc. Aldus ter presentie van
Jaspar Verhorst reijsende bode ende Hans Joosz slootmaker, inwoonders van Goes.
1.611

Verklaring Laureijs Adriaens waard in de Meebaele645

(Type acte:) attestatie
Es gecompareerd Laureijs Adriaensz oudt ontrent 44 jaeren, weerdt in de Meebaele ter Goes,
end heeft verclaert ten versoecke van Marinus Henricxsz landtmeter ende mede inwoonder, warachtigh te zijne dat geleden ontrent 3 jaeren, onbegrepen den juisten tijdt) voor zijne voornoemde herberghe vercocht es geweest bij Decrete ende een deurwaerder van het landtrecht
over Zuijdt Bevelandt, ten versoecke van Bouduin Assuerus, poorter alhier, alzulcken zeeckere
perceelen van landen. Ende verclaerde hij deposant dat hij aenhorende dat dezelve tot zulcken
cleijnen ende vijlen prijse vercocht werden, dat hij jeghens Bouduin voornoemt zeijde dese oft
gelijcke woorden in substantie, Naerdijen t’Landt ghaet zoo goeden coop ende mijn weesen
noch gheldt hebben, Ic wil ooc voor hun wat coopen. Ende dat denzelven Bouduin daerop zeijde Doet mij met bieden gheen schade, oft verhooghen gheen schaede oft hinder. Ic zal u eens
eenen nieuwen hoet schencken. Sulcx dat hij deposant zwijghende niet gehooght en heeft.
Aldus ter presentie van Jan Cornelisz Mazuer ende Hubrecht Jansz sztadtbode.
1.612

Ontvangst volledige bedrag 646

(Type acte:) acquit van de volle betaelinghe op den paeijbrijeff gescreven
Es gecompareerd Henric Ulens coopman tot Amsterdam, als hebbende procuratie van Jan Nicolai, notaris binnen Antwerpen den 23 sept. 1597, van Vincent de Smit, voor hem zelven ende
als voocht van zijnen kinderen geprocreert bij Catharina de Deckere, midsgaders van de weduwe ende kinderen van Jacques van Eijewerven, alle respective voor de tocht ende proprieteijt
erfgenaemen van Jacobmijne Deckers eertijdts weduwe van Niclais Blancx ende daernae geweest huijsvrouwe van voorseide Vincent, d’welcke procuratie hier vertooght, gesien ende
overgelevert es. Ende heeft hij comparant gheexhibeert desen jeghenwoordighen paijements643
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brijef verleden voir Schepenen in Kieldrecht den 20 novembris 1583 bij Willem de Rijcke als
procuratie hebbende van Jan Adriaensz Blancx, inhoudende verlijdt tot 1400 ₤ gr. vls. over den
coop van de hoeve in den Doel, etc. Bekent bij desen van de erfgename Willemijne Claisdr.
wijlen weduwe ende tochtersse des voornoemden Jan Adriaensz Blancx van de voorseide reste
voldaan was. (De acte is veel uitgebreider dan ik hier genoteerd heb). Aldus ter presentie van
Pauwels van den Dale ende Jan Cornelisz Mazuer, inwoonders van Goes.
1.613

Procuratie Margriete Bartholomeusdr647

(Type acte:) procuratie in brevi forma om leveringhe van huijsen te ontfanghen
Es gecompareerd Margriete Bartholomeusdr. weduwe van Simon Thomasz. winckelier binnen
Goes ende heeft geconstitueerd Pieter Adriaensz craemer, medepoorter, in deze zaecke haere
voocht. Om te compareren ende wettelijck te ontfanghen die leveringhe van twee huijsen die hij
met haer voorweten ende consente voor haer voor de drie vierendeelen van haer voornoemden
mans erfgenamen gecocht heeft, het eene daer zij nu inne woont staende in de Vorst jeghens
1400 guldens boven den last van 5 sch. gr. vls. jaerlijcx te betaelen 16 ₤ gr. gereedt ende
t’andere daer jeghens over benoorden die Corenbloeme tot 800 guldens met 10 ₤ gr. gereedt.
Aldus ter presentie van Cornelis Michielsz huijvetter ende Willem Claisz Codde, poorters alhier.
1.614

Terugbetaling van lening door Willem Nicolaess Codde648

(Type acte:) transport van paijen in betalinghe
Es gecompareerd Willem Claisz Codde, poorter van Goes, ende heeft gecedeert alzulcke twee
paijementen tot 9 ₤ gr. vls. jaerlijcx ter oirzaecken van een Brijef verleden voir Schepenen alhier den 16 octobris 1600 bij Willem Costens over coop van een half huijs gecocht van Loonken Dignusdr. erfgename van Niclais Lievinsz staende aen d’oostzijde van de marct, daer Willem nu inne woont. Ende dezelve in betalinghe aen Maijken Jochems weduwe van Cornelis
Kelle medepoorteresse alhier.Van 15 ₤ gr. vls. die Heindric Jansz Vischer (daervan des cedents
huijsvrouwe dochter ende erfgename es) aen haer schuldigh was van geleenden ghelde. Actum
ter presentie van Pieter Adriaensz craemer ende Cornelis Jansz Michielsz huijvetter, poorters
alhier.
1.615

Transport obligatie voor koop van koolzaad649

(Type acte:) transport simple van een Obligatie op den rugghe desselfs gescreven
Es gecompareerd Jan Jansz brouwer, poorter van Goes, ende heeft gecedeert aen Pieter Bouwensz, medepoorter, d’obligatie ende actie int witte deser, verleden bij Dignus Marinusz in
Baerlant aen hem comparant tot 57 ₤ 4 sch. 6 gr. over coop van 82 viertelen (min 1 mate)
coolsaet jeghens 14 sch. den viertel. Borgen Anthonis Hebbrechts ende Jan van Stichele. Actum, ter presentie van Herman Vervoort ende Jaspar Verhorst, inwoonders alhier.
1.616

Verklaring Agatha Jacobsdr Schooffs650

(Type acte:) transport ende cessie van briefven in betaelinghe
Es gecompareerd Agatha Schooffs Jacobsdr, oudt ontrent 70 jaeren, verhaelende naerdijen Hans
Beuckelaer wijlen haer zoon van Jan Bollaert gelicht hadde zeeckere somme van penninghen
ende dat zij comparante daervoren haer verbonden hadde borghe als principale met renunciatie
van allen exceptien. Dat zij daeromme aen den zelven Bollaert in betaelinghe overgegheven
hadde zeeckere briefven van actien om daermede te zijnen proffijte te ontfanghen zoo wel die
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hooftsomme als die jaerlijcxe verschenen renthen. Als breeder verclaert ende gespecificeert in
zeeckeren attestatie ende bekentenisse bij haer comparante voir mij notario ten versoecke van
Henric Geerdsz als getrout hebbende die weduwe des voornoemden Bollaerts op den naestlesten decembris 1603 gedaen. Heeft zij comparante getransporteert aen Digna Graphingna Baptiste dochter, haere nichte, weduwe van Pieter Panneel wonende te Middelburgh die briefven ende
t’recht oft d’actie der zelver, hier naervolghende, zie pag. 218. Aldus ter presentie van Cornelis
Cornelis Balthens ende Henric Adriaensz Nissepadt, poorters van Goes.
1.617

Transport gedeelte Boudewijn Corneliss 651

(Type acte:) ander transport oft vercoop van gedeelten in een apparente herediteijt. Gescreven
achter aent voorghaende, supra pag. 436
Zijn insgelijcx gecompareerd Jan Andriesz wonende onder Wemelinghe als voocht van Adriaen
Jansz kinderen met Sara Jans, weduwe desselfs Adriaens, Midsgaders Jan Marinuss Polderdijck
wonende onder Capelle, ooc als erfgenaam ab intestato in hunnen staeck ende gedeelte respectivelijck van den voornoemden Bouwen Cornelisz. Ende hebben insgelijcx in alle gevalle als
voren hunnen portien ende aenwasch overgedraeghen bij desen aen den zelven Niclais Oostdijck, voor de somme van 15 guldens eens. Aldus ter presentie van Jan Jacobsz Bom ende Jacob
Jansz Potvliet, metser, inwoonders van Goes.
1.618

Transport paijbrief door IJeman Lenards 652

(Type acte:) transport van een paijbrijef
Es gecompareerd IJeman Lenardsz wonende in Wolphardsdijck ende heeft getransporteerd aen
Jan de Jaegher, inwoonder van Goes, zeeckeren Brijeff verleden voir schepenen in Ovesant bij
Susanna Gerardsdr. weduwe van Logier Henricx tot proffijte van Leenken, weese desselfs Logiers, tot 12 ₤ 10 sch. gr. over coop van ’t vierendeel van een huijs met zijn gevolgh, te betalen
met paijementen van een pondt gereedt ende jaerlijcx, gedateerd 9 febr. 1604, onderteeckent Jan
Gillisz Cauwercijn ende bezeghelt met 3 schepenzeghelen. Daer op de rugghe nu staet gescreven de betalinghe van twee ponden grooten over die gereede paije 1605 zonder meer. Actum ter
presentie van Adriaen ende Anthonis Geerds Michielsz gebroeders en poorters alhier.
1.619

Accoord sterfhuis Jacob Jans wijnzuiper

(Type acte:) vuijtcoop van een sterfhuijs oft erfvenisse voor de weduwe
Zijn gecompareerd Adriaenken Langhe Claisdr, weduwe van Jacob Jansz geseijt wijnzuijper,
ter eenre ende Crijn Pietersz, als getrout hebbende Bartholijnken des voorseiden wijlen Jacobs
zuster, ter anderen zijden. Ende hebben verclaert dat zijluijden gheaccordeert zijn (al geleden 3
jaeren) ter oirzaecken van ’t sterfhuijs van Jacob. De weduwe zal onderhouden de twee weeskinderen oud 10 en 8½ jaeren genaemt Gillis ende Agniete (daervan Agniete t’zedert gepasseert
es) bij haer geprocreert. Als zij bejaert zijn krijgen ze 20 sch. gr. vls. eens, etc. Aldus op den
laetsten in februarij 1606 ter presentie van Jan Adriaensz in ’t Radt en Willem Claisz Codde,
poorters in Goes.
1.620

Procuratie Tobias Wicxdorp voor levering land in Baarsdorp653

(Type acte:) procuratie ad tradendum in brevi forma
Es gecompareerd Tobias Wicxdorp poorter van Goes ende heeft gecommitteerd Hubrecht Jansz
stadtbode van Goes, om op te draeghen aen Cornelis Gillisz brouwer, borghemeester van Goes,
alzulcken stuck landts groot ontrent 4 gemeten ligghende onder Baersdorp in Onghereethoeck,
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als hij aen hem vercocht heeft. Aldus ter presentie van Jacob Dignusz Backer ende David
Crijnsz boden van ’t landtrecht.
1.621

Procuratie Adriaen Andriess Wiskercke 654

(Type acte:) procuratie speciale om penninghen te beslaen ende lichten
Compareerde Adriaen Andriesz Wiskercke, verhaelende van voorvluchtigh te zijne. Waeromme
hij comparant bij zijne procuratie voir mij Notario voorseid gepasseert 26 novembris laetstleden
hadde gecommitteert Jan Lievinsz v. h. fact. bin Amst. (voorheen facteur binnen Amsterdam)
om de voorseide zijne coecken655 ten proffijte te moghen vercopen. Ende naedemael hij comparant verstaen heeft daerinne zoo verre gereedt te zijne dat onder Adriaen Jacobsz, coopman binnen Amsterdam bevonden wordt zeeckere somme van penninghen geprocedeert zijnde van de
zelve voorseide coecken. Aldus ter presentie van Cornelis Jansz Boone ende Franchoijs Vervoort, medepoorters.
1.622

Procuratie Alard Pieters656

(Type acte:) procuratie ad recipiendum et lites in brevi forma
Es gecompareerd Alard Pietersz wonende tot Schorel in Noordthollandt.ende heeft gecommitteerd Jan Jansz Smit, in ‘s Gravenpolder te zijne zijnen ontfangher, om te maenen etc. Actum
ter presentie van Jan Jansz schoenmaker ende Geerd Cornelisz winckelier in de Spaerpot, poorters van Goes.
1.623

Betaling met actie door Adriaen Willems Goeree657

(Type acte:) transport van d’Actie van een Inventaris achter dezelve gescreven Daervoren de
cedent borghe blijft
Es gecompareerd Adriaen Willemsz Goeree wonende onder Baersdorp ende heeft getransporteerd aen Willem Jansz graincooper binnen Goes, d’Actie totten prijs van de vercochte goederen in de voorseide Inventaris hier voren gespecificeerd. Tsaemen beloopende ter somme van
23 ₤ 13 sch. 10 gr. Actum datum als voren.
1.624

Herroepen betaling actie door Adriaen Willems Goeree 658

(Type acte:) ander transport van de zelve voorseide actie.
Alsoo den voorseiden Willem Jansz den voornoemden cedent gheindulgeert hadde lossinghe
binnen acht daeghen ende bekende zijne voorseide overgetelde penninghen hem wedergegheven te zijne ende desse cessie gerenuncieert te hebben, Soo es voir mij gecompareerd de voorseide Adriaen ende heeft dese voorseide actie overgedraeghen aen Pieter Wisse, inwoonder alhier voor 21 ₤ gr. vls. Actum ut supra ter presentie Pieter Adriaensz craemer ende Gillis Jansz
potvercooper.
1.625

Verklaring over land in Steenbergen door Matthijsken Macharis Jansdr Nobel659

(Type acte:) verclaeringhe oft interpretatie op een voorghaende cessie oft transport
Comp. Mathijsken Macharis Jansz Nobel dochter, gheassisteert met Jan Adriaensz in ’t Radt, nu
haeren man ende voocht, wonende binnen Goes, verhaelende dat zij eertijdts op den 24sten augusti 1598 voir mij Notario voornoemt om haer t’ontledighen ende ongemoeijt te blijven van
alzulcken schulden daermede haers voorseiden vaders sterfhuijs belast was, aldaer gespecifi654
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ceerd, zij getransporteerd ende in handen gestelt heeft aen Mr. Jannen Buijcx. Eerst 15 gemeten
landts in Cruijslant van Steenberghen geleghen. Noch alzulcken renthen als den voorseiden
Macharis heeft gehadt onder Rosendale ende daeraf die erfbrijefven eensdeels zijn berustende
onder die weduwe ende erfgenamen van Cornelis Ioachims de Vrome ende voorts alle alzulcken goederen als den voornoemden Macharis heeft achtergelaeten ende daerthoe zij comparante eenighe actie zoude moghen pretenderen, etc. Verclaerende dat heer Adriaen Nobel (oft
daernae Macharis haeren vader) wel eertijdts gehadt heeft een Renthe van 32 guldens erffelijck,
verleden bij Laureijs van Lijebeke Raesz, voir schepenen tot Ghastel den 4 febr. 1539 stilo ludicx, daervan op den 17 martij 1572 8 guldens gequeten zijn. Midsgaders voor een renthebrieff
van 6 guldens op Rochus Stevensz cum suis goederen tot Bortheldonck. Noch van 3½ gulden
tsiaers op Michiel Pauwelsz van de Meere goederen tot Vroonhout gedateerd 14 aprilis 1545.
Met noch andere 2½ gulden jaerlijcx etc. etc. Aldus verhaelt, verclaert ende versocht datum als
voren, ter presentie van Jacob Dignusz Backer ende Daniel Trappelaer, inwoonders alhier.
1.626

Accoord over het sterfhuis van Schobbelant Pieters660

(Type acte:) accoordt ende deelinghe van een sterfhuijs tusschen den weduwaer
Zijn gecompareerd Aerdt Jorisz hovenier, poorter van Goes, nu weduwaer als getrout gehact
hebbende wijlen Wijvene Crijnsdr, ter eenre ende Kempe, Neelken, Cobmijne, huijsvrouwen
van Jacob Fruijt, Cornelis Dignusz ende Jan Claisz, midsgaders Jan Arensz de Hont als man
van Maijken, alle ooc als moeijen ende haer sterckmaeckende voor die weesen van Crijn en Pieter wijlen haeren broeders, alle dochters ende sonen van voornoemde Wijveken geprocreert bij
wijlen haeren voorghaenden man Schobbeland Pietersz, geboren van Romerswalle, ter anderen
zijden. Zij verclaeren gheaccordeert te zijne ter oirzaecken van ’t sterfhuijs. Huwelijcxe voorwaerden waeren gemaeckt 22-1-1605. De weduwnaar behoudt het huis genaamd die Nardenbloeme, een paijbrief ten laste van Marinus de Quispelmaker, zijn hof buijten de Koepoorte, en
diverse met name genoemde roerende goederen. Aldus ter presentie van Cornelis Jacobsz van
Sundert ende Pieter Adriaenss craemer.
1.627

Herroeping van appel door Jacob Corneliss Jacobs Boudewijns in Waarde 661

(Type acte:) Renunciatie van Appell
Es gecompareerd Jacob Cornelis Cob Bouwensz, wonende binnen die prochie van Weerde.
Verhaelende naedemael hij van zeecker vonnisse gegheven bij Commissarissen van ’t Landtrecht over Zuijdtbevelandt gheappelleert, Mandement verworfven ende voir den Hove van Hollant bij eenen deurwaerder doen verdaghvaerden hadde Mr. Jan de Ridder als curateur van Anthonis Gasquiers kinderen jeghens den eersten rechtdagh naer beloken paeschen. Ende verstaen
hebbende dat d’Appellatie van alzulcken Sententien moeten eerst verheven ende vervolght werden voir Borghemeesters ende Schepenen deser stede Goes. Heeft daeromme hij comparant gerenuncieert ende te buijten geghaen ende herroept bij desen het voorseide Mandement van relief
d’Appel, midsgaders de verdaghvaerdinghe, midts dat den voorseiden Jan de Ridder inder qualiteijt als boven, hier insgelijcx comparerende, belooft bij desen d’Executie vant voorseide vonnis te surcheren ende niet verder te procederen, etc. etc. Aldus verclaert etc. in den barbierswinckel mrs. Marinus Jooss ter presentie van Mr. Cornelis Bruijne, secretaris van Goes ende
Mr. Marinus voornoemd.
1.628

Betaling ontvangen door Jan Laureijss 662

(Type acte:) obligatie vermeerdert gescreven achter aen die voorghaende, supra pag. 437, 438
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Andermael es gecompareerd den voorseiden Jan Laureijsz ende bekent noch ontfanghen te hebben van Willem Jansz de somme van 12 ₤ gr. vls. tot proffijte als voren. Actum ter presentie als
in de naestvolghende acte.
1.629

Transport obligatie Jan Laureijss663

(Type acte:) transport van een obligatie daervoren den cedent borhge blijft. Voir mij als ut supra pag. 312
Es gecompareerd Jan Laureijsz wonende binnen die prochie van Cloetinghe, ende heeft getransporteerd aen Willem Jansz graincooper, poorter van Goes, d’obligatie int witte deser verleden bij Logier Lonisz in Cattendijcke aen hem comparant tot 6 ₤ 3 sch. 4 gr. vls. over coop van
een koe etc. gedateerd 5 febr. laetstleden. Aldus ter presentie van Hubrecht Jansz stadtbode ende Gillis Jansz potvercooper.
1.630

Transport obligatie voor koop van hop664

(Type acte:) obligatie met transporten in betalinghe daervoren den cedent borghe blijft
Es gecompareerd Jan Lenardsz schipper, poorter van Goes, ende heeft verleden ende bekent bij
desen gecocht ende in dancke ontfanghen te hebben van Wilem Jansz graincooper alhier den
nombre van 160 zacken winther gheerste jeghens twee guldens den zack. In betaelinghe derzelver heeft hij getransporteerd aen Willem, een obigatie verleden bij Jacques Denijs brouwer alhier tot 19 ₤ 3 sch. gr. over coop van hoppe. Noch een obligatie verleden bij Hans de brouwer
int Claverblat tot 22 ₤ 19 sch. van rogghe ende boeckweijt. Alsnoch een obligatie tot 11 ₤ 6 sch.
8 gr. bij dezelve van hoppe. Actum ter presentie van mr. Lievin de Moor ende Gillis Jansz potvercooper.
1.631

Procuratie Jan de la Salle 665

(Type acte:) procuratie oft Commissie van een ontfangher
Es gecompareerd Jr. Jhean de la Salle, ambachtsheer van Crabbendijcke, ende heeft gecommitteert Catharina de Buijssignij, weduwe van Lowijs Frutier, inwoonders van Goes, te zijne zijnen
ontfangher, van thijenden, cheijsen, pachten etc. Actum ter presentie van Goossin de Brune
weerdt in den Horen ende Mr. David Roelands, schoolmeester, inwoonders alhier.
1.632

Grote onkosten te verrekenen met erfdeel Willem de Hont en Anneken Bacx 666

(Type acte:) interpretatie oft breeder consent om d’oncosten oft reparatien aenden dotale goederen gedaen te recouvreeren
Zijn gecompareerd Guillaume d’Hont met Anneken Bacx zijne huijsvrouwe, inwoonders van
Goes, verhaelende hoe wel zijluijden bij hunne houwelijxe voorwaerde voir mij Notario gemaeckt op den 21 augustus 1604, gestipuleert es dat indijen hij eerst comt te sterven zij weduwe
jeghens zijne erfgenamen trecken zal maer een vierendeel inden erfgronden van zijnder zijden
gecomen ende ingevalle zij eerst aflijvigh werdt hij oft zijne erfgenamen die juijste helft, Soo ist
nochtans nu alzoo dat in corten tijdt, naer dat zijluiden getrouwt waeren, groote zwaere oncosten (meerder dan te voren) gedaen ende verheijscht worden aen haere hoefve, als te weten aent
voorhuijs mette groote schuijre ende neerschuijre te vernieuwen. Doen zeer groote schaede
midts den tempeest ende scrickelijcken memorablen Storm van Winde op den tweeden Paeschdagh 27 aprilis 1606 gevallen es, Dwelcke niet wel en es te Repareren zonder groote oncosten,
die van eender zijden niet en behooren gedaen oft gedraeghen te worden, Dat daeromme hem
comparanten beter gedocht heeft de zelve excessive Costen van beijder zijden te gheven. (Het
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geld dat hij nu zal voorschieten moet na zijn dood verrekend worden.) Aldus ten huijse van de
requirant ter presentie van Philip Adriaensz lakenvercooper ende Cornelis van der Straeten,
drooghscheerder, inwoonders van Goes.
1.633

Herroepen acte van Willem de Hont en Anneken Bacx667

(Type acte:) revocatie van den naestvoorghaende pretensen consente
Alsoo Anneken Bacx met ende beneffens Guilleaem d’Hont haeren man voir mij als Notario
ende getuijghen op ghisteren comparerende, verclaert hadde geconsenteert te hebben dat naer
haer doodt haere erfgenamen zouden in den sterfhuijse gemeene met haeren ofte zijn erfgenamen moeten alvoren inbrenghen, oplegghen ende goedt doen, die juijste helft van de penninghen die haeren voornoemden man vuijt zijne burse nu zal verschijeten voor d’excessive oncosten om haere hoeve (Die nu onlancx midts den memorablen Storm van Winde groote
schaede heeft geleden) te Repareren. Midsgaders ooc om die renthe op de zelve hoeve staende
af te coopen etc. Soo es dezelve Anneken op huijden andermael gecompareerd, verhaelende dat
haer man egheen oncosten en wilde aen die voorseide haere hoeve doen. Segghende veel liever
daervan zoo veel landts (tot meerder schaede) te willen vercoopen als die reparatien. (Hebben
de vorige acte ingetrokken.) Aldus ter presentie van Joris Weijns goudtsmit ende Jan Jansz van
Scherpenisse, cleermaker, poorters van Goes.
1.634

Borg bij erfenis Jacob Jans668

(Type acte:) cautie oft Pandt metter minnen tot voldoeninghe van Vuijtcoop, supra pag. 426,
achter de zelve vuijtcoop gescreven en daerom hier noch geinsereert als daeraen referende
Es insgelijcx gecompareerd Jan Thomas Hebbrechtsz, als nu getrouwt hebbende die voorseide
Pieternelle, ende heeft overgegheven ende als pandt metter minnen gestelt in handen van Vincent Adriaens in der qualiteijt als voren haere gedeelte, zijnde twee derdendeelen in zeeckeren
paijbrijef, verleden voir schepenen van Goes, van Jacob Jansz schoenmaker aen den voornoemden Jan van den Borrhe tot 39 ₤ 3 sch. 4 gr. over coop van een huijs in de Wijngaertstraete, etc.
Actum ter presentie van Pieter Adriaensz craemer ende Jacques Pietersz van Breda, poorters
van Goes.
1.635

Testament Cathalijne de Busignij weduwe Louis de Frutiers 669

(Type acte:) testament van een vrou gesondt zijnde. Moeder onder haer kinderen
In den naem ons heeren Amen, is gecompareerd Catlijne de Busingnij geboren van Doornick,
weduwe van Lowijs Frutier, wijlen inwoonder van Goes, gesondt ende wel vaerende, legateert
aen de huijsaermen van Goes 4 ₤ gr. vls. Ende prelegateert aen Pieter ende Maijken Fruictiers
haere joncxste zone ende dochtere, eerst aen elck van hun beijden alzulcken somme van 40 ₤ gr.
vls. als zij weduwe ende boedelhoudster aen Arnould ende Pauwels haere oudste sonen bij
vuijtcoope voor hun vaderlijck goedt bewesen heeft. Ende daerenboven noch aen elxk van hun
beijden de somme van 400 guldens eens tot 20 stuivers den gulden. Noch laet zij aen Pieter en
Maijken haer huijs daer zij inne woont (geen naam vermeld). Verder die schrijngewrochte kiste
staende op de camer naer Gedeons huijs, met alle t’Lijnwaet (vuijtgesteken die Luijren als hiernae breeder verhaelt). (volgt beschrijving van lakens beddegoed etc.) Vermeld is o.a. een laecken vliegher, een turcx grograinen vliegher, beijde met fluweel geboort, etc. Verder nog zilverwerk, gouden ringen, een met een rode en een met een witte steen. Etc. etc. Fruitiers soms gespeld: Fruictiers. Aldus ter presentie van Jan Jacobsz Bom ende Cornelis Martinsz, poorters van
Goes.
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1.636

Testament kinderen Frutiers670

(Type acte:) testament van broeder ende zuster in brevi forma
In den naem ons heeren Amen, zijn gecompareerd Pieter ende Maijken, broeder ende zuster
germains, zone ende dochter van wijlen Louis Fruictiers wonende binnen Goes, de welcke
jongheluijden nu t’hunnen jaeren van discretien gecomen zijnde, etc. Maken elkaar erfgenaam
en hun broers Arnouldt en Pauwels Fruictiers. Aldus datum en getuigen als voren.
Einde van het register.
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